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Woord vooraf  

 
Van jongs af aan wist ik zeker dat ik later naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding 

zou gaan. In het examenjaar van de middelbare school ondernam mijn toenmalige lerares 

Duits herhaaldelijke pogingen om mij ervan te overtuigen dat ik toch minimaal één 

opendag van een universiteit zou moeten bijwonen. Op de valreep gaf ik gehoor aan haar 

verzoek, door de allerlaatste opendag van de Universiteit Utrecht te bezoeken. Zonder 

specifiek plan wandelde ik door het zeer hoge Van Unnikgebouw. Allerlei borden, pijlen en 

studenten in gekleurde T-shirts wezen je de weg naar voorlichtingen over de meest 

fantastische studies, zo werd verkondigd. Ineens viel mijn oog op de opleiding theologie. Ik 

nam deel aan de bijeenkomst en mijn interesse was voorgoed gewekt. Een week later stond 

ik ingeschreven.  

In hetzelfde jaar dat ik aanving met mijn theologiestudie (1997), was er een nieuwe 

hoogleraar kerkgeschiedenis benoemd. Dit was Prof. dr. W. Otten, overgekomen uit de VS. 

Op dat moment kon ik niet vermoeden dat ik ruim elf jaar later bij haar zou promoveren en 

nog steeds in dat Van Unnikgebouw zou verkeren. Met groot plezier en veel verwondering 

volgde ik het enorme diverse palet van theologische vakken. In mijn tweede jaar kreeg ik 

college van Prof. dr. A.W.J. Houtepen. Hij doceerde contemporaine kerkgeschiedenis en 

bleek gespecialiseerd te zijn in de oecumenica; een vakgebied waar ik tot dan toe nooit van 

had gehoord. Anton Houtepen intrigeerde mij onmiddellijk en hij blijft mij tot op de dag 

van vandaag verbazing met zijn grote schat aan kennis en inzicht. Ik besloot me bij hem te 

gaan specialiseren in de oecumenica en genoot het grote voorrecht om in kleine groepjes of 

zelfs privé urenlang college te krijgen op zijn kamer. Bij hem leerde ik in tal van opzichten 

grensoverschrijdend te denken en wel in het bijzonder over confessionele en religieuze 

grenzen en scheidslijnen te kijken.  

In filosofisch opzicht werd mijn denken verruimd door enige docenten van de toenmalige 

KTU, te weten Peter Jonkers, Theo de Wit en Rico Sneller. Zij ontsloten voor mij op zeer 

enthousiaste wijze de denkbeelden van enige grote moderne en postmoderne filosofen.  

In grote mate ben ik voorts gevormd door Prof. dr. Ria Kloppenborg. Op een buitengewoon 

betrokken wijze begeleidde zij haar studenten door voor elk een persoonlijk studietraject uit 

te zetten. Zij leerde mij de grens tussen Oosters en Westers denken te overschrijden en zij 

maakte mij tevens vertrouwd met een godsdienstwetenschappelijke benaderingswijze. Ik 

beschouw het als een groot goed, dat zij mij heeft laten delen in haar kennis en wijsheid, 

maar bovenal ben ik dankbaar dat ik haar als persoon heb mogen leren kennen. Voor mij 

was zij een toonbeeld van bescheidenheid, geduld, gastvrijheid en integriteit. Tot mijn 

groot verdriet overleed zij in 2003. 

Bovengenoemde docenten, maar niet in de laatste plaats ook alle niet genoemde 

leermeesters, ben ik dankbaar voor het feit dat ik mede dankzij hen de theoloog geworden 

ben die ik nu ben.  

Tijdens mijn studie werd ik benaderd door Willemien Otten om haar student-assistent te 

worden. Zij gaf mij veel vrijheid en verantwoordelijkheid, waardoor ik het onderwijs ook 

vanaf ‘de andere kant’ kon leren kennen. De bijzonder plezierige samenwerking kreeg 

echter een verrassende voortzetting toen ze me in mijn vijfde studiejaar vroeg hoe snel ik 

afgestudeerd kon zijn en of ik onder begeleiding van haar en Anton Houtepen een 

onderzoeksproject over de receptie van de Vroege Kerk bij enige twintigste-eeuwse 

Nederlandse theologen wilde uitvoeren. ‘Wetenschap is net topsport,’ zo zei ze me, om elke 

mogelijke twijfel te doen verdwijnen. Een jaar later studeerde ik bij hen af op een scriptie 
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over H. Berkhof om vervolgens AiO te worden, niet wetende wat het AiO-bestaan in zou 

gaan houden.  

Gelukkig trof ik een aantal ‘oudgedienden’ aan zoals Nienke Vos, Annelie Volgers en 

Arjan Markus die mij wegwijs konden maken. En bovenal voorkwam mijn kamergenoot 

Henk-Jan Prosman, dat het leven van een promovendus saai zou kunnen worden. Vanuit 

zijn ongekend brede interesse in politiek, literatuur, muziek filosofie en theologie beschikte 

hij altijd over tal van gespreksonderwerpen die om een stevige discussie vroegen. De 

afgelopen vier jaar kan en wil ik me niet voorstellen zonder zijn vriendschap, humor en 

gezelligheid. Hetzelfde geldt op geheel andere wijze van Izaak de Hulster, die een jaar later 

onze kamergenoot werd. Zijn werklust en concentratievermogen hebben mij enorm 

gestimuleerd in mijn werkzaamheden en zijn niet-aflatende hulp heeft ertoe bijgedragen dat 

ik mijn proefschrift tijdig heb afgekregen. Zijn persoonlijke belangstelling en trouwe 

aanwezigheid heb ik als zeer verrijkend ervaren. Ook dank ik mijn ‘buren’ Marike, Inge, 

Nicole en Martin en niet in de laatste plaats ook Nienke en Adriaan, die het laatste jaar van 

mijn project met hun vrolijkheid hebben opgeluisterd, net als Joantine Berghuijs, mijn 

nieuwste kamergenote. 

Eveneens een woord van dank aan Susanne Hennecke die enige hoofdstukken kritisch heeft 

doorgelezen. Tevens hebben wij tal van inspirerende gesprekken gevoerd rondom ons 

college over de relatie jodendom-christendom, waarin onder andere Van de Beeks 

publicatie De kring om de Messias (2002) centraal stond. Ook kwam dr. Anton Vos 

regelmatig ’s avonds mijn kamer binnenlopen om te informeren hoe de zaken ervoor 

stonden, waarna hij steevast op levendige wijze enige anekdotes vertelde over de door mij 

bestudeerde theologen binnen het Nederlands protestantisme. Prof. dr. Jan Jongeneel 

vereerde onze kamer eveneens geregeld met een bezoek, vertelde mij zijn herinneringen 

aan met name Van Ruler en Berkhof en voorzag mij van goede adviezen. 

De grootste dank komt uiteraard mijn beide promotoren Willemien en Anton toe, vanwege 

de kansen die zij mij hebben geboden, het grote vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld en 

voor de deskundige en persoonlijke wijze waarop zij mij hebben begeleid. Ik ben erg blij 

dat Willemien ook vanuit Chicago mij is blijven begeleiden en vooral ook het feit dat 

Anton zelfs tijdens zijn ziekteproces er alles aan gedaan heeft om mijn hoofdstukken te 

lezen en te becommentariëren, heeft mij zeer verheugd. 

Tot slot richt ik mij tot mijn ouders, zussen, zwagers, grootouders en verdere familie en 

vrienden en oud-teamgenoten. In het algemeen zonder inhoudelijk te begrijpen waar ik de 

afgelopen jaren mee bezig ben geweest, hebben jullie mij ondersteund in mijn weg door de 

theologie. En wat belangrijker is: jullie hebben ook het nodige tegenwicht geboden 

waardoor mijn leven geenszins beperkt is gebleven tot het Van Unnikgebouw. Dank voor 

jullie liefde en zorg! Een speciaal woord van dank voor mijn zwager Marco van de Kamp 

vanwege de technische ondersteuning en hulp bij de vormgeving van de omslag. 

Berkhof schreef ooit geleerd te hebben dat theologie enkel theologia viatorum kan zijn, ja, 

dat de theologie zelf die weg is. Ik ben de afgelopen jaren op zeer intensieve wijze mijn 

weg in de theologie gegaan en beschouw het als een voorrecht om het oeuvre van enige 

grote en kleurrijke theologen bestudeerd te mogen hebben. Staande op hun schouders en die 

van mijn leermeesters kijk ik uit naar het vervolg van deze weg, waarheen die ook moge 

gaan. 

 



 

 

1. Inleiding 
 

 

Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap 

bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen 

dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus 

zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar 

de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is 

toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ 

                                                                                                              Joh.18:36-37.
1 

1.1 Doelstelling  
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de bestudering van de Nederlandse 
theologiegeschiedenis in de twintigste eeuw. Als invalshoek voor deze studie is ervoor 
gekozen om enige theologische ontwerpen van een aantal invloedrijke Nederlandse 
theologen te bestuderen, te weten O. Noordmans, A.A. van Ruler, H. Berkhof, A. van de 
Beek, G. Kreling, P. Schoonenberg en E. Schillebeeckx. De focus van waaruit hun oeuvre 
wordt bestudeerd is een tweeledige vraag:  
 

1. Welke betekenis kennen zij toe aan de persoon van Jezus in hun verstaan van de 

geschiedenis? 

2. In hoeverre zoeken zij in hun christologische ontwerpen aansluiting bij de 

christelijke traditie en dan in het bijzonder bij de vroeg-kerkelijke christologische 

dogma’s? 
 

De eerste vraag kan minimalistisch worden beantwoord door te stellen dat Jezus een 
historische persoon is geweest die geleefd heeft in het begin van de eerste eeuw. Zijn 
eigenlijke betekenis binnen de geschiedenis lijkt moeilijk achterhaalbaar, maar dankzij zijn 
leerlingen en met name door Paulus is het christendom ontstaan.  Maximalistisch is Jezus 
de Christus, de Zoon van God en daarmee de tweede persoon van de Drieëenheid, van 
hetzelfde wezen als de Vader, de middelaar van de Schepping, de verrezen Heer die heerst 
over de geschiedenis en die tevens de eindtijdelijke Rechter is. Als de alpha en de omega 
omvat hij de tijden en is hij vòòr alle eeuwen.  
De tweede vraag hangt met de eerste samen en betreft de bronnen op grond waarvan deze 
auteurs over Jezus spreken. Ten diepste is dit een vraag naar gezag: waardoor laten zij zich 
gezeggen? Zeker in de negentiende en twintigste eeuw wordt de vraag urgent wat nog ‘met 
gezag’ over Jezus kan worden gezegd. Dit ‘met gezag’ krijgt dan betekenissen als ‘naar 
waarheid’, ‘redelijkerwijze’, ‘met zekerheid’, ‘objectief vaststelbaar’. Een eenvoudig 
beroep op de Bijbel of de christelijke leer lijkt niet meer geloofwaardig te zijn. Eén weg 
waarlangs getracht kan worden om de vraag ‘wie Jezus is’ te beantwoorden, is een 
onderzoek naar de bronnen van het christendom. Dergelijk onderzoek is op grote schaal en 
vanuit diverse motivaties in deze twee eeuwen verricht. De constante lijkt te liggen in de 
vraag naar de zin van de geschiedenis in relatie tot het wezen van het christendom. Waar in 
de negentiende eeuw het vast lijkt te staan dat ‘de geschiedenis’ een zin heeft, wordt de 
geschiedenis in de twintigste eeuw veeleer als een ambivalente grootheid ervaren. Een 
vooronderstelling van dit onderzoek is, dat de wijze waarop mensen de eigen tijd ervaren 

                                                 
1 Nieuwe Bijbelvertaling, Uitgeverij NBG/KBS, 2004. 
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van directe invloed is op de beleving, vormgeving en formulering van het christelijke 
geloof als zingevend systeem of heilsleer. Godsdienst als cultureel verschijnsel is 
onlosmakelijk verbonden met de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en wat men het 
levensgevoel zou kunnen noemen. De theologie als reflectie op de (christelijke) godsdienst 
is eveneens cultureel bepaald vanuit de hermeneutische correlatie tussen traditie en 
actualiteit. Daarmee is tevens een relatie verondersteld tussen de beleving van de eigen tijd 
en het gehanteerde geschiedenis- en traditiebegrip. De onderzochte auteurs worstelen elk op 
eigen wijze met deze relatie, wat een heel vragencomplex oproept omtrent de verhouding 
tussen openbaring en werkelijkheid, heilsgeschiedenis en profane geschiedenis, kerk en 
cultuur, geloof en wetenschap, christendom en andere levensbeschouwingen. Feitelijk gaat 
het steeds om de vraag naar de relatie tussen ‘God’ en ‘mens’ in de geschiedenis. Binnen 
het christendom staat dan onherroepelijk de vraag ‘wie Jezus is’ centraal.  
Het christelijke geloof heeft in Jezus hoe dan ook van meet af aan een middelaar gezien 
tussen God en mens, tussen het oneindige en het eindige, en aan hem een zekere 
heilswaarde toegekend met universele strekking. Van een joodse sekte is de eerste 
christelijke gemeente uitgegroeid tot een wereldgodsdienst. De apostelen getuigden met 
gezag van wie Jezus was en welk heil er in hem lag besloten. Zowel de verkondiging als de 
vormgeving van het christelijke leven en de organisatiestuctuur van de gemeenten, vroegen 
om bepaalde gezagsstructeren. Zowel interne vragen van praktische of meer inhoudelijke 
aard, als ook externe vragen die opkwamen in relatie tot het jodendom en de hellenistische 
wereld, vroegen om reflectie en dan ook om bepaalde normen. E.P. Meijering stelt:  
 

‘Vanaf het einde van de tweede eeuw gelden in de hoofdstroom van de christelijke kerk drie 
uiterlijke autoriteiten, ook wel ‘zuilen’ genoemd: de bijbel als Gods Woord, de kerkelijke 
geloofsbelijdenis, die op de bijbel gebaseerd is en die als interpretatiesleutel ervan wordt 
gehanteerd, en het kerkelijke ambt, waaraan de uitleg van de bijbel en de geloofsbelijdenis 
is toevertrouwd.’2  

 
Wanneer het christelijke geloof in de vierde eeuw tot staatsgodsdienst uitgroeit, ontstaat er 
tevens een relatie met het ‘wereldlijk gezag’. De oecumenische concilies worden door de 
keizer bijeengeroepen om de eenheid in het rijk in elk opzicht te bewerken. De 
dogmabepalingen van de oecumenische concilies alsmede tal van andere leeruitspraken van 
synoden en geschriften van gezaghebbende bisschoppen en kerkleraars betekenen een 
wederzijdse versterking van de autoriteit van de belijdenis en het kerkelijk leergezag. Mede 
dankzij Gregorius de Grote en de Karolingische renaissance groeit de Kerk in het Westen 
uit tot een grote mate van eenheid qua liturgie, leer en organisatie en dit alles in nauwe 
verbondenheid met het feodale stelsel als maatschappelijke ordening. Ondanks de enorme 
pluriformiteit, de ‘ketterijen’ en tal van hervormingsbewegingen kon de Westerse Kerk 
tijdens de Middeleeuwen als een eenheid worden beschouwd met een zeker centraal gezag. 
Met de zestiende-eeuwse reformaties lijken de centrale gezaginstanties binnen het Westers 
christendom steeds meer aan gezag in te boeten. D. MacCullloch geeft in zijn boek met de 
veelzeggende titel Reformatie – Het Europese huis gedeeld de volgende omschrijving van 
deze gebeurtenis:  
 

‘In de zestiende eeuw werd deze westerse samenleving, die tot dan toe verenigd was onder 
het symbolisch leiderschap van de paus en in het bezit van die gezamenlijke Latijnse 

                                                 
2 Cf.: (E.P. Meijering, Het Nederlandse christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam: Balans, 2007), 20.) 
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cultuur, verscheurd door een diepgaand meningsverschil over hoe de mens de macht van 
God in de wereld moest uitoefenen, ja zelfs over wat het inhield mens te zijn.’3  

 
MacCulloch en velen met hem, zoals E. Cameron, beschouwen de Reformatie dus niet 
slechts als een godsdienstconflict, maar stellen dat vanwege het feit dat de kerk en het 
sociaal-maatschappelijk leven onlosmakelijk met elkaar waren verbonden, heel de 
Europese samenleving verscheurd raakte. De Reformatie wordt daarom ook wel als de 
eerste grote emancipatiebeweging gezien, waarin de leek bevrijd wordt van de klerikale 
macht.4   
Met de Verlichting zet deze emancipatie zich dan verder door en raakt de Europeaan steeds 
meer ontvoogd en bevrijd uit zijn onmondigheid. Sinds de zogenoemde antropologische 
wending is niet langer God, maar de mens en zijn ratio het uitgangspunt geworden om de 
wereld te ordenen. De houding van vele verlichte denkers kan als antidogmatisch worden 
getypeerd. En vanaf Kant lijkt het vanzelfsprekend te zijn om binnen het filosofische 
discours te werken met het onderscheid tussen het redelijke geloof in Jezus Christus en het 
openbaringsgeloof dat niet gestoeld is op de rede, maar vooral lijkt te zijn gegrond op het 
gezag van de kerk.5. De gezagspeiler van het credo en de kerkelijke leer komt hierdoor 
steeds meer onder druk te staan. Ook de klassieke christologische dogma’s verliezen hun 
geloofwaardigheid door de nadruk op de empirische werkelijkheid en het veranderende 
peroonsbegrip. In de Franse Revolutie (1789) worden de ‘universele waarden’ van vrijheid, 
gelijkheid en broederschap bevochten die sindsdien niet meer zijn weg te denken uit het 
Europese geestelijke klimaat. De grote ontwikkelingen op het terrein van de 
(natuur)wetenschap en de techniek hebben het wereld- en mensbeeld in de laatste twee 
eeuwen drastisch veranderd.  
De negentiende eeuw wordt wel de eeuw van de geschiedenis genoemd, omdat in deze 
eeuw het besef van de historiciteit van het bestaan radicaal doorbreekt. Waar bij Kant nog 
sprake was van een onderscheid tussen rede en openbaring, groeit in de negentiende eeuw 
de overtuiging dat het redelijke geloof onverenigbaar is met het openbaringsgeloof. N.T. 
Bakker formuleert dit als volgt: ‘Het geloof in een immanente vooruitgang van de 
geschiedenis gaat het geloof in de voorzienigheid van een transcendente God verdringen.’6 
Het geloof in een God die ingrijpt in de loop van de geschiedenis wordt steeds 
onwaarschijnlijker geacht en in de negentiende eeuw komt het ‘wondergeloof’ dan ook 
zwaar onder vuur te liggen. Volgens J. Huizinga ligt de nadruk nu op de continuïteit van het 
verloop van de geschiedenis: ‘De 19e eeuw wordt die van het historisch denken bij 

                                                 
3 D. MacCulloch, Reformatie - Het Europese Huis gedeeld 1490-1700 (Utrecht/Antwerpen: Het 
Spectrum/Standaard Uitgeverij, 2005), 15. 
4 Cf.: E.K. Cameron, The European Reformation (Oxford: Clarendon Press, 1991). 
5 J. Jongeneel werkt dit onderscheid bij Kant als volgt uit: ‘Het redelijke geloof is volgens Kant identiek 
met het godsdienstige geloof (Religionsglaube). Het is een postulaat van de rede, steunt op innerlijke wetten 
die zich uit de aan ieder mens eigen rede laten ontwikkelen, en is a priori kenbaar, algemeen, noodzakelijk 
en onveranderlijk. Het zuiver redelijke geloof kan door alle natuurlijke data van de rede en de ervaring 
nooit in een weten veranderd worden. Het openbaringsgeloof daarentegen vereenzelvigt Kant met het 
kerkelijke geloof (Kirchenglaube). Het berust op statuten, dat wil zeggen op wetten die uit de willekeur van 
een ander wezen voortvloeien. Als een enkel op feiten gebaseerd historisch geloof is het a posteriori 
kenbaar, niet algemeen, veranderlijk en toevallig.’ (J.A.B. Jongeneel, Het redelijke geloof in Jezus Christus 
- Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting (Wageningen: H. Veenman en Zonen N.V., 1971), 13.) 
6 N.T. Bakker, Geschiedenis in opspraak - Over de legitimatie van het concept geschiedenis; Een 
theologische verhandeling (Kampen: Kok, 1996), 29. 
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uitnemendheid. Men wil voortaan, om een verschijnsel te verstaan, het zien in zijn 
oorsprong en in zijn groei.’7  
In deze eeuw wordt mede door het historisch-kritisch onderzoek de peiler van het 
Schriftgezag ondergraven. Dit heeft eveneens ongekende consequenties voor het gezag van 
de kerkleer, dat grotendeels werd gelegitimeerd door het Schriftberoep. Het onderzoek naar 
de historische Jezus lijkt een radicale breuk te impliceren met  het geloof in Jezus Christus 
overeenkomstig de kerkelijke dogma’s. Nieuwe inzichten binnen de geesteswetenschappen, 
de sociologie, psychologie en antropologie hebben eraan bij gedragen dat de moderne mens 
zich niet meer herkent in de wijze waarop de Vroege Kerk over God en persoon sprak, 
waardoor het christologisch dogma van Chalcedon (451), dat de vereniging van de 
goddelijke en menselijke natuur in de ene persoon van Jezus Christus leert, voor velen 
onverstaanbaar werd. Mede door de opkomst van de evolutietheorie komt in de loop van de 
negentiende eeuw ook het scheppingsgeloof en de Bijbels-historisch toch al moeilijk 
verdedigbare erfzondeleer onder kritiek te staan. Hiermee samenhangend lijkt dan ook de 
soteriologie, die in het Westen Jezus vooral als verlosser leerde in de zin dat hij de zonde 
van de mensheid plaatsvervangend had verzoend, ondermijnd te zijn. Ook vanuit 
christelijk-humanistisch perspectief bestaat er bij velen een grote aversie tegen de 
heersende interpretatie van de anselmiaanse satisfactieleer. Jezus brengt niet zozeer 
verzoening van zonde, maar voedt het mensengeslacht op tot grotere morele hoogte en 
vermeerdering van wijsheid. Met deze opvatting leek men tevens afstand te nemen van 
Augustinus, de vermeende vader van het Westers christendom, voor wie de genadeleer zo’n 
centrale rol speelde en die eveneens de basis had gelegd voor de leer van de erfzonde en de 
uitverkiezing.  
De drie klassieke zuilen van autoriteit uit de Vroege Kerk zijn zo één voor één omver 
geworpen: het kerkelijke leergezag, gefundeerd op de apostolische successie, het gezag van 
de geloofsbelijdenis en het kerkelijk dogma en het Schriftgezag. Met name het besef van 
historiciteit, alsmede de bewustwording van de culturele bepaaldheid van geloofsuitingen, 
lijkt iedere gezagsclaim te relativeren. De voortdurende emancipatie van de mens plaatst 
het Westers christendom in zijn geheel voor de vraag naar zijn identiteit en daarmee ook 
voor de vraag wie Jezus is en welk gezag mogelijke antwoorden op deze vraag nog kunnen 
hebben. E.P. Meijering stelt:  
 

‘Het is duidelijk dat daar waar het automatische gezag van uiterlijke autoriteiten niet meer 
wordt erkend, dit een geheel anderssoortige theologie oplevert. De Verlichting is dan ook 
volkomen terecht het belangrijkste keerpunt in de geschiedenis van de christelijke kerk 
genoemd, veel belangrijker dan de Reformatie, die met een nauwkeurig afgebakend uiterlijk 
gezag bleef werken.’8  

 
Wie al deze kritiek op de klassieke gestalte van het christendom serieus neemt en de 
ontmanteling van elke autoriteit consequent doortrekt, kan tot de uiterste conclusie komen 
dat de gehele christelijke traditie als nutteloos terzijde geschoven kan worden. Zo 
concludeerde Reimarus dat het ontstaan van het christendom feitelijk op bedrog berust, 
waarmee de inhoud van het christelijk geloof onder grote kritiek kwam te staan.9  
De Rooms-katholieke Kerk heeft middels haar ‘antimodernisme strijd’ van eind 
negentiende tot halverwege de twintigste eeuw de invloeden van de moderne wetenschap 

                                                 
7 J. Huizinga, De wetenschap der geschiedenis (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1937), 89. 
8 E.P. Meijering, Irenaeus - Grondlegger van het christelijk denken (Amsterdam: Balans, 2001), 45. 
9 Cf.: H.S. Reimarus, Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger: noch ein Fragment des Wolfenbüttelschen 
Ungenannten, red. G. E. Lessing (Berlijn: Arnold Wever, 1784). 



1. Inleiding 

  

5 

buiten de kerkdeuren trachten te houden. Maar zij kon niet voorkomen dat leken en clerici 
eveneens onder de invloed kwamen te staan van het veranderde mens- en wereldbeeld, wat 
onherroepelijk implicaties heeft voor het godsbeeld en de christologie. De protestantse 
kerken hebben op eigen wijze geworsteld met de inhoud van het geloof en de vraag naar het 
gezag binnen het geloof, wat in Nederland resulteerde in een richtingenstrijd en zelfs mede 
een nieuw schisma tot gevolg had. 
Terwijl in de negentiende eeuw de geschiedenis vanuit een vooruitgangspositivisme een 
duidelijke richting en ook een zekere zin leek te hebben, wordt in de twintigste eeuw de 
vraag urgent òf de geschiedenis wel een alomvattende zin kan hebben. De eerste helft van 
deze eeuw wordt gekenmerkt door een zeker pessimisme, mede gevoed door de twee 
wereldoorlogen en de crisistijd van het interbellum. Grotendeels buiten de scopus van dit 
onderzoek valt de geschiedeniskritiek van het postmodernisme. Geschiedenis lijkt vanuit 
dit perspectief nog slechts als microstory mogelijk te zijn, terwijl de ‘grote verhalen’ of 
macro-stories dienen te worden gedeconstrueerd.  
De onderzochte theologen menen echter allen dat het christendom groot belang hecht aan 
de geschiedenis en de historiciteit van het bestaan. In hun theologie trachten zij dan ook het 
moderne denken over historiciteit en contingentie te verdisconteren om zo ook de 
universele geldigheid van het christelijke geloof te waarborgen. In het algemeen kan 
worden gezegd dat men de ambiguïteit van de geschiedenis wil opnemen in de theologische 
interpretatie van de geschiedenis. Tevens komt men dan tot een reconstructie van de eigen 
geloofstraditie. Wil dit geloof met recht christelijk geloof heten, dan is het van 
fundamenteel belang dat de theologie zich rekenschap geeft van de plaats en de betekenis 
die wordt toegekend aan de persoon van Jezus van Nazareth in relatie tot de geschiedenis. 
De wijze waarop de geselecteerde theologen in hun theologiseren met dit ‘probleem van de 
moderniteit’ zijn omgegaan, zal in deze studie beschreven worden. Dit probleem kan nader 
worden aangeduid als de vraag naar wat waarheid is. Tal van objectief geachte waarheden 
en zekerheden sneuvelen in de loop van de negentiende en twintigste eeuw. De 
zogenaamde meesters van het wantrouwen als Nietzsche, Marx, Feuerbach en Freud 
verklaren de religie tot een leugen of tot opium waardoor de mens geremd wordt in zijn 
ontwikkeling. Het geloof is een projectie van de menselijke geest of een ernstige neurose. 
Het besef van historiciteit lijkt elke waarheid te relativeren en de ongekende 
emancipatiedrang van de moderne mens lijkt elke vorm van gezag te moeten uitbannen.  
De titel God en de geschiedenis: een christologisch dilemma thematiseert de vraag naar de 
aanwezigheid en werkzaamheid van God in de geschiedenis. De negentiende-eeuw heeft in 
het supranaturalisme, in het evolutionistisch determinisme van de moderne theoloog J.H. 
Scholten en in een positivistisch openbaringsgeloof diverse antwoorden beproefd, laverend 
tussen deïsme en pantheïsme. Binnen het mede door techniek en wetenschap veranderde 
wereldbeeld werd de vraag urgent of God daadwerkelijk kon ingrijpen in de loop der 
dingen en of het geloof in wonderen wel redelijk genoemd kon worden. Terwijl het geloof 
in de Voorzienigheid danwel in de ‘God die het al bepaalt’ zeker in de eerste helft van de 
negentiende eeuw nog gemeengoed genoemd kan worden, trad geleidelijkaan een proces 
van secularisering in. In de twintigste eeuw bleek na de Eerste Wereldoorlog het 
optimistische geloof in een God van vooruitgang niet langer plausibel te zijn. Na de 
Tweede Wereldoorlog komen eigenschappen als Gods alomtegenwoordigheid, zijn almacht 
en het voorzienigheidsgeloof onder grote druk te staan. De vanzelfsprekendheid van Gods 
werkzaamheid in de geschiedenis is bij velen verdwenen. In de laatste decennia van de 
twintigste eeuw wordt meer en meer gesproken over Gods afwezigheid in de geschiedenis. 
Zo heeft in deze eeuwen de zekerheid dàt God werkzaam is in de geschiedenis steeds meer 
moeten plaatsmaken voor de vraag hoe God werkzaam is in de geschiedenis. En deze vraag 
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is in de twintigste eeuw uitgemond in de vraag òf God überhaupt handelend optreedt. En 
binnen het opkomende atheïsme was het een zekerheid dat God niet bestaat noch werkzaam 
is.  
De geschetste problematiek omtrent de Godsvraag en de verhouding tussen openbaring en 
geschiedenis wordt in deze studie toegespits op de christologie. De relatie tussen ‘God en 
de geschiedenis’ wordt verstaan als een christologisch dilemma. In de negentiende eeuw 
wordt in het onderzoek naar de historische Jezus de vraag naar God en de geschiedenis op 
de spits gedreven in de gesuggereerde tegenstelling tussen ‘de Jezus der historie’ en ‘de 
Christus van het geloof’. De klassieke christologie werd sterk bekritiseerd, omdat de wijze 
waarop de christologische dogma’s over de persoon van Jezus Christus spreken, geen recht 
zou doen aan de historische persoon Jezus van Nazareth. Met een beroep op de rede en de 
wetenschap werd het geloof in de preëxistente Zoon, de maagdelijke geboorte van Jezus, 
zijn wonderdaden, opstanding en hemelvaart in de loop van deze en de twintigste eeuw 
steeds meer aangevochten. De spanning tussen ‘openbaring en rede’ vertaalde zich opnieuw 
in de aloude vraag naar de verhouding tussen theologie en filosofie. Theologen die de 
vroegkerkelijke christologische dogma’s niet zomaar wilden laten vallen, wilden de 
Bijbels-theologische inhoud van de dogmata weer verstaanbaar maken door ze te ontdoen 
van hun vermeende hellenistisch-filosofische kader.  
De relatie tot de kerkelijke traditie wordt in de negentiende en twintigste eeuw eveneens 
geproblematiseerd vanuit de verhouding tussen gezag en vrijheid, heteronomie en 
autonomie. De doorgaande emancipatie van het individu in sociaal-maatschappelijk 
verband werkt uiteraard ook door binnen het instituut kerk. Maar de blikrichting van de 
negentiende- en twintigste-eeuwse mens wordt meer en meer die van de toekomst. Niet het 
oude en vertrouwde wordt heilig verklaard, maar het nieuwe en toekomstige. Dit 
vooruitgangsdenken en het streven naar emancipatie lijkt binnen de theologie te leiden tot 
een grotere gerichtheid op de eschatologie en op Gods bevrijdende nabijheid in de 
geschiedenis, zoals bij uitstek geopenbaard in de mens Jezus Christus. In dit onderzoek zal 
de vraag naar God en de geschiedenis als christologisch dilemma geplaatst worden tegen de 
achtergrond van deze brede problematiek van de relatie tussen vrijheid en gezag, individu 
en gemeenschap, particulariteit en katholiciteit, exclusiviteit en universaliteit, inzoverre de 
onderzochte theologen daar zelf op ingaan. In het eerste inleidende hoofdstuk wordt wel 
expliciet ingegaan op de ontwikkeling van het klassieke christologische dogma in de 
Vroege Kerk, het historisch-kritisch onderzoek naar Jezus van Nazareth en op voor dit 
onderzoek belangrijk geachte ontwikkelingen en tendenzen binnen kerk en samenleving in 
de negentiende en twintigste eeuw. Tegen deze achtergrond zullen vervolgens de 
‘antwoorden’ van enkele toonaangevende Nederlandse theologen op de gestelde 
problematiek van God en de geschiedenis als christologisch dilemma worden uitgewerkt, 
waarbij tevens hun omgang met de kerkelijke traditie zal worden verdisconteerd. Het 
christologisch dogma van het concilie van Chalcedon (451) geldt hierbij als ijkpunt. 

1.2 Plaatsbepaling, methode en opbouw van het onderzoek 
Dit onderzoek is gelieerd aan het Utrechtse onderzoeksprogramma Identiteit in Wording en 
ingebed in de vakgroep kerkgeschiedenis, opgevat als de geschiedenis van het christendom 
en van de christelijke leerstellingen. Hier wordt de volgende omschrijving van wat 
kerkgeschiedenis is, gehanteerd:  
 

‘Kerkgeschiedenis vormt een wezenlijk onderdeel van de theologie, die immers reflectie wil 
zijn op de geloofservaring in heden en verleden. Een goed gevormde christelijke theoloog 
mag geacht worden in ieder geval een globaal idee te hebben, hoe het de volgelingen van 
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Jezus van Nazareth is vergaan, welke invloed van hen is uitgegaan op de cultuur en, 
omgekeerd, welke culturele vormen hun geloof en handelen in de loop van de tijd hebben 
bepaald. Zij brengt met andere woorden de kerkelijke traditie(s) in beeld, waarbinnen de 
articulatie van het geloof heeft plaatsgevonden.’10 

 
Over de negentiende en twintigste eeuwse Nederlandse theologie is in binnen- en 
buitenland uiteraard uitgebreid gepubliceerd. Het betreft zowel meer theologische 
biografieën zoals over H. Muntinghe11, J.J. van Oosterzee12, H. Berkhof13 en E. 
Schillebeeckx14, alsook inleidingen in het denken van iemand als O. Noordmans15. Tevens 
zijn er tal van onderzoeken gepubliceerd over bepaalde aspecten uit de theologie van een 
persoon, zoals over de pneumatologie van O. Noordmans16 en P. Schoonenberg17, ofwel 
vergelijkende onderzoeken, als die van M.E. O’Keeffe18 of meer recent het werk van G.H. 
Borger-Koetsier19. Daarnaast zijn er de nodige studies verschenen over bepaalde 
stromingen zoals over de Afscheiding20, de Groninger Godgeleerden21 en het Modernisme22 
of over afzonderlijke periodes23. Ook valt te denken aan de prosopografische werken van A. 
van de Beek24 en E.P. Meijering25. Reeds in de twingtigste eeuw werden enige 
overzichtswerken geschreven door onder andere J. Sperna-Weiland, A.F.N. Lekkerkerker 

                                                 
10 A. Houtepen, 'Kerkgeschiedenis,' in: Wat is theologie? - Oriëntatie op een discipline, red. W. van Asselt 
(Zoetermeer: Meinema, 2001), 45. 
11 Cf.: A.J. Lakke, Philip Willem van Heusde (Leiden: Brill, 1908). 
12 Cf.:M. Van Rhijn, Gemeenschap en Vereenzaming - een Studie over J.J. van Oosterzee (Amsterdam: H.J. 
Paris, 1960). 
13 Cf.: E.P. Meijering, Hendrikus Berkhof (1914 -1995) - Een theologische biografie (Kampen: Kok, 1997). 
14 Cf.: J. Bowden, Edward Schillebeeckx - portret van een theoloog (Baarn: Ten Have, 1984). En vanuit 
cultuurhistorisch perspectief: E. Borgman, Edward Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis - Deel 
I: Een katholieke cultuurtheologie (1914-1965) (Baarn: H. Nelissen, 1999). 
15 Cf.: J.M. Hasselaar, Dr. O. Noordmans Hoofdmomenten van zijn theologie ('s-Gravenhage: 
Boekencentrum, 1958).En meer uitgebreid: G. Neven, 'In de speelruimte van de Geest - introduktie in de 
geloofsleer van dr. O. Noordmans,'  (1979).  
16 Cf.: A. van der Kooi, Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans - Een schets van zijn pneumatisch 
ontwerp (Kampen: J.H. Kok, 1992). 
17 Cf.: B. Blankenberg, Gottes Geist in der Theologie Piet Schoonenbergs (Mainz: Matthias-Grünewald-
Verlag, 2000). 
18 Cf.: M.E. O'Keeffe, Contemporary spirit christologies: an examination of G. W. H. Lampe, Walter 
Kasper, and Piet Schoonenberg (S.l.: S.n., 1994). 
19 Cf.: G.H. Borger-Koetsier, Verzoening tussen God en mens in Christus - Theologiehistorisch onderzoek 
naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006). 
20 Cf.: F. Schlingmann, Adel en afscheiding: bevinding en twist in een verlichte samenleving 1813-1840 
(Heerhugowaard: GigaBoek, 2004). 
21 Cf.: J. Vree, De Groninger Godgeleerden - De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden 
(1820-1843) (Kampen: Kok, 1984). 
22 Cf.: M. Buitenwerf - van der Molen, God van vooruitgang - De popularisering van het modern-
theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880) (Hilversum: Verloren, 2007). 
23 Te denken valt aan: N.H. Bijleveld, Voor God, volk en vaderland: de plaats van de hervormde predikant 
binnen de nationale eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw (Delft: 
Eburon, 2007). Of: J. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw - Nederland in de jaren zestig (Amsterdam: 
Boom, 1995).  
24 Cf.: A. van de Beek, Van Kant tot Kuitert - De belangrijkste theologen uit de 19e en 20e eeuw (Kampen: 
Kok, 2006). 
25 Cf.: E.P. Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven - Van Roessingh via Schilder tot Kuitert 
(Kampen: Kok, 1999). 
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en G.C. Berkouwer.26 De laatste decennia zijn er tevens enkele grotere (kerk)historische 
werken verschenen alsmede enige handboeken waarin (mede) de negentiende en twintigste 
eeuw worden beschreven.27 Tevens zij genoemd dat het uitgeven van ‘verzameld werk’ een 
belangrijke bijdrage levert aan de ontsluiting van het bronnenmateriaal van met name 
protestantse Nederlandse theologen, zoals dat van K.H. Roessingh, K.H. Miskotte en O. 
Noordmans, terwijl onlangs het eerste deel van het verzameld werk van A.A. van Ruler is 
verschenen. Tevens biedt het Bibliografisch lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlandse protestantisme een schat aan informatie over bepalende figuren uit ondermeer 
het negentiende en twintigste eeuwse Nederlandse protestantisme.28 
Deze studie wil een combinatie zijn van bovengenoemde perspectieven. Het werk laat zich 
lezen als een reeks theologische portretten die tezamen enige hoofdmomenten aanduiden in 
de theologiegeschiedenis van de twintigste eeuw tegen de achtergrond van de 
ontwikkelingen in de negentiende eeuw. Omdat al deze theologen nauwe aansluiting 
zoeken bij de actualiteit en de cultuur, worden hun theologische ontwerpen ingebed in de 
algemene geschiedenis van Nederland in deze eeuwen.29 Tegelijk wordt vanuit het oeuvre 
van deze theologen de relatie gelegd met de theologie van de Vroege Kerk, namelijk door 
de vraag te stellen in hoeverre zij bij deze periode aansluiting zoeken. Zo ontstaat een beeld 
hoe deze theologen zich zowel door de contemporaine context als de christelijke traditie 
hebben laten beïnvloeden.  
Onderzoek naar de contemporaine kerkgeschiedenis draagt per definitie het probleem van 
geringe distantie met zich mee. Het is onmogelijk om de ontwikkelingen binnen de 
twintigste eeuw uitputtend in kaart te brengen, mede vanwege de grote hoeveelheid 
materiaal en de complexiteit van de talloze verbanden. Deze dissertatie heeft dan ook in 
hoge mate een descriptief karakter. Door de vraag te stellen in hoeverre enige invloedrijke 
theologen aansluiting zoeken of hebben gezocht bij de periode van de Vroege Kerk, wordt 
echter wel een fundamenteel probleem zichtbaar binnen de theologie van de negentiende en 
twintigste eeuw, namelijk dat het spreken over Jezus door nieuwtestamentische exegeten en 
dogmatici steeds verder uiteen is gaan lopen. Hoewel men aanvankelijk meende dat 
onderzoek naar de historische Jezus de absolute waarheid van het christendom enkel zou 
onderstrepen, leek de kritiek uit te lopen op een breuk tussen het kerkelijke beeld van Jezus 
Christus, zoals onder andere geëxpliciteerd in de christologische dogma’s van de eerste vier 
oecumenische concilies, en dat van de historische Jezus. Met dit resultaat leek het gehele 
gezag van de kerkelijke traditie op losse schroeven komen te staan. De meest radicale vraag 

                                                 
26 Cf.: J. Sperna Weiland, Oriëntatie - Nieuwe wegen in de theologie (Wereldvenster: Baarn, 1966). A.F.N. 
Lekkerkerker, Nieuwe theologie: een schets van de theologische situatie ('s-Gravenhage: Boekencentrum, 
1968). G.C. Berkouwer, Een halve eeuw theologie - motieven en stromingen van 1920 tot heden (Kampen: 
Kok, 1974). 
27 Cf.: O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis (Nijkerk: Callenbach, 19853). A.J. Rasker, De 
Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 - Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhouding tot 

haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw (Kampen: J.H. Kok, 20006), J.J. Woltjer, Recent 
Verleden - De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam: Balans, 1992). P. van 
Rooden, Religieuze regimes – Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (Amsterdam: 
Bert Bakker, 1996), P. de Rooy, Republiek van rivaliteiten – Nederland sinds 1813 (Amsterdam: Mets & 
Schilt, 2002). J. v. Eijnatten en F. v. Lieburg, Nederlandse Religiegeschiedenis (Hilversum: Verloren, 
2005). H.J. Selderhuis en (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis (Kampen: Kok, 2006). 
28 D. Nauta, A.J. van den Berg, A. de Groot en O.J. de Jong, (red.), Biografisch lexicon voor de 
geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, 6 vols. (Kok: Kampen, 1978-2006). 
29 Met name het genoemde werk van Van Rooden en de publicatie Het Nederlands Christendom in de 
twintigste eeuw van Meijering maken het aannemelijk dat een strikt onderscheid tussen theologie- en 
profane geschiedenis niet mogelijk is. 
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aan het eind van de negentiende eeuw luidde dan ook wat eigenlijk nog tot het ‘wezen van 
het christendom’ mocht worden gerekend en met welk bewijs dat nog kon worden gestaafd. 
Zelfs in de kringen waar deze vraag niet zo radicaal gesteld werd, kon men er toch niet 
omheen om tot een zekere mate van herbezinning te komen op de eigen 
geloofsvoorstellingen.  
De twintigste eeuwse theologie in Nederland kan globaal worden getypeerd als een 
zoektocht naar antwoorden op een fundamentele twijfel die onderhuids dan wel open en 
bloot het kenmerk is van het gehele levensgevoel van deze eeuw. Tegelijk moet echter ook 
gewezen worden op de gekoesterde hoop op de toekomst. Deze fundamentele twijfel en 
hoop lijken tevens een motivatie te zijn tot verdere zelfontplooiing en emancipatie van de 
moderne mens. En mogelijkerwijs kan deze dynamiek geduid worden als een zoeken naar 
God. Juist vanuit deze alomvattende vragen is gekozen voor deze brede opzet. 
Tegelijkertijd loopt dit onderzoek daarmee het risico om in de breedte niet breed genoeg te 
zijn, terwijl de theologische portretten wellicht de diepgang missen die in afzonderlijke 
studies bereikt kan worden. Toch hoopt dit onderzoek in een lacune te voorzien daar waar 
enerzijds systematische beschrijvingen vaak vooral op de theologische inhoud zijn gericht, 
terwijl binnen een veelal biografische kerkhistorische aanpak de systematiek vaak een 
beperkte plaats krijgt, zoals dit in de algemene geschiedenis of cultuurgeschiedenis in nog 
grotere mate het geval is. 
De concentratie op figuren uit de Nederlandse theologie vormt de belangrijkste beperking 
van deze studie. Daarmee is de invloed van de buitenlandse theologie op de Nederlandse 
ontwikkelingen geenszins ontkend, maar deze komt slechts ter sprake in relatie tot de 
besproken theologen. Een andere grote beperking betreft uiteraard de keuze van de te 
bestuderen theologen. De uiteindelijke selectie bevat een viertal protestantse theologen, te 
weten O. Noordmans, A.A. van Ruler, H. Berkhof en A. van de Beek en een drietal Rooms-
katholieke denkers: G. Kreling, P. Schoonenberg en E. Schillebeeckx. De eerste reden voor 
deze keuze is inhoudelijk van aard en ligt besloten in de karakteristieke positie die zij 
binnen hun theologie toekennen aan de christologie en de doordenking van de geschiedenis. 
Daarnaast is vooral ook hun invloed een belangrijk selectiecriterium geweest.  
Van hen allen geldt dat zij elk op eigen wijze van grote invloed zijn geweest of nog steeds 
zijn voor de Nederlandse theologiegeschiedenis van de twintigste eeuw. Het betreft, op 
Noordmans na, personen die geruime tijd aan de universiteit hebben gedoceerd. Op deze 
wijze hebben zij tal van toekomstige pastores opgeleid en met hun denken beïnvloed. 
Middels vele lezingen en publicaties hebben de meesten ook de nodige invloed uitgeoefend 
op een veel breder nationaal en internationaal publiek. Sommigen waren regelmatig op de 
radio te horen waar zij bijvoorbeeld ochtendwijdingen verzorgden. En hoewel dit buiten het 
bestek van dit onderzoek valt, hebben de meesten ook door middel van preken en 
meditaties hun overtuigingen verspreid. Hoewel Noordmans nooit een universitaire functie 
heeft bekleed, heeft hij met zijn publicaties talloze theologen en niet-theologen geïnspireerd 
en daarvoor een eredoctoraat ontvangen van de universiteit van Groningen. Vanwege hun 
grote invloed lijkt de bestudering van het oeuvre van deze zeven theologen geschikt om de 
centrale thema’s binnen de Nederlanse theologiegeschiedenis in de twintigste eeuw op 
verantwoorde wijze in kaart te brengen.  
Uiteraard hadden meer theologen in dit onderzoek gepast. Met name is gedacht aan K.H. 
Miskotte, maar hij lijkt een minder geprononceerde christologische positie in te nemen dan 
de gekozen Hervormde theologen. Aanvankelijk was het plan om ook gereformeerde 
theologen op te nemen, juist omdat de gereformeerde lijn belangrijk lijkt te zijn om de 
Nederlandse theologiegeschiedenis goed te begrijpen. Het bleek echter onmogelijk om in 
een beperkt tijdsbestek al deze oeuvre’s grondig te bestuderen en aan een ieder werkelijk 
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recht te doen. Denkers als Kuyper, Bavinck, Schilder, Berkouwer en Kuitert zijn daardoor 
buiten het bestek van deze dissertatie gebleven. Hetzelfde geldt voor vrijzinnige theologen 
als Roessingh en G.J. Heering. Ook zijn tal van Rooms-katholieke theologen buiten beeld 
gebleven. Kreling is opgenomen omdat hij als een overgangsfiguur van de heersende 
neothomistische theologie naar de zogenaamde ‘nieuwe theologie’ kan worden beschouwd. 
Schoonenberg en Schillebeeckx hebben zich zeer diepgaand beziggehouden met de 
christologie en het probleem van de historiciteit binnen de theologie. Iets dergelijks zou 
kunnen worden gezegd van A. Hulsbosch, maar zijn invloed was minder groot. Met deze 
keuze vallen meer conservatieve katholieke theologen buiten het onderzoek, wat echter 
gerechtvaardigd lijkt gezien het feit dat hun posities als weinig vernieuwend en weinig 
invloedrijk kunnen worden aangemerkt.  
Verder dient vermeld te worden dat deze studie de relatie met de Vroege Kerk uitsluitend 
benadert vanuit het oeuvre van de genoemde theologen. Het doel was niet om te 
onderzoeken of zij wel goede patristici genoemd konden worden, maar veeleer om hun 
inhoudelijke keuzes en de daaruit voortvloeiende implicaties voor hun theologie te 
analyseren. In het volgende hoofdstuk zal de problematiek waarover dit proefschrift handelt 
nader worden uitgewerkt. De eerste paragraaf over de vroegkerkelijke christologie dient als 
functionele achtergrond van de later besproken christologische posities en is derhalve 
summier van aard en voornamelijk gereconstrueerd vanuit secundaire literatuur. Hetzelfde 
geldt voor de tweede paragraaf over het onderzoek naar de historische Jezus. In de derde 
paragraaf over de ontwikkelingen binnen de negentiende eeuw in Nederland is de algemene 
geschiedenis gereconstrueerd vanuit recente literatuur, terwijl de beschrijvingen van de 
diverse richtingen binnen de Hervormde Kerk berusten op zelfstandig primair 
bronnenonderzoek, aangevuld met relevante secundaire literatuur. Paragraaf vier geeft een 
relatief korte schets van relevante ontwikkelingen in de twintigste eeuw, die een nadere 
uitwerking krijgen in de daarop volgende theologische portretten. Deze eerste paragrafen 
vormen samen de opmaat tot de behandeling van de genoemde zeven theologen. Zij hebben 
een duidelijke thematische toespitsing en bedoelen daarom geenszins een volledig beeld 
van de Vroege Kerk en de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende en twintigste 
eeuw te schetsen. 
De hoofstukken drie tot en met negen zijn vrijwel geheel geschreven op basis van primaire 
publicaties en archiefmateriaal. Om de focus op het eigen onderzoek te houden is ervoor 
gekozen om de secundaire bronnen voornamelijk faciliterend te benutten, terwijl de 
primaire bronnen zijn geselecteerd op basis van hun directe relevantie voor de te 
beantwoorden vraagstelling. Preken en meditaties zijn goeddeels buiten beschouwing 
gebleven. Om de ontwikkeling in het denken van de gekozen theologen inzichtelijk te 
maken in het bestek van hun tijd, is gekozen voor een chronologische behandeling. 
Zo is de volgende indeling te geven: in hoofdstuk twee wordt in de eerste paragraaf 
uiteengezet hoe zich in de Vroege Kerk in relatie tot de hellenistische cultuur vanuit een 
nieuwtestamentisch pluriform spreken over Jezus een tweetal dominante typen christologie 
ontwikkelden, te weten een Logos-sarx-christologie en een Logos-anthropos- of 
inhabitatio-christologie. Beschreven wordt hoe de Logos-sarx christologie, die vooral door 
Alexandrijnse theologen wordt uitgedragen onder te verdelen is in een drietal vormen. 
Tussen enerzijds de ariaanse ‘ketterij’ en anderzijds het apollinarisme staat de ‘orthodoxe’ 
Logos-sarx-christologie, zoals vertegenwoordigd door Athanasius en later Cyrillus van 
Alexandrië. De christologieën die van deze Logos-sarx-christologie afwijken, leggen meer 
nadruk op het ware mens-zijn van Jezus, waardoor de eenheid van Jezus’ persoon onder 
druk komt te staan. Deze twee hoofdstromen binnen de christologie worden tijdens het 
concilie van Chalcedon (451) verenigd met de meer Westerse christologie van onder andere 



1. Inleiding 

  

11 

paus Leo de Grote. Op dit concilie wordt onder bekrachtiging van de voorgaande 
oecumenische concilies geleerd dat aan Jezus een hypostase kan worden toegeschreven met 
een goddelijke en een menselijke natuur die ten opzichte van elkaar, onvermengd, 
onveranderd, ongedeeld, en ongescheiden zijn. De denkstructuur en het begrippenkader van 
deze zogenaamde tweenaturenleer, zeker door de latere interpretatie van de en- en 
anhypostasieleer, vraagt in de negentiende en twintigste eeuw om herijking.  
In paragraaf 2.2 staat het negentiende-eeuwse onderzoek naar de historische Jezus centraal 
die door diverse representanten van de historische kritiek gecontrasteerd wordt met de 
Christus van het geloof. Niet alleen lijkt het dogma van Chalcedon door dit onderzoek 
ondermijnd te worden, maar eveneens het gezag van de Bijbel. 
In paragraaf 2.3 wordt beschreven hoe de Nederlandse theologie zich aanvankelijk verre 
hield van leerstellige discussies omtrent welk dogma dan ook, hoewel het courante beeld 
van Jezus zich reeds verwijderd had van de klassieke christologie. Met de opkomst van de 
moderne theologie in de tweede helft van deze eeuw wordt ook in Nederland de historische 
schriftkritiek verwerkt, wat mede leidt tot polarisering van de richtingenstrijd binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk met de christologie en de historisch kritiek als brandpunten. 
Hierbij komt ook de vraag naar het gezag van de de kerkleer en met name van de Schrift 
op, terwijl deze hele strijd om de ware belijdenis der kerk ingebed is in de vraag naar de 
kerkinrichting, die pas in de twintigste eeuw zal worden gewijzigd.  
Paragraaf 2.4 geeft een korte schets van relevante ontwikkelingen binnen vooral de 
twintigste eeuw. Zo wordt de negentiende maar vooral de twintigste eeuw belicht vanuit het 
perspectief van een doorgaande emancipatie van tal van bevolkingsgroepen en de daarmee 
gepaardgaande veranderende gezagsverhoudingen, inclusief een radicale afkeer tegen elke 
vorm van uiterlijk gezag. Juist de kerk als gezagsinstituut heeft zich te bezinnen op haar 
optreden in deze eeuw waarin het noodzakelijk lijkt om zowel te ontsnappen aan een zeker 
isolement als ook aan een algehele relativering van de eigen traditie en boodschap.  
Hiermee is het kader geschapen waarbinnen achtereenvolgens de protestantse theologen 
Noordmans (hoofdstuk 3), Van Ruler (hoofdstuk 4), Berkhof (hoofdstuk 5), Van de Beek 
(hoofdstuk 6), Kreling (hoofdstuk 7), Schoonenberg (hoofdstuk 8) en Schillebeeckx 
(hoofdstuk 9) worden beschreven.  
Noordmans staat in de lijn van de ethische theologie die hij corrigeert en verbindt met de 
theologie van H.F. Kohlbrugge en de dialectische theologie van K. Barth. Hij heeft de 
nodige invloed ondergaan van het pessimistische levensgevoel dat zich na de Eerste 
Wereldoorlog van de meeste Europeanen meester maakte en wat nog werd versterkt door 
de economische crisis tijdens het interbellum. Hij is diepgaand betrokken bij de 
verdeeldheid in de eigen Nederlandse Hervormde Kerk en zet zich in voor haar opbouw. 
Het besef van de relativiteit van aardse gestalten en waarheden en de vergankelijkheid van 
het bestaan drukt een zwaar stempel op zijn theologie die geleidelijk aan een 
staurocentrisch karakter krijgt. Tevens is zijn nadruk op de pneumatologie karakteristiek te 
noemen. Te midden van alle onzekerheid en onwaarheid is het de Geest der waarheid die de 
herschepping bewerkt.  
Van Rulers theologie keert zich daarentegen steeds meer tegen de barthiaanse theologie. Hij 
legt grote nadruk op de waarde van de aardse werkelijkheid en de humaniteit van de mens. 
Het is een theologie die tijdens de wederopbouw de mens oproept om op te staan tot de 
vreugde, waarbij het loflied de hoogste dienst van de mens is waarin hij zijn bestaan en zijn 
Schepper beaamt als zijnde ‘goed’. De meest karakteristieke trek van deze theologie is haar 
theocratisch ideaal. Vanuit die positie kan Van Ruler enerzijds tal van emancipatoire 
tendensen in zijn tijd toejuichen als ook ernstig bekritiseren voorzover ze zijns inziens 
resulteren in de uitholling van het menselijke bestaan. De verhouding tussen kerk en staat 
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bepaalt ook zijn visie op de geschiedenis. Het theocratisch ideaal is onlosmakelijk 
verbonden met de  notie van katholiciteit waarbij hemel en aarde uiteindelijk de ‘lof des 
Heren’ zullen zingen. In de gereformeerde theologie wordt de theocratie het meest pregnant 
uitgedrukt als voortzetting van het getuigenis der apostelen. Daarom is de gereformeerde 
theologie voor hem de meest katholieke.  
Berkhofs theologische ontwikkeling kan beschreven worden als een voortgaande ontluiking 
die hem van een vrij orthodox en exclusief denkend theoloog tot een oecumenische 
bruggenbouwer maakt. Deze ontwikkeling geschiedt in een voortdurende worsteling met de 
theologie van Barth. Centraal staat de geschiedenis van het verbond tussen God en mensen. 
Diepgaand geëngageerd bij de protestbewegingen uit de jaren zestig en zeventig, komt hij 
in zijn Christelijk Geloof tot een herijking van de christelijke traditie in een grootse poging 
om de vragen van zijn tijd zo serieus mogelijk te beantwoorden.  
Van de Beeks theologie is sterk cultuurkritisch van aard. Mede op grond van een door hem 
geconstateerd deficit van het idealisme van waaruit de bevrijdings- en 
emancipatiebewegingen uit de tweede helft van de twintigste eeuw het koninkrijk van God 
op aarde althans ten dele meenden te kunnen vestigen, komt hij tot een radicaal afscheid 
van deze theologie. Daarmee neemt hij eveneens grotendeels afscheid van zijn leermeester 
Berkhof. Vanuit een diepgaande bezinning op wat er in de Tweede Wereldoorlog heeft 
plaatsgevonden, komt hij tot een fundamentele kritiek op het Verlichtingsdenken. Hij zoekt 
bewust aansluiting bij de Vroege Kerk, met name bij haar eerste twee eeuwen. Waar 
Berkhof en Schillebeeckx veelvuldig Irenaeus citeren wanneer hij zegt: ‘De glorie van God 
is de levende mens en het leven van de mens ligt in het aanschouwen van God’, haalt Van 
de Beek de oproep van dezelfde kerkvader aan dat men dagelijks zijn dood heeft te 
gedenken. Hoewel deze uitspraken elkaar niet tegenspreken, drukken ze afzonderlijk 
geciteerd een ander levensgevoel uit. Van de Beek komt zo, ondanks de nodige parallellen, 
tot een geheel ander, zwaarmoediger denken over de geschiedenis en het aardse leven dan 
Van Ruler en Berkhof. 
Kreling is een theoloog op de grens tussen de neothomistische en de ‘nieuwere’ theologie. 
Zijn grootste verdienste ligt in zijn zelfstandige herlezing en herontdekking van het werk 
van Thomas van Aquino. Hij brak met de geijkte neo-thomistische Thomas-lezing. Zijn 
theologie kan getypeerd worden als een doordenking van de centrale geloofswaarheden 
vanuit het goddelijk geheim en de soevereiniteit van God. Hoewel zijn methode van 
theologiseren in die tijd vernieuwend was, heeft hij de vernieuwingen binnen de Rooms-
katholieke Kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie noch gesteund, noch werkelijk 
bekritiseerd.  
Waar Kreling de nieuwere theologie nooit werkelijk serieus heeft willen nemen, zoekt 
Schoonenberg aansluiting bij de Nouvelle Théologie. Hij verstaat theologie als 
geloofsvertolking en komt tot een herbronning van de systematische theologie, met name 
van de christologie en de triniteitsleer. Zijn belangrijkste drijfveer is het om het verleden te 
ontsluiten voor het heden en de toekomst. Vanwege zijn oorspronkelijke denken over 
christologie en triniteit komt hij in aanraking met het leergezag. Omdat hij wil doordenken 
wie Jezus Christus is geweest en nu is, speelt in zijn theologie op allerlei niveaus de vraag 
naar het gezag van Schrift en traditie en daarmee ook de vraag van de plaats van het 
leergezag. De vernieuwing van het traditiebegrip en daaraan gekoppeld de waarheidsvraag 
zijn voorname thema’s in zijn denken. 
Een zelfde soort worsteling omtrent de vraag hoe het getuigenis der eeuwen vandaag de dag 
moet klinken, doortrekt Schillebeeckx’ theologie. Hoewel hij goed ingewijd is in het geheel 
der kerkelijke traditie, richt hij zich voor zijn herijking van de christologie in het bijzonder 
op een diepgaande exegese van het Nieuwe Testament. Hij tracht de problematiek die de 



1. Inleiding 

  

13 

historisch-kritische Bijbelexegese heeft opgeroepen serieus te nemen zonder bij voorbaat 
haar conclusie te onderschrijven dat de historische Jezus een andere gestalte is dan de 
Christus van het geloof. Hij legt de nadruk op de continuïteit van de historische mens Jezus 
met de opgestane Christus die de Geest heeft geschonken en die in het heden present is. 
Vanuit de Dominicaanse spiritualiteit stelt hij het scheppingsgeloof voorop en is het 
religieuze of mystieke leven onlosmakelijk verbonden met een ethisch leven. Theologie 
heeft voor hem de connotatie van bevrijding, omdat zij spreekt van een God die zichzelf als 
het heil van de mens openbaart. Jezus is dan bij uitstek de interpreet en exegeet van deze 
menslievende God die in zijn persoon en leven Gods wil ten volle uitdraagt en vervult en zo 
het koninkrijk van God nabij brengt. Juist dit particuliere leven van de door God gezonden 
mens Jezus openbaart Gods universele heilswil voor zijn gehele schepping. Dit is voor hem 
de diepste uitleg van het dogma van Chalcedon. 



 

 

2. God en geschiedenis: een christologisch dilemma 

2.1 Jezus Christus: Deus vere et homo vere 
 
In deze paragraaf zal een schets worden gegeven van de christologische ontwikkelingen in 
de Vroege Kerk. Tot op heden erkennen de gevestigde kerken het gezag van ten minste de 
eerste vier oecumenische concilies en daarmee ook van de vroegchristelijke christologische 
en trinitarische dogma’s. Tegelijkertijd voert men in de negentiende en twintigste eeuw 
strijd over de juiste interpretatie van deze credo’s en leerbepalingen. Zeker in het begin van 
de twintigste eeuw trekken vele Nederlandse theologen de vergelijking tussen de eigen tijd 
en die van de Vroege Kerk, niet in de laatste plaats vanwege de hieroriëntatie die 
plaatsheeft op het wezen van het christelijke geloof en de belijdenis aangaande Jezus 
Christus. De vraag komt centraal te staan of met de uiteindelijke formuleringen van het 
concilie van Chalcedon het laatste woord over de persoon van Jezus Christus is gesproken 
of dat de christologische bepalingen eerder als richtinggevend gezien moeten worden voor 
eigentijdse articulaties van het geloof in Jezus. De ontwikkeling van het christologisch 
dogma wordt in de twintigste eeuw dan ook veelvuldig onderzocht. Voordat de concrete 
theologieën van enige toonaangevende Nederlandse theologen uit de twintigste eeuw 
worden besproken, zal nu eerst een reconstructie van de genese van het christologisch 
dogma in de Vroege Kerk worden geboden op basis van met name de representatief te 
achten studies van A. Grillmeier en J. Pelikan.30 

2.1.1 Ontwikkeling van een Logos-christologie in de eerste drie eeuwen 

Pluriformiteit ten aanzien van de belijdenis van Jezus Christus blijkt de christelijke kerk 
van meet af aan te hebben gekend. Reeds in het Nieuwe Testament lijken bepaalde zeer 
afwijkende opvattingen bestreden te worden, zoals die van doceten en gnostici die 
beweerden dan Jezus Christus slechts een schijnlichaam had en geen werkelijk mens 
genoemd kon worden. Grillmeier geeft aan dat met name Ignatius van Antiochië en 
Irenaeus van Lyon toonaangevend zijn voor wat betreft het christologisch spreken in de 
eerste eeuwen. Zij beroepen zich voornamelijk op het Johannesevangelie en de brieven van 
Paulus.31 De bekeerde wijsgeer Justinus Martyr verbindt het filosofisch spreken over de 
wereldlogos met de christelijke belijdenis van de eeuwige Logos, de goddelijke waarheid 
die in Jezus vlees geworden is. Hij bestempelde het christelijke geloof als de ware 
filosofie.32 Tegenover de gnostici legt Irenaeus eveneens grote nadruk op de incarnatie om 

                                                 
30 Cf.: A. Grillmeier, 'Zur dogmatischen Vorgeschichte des Konzils von Chalkedon,' in: Das Konzil von 
Chalkedon, Geschichte und Gegenwart - Band I: Der Glaube von Chalkedon, red. A. Grillmeier, et al. 
(Würzburg: Echter-Verlag, 1951). J. Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition (100-600), The 
Christian Tradition - A history of the development of doctrine (Chicago: The University of Chicago Press, 
1971). 
31 Ignatius was sinds circa 69/70 bisschop van Antiochië en stierf vermoedelijk omtrent 110 de marteldood 
te Rome. Volgens C.N. Jefford moet Ignatius vooral ook het evangelie van Matteüs hebben gekend, daar 
waar hij slechts zijdelings op de hoogte lijkt te zijn van de evangeliën van Marcus en Lucas. Cf.: C.N. 
Jefford, The Apostolic Fathers and the New Testament (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2006), 12. 
Ireneaus van Lyon leefde vermoedelijk van 140 tot circa 202 en wodt wel beschouwd als de eerste grote 
christelijke theoloog. Cf.: Meijering, Irenaeus - Grondlegger van het christelijk denken, 10-11. 
32 Justinus Martyr wordt gerekend tot de vroegchristelijke apologeten. Hij leefde van circa 100/114 – ca. 
165. 
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uit te drukken dat Jezus Christus God en mens is, Geest (pneuma) en vlees (sarx) of naar 
het evangelie van Johannes: Logos en sarx. Grillmeier stelt:  
 

‘Die christologische Formel des 2. Jahrhunderts bleibt im wesentlichen innerhalb der von 
Ignatius und der ganzen nachapostolischen Zeit gezogenen Linien. Das kirchliche Kerygma 
von Christus, dem fleischgewordenen Logos, hatte eine große Einfachheit, in welcher die 
Grundtatsachen der christlichen Verkündigung klar zutage traten.’33  

 
In de lijn van Harnack wordt vanaf deze tijd vaak gesproken van een hellenisering van het 
christelijke geloof vanwege de verbinding van het Bijbelse spreken over de Logos met de 
hellenistische filosofie en de adoptie van filosofische terminologie en ideeën. Tegelijker 
brengt het christendom duidelijk de incarnatie als nieuw element in en komt men tot een 
eigen synthese. De leer van de vleeswording van de Logos komt bijvoorbeeld niet voor bij 
de jood Philo van Alexandrië, noch in de Stoa.34 Met de belijdenis van de incarnatie wordt 
uitgedrukt dat ook het menselijke ‘vlees’ gered wordt. Voorstellingen als zou de schepping 
minderwaardig zijn en door een lagere god vervaardigd, worden verworpen door de 
belijdenis dat God de Schepper is èn de Vader van Jezus Christus. Irenaeus meent dat God 
de wereld in Christus heeft geschapen en dat de Zoon de Vader al de eeuwen door 
openbaart, waarbij de incarnatie de climax van deze openbaring is.35 De eenheid van het 
Oude en Nieuwe Testament is daarmee eveneens gegeven, iets wat de ketter Marcion 
ontkende.36 Daarbij wordt de Logos persoonlijk opgevat, terwijl in de hellenistische 
filosofie over de logos vooral kosmisch en onpersoonlijk wordt gesproken.  
Zowel het contact met niet-christenen als de intern uiteenlopende interpretaties van het 
geloof in Jezus Christus, maken dat men de pluriformiteit gaat indammen en dat er een 
groter accent valt op de belijdenis van de vleeswording van de Logos. In de eerste twee 
eeuwen is van een nauwkeurige reflectie op het geloof in de incarnatie over het geheel 
genomen nog geen sprake. Dit verandert enigszins bij Clemens van Alexandrië (ca. 150-
215). Ook hij relateert het stoïsche Logosbegrip aan de historische persoon van Jezus 
Christus, waarbij hij sterk de nadruk legt op het feit dat de eeuwige Logos afdaalt 
(katabasis) en zich verbindt met het vlees. De relatie tussen de Logos en het vlees in Jezus 
Christus krijgt bij hem een duidelijke richting en maakt tevens de vraag los naar precisering 
van de verhouding tussen de geïncarneerde Logos en het vlees. In aansluiting op de 
stoïsche antropologie meent Clemens dat de Logos de ‘heerschappij’ voert over het 
menselijke vlees en dat Jezus alleen naar het vlees kan lijden.37 Grillmeier formuleert het 

                                                 
33 Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 32. 
34 Cf.:  Ibid., 55-56. 
35 Cf.: Meijering, Irenaeus - Grondlegger van het christelijk denken, 130-137. 
36 Marcion leefde van ca. 110-160 en leerde dat de Vader van Jezus Christus een hogere God moest zijn dan 
de Schepper-god en hij wees het Oude Testament af, evenals gedeelten van het Nieuwe Testament. In de 
moderne tijd doet vooral Adolf von Harnack het gedachtegoed van Marcion herleven in zijn Marcion: das 
Evangelium vom fremden Gott (Leizpig 1921). En Ph. L. Krijger tracht te verduidelijken dat ook in de 
twintigste eeuwse theologie in Nederland de geest van Marcion nog steeds rondwaart. Cf.: Ph.L. Krijger, 
De tragiek van de schepping - Het geding rondom Marcion in de Nederlandse theologie van de twintigste 

eeuw (Zoetermeer: Boekencentrum, 2005). Cf.: E.P. Meijering, Tertullian contra Marcion. Gotteslehre in 
der Polemik. Adversus Marcion  I-II (Leiden: Brill, 1977). 
37 Cf.: ‘Klemens spricht von der Führermacht des Logos. Wenn eben dieser Logos als ganzer und 
persönlich in Christus Wohnung genommen hat, so muß er nach der stoisch-philonischen Seelenlehre des 
Klemens zum beherrschenden ήγεµών der menschlichen Natur Christi werden.’ (Grillmeier, 'Der Glaube 
von Chalkedon,' 62.) Grillmeier stelt, onder verwijzing naar A. Wintersig: ‘Die menschliche Seele Christi 
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volgende probleem: ‘Die Spannungseinheit von Logos und Sarx ist das beherrschende 
Element. Zwar hat man den Alexandriner verschiedentlich des Doketismus verdächtigt. Er 
hält aber durchaus an der Wahrheit der menschlichen Natur Christi fest, wenngleich eine 
spiritualisierende Neigung die Echtheit der Fleischwerdung zu relativieren scheint.’38 
Pelikan beschrijft eveneens hoe de christenheid zich genoodzaakt voelde om genuanceerder 
over de incarnatie te spreken, waardoor er een verenging in het taalgebruik is ontstaan:  
 

‘As the encounter with Greek paganism and the conflict with heresy made greater precision 
of thought and terminology an absolute necessity, “Spirit” was no longer an adequate way 
of identifying the divine in Christ. It was replaced by two titles of derivation which had 
been present in Christian language since the New Testament, but which largely took over 
the functions of all the titles we have been discussing: Logos and Son of God. In the 
apologists, as well as in the apologetic writings of theologians as Origen and Tertullian who 
also spoke to the church, “Spirit” was largely, if not completely, displaced by “Logos” as 
the technical term for the divine of theologians.’39 

 
Pelikan wijst er op, dat het Logos-begrip aanvankelijk voornamelijk werd gekenmerkt door 
oud-testamentische connotaties en eerder terugging op Spreuken 8, waar over de Wijsheid 
wordt gesproken, dan op de Johannesproloog.40 De Logos werd verstaan als het beginsel 
van de schepping en als de goddelijke ratio die ook in de mens aanwezig was. De Logos is 
tevens de goddelijke openbaring, waardoor Christus op volkomen wijze het beeld van de 
onzichtbare God genoemd kan worden.41 Aan de verbinding van dit Logos-begrip met de 
titel ‘Zoon van God’ werd een preëxistent karakter toegekend, waarmee werd beleden dat 
de Zoon reeds vóór de schepping existeert. Deze aanname zou mede de inzet worden van 
de ariaanse strijd in de derde eeuw, waarin de verhouding tussen het wezen van de Vader en 
de Zoon centraal komt te staan.  
Grillmeier acht het kenmerkend voor de tweede eeuw dat de christologische formule van de 
incarnatie onbereflecteerd gehanteerd wordt en binnen de kerk slechts wordt bevestigd en 
verduidelijkt. Net als Pelikan ziet hij echter in de overgang naar de derde eeuw een toename 
van kritische reflectie. De leer van Hipollytus van Rome (ca. 170-235) en Tertullianus van 
Carthago (ca. 160-230) beschouwt hij als het hoogtepunt van de christologische 
ontwikkeling van de eerste twee eeuwen en tevens als overgang naar de derde eeuw, waarin 
meer reflectie en discussie aangaande de christologie ontstaat. Hippolytus bezigt in zijn 
bestrijding van Noëtus van Smyrna enige termen die in het latere christologisch debat een 
grote rol zullen gaan spelen, namelijk σύστασις en ύποστάναι.42  

                                                                                                                            
kann zu keiner echten theologischen Bedeutung in solch einem Christusbild mehr kommen. „Ein positives 
Verständnis für die Heilsbedeutung der Menschheit Jesu geht Klemens völlig ab.“’ (Ibid., 63.) 
38 Ibid., 60-61.  
39 Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 186. 
40 Cf.: Ibid. 
41 Voor een gedetailleerde uitwerking van deze drievoudige invulling van het Logosbegrip, cf.: G.L. 
Prestige, God in patristic thought (Londen: SPCK, 19812), 117-121. 
42 Noetus van Smyrna leefde in de tweede eeuw. Hij ging uit van de strikte eenheid van God en om die 
reden meende hij dat ‘Vader’ en ‘Zoon’ geen verschillende personen waren, maar namen en gestalten van 
de enige God. Daarom kon hij met evenveel recht zeggen dat de Vader had geleden aan het kruis, als dat de 
Zoon dat had gedaan. Zijn leer werd als ketterij bekend onder de naam modalisme of modalistisch 
monarchianisme. Zijn leerling Praxeas werd later bestreden door Tertullianus en beschuldigd van 
patripassianisme, omdat hij stelde dat de Vader met de Zoon had geleden en gekruisigd was. Deze 
opvatting was onverenigbaar met de overtuiging dat God onveranderlijk was. De bekendste 
vertegenwoordiger werd Sabellius: Vader, Zoon en Geest zijn voor hem drie wijzen (modi) waarop God 
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‘Zum ersten Mal wird der Versuch gemacht, ein metaphysisches Fundament für die Einheit 
von Gott und Mensch in Christus anzugeben: die Gemeinschaft der Existenz, welche das 
Fleisch mit dem Logos hat. Tertullian wird einen zweiten Versuch machen, der auf dem 
Personbegriff aufbaut. Beide haben in der weiteren Geschichte Erfolg. Ihre beiden Versuche 
werden sich in der Formel von Chalkedon begegnen.’43  

 
Tertullianus bestrijdt de nieuwlichterij van de ketters, de novitates, met een beroep op de 
traditio en de praescriptio van de apostelen en de regula en lex fidei. ‘Als Apologet 
gegenüber den Heiden hat er die Aufgabe: probare Christum, d.h. probare divinitatem 
Christi. Er beginnt dieses Anliegen damit zu lösen, dass er den christlichen Gottesbegriff, 
vor allem den Gedanken der Einzigkeit Gottes, klarmacht.’44 Volgens Tertullianus kan van 
de Vader niet gezegd worden dat hij de vloek van het kruis heeft gedragen, noch dat hij 
heeft geleden en is gestorven. Dit kan alleen van de Zoon worden gezegd.45 
In de derde eeuw tracht Origenes het christendom en het hellenisme te verzoenen, door de 
Griekse beschaving op te nemen in Gods geschiedenis van de mensheid die hij opvatte als 
een onafgebroken opvoedkundig proces. H. Küng formuleert Origenes’ opvatting als volgt:  
 

‘Het beeld van God dat door schuld en zonde in de mens bedorven was geraakt, werd door 
de goddelijke opvoedingskunst in Christus hersteld. Het christendom werd zo voorgesteld 
als de volmaaktste van alle godsdiensten, omdat hier de menswording van God zelf de 
voorwaarde voor de vergoddelijking van de mens vormde – een geheel hellenistische 
redenering. Daarmee was echter een accentverschuiving in het christelijk denken verbonden 
waarvan men zich destijds nauwelijks bewust was: van het kruis en de opstanding van Jezus 
naar de incarnatie en preëxistentie van de logos en de zoon van God.’46 

 
Grillmeier noemt Origenes de theoloog bij uitstek die heeft nagedacht over de ziel van 
Christus. Door hem werd de eenvoudige christologische formule opgenomen in een 
platoons schema van een hiërarchie van zichtbare en onzichtbare wezens. De eenvoudige 
mens klampt zich vast aan de mensheid van Jezus, maar de meer geestelijk verlichte mens, 
de gnosticus, zoekt de ziel van Christus te benaderen, die zeer nauw verbonden is met de 
Logos.47 Niet de Godmens Jezus Christus is de eigenlijke middelaar tussen God en mensen, 
maar de Logos, aldus Origenes. Hij leert een zekere vorm van subordinatie van de Logos 

                                                                                                                            
zich openbaart in de tijd. (Cf.: B. Hägglund, Geschichte der Theologie - Ein Abriß (Gütersloh: Kaiser, 
19973), 55-56. 
43 Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 43. 
44 Ibid., 44. 
45 Cf.: Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 180. 
46 H. Küng, De katholieke kerk - Een geschiedenis, trans. A. Posthuma, et al. (Amsterdam: De Bezige Bij, 
2003), 47. 
47 Cf.: ‘Hier ist der Ort, an dem Origenes seine Reflexionen über die Verbindung von Gottheit und 
Menschheit einbaut, und hier hat die Seele Christi eine besondere Aufgabe. Das Tor zum Einströmen 
stoisch-platonischer Gedanken ist offen. Die Einheit in Christus kommt zustande, indem die Seele Christi 
die Mittlerin zwischen Sarx und Logos macht, welche der platonische Dualismus des Origenes sonst nicht 
vereinen kann. Diese Seele ist aber schon von Ewigkeit her dem göttlichen Logos in vollendeter Erkenntnis 
und Gottesliebe vereint. Sie existiert ja schon von Ewigkeit, vor der Erschaffung des Leibes. Wie hängt aber 
die Seele am Logos? Sie ist mit ihm durch die unmittelbare Schau in Liebe verbunden. Als Geist ist sie dem 
Geiste verwandt. Durch die vollkommene Vereinigung mit dem Logos wird die Seele Christi gleichsam 
existierende Gottesschau und vollendete Gottesliebe. Hierin liegt für Origenes die höchste und innigste 
Weise der Einigung, in welcher die menschliche Seele Christi ganz vergöttlicht und wie Eisen vom Feuer 
durchglüht wird.’ (Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 64-65.) 
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ten opzichte van God de Vader, mede op grond van zijn exegese van Spreuken 8:22-25 en 
de opname van het platoonse emanatiedenken. De Logos is wel eeuwig, maar hij staat 
tussen God en de schepping in. Zo is in de verhouding tussen God, de Logos en de 
geschapen wereld de invloed van het platonisme zichtbaar in Origenes’ theologie, terwijl 
hij in zijn spreken over de verhouding tussen de Logos, de ziel en het lichaam van Christus 
vooral het stoïsche mensbeeld volgt en de Logos als het heersende principe (ήγεµονικόν) 
beschouwt over het lichaam, dat als werktuig fungeert (organon). Deze twee lijnen in 
Origenes’ christologie bepalen grotendeels de christologische discussie van de volgende 
eeuwen. Grillmeier verduidelijkt dit als volgt: ‘Die eine drängt im Sinne der kirchlichen 
Überlieferung zur Unterscheidung der zwei Naturen, so dass sogar die Einwohnungsidee 
als theologische Deutung der Einheit in Christus auftaucht. Die andere Tendenz treibt zur 
Aufhebung des Menschlichen im Herrn.’48  

2.1.2 Logos-sarx-christologie 

In het spoor van Origenes ontstaan in de vierde eeuw vanuit Alexandrië een drietal 
hoofdstromingen van de Logos-sarx-christologie, waarvan er twee zijn verketterd. De 
eerste vorm is die van het arianisme. Wat Arius precies gedacht heeft over de persoon van 
Jezus Christus, dient gereconstrueerd te worden vanuit de bronnen van zijn bestrijders en 
latere arianen. De concrete aanleiding voor de strijd lijkt te zijn gelegen in de exegese van 
wederom Spreuken 8, toen bisschop Alexander van Alexandrië zijn presbyters, onder wie 
toen nog Arius, om hun visie op deze passage vroeg. Arius schijnt mede op grond van deze 
tekst gesteld te hebben, dat voordat de Zoon geboren was, hij geen bestaan had.49 Jezus 
Christus is in zijn ogen daarom een schepsel, waarmee de absolute eenheid van God de 
Vader was gewaarborgd als hij die is zonder begin (άναρχος µονώτατος).50 Doordat de 
Logos geschapen is vòòr de tijd en alles geschapen is door hem, verschilt hij als de 
eniggeborene uit niets van alle andere schepsels.51 De Logos heeft wel het vlees 
aangenomen, maar daarmee is hij nog geen mens. De Logos heeft de plaats van de ziel 
ingenomen en vormt tezamen met het vlees één gezamenlijke natuur. Zo vormt de Logos 
een tussenwezen en is hij noch God, noch mens.  
Een belangrijk argument voor het onderscheid tussen de Logos en de Vader, is de gedachte 
dat God zelf niet kan lijden. En indien de Logos God uit God is, dan kan hij geen mens zijn, 
zo luidt de redenering.  
 

                                                 
48 Cf.: ‘Leib und Seele Christi erscheinen schließlich nur wie eine vorübergehende, in das Göttliche hinein 
aufzuhebende Wirklichkeit. Sie werden so in die Gottheit des Logos hineingenommen, dass dieser 
schließlich sogar aufhört Mensch zu sein. Auch der wesentliche Akt des Menschen Christus, sein Heilstod, 
wird entwertet.’ (Ibid., 66.) 
49 Cf.: ‘In his letter to Eusebius, Arius wrote, quoting Proverbs 8:22-23: “before he was begotten or created 
or ordained or established, he did not exist.’ (Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 193.) De 
vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling van deze verzen, waarin ‘de Wijsheid’ aan het woord is, luidt: 
‘22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst 
mij. 23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.’  
50 Cf.: ‘God was „the monad and the principle of creation of all things,” and he did not share this with 
anyone, not even with the Logos. Any other conception of God would, according to Arius, make the Father 
“composite and divisible and mutable and a body.” (Ibid., 194.) 
51 Cf.: ‘This was in keeping with the Arian doctrine of God, according to which the creatures “could not 
endure the untempered hand of the Father and be created by him” and therefore needed a mediator to call 
them into being.’ (Ibid., 196-197.) 
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‘Offensichtlich steckt hinter diesem Worte der Gedanke, dass eine wirkliche 
Menschwerdung nur dann zustande kommen könne, wenn das vom Himmel kommende 
Wort wirklich eine seinshafte Zusammensetzung mit dem Fleische eingeht und zu dessen 
Lebensprinzip wird. Für einen „göttlichen“ Logos war aber das Eingehen einer solchen 
Verbindung undenkbar.’52  

 
Binnen het arianisme krijgt de eenheid en de onveranderlijkheid van God een groot accent, 
waardoor het moeilijk denkbaar is om Jezus Christus werkelijk als goddelijk te zien. 
Grillmeier meent dat er in de vierde eeuw in reactie op het arianisme een ander beeld 
ontstaat van wat menswording is.  
 

‘Unter dem Einfluß des Neuplatonismus hat im. 4 Jahrhundert ein Begriff von „Mensch“ 
aufkommen können, der zu seiner Realisierung nicht notwendig die Vereinigung einer 
„menschlichen“ Seele mit einem Fleische verlangte. Von einer „Menschwerdung“ konnte 
man auch reden, wenn sich nur irgendein Geistwesen mit einer Fleischesnatur verband.’53  

 
Pelikan meent zowel dat Arius heeft bijgedragen aan de nuancering van het trinitarisch 
probleem alsook dat hij aandacht had voor de aardse biografie van Jezus Christus, mede 
omdat hij over verlossing sprak in morele zin.54  
De grote bestrijders van Arius en het arianisme, Alexander van Alexandrië en Athanasisus 
van Alexandrië vormen samen met Cyrillus van Alexandrië later, het tweede type Logos-
sarx-christologie.55 Dit is het ‘orthodoxe’ type. Zij benadrukken de eenheid van Christus 
door te stellen dat de Logos vlees is geworden. Johannes 1:14 is het uitgangspunt en de 
centrale leer over de persoon van Christus wordt meestal aangeduid als hypostatische 
vereniging.56 De strijd tussen Alexander en Arius is de belangrijkste aanleiding voor keizer 
Constantijn om in 325 het concilie van Nicea te beleggen. De centrale vraag in het debat 
was volgens Pelikan de volgende: ‘Is the divine that has appeared on earth and reunited 
man with God identical with the supreme divine, which rules heaven and earth, or is it a 
demigod?’57 Alle vertegenwoordigers van het Alexandrijnse Logos-Sarx-model voelen zich 
in meerdere of mindere mate verbonden met Origenes. Dat maakt dat de drie partijen op het 
concilie van Nicea, met als hoofdvertegenwoordigers Arius en Alexander en Eusebius van 
Caesarea daar tussenin als pleiter voor de eenheid, een gemeenschappelijke grond hebben. 
Zij allen leren een zekere subordinatie tussen de Vader en de Logos.De vermoedelijk door 
bisschop Hosius van Cordoba (256-358) aangedragen en door Constantijn voorgestelde 
term homoousios om de verhouding tussen de Vader en de Zoon te typeren en de godheid 
van Christus te bevestigen, was aanvankelijk voor niemand werkelijk bevredigend, te meer 
omdat hij eerder was benut door gnostici en manicheëers en werd geïdentificeerd met de 
veroordeelde leer van Paulus van Samosata.58 Toch werd het homoousios opgenomen in de 

                                                 
52 Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 75. 
53 Ibid., 77. 
54 Cf.: Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 200. 
55 Alexander van Alexandrië was de directe tegenstander van Arius op het concilie van Nicea in 325. 
Athanasius (ca. 295-373) was hierbij aanwezig als zijn secretaris en zou zijn opvolger worden. In die 
hoedanigheid wordt hij de meest felle bestrijder van het arianisme. Cyrillus van Alexandrië (ca. 375/380- 
444) is de bestrijder van Nestorius en hij speelt vooral een cruciale rol op het concilie van Efeze (431) en in 
afgeleide zin op dat van Chalcedon (451). 
56 Cf.: Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 247. 
57 Ibid., 172. 
58 Paulus van Samosata wordt verweten dat hij een zeker adoptianisme leerde: ‘He held apparently, that 
Christ was an earthly man, indwelt impersonally by divine influences, to which He responded with 
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belijdenis van Nicea en Arius werd veroordeeld.59 Het homoousios werd door de 
origenisten echter geïnterpreteerd als homoiousios.60 De uiteindelijke belijdenis aangaande 
de Zoon die de Logos is, was zowel kosmologisch als soteriologisch van aard. Hiermee 
werd uitdrukking gegeven aan de overtuiging dat de mensheid slechts gered kon worden 
door hem door wie de kosmos was geschapen. De Logos, van hetzelfde wezen als de 
Vader, is de preëxistente scheppingsmiddelaar en deze is in het vlees gekomen. Nu de 
verhouding tussen de Vader en de Zoon of de Logos met Nicea was bezegeld, kwam echter 
de vraag op welke implicaties het homoousios had voor de persoon van Jezus Christus en 
diens incarnatie.61  
Zo komt Athanasius, uiteindelijk de grootste voorvechter van het homoousios, tot zijn 
uitwerking van de Logos-sarx-christologie.62 Zijn christologie vertoont eveneens stoïsche 
trekken daar waar hij de eeuwige Logos als het heersende principe van de wereld 
beschouwt, en analoog hieraan meent dat het lichaam van Christus door de Logos wordt 
beheerst. Het lichaam is het werktuig (organon) van de Logos. In de woorden van 
Grillmeier:  
 

‘Das athanasianische Christusbild ist eindeutig im Logos zentriert und überwindet von 
innen heraus jene symmetrische Christusformel, welche Logos und Mensch auf die gleiche 
Ebene stellt und zu einem übergeordneten Dritten zusammengeschlossen sieht. Das 
Menschliche in Christus ist getragen vom Logos und der Herr ist „fleischtragender Logos“, 
aber nicht „Gott tragender Mensch“. Die Idee des göttlichen Trägers ist also lückenlos 
gewahrt. Darin offenbart sich ohne Zweifel eine echte Auffassung von der Persönlichkeit 
Christi.’63  

 
Maar het grote probleem van Athanasius’ christologie komt naar voren in de vraag in 
hoeverre Christus werkelijk geleden heeft en is gestorven. Dan stelt Athanasius dat de 
Logos zelf niet kan lijden en sterven, maar dat het lichaam al deze menselijke kenmerken 
ondergaat.64 Ook kent hij aan Christus geen menselijke ziel toe. Grillmeier meent dat in de 

                                                                                                                            
obedience so complete that He was exalted to fellowship with God. His exaltation was the final stage in a 
moral progress. Paul was condemned by the Origenist Council of Antioch in 268.’ (Cf.: Prestige, God in 
patristic thought, 115;  201v.). 
59 Cf.: ‘But as for those who say, “There was a then when he did not exist,” and, “Before being born he did 
not exist,” and that he came into existence out of nothing, or who assert that the Son of God is of a different 
hypostasis or ousia, or is created, or is subject to alteration or change – these the church catholic 
anathematizes.’ (Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 201.) 
60 Cf.: ‘As a substitue for homoousios, therefore they proposed homoiousios, “of a similar ousia,” or, more 
aptly and precisely, “like [the Father] in every respect,” rather than merely “like the Father” but not in 
ousia.’ (Ibid., 209.) 
61 Ook de vraag naar de goddelijke eenheid werd op Nicea nog niet bevredigend opgelost. Dit komt onder 
andere tot uitdrukking in de leer van Marcellus van Ancyra (285-374) die samen met Athanasius het 
homoousios onderschreef, evenals de eenheid van God, maar dit zo interpreteerde dat God als in beginsel 
een monade, in een proces van actieve expansie triadisch werd. Door de Logos, voortkomend uit het 
goddelijk wezen, is de schepping ontstaan. Maar wanneer de Logos dit scheppend werk voltooid zal 
hebben, zal hij terugkeren in het ene goddelijke wezen. Deze leer werd uiteindelijk onder verdenking van 
sabellianisme veroordeeld op het concilie van Constantinopel in 381. Cf.: Prestige, God in patristic thought, 
212-213. 
62 Overigens stelt Pelikan dat Athanasius in zijn Contra Arianos I-III verrassend weinig gebruik maakt van 
de term homoousios. Cf.: Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 210. 
63 Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 101-102. 
64 Cf.: ‘Wenn Athanasios wirklich den Logos zum alleinigen physischen Träger aller Lebensbewegung in 
Christus macht, muß er in große Schwierigkeiten kommen, wenn es gilt, das Erleiden in Christus zu 
erklären. Denn dazu braucht es ja eines menschlich-geistigen Prinzips, da es für einen Nikäner klar ist, dass 



2. God en geschiedenis: een christologisch dilemma 

 

  

21 

Alexandrijnse Logos-sarx-christologie het helle licht van de Logos elk geschapen licht in 
Christus verdringt.65 Waar Athanasius echter de vraag naar de menselijkheid van Christus 
niet verduidelijkt en vooral de eenheid van het subject van Christus in positieve zin 
benadrukt66, doet zijn vriend Apollinaris van Laodicea (ca. 310 - ca. 392) dat wel, maar dan 
in negatieve zin. 
Apollinaris vertolkt zo een derde type van de Logos-sarx-christologie. Deze is evenals het 
arianisme verketterd. Hij bestrijdt een zogenaamde ‘scheidings-christologie’, zoals geleerd 
door Paulus van Samosata. Hij wil God en mens zo eng mogelijk verenigd zien in 
Christus.Christus wordt volgens hem mens door de vereniging van het goddelijke pneuma 
met het menselijke vlees. Anders dan Athanasius spreekt hij dus niet zozeer van de 
aanname van het vlees door de Logos:  
 

‘Christi Menschwerdung heißt also nach dieser Auffassung, dass sich der Logos mit einer 
menschlichen Fleischesnatur zu einer Wesenseinheit verbindet und durch diese Vereinigung 
ein Menschenwesen, d.h. ein Geist-Leib-wesen konstituiert. Niemand hat das so offen und 
eindeutig formuliert wie Apollinarios. Der platonisierende Begriff von „Mensch“, der schon 
als Grundlage der arianischen Christologie angenommen werden musste, ist hier 
ausdrücklich belegt.’67  

 
Christus heeft volgens Apollinaris slechts één natuur, als levenseenheid van het door de 
goddelijke geest (nous) bezielde lichaam. Logos en vlees zijn niet in het minst te scheiden. 
Hij spreekt van de vergoddelijking van het vlees door de Logos, en noemt Christus daarom 
de ‘hemelse mens’. De termen oυσια, φύσις en ύποστασις, zijn bij Apollinaris nauw met 
elkaar verbonden en worden door hem in dynamische zin verstaan. Daarom kan Apollinaris 
nog niet als monofysiet worden bestempeld in de na-Chalcedonische zin van het woord. 
Wanneer hij spreekt van µία-φύσις, dan beoogt hij niet te spreken van een abstracte natuur 
of van essentia in statisch-ontologische zin. Logos, geest en lichaam vormen een 
dynamische eenheid, hoewel gestuurd vanuit de Logos.68 Tevens is er bij Apollinaris nog 
geen sprake van de leer dat het vlees op zodanige wijze met de Logos verbonden is als in de 
latere Byzantijnse enhypostasie-leer. Hij leert wel dat de mens een hypostase is krachtens 
de goddelijke geest die het centrale levensbeginsel is en dat de animale ziel en het lichaam 

                                                                                                                            
der Logos nicht zum physisch-erleidenden Subjekt der passio und alle leiblich-seelischen Vorgänge 
gemacht werden darf. Also muß ein geschaffenes Prinzip des Erleidens gefunden werden, um vom Logos 
alle ανθρώπινα abzuhalten. Hier rühren wir an das eigentliche Problem der athanasianischen Christologie. 
An diesem Punkt konzentrierten sich auch die Angriffe der Arianer gegen die Gottheit des Logos.’ (Ibid., 
87.) 
65 Ibid., 98. 
66 Cf.: ‘Quoting John 1:14, Athanasius taught that “he bore flesh and became man,” neither affirming nor 
denying but simply ignoring the presence of a human soul in the incarnate one.’ (Pelikan, The Emergence of 
the Catholic Tradition, 247.) 
67 Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 105. Over de verhouding van het arianisme en apollinarisme 
zegt Grillmeier: ‘Die „apollinaristische“ Idee der physisch-vitalen Logos-Sarx-Verbindung enthält im 
Grunde schon jene Verletzung der Transzendenz des Logos, welche der Arianismus konsequent ausgedeutet 
hat. Das strenge Logos-Sarx-Schema, welches den Logos zur Seele macht, tendiert notwendig hin zur 
arianischen Erniedrigung des Logos. Der geschichtliche Apollinarismus ist also schwerlich als ein zur 
orthodoxen Logoslehre zurückgebildeter Arianismus aufzufassen. Wir müssen vielmehr vor die Entstehung 
der arianischen Logoslehre zurückgreifen, um sowohl den Ursprung des „apollinaristischen“ Gedankens als 
auch der „arianischen“ Inkarnationslehre zu finden. In seiner undifferenzierten Form mag der gemeinsame 
Stammbaum dieser Häresien auch die alexandrinische Logos-Sarx-Christologie hervorgebracht haben, 
welche aber die kirchliche Mitte zu wahren vermochte.’ (Ibid., 103-104)  
68 Cf.: Ibid., 116. 
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hun hypostase eveneens hebben krachtens en in deze geest. Maar ook dit verstaat hij in 
dynamische zin met als doel om de eenheid van het subject van Christus te benadrukken. 
Het zal echter een kleine stap blijken te zijn om van hieruit tot een meer ontologisch-
statische christologie te komen. 
Deze drie typen van Logos-sarx-christologie hebben dus een gezamenlijk uitgangspunt, 
maar verschillen wezenlijk in hun uitwerking van de verhouding tussen de Logos en het 
vlees, als wel in de aanname van de goddelijkheid van Christus en de erkenning of 
miskenning van het όµοούσιος van Nicea. Waar Arius de wezenseenheid van de Vader en 
de Logos ontkent, wil Apollinaris deze juist verdedigen en desalniettemin verklaren hoe de 
Logos in menselijke gestalte op aarde verschenen is. Apollinarisme en arianisme vormen zo 
de twee uitersten van de Logos-sarx-christologie. Grillmeier stelt:  
 

‘In der kirchlichen Lehre ist dagegen die Konstituierung des Menschenwesens Christi 
logisch von der Vereinigung mit der Gottheit Christi verschieden, da sie durch die 
Vereinigung von Seele und Leib geschieht. Zwar ist in der arianisch-apollinaristischen 
Deutung eine außerordentlich enge Bindung des Logos an die Fleischesnatur erreicht, aber 
auf Kosten der Transzendenz des Logos. Die Arianer haben die Eigenart dieser Verbindung 
durchschaut und ganz konsequent den Logos zum Geschöpf  und zur Seele gemacht, wobei 
sich christologische und subordinatianistische Überlegungen begegneten. Die Apollinaristen 
verwarfen diese Folgerungen der Arianer, ohne aber sich gegen deren Prämissen zu 
wenden.’69 

 
Athanasius neemt een middenpositie in tussen deze twee ketterijen. Hij onthoudt zich van 
metafysische speculaties over het wezen van Christus en de ziel lijkt geen christologische 
of soteriologische factor te zijn. Grillmeier oordeelt: ‘Alles ist eingebaut in eine Heilslehre, 
die als solche zwar ausbaubedürftig, aber in ihren Grundzügen vollkommen kirchlich ist.’70 
Zodra dit christologische schema echter wordt uitgewerkt, blijkt dat men snel vervalt aan de 
ketterij van het arianisme enerzijds en die van het apollinarisme anderzijds. Hiermee lijkt 
een fundamenteel probleem van het Logos-sarx-model gegeven te zijn en het lijkt 
onmiskenbaar dat de eenzijdigheid die inherent is aan dit type christologie ten koste gaat 
van het Bijbelse getuigenis van Jezus’ aardse leven en menszijn. De grote vraag is dan ook 
welke implicaties dit heeft voor de soteriologie, juist ook omdat de Alexandrijnen met de 
gehele hoofdstroom in de Vroege Kerk meenden dat slechts dat ‘wat aangenomen is, kan 
worden verlost.’ Wanneer het menszijn van Christus echter in gedrang komt, is het de vraag 
in hoeverre de verlossing van de mensheid nog volledig is. De wijze waarop Arius aan het 
menszijn van Christus wil recht doen, is echter nog problematischer. Tegenover de 
Alexandrijnse Logos-sarx-christologie staat dan een christologie die het menszijn van 
Christus een grotere plaats wil toekennen maar vanuit een andere basis dan die van het 
Logos-sarx-model. Juist dan blijkt echter ook de waarde van de Logos-sarx-christologie, 
namelijk haar nadruk op de wezenlijke eenheid in Christus. Grillmeier stelt: ‘Wenn auch 
die konkrete Erklärung nicht genügte, so wird dieses Element für immer der kirchlichen 
Theologie erhalten bleiben und als genuine Ausdeutung der johanneischen Christusformel 
anerkannt werden: „Der Logos ist Fleisch.“71 

                                                 
69 Ibid., 118. 
70 Ibid. 
71 Ibid., 119. 
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2.1.3 ‘Logos-antropos-christologie’ of ‘inhabitatio-christologie’ 

Grillmeier bestempelt Eustathius van Antiochië als één van de vroegste tegenstanders van 
de Logos-sarx-christologie.72 Hij stelt dat Christus werkelijk een ziel heeft die ook aan het 
lijden onderhevig is. Hij belijdt de volkomen mensheid van Christus, evenals het 
onderscheid van een goddelijke en menselijke natuur, want ook voor hem staat vast dat de 
Logos of God niet kan zijn gestorven. De aanname van twee naturen in Christus maakt het 
mogelijk om recht te doen aan het leven en lijden van Christus, zonder te stellen dat God 
veranderlijk zou zijn. Tegelijkertijd komt in dit christologisch schema de eenheid in 
Christus onder druk te staan en ligt het verwijt van een tweepersonenleer of van 
adoptianisme voortdurend op de loer.  
Vaak wordt er een strikte scheiding gehanteerd tussen de ‘Alexandrijnse’ en de 
‘Antiocheense’ school. Dat er echter tal van verbindingen en schakeringen bestaan tussen 
beide typen, wordt onder andere duidelijk in de figuur van Eusebius van Emesa, die onder 
invloed staat van de vroegste Alexandrijnse traditie van Origenes maar vanuit het kader van 
de Logos-sarx-christologie tegenover het arianisme tot een christologie komt met 
‘Antiocheense’ trekken. Hij leert de inwoning van de goddelijke dynamis in het vlees, 
waarmee hij haar vrijwaart van het lijden. De verhouding tussen de Vader en de Logos 
verstaat hij in de zin van het homoiousios, gelijk in wezen. Diodorus van Tarsis (ca. 300-
394) neemt een andere tussenpositie in en komt in zijn verweer tegen Apollinaris vanuit het 
Logos-sarx-schema tot een zekere scheidings-christologie om zo de godheid van de Logos 
te verzekeren.  
Een werkelijke doorbreking van het Logos-sarx-model brengt echter Theodorus van 
Mopsuestia (ca. 350-428). Hij spreekt als een der eersten over de ziel van Christus als 
theologische grootheid.73 Hij meent dat de stoïsche opvatting van de Logos als 
hegemonikon en het lichaam als werktuig (organon) geen recht doen aan het wezen van 
Jezus Christus. Tegenover het apollinarisme stelt hij dat lichaam en ziel moeten worden 
aangenomen en wel allereerst de ziel, omdat daar de zonde zetelt.74 Grillmeier analyseert:  
 

‘Apollinarios und Theodor sind hierin zu ganz gegensätzlichen Lösungen gekommen und 
stimmen doch in einem wichtigen Punkt überein. Sie sehen beide die Erlösung in der vollen 
sittlichen Bewährung, in der Unwandelbarkeit des Logos selbst, sein Gegner in der durch 
die Geistesgnade gewirkten Unbeweglichkeit der geschaffenen Seele Christi. Gegenüber 
dem Logos-Sarx-Schema wird aber das Christusbild in einem wichtigen, entscheidenden 
Punkte verdeutlicht: Das Erlösungsopfer wird zu einem Akt der „menschlichen 
Entscheidung“ Christi.’75  

 
In plaats van een Logos-sarx-model is bij Theodorus eerder sprake van een Logos-
anthropos-model. De goddelijke Logos woont op volledige wijze in in de mens Jezus 

                                                 
72 Eustathius was van 324 tot 337 bisschop van Antiochië. 
73 Cf.: ‘In der Theologengeneration von 381 bis 431 hat sicherlich niemand so viel wie Theodor zum 
Fortschritt der Christologie beigetragen.’ (Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 144.) 
74 Cf.: ‘Hätte aber die Gottheit den Platz der Seele auszufüllen, dann wäre sie so übermächtig, dass sie 
notwendig auch die Rolle des Leibes übernehmen müsste und die Leugner der Leibeswirklichkeit in 
Christus hätten recht. Leib und Seele aber mussten angenommen werden, weil es galt, den Tod des Leibes 
und die Sünde der Seele zu beheben. Die Sünde musste sogar zuerst hinweggenommen werden – als 
Ursache des Todes -, um den Tod selbst überwinden zu können. Sie Sünde selbst aber ist in der Seele 
geschehen.’ (Ibid., 147.) 
75 Ibid., 148. 
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Christus.76 Met deze beaccentuering van de goddelijke en menselijke natuur in Christus, 
roept hij echter het probleem op hoe de eenheid van Christus kan worden gewaarborgd. 
Hem viel al snel het oordeel ten deel dat hij met zijn formule Homo assumptus in het spoor 
van Paulus van Samosata een zeker adoptianisme leert. Hijzelf meent echter dat hij de 
volkomen subjectseenheid van Christus leert overeenkomstig het concilie van Nicea en 
Johannes 1: 14. Deze tekst verstaat hij in de zin dat Christus mens wordt. In een nog zeer 
gebrekkige vorm spreekt hij reeds van twee naturen en één persoon of hypostase in 
Christus, zoals het latere dogma van Chalcedon meer genuanceerd heeft uitgewerkt. 
Theodorus hecht groot belang aan Christus’ aardse leven, zijn sterven en zijn opstanding. 
Juist door geheel mens te zijn, maar zonder zonde, bereikt hij verlossing voor de mensheid. 
Pelikan verwoordt deze positie als volgt: ‘This perfect obedience and innocence of the man 
who had been assumed by the Logos achieved the salvation of men. Hence the human and 
the divine had to be united closely enough to achieve the salvation, but not so closely as to 
render it irrelevant to man as man – or to involve the divine in the suffering of the cross.’77 
De opstanding van Christus bewijst dat Christus alle machten heeft overwonnen en bovenal 
de macht van de dood.78 
Ook Gregorius van Nyssa (ca. 335-394) en Gregorius van Nazianze (329-389) trachten de 
betekenis van de ziel van Christus voor de verlossing en het heil te doordenken. Zij spreken 
eveneens van twee naturen in Christus en verdisconteren de implicaties daarvan voor de 
leer van de triniteit, waarbinnen zij de Zoon en de Vader gerelateerd zien in de zin van het 
homoiousios.  

2.1.4 Nestorius van Constantinopel en Cyrillus van Alexandrië 

Een nieuwe fase in het christologisch debat wordt gevormd door de strijd tussen Nestorius 
van Constantinopel (381-451) en Cyrillus van Alexandrië. Deze controverse dient door het 
concilie van Efeze (431) te worden bezworen. In Efeze komt het tot een herbezinning en 
een herbevestiging van de leer aangaande de incarnatie en het homoousios zoals in Nicea 
(325) was beleden, maar tot een werkelijke oplossing komt het niet door de overheersing 
van Cyrillus en zijn gelijkgezinden.  
 

‘Nikaia was also für die Väter von 431 die eigentlich maßgebende Christusformel, deren 
schlichter Wortlaut hinwiederum nichts anders war, als die Wiedergabe des Apostolischen 
Glaubens und der urkirchlichen Überlieferung. Die dogmatische Idee, welche die Väter 
darin fanden, war diese: „Ein und derselbe ist der ewige Sohn des Vaders und der in der 
Zeit dem Fleische nach geborene Sohn der Jungfrau Maria, die darum mit Recht 
Gottesgebärerin genannt werden darf“.’79  

 
Naast de acta van Nicea staat op dit concilie een brief van Cyrillus aan Nestorius centraal 
als de juiste uitleg van Nicea. Nestorius, wiens leer werd veroordeeld, meende onder andere 
dat Maria niet de moeder van God (theotokos) genoemd kon worden, maar alleen moeder 
van Christus (christotokos). Zijn onderscheid tussen de twee naturen in Jezus Christus 

                                                 
76 Cf.: Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 251-253. 
77 Onder verwijzing naar Loofs (1914) stelt Pelikan: ‘Clearer than its pedigree is the religious intent of the 
doctrine of the indwelling Logos: to take seriously the fact of moral development in the man Christ Jesus 
and thus to guarantee his status as simultaneously Redeemer and example. Therefore “the main thing is that 
the Logos in the form of a servant brought into existence a sinless man; hence the stress is laid on the moral 
and religious development of Jesus.’ (Ibid., 254.) 
78 Cf.: Ibid., 235-237. 
79 Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 163. 
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moest in de ogen van de Alexandrijnen wel leiden tot de aanname van twee Christussen, 
waar zij bleven vasthouden aan de eenheid van Christus.  
Cyrillus is een vertegenwoordiger van de Logos-sarx-theologie in de lijn van Athanasius. 
Met Athanasius stelt hij dat de Logos vlees geworden is en niet slechts in een mens is 
gekomen. De Redder van de mens en de kosmos moet de Logos zelf zijn en niet een door 
de Logos aangenomen mens.80 Hij neemt echter ook een formulering van Apollinaris over, 
namelijk die van µία φύσις. Maar deze vult hij anders in, doordat hij in de strijd met 
Nestorius inziet dat Christus ook een ziel moet hebben die aan het lijden onderhevig is. 
Cyrillus erkent dat een onderscheiding van de naturen noodzakelijk is, maar verwerpt 
iedere scheiding, zoals hij die in de leer van Nestorius meent te zien. Hij overwint hierdoor 
de strikte tweeheid van het Logos-sarx-model, zonder te vervallen in de ketterij van 
Apollinaris:  
 

‘So finden wir denn auch, daß nun auf alexandrinischem Bodem die Logos-Sarx-
Christologie endgültig überwonden ist. Der Kyrill der nestorianischen Kontroverse kennt 
eine echte menschliche Psychologie Jesu Christi. Das Leiden wird wie in den Leib, so auch 
in die Seele hineinverlegt, vor allem wird die Bedeutung des menschlichen Gehorsams- und 
Opfer- Aktes Jesu Christi erkannt. Die Seele Christi ist auch für die Alexandriner zu einer 
theologischen Größe geworden.’81  

 
Grillmeier meent echter dat Cyrillus er goed aan had gedaan om de formulering van 
Apollinaris te laten varen, evenals andere terminologie eigen aan het Logos-Sarx-schema, 
zoals het organon-begrip. Het concilie van Chalcedon (451) heeft uiteindelijk weinig 
letterlijke formuleringen van Cyrillus overgenomen, maar tegelijkertijd is zijn invloed zeer 
groot geweest: ‘Sein Geist war so mächtig, daß die ganze Nachgeschichte des Konzils von 
451 nichts anderes ist als eine Konfrontierung der Formel von Chalkedon mit seiner Weise, 
das Inkarnationsdogma darzustellen.’82 
Met zijn uiteindelijke positie tussen Nestorius en Apollinaris in, is Cyrillus dicht genaderd 
tot de positie van iemand als Theodoretus van Cyrus (ca. 393-460), die uitgaat van een 
vereniging van twee naturen in de ene persoon van Christus. Hij gebruikt hier de 
‘Antiocheense’ term πρόσωπον en spreekt van de volledige inwoning van de Logos in de 
mensheid van Jezus. Grillmeier merkt op: ‘Trotz der verschiedenen Sprache und auch 
Ideologie will schließlich der Bischof von Kyros dasselbe, was auch Kyrill von 
Alexandrien erstrebt: eine Theologie der Mitte, welche sowohl die Trennung Christi in 
zwei Personen als auch die Vermischung der Naturen vermeiden will.’83 Ook Andreas van 
Samosata, die aanvankelijk met Theodoretus tegenover Cyrillus stond, nadert nu de positie 
van Cyrillus.  
Naast deze gematigde Antiocheense denkers en Cyrillus zijn voor het concilie van 
Chalcedon nog twee achtereenvolgende bisschoppen van Constantinopel van belang, 
namelijk Proklos en Flavianus. Zij zoeken de middenweg tussen de Antiocheense en 
Alexandrijnse denkwijze door met name het begrip hypostase een meer persoonlijke 

                                                 
80 Cf.: Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 234. 
81 Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 173.  
82 Ibid., 179. 
83 Ibid., 190. Grillmeier specificeert dat Theodoret zelf deze overeenkomst bevestigd heeft: ‘Er selbst 
erkennt, daß zwischen ihm und dem hl. Kyrill der Union von 433 kein Unterschied der Auffassung besteht, 
so dass er schließlich dazu übergeht, seine eigene Christologie mit Zitaten aus Kyrill zu stützen. Das ist ein 
theologisches Vorgehen, welches die Konzilsväter von 451 selbst, und in ihrem Gefolge die Anhänger des 
Konzils von Chalkedon im Kampfe um das Konzil befolgen.’ (Ibid., 190-191.) 
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invulling te geven. Proklos spreekt in deze zin van twee naturen, verenigd in één hypostase, 
waar Cyrillus hypostase vooral op had gevat als ‘substantie’. Flavianus komt in zijn strijd 
met Eutyches eveneens tot de belijdenis dat Christus uit twee naturen in één hypostase 
bestaat, waarbij hij hypostase als ‘persoon’ opvat. Eutyches wilde slechts aannemen dat 
Christus een vereniging van twee naturen is, als gevolg waarvan hij zelf uit één natuur 
bestaat. Dit monofysitisme is op Chalcedon verworpen, mede door toedoen van paus Leo 
de Grote van Rome, die Flavianus ondersteunde en wiens Tomus ad Flavianum één van de 
centrale stukken was tijdens het concilie van Chalcedon. Pelikan onderscheidt in de positie 
van Leo de Grote een derde type christologie, waarin de begrippen preëxistentie, kenosis en 
verhoging centraal staan:  
 

‘As the theology of the hypostatic Union was chiefly identified with Alexandria and the 
theology of the indwelling Logos with Antioch, so this theology was associated with the 
thought of the West. It found its most characteristic spokesman in Hilary, its most creative 
interpreter in Augustine, its most influential advocate in Leo, its most authoritative 
formulation in the decree of Chalcedon.’84  

 
Hilarius van Poitiers (315-368) verbindt met de genoemde drie begrippen zowel de twee 
naturen van Christus, als verschillende staten van ontlediging en verhoging, als ook een 
geschiedenis van Christus die loopt van de preëxistentie (ante hominem Deus) naar zijn 
aardse leven (homo et Deus) tot zijn verhoging (post hominem et Deum totus homo totus 
Deus).85 Hierdoor wordt een ontologische leer over de naturen verenigd met een 
dynamische soteriologie. In de vertolking door Leo de Grote kon deze vorm van 
christologie tijdens het concilie van Chalcedon een middenpositie innemen om beide andere 
typen met elkaar in synthese te brengen.  

2.1.5 Chalcedon: eindpunt, breekpunt of beginpunt? 

Op het concilie van Chalcedon in 451 werd, in navolging van het getuigenis van de ‘heilige 
vaders’, van Jezus Christus gezegd dat hij één persoon of hypostase is met twee naturen, 
namelijk een goddelijke en een menselijke natuur. Over de verhouding van deze twee 
naturen werd gezegd dat ze onvermengd, onveranderd, ongedeeld en ongescheiden zijn. 
Ten opzichte van de eerste christologische strijd, hadden de begrippen intussen diverse 
betekenisveranderingen ondergaan. Waar hypostasis en physis aanvankelijk vrijwel 
synoniemen waren, krijgen beide woorden nu een onderscheiden betekenis waarin zij 
elkaar aanvullen. Onder invloed van de Cappadociërs stelde men voor de triniteit de 
volgende formule op: µια φύσις, τρεις ύπόστασєις. I. Ortiz de Urbina geeft de betekenis van 
Chalcedon als volgt weer:  
 

‘Das Neue am Symbol von Chalkedon besteht darin, dass nunmehr die Zweiheit der 
göttlichen und menschlichen Natur betont wird, die in Christus auch nach der Einigung zu 
einer Person und Hypostase vollkommen und unverändert geblieben sind. Damit ist eine 
Synthese der Definition von Ephesos mit den nach-ephesinischen klaren Aussagen des 
Morgen- und Abendlandes über den Diphysitismus geschaffen.’86  

 

                                                 
84 Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 256. 
85 Cf.: Ibid., 256-257. 
86 I. Ortiz de Urbina, 'Das Symbol von Chalkedon - Sein Text, sein Werden, seine dogmatische Bedeutung,' 
in: Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart - Band I: Der Glaube von Chalkedon, red. A. 
Grillmeier, et al. (Würzburg: Echter-Verlag, 1951), 401. 
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Grillmeier meent dat de weg naar Chalcedon kan worden gezien als één lange 
ontwikkelingsgeschiedenis om het Bijbels getuigenis te verstaan, met Johannes 1:14 als 
centrale tekst. Tussen Chalcedon en het Schriftgetuigenis aangaande Jezus bestaat in het 
besef van de Vroege Kerk dan ook geen tegenstelling, maar een directe continuïteit die 
besloten ligt in de ene waarheid van de incarnatie. Het christologisch dogma van Chalcedon 
komt tot stand vanuit een binnenkerkelijke ontwikkeling, waarin men heeft getracht het 
geheim van de incarnatie te behouden. Deze ontwikkeling kan niet afgedaan worden door 
simpelweg te spreken van de hellenisering van het christelijke geloof. Grillmeier meent dat 
Chalcedon veeleer een onthellenisering van de christologie betekende en daarmee ook het 
hoogtepunt in de ontwikkeling van het kerkelijk-christologisch dogma.87  
Met deze belijdenis wilden de bisschoppen destijds een synthese bereiken, waarin zowel de 
eenheid van de persoon van Jezus Christus werd gegarandeerd, als ook de zelfstandigheid 
van de goddelijke en menselijke natuur werd benadrukt. Het concilie werd in Chalcedon 
bijeengeroepen door keizer Theodosius, die het christendom tot staatsgodsdienst had 
verheven. De innerlijke verdeeldheid van de Kerk omtrent de aard van de persoon van 
Jezus Christus diende na vele decennia bezworen te worden, mede om de eenheid van het 
Romeinse Rijk te behouden. Het concilie heeft die eenheid echter niet kunnen bewerken, 
noch in kerkelijk, noch in politiek opzicht. In de woorden van Grillmeier:  
 

‘Ihrer geschichtlichen Sendung nach war dies der Auftrag, welche die Synode vom Jahre 
451 zu erfüllen hatte: die eine christliche Kirche um den einen Christus zu sammeln und so 
das eine christlich-römische Reich neu zu festigen und der vom Zerfall bedrohten 
griechisch-römisch-christlichen Welt neuen Halt zu geben. Chalkedon war als Sicherung 
und Symbol kirchlich-staatlicher Einheit gedacht. Es war tatsächlich eine große Stunde der 
Christenheit. Für einen nur allzu kurzen Augenblick war eine einzigartige Synthese 
verwirklicht: ein lateinisch sprechender, papsttreuer Kaiser des Ostens verkündete auf 
byzantinischem Boden die Beschlüsse einer kirchlichen ökumenischen Synode als 
Reichsgesetz. Das Konzil aber, das Frieden und Einheit stiften sollte, wurde zum Zeichen 
der Spaltung für Kirche und Reich. Das ist seine Tragik, die nicht aus seinem Wesen kam, 
sondern den geschichtlichen Umständen entsprang. Der theologische und kirchenpolitische 
Kampf, der nach dem Jahre 451 einsetzte, hat das Konzil daran gehindert, seine volle Frucht 
in der Christenheit zu tragen. An Chalkedon haben sich die Geister geschieden.’88  

 
De monofysieten in de lijn van Eutyches accepteerden Chalcedon niet en scheidden zich af 
tot wat later de Koptische-orthodoxe kerk zou worden. Hetzelfde gold voor de West-
Syrische kerk. De Oost-Syrische kerk was reeds na Efeze (431) afgescheiden, omdat zij 
vasthield aan de daar veroordeelde leer van Nestorius. De Armeense bisschoppen konden 

                                                 
87 Cf.: ‘Das hellenistische Denken hatte tatsächlich einen Angriff auf das Christusdogma unternommen. Er 
war stark und gefährlich. Mit den Apologeten und ihrer Ausdeutung der Logosidee eingeleitet, verstärkt in 
den Denkversuchen der Alexandriner Klemens und Origenes, bildete sich schließlich im Arianismus und 
Apollinarismus ein hellenistisches Christusbild heraus, das stark von der stoischen Philosophie beeinflusst 
war. Selbst der kirchliche Alexandrinismus ist mit ein Ergebnis solcher Einflüsse. Wir haben es als Aufgabe 
der vorliegenden Arbeit betrachtet, dieser Tatsache ehrlich nachzugehen, und die Begrenztheit 
menschlichen Ringens um Christus offen zuzugeben. Wir haben aber in gleicher Weise versucht, das 
Ringen der Kirche um die Ausscheidung fremder Keime darzustellen, und konnten nachweisen, dass gerade 
das Konzil von Chalkedon einen Höhepunkt in diesem Kampfe gegen jede Überfremdung des kirchlich-
christologischen Dogmas bedeutet. Verwendung von Ideen und Begriffen, welche die Philosophie 
bereitgestellt hat, ist nicht als solch eine Überfremdung.’ (Grillmeier, 'Der Glaube von Chalkedon,' 200.) 
88 Ibid., VI-VII. 
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wegens oorlog niet aanwezig zijn op het concilie van Chalcedon. Zij verwierpen de 
uiteindelijke acta en vormden de Armeens-apostolische kerk.  
Na Chalcedon heropende zich het trinitarisch debat vanwege de nieuwe christologische 
implicaties die de zogenaamde tweenaturenleer opriep. In 553 roept keizer Justinianus het 
tweede concilie van Constantinopel bijeen voor een officiële bevestiging van de besluiten 
en belijdenis van Chalcedon, maar feitelijk vond een zekere herinterpretatie plaats. Leontius 
van Jeruzalem en Leontius van Byzantium kwamen tot nauwkeurige definities van 
begrippen als ουσία en ύπόστασις en trachtten de triniteitsleer en christologie op consistente 
wijze met elkaar te verbinden. G.L. Prestige meent dat de godsleer en de triniteit op deze 
wijze worden geassimileerd met de christologie.89 Al eerder was de term homoousios niet 
alleen benut om de relatie tussen de Vader en de Zoon aan te duiden, maar ook tussen 
Christus en de mensen. Naar zijn godheid is Christus van hetzelfde wezen als de Vader, 
naar zijn mensheid van hetzelfde wezen als de mensen. Om echter het onderscheid tussen 
God en mens juist ook in de persoon van Christus te handhaven, was het zaak om tot 
nauwkeurige formuleringen te komen. Chalcedon had de begrippen πρόσωπον-ύπόστασις 
tegenover φύσις geplaatst, maar de precieze verhouding en betekenissen in het ongewisse 
gelaten.90 In de zesde eeuw tracht men dit probleem uiteindelijk op te lossen. Prestige 
spreekt echter van de triomf der formalisering van het dogma.91  
Bij beide genoemde Leontii worden de trinitarische en christologische begrippen ουσία  en 
φυσις in meer abstracte zin verstaan en zelfs vrijwel synoniem . Ook de begrippen 
ύπόστασις en πρόσωπον zijn inwisselbaar en zij duiden het concrete wezen aan. Prestige 
stelt:  
 

‘It introduces however, quite a different conception to speak of the two ousiai of Christ, in 
such a way as to make the human ousia no longer mean the total physical substance of the 
whole race, but the metaphysical analysis of Christ’s individual humanity; and to make the 
divine ousia similarly mean not the content of God but the metaphysical analysis of Christ 
in His divine aspect. Yet this is the step which the Leontii took. In Christology, as in 
reference to the Trinity, ousia stands no longer for an object but for an analysis.’92  

 
Hieruit volgt dat de naturen van Christus niet zelfstandig kunnen bestaan, maar 
enhypostatisch verenigd zijn in de ene hypostase.93 De triniteitsleer van Chalcedon wordt 
gedacht als drie hypostasen in één wezen (ουσία/φύσις). Leontius van Byzantium verbindt 
nu God en mens middels de leer van de triniteit en de incarnatie en brengt de gedachte van 
de onderlinge communicatie tussen de goddelijke personen over op de incarnatie. Om 
zowel de zelfstandigheid als de vereniging van naturen en hypostasen te waarborgen, 
zonder te vervallen in tritheïsme of duofysitisme, wordt de verbinding tussen triniteit en 
incarnatie in later tijd zo geïnterpreteerd dat de menselijke natuur van Christus 
anhypostatisch is en enhypostatisch is verenigd met de goddelijke natuur tot één hypostase. 
De menselijke natuur heeft dus zijn hypostase in de Logos. Hägglund meent dat deze 
‘enhypostasie-theologie’, die op het tweede concilie van Constantinopel als de juiste 

                                                 
89 Prestige, God in patristic thought, 269-275. 
90 Cf.: Urbina, 'Das Symbol von Chalkedon,' 406-407. 
91 Cf.: Prestige, God in patristic thought, 265v. 
92 Ibid., 272. 
93 Cf.:  
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interpretatie van Chalcedon wordt vastgesteld, een toenadering betekent tot het 
monofysitisme.94  
Vanaf de zesde eeuw lijkt het dogma van Chalcedon binnen de kerk algemeen geaccepteerd 
te zijn en is er een zekere consensus ontstaan. In het geheel der Kerk is eveneens sinds de 
vijfde eeuw een meer bepaalde consensus gegroeid:  
 

‘Fundamental to the orthodox consensus was an affirmation of the authority of tradition as 
that which had been believed “everywhere, always, by all [ubique, semper, ab omnibus].” 
The criteria for what constituted the orthodox tradition were “universality, antiquity, and 
consensus.” This definition of orthodox Catholic faith was the work of Vincent of Lérins, 
writing under the pseudonym Peregrinus.’95  

 
De katholiciteit van de Kerk en haar leer werd een belangrijk kenmerk om uit te drukken 
dat de kerkelijke traditie vanaf de tijd der apostelen in de gehele wereld (οικουµένη) 
onafgebroken de Bijbelse waarheid had vertolkt. ‘The church was the repository of truth, 
the dispenser of grace, the guarantee of salvation, the matrix of acceptable worship.’96 De 
eerste vier oecumenische concilies genoten een bijzonder grote autoriteit, waarbij de 
belijdenis van Nicea het uitgangspunt was voor de volgende concilies, die niets anders en 
niets meer wilden zeggen dan de vaderen hadden gedaan in overeenstemming met de 
Heilige Schrift. Op deze wijze leek de Kerk de centrale dogma’s aangaande de Drie-
eenheid en de persoon van Jezus Christus te hebben veilig gesteld en ook het menselijk 
heil. Tegenover de ketters had het gezag een duidelijker plaats gekregen.  
Desalniettemin vond in 1054 het schisma plaats tussen de Oosters-orthodoxe Kerk en de 
Latijnse kerk van het Westen. In de zestiende eeuw kwam vooral het kerkelijk leergezag 
onder druk te staan, toen binnen de Kerk van het Westen de kerken der Reformatie 
ontstonden. De reformatoren, en met name Calvijn, voelden zich diep verbonden met de 
Vroege Kerk. Boon beschrijft hoe de reformatoren juist door haar verbondenheid met de 
ecclesia primitiva wilden vasthouden aan de notie van katholiciteit. ‘Beschouwd in een 
kritisch perspectief van de Schrift en gekend uit de toen beschikbare bronnen gold in de 
hervorming de vroege kerk als model voor geloven en leven van de christelijke gemeente, 
voor de ambtsstructuur van de kerk, de Woordverkondiging, de sacramentsbediening.’97 De 
triniteitsleer en de christologie werden door haar niet wezenlijk veranderd.98  
Zoals in de inleiding beschreven, verandert de situatie echter vanaf de Verlichting. De 
kerkelijke dogma’s komen weer in discussie en met de opkomst van de historisch-kritische 
methode wordt ook het gezag van de Bijbel ondermijnd. In de moderne tijd  ontbrandt de 
strijd omtrent de persoon van Jezus dus opnieuw. Het dogma van Chalcedon blijkt daarmee 
voor het christendom niet slechts een eindpunt te markeren van een lange binnenkerkelijke 
strijd, maar tevens een beginpunt voor een ieder die zich ten volle wil plaatsen in de lijn 

                                                 
94 Cf.: ‘Diese Ausbildung der Christologie bedeutet eine Annäherung an den Monophysitismus. Der Logos 
ist personbildend, stellt auch die Hypostase für die menschliche Natur dar. Diese hat ihrerseits keine 
selbständige Existenz, sondern geht gewissermaßen im Logos auf. Doch hält man daran fest, dass die 
menschliche Natur vollkommen ist, das heißt, aus Leib und Seele besteht.’ (Hägglund, Geschichte der 
Theologie - Ein Abriß, 78.) 
95 Pelikan, The Emergence of the Catholic Tradition, 333. 
96 Ibid., 334. 
97 R. Boon, 'Vroege Kerk, Reformatie en katholiciteit,' in: Wij zijn ook katholiek - Over protestantse 
katholiciteit, red. J. Kronenburg, et al. (Heerenveen: Protestantse Pers, 2007), 55-56. 
98 Cf.: J. Koopmans, Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn (Wageningen: H. 
Veenman & zonen, 1938). 
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van de kerkelijke traditie zoals gefundeerd op het getuigenis dat Jezus Christus de Heer is 
van de kerk en de wereld. Dit is althans de mening van iemand als Karl Rahner: 
 

 ‘Ist so die Formel ein Ende, das Ergebnis und der Sieg, der die Eindeutigkeit und die 
Klarheit, die Lehrbarkeit und die Sicherheit schenkt, so hängt doch auch alles bei einem 
solchen Sieg davon ab, daß das Ende auch ein Anfang sei. Aus dem Wesen der 
menschlichen Wahrheitserkenntnis und aus der Natur der göttlichen Wahrheit ergibt sich, 
dass eine einzelne Wahrheit, und vor allem die Gottes, Anfang und Aufgang, nicht 
Abschluß und Ende ist.’99  

 
De wijze waarop Nederlandse theologen in de twintigste eeuw deze uitdaging al dan niet 
zijn aangegaan, zal hierna centraal staan. In de volgende paragraaf zal nu eerst in 
hoofdlijnen de zogenaamde eerste fase van de Leben Jesu – Forschung worden geschetst 
om zo de problematiek die ten grondslag ligt aan het moderne christologische debat beter te 
kunnen begrijpen. 
 
 
 
 

                                                 
99 K. Rahner, 'Chalkedon - Ende oder Anfang?' in: Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart - 
Band III: Chalkedon heute, red. A. Grillmeier, et al. (Würzburg: Echter-Verlag, 1954), 3. 
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2.2 Het onderzoek naar de historische Jezus100 
 
De nieuwtestamenticus C. den Heyer schetst in zijn Opnieuw: Wie is Jezus? hoe tot aan de 
negentiende eeuw de kerkelijke belijdenissen en dogma’s steevast één specifieke 
interpretatie van persoon en betekenis van Jezus Christus voor de enig juiste hebben 
gehouden, namelijk een hoge christologie die Jezus als de enige Zoon van God 
bestempelde. In de negentiende eeuw wordt echter vooral Jezus’ mens-zijn belicht, waarna 
in de tweede helft van de twintigste eeuw tevens de betekenis van zijn jood-zijn wordt 
doordacht. ‘De hoge en verheven Christus van belijdenis en dogma onderging een 
ingrijpende metamorfose. Wie vandaag de dag een profiel van Jezus tracht te schetsen, 
begint niet ‘boven’ in de hemel, maar zet ‘beneden’ in: Jezus van Nazaret, een joodse man 
levend in het joodse land aan het begin van de jaartelling; …’101 Bijbelexegese en 
systematiek lopen in de negentiende eeuw uiteen en de theologie tracht sindsdien beide op 
één of andere wijze toch weer met elkaar te verzoenen, net zoals zij in bredere zin de 
verhouding tussen geloof en wetenschap en kerk en cultuur opnieuw tracht te integreren. 
De achterliggende vraag van al deze discussies is net als in de vroege kerk voortdurend de 
vraag naar de implicaties van de christologie voor het heil dat God aan mens en wereld 
brengt. 
Reeds de theologie van de Verlichting had met haar zoektocht naar een redelijk geloof de 
nodige herinterpretaties gegeven van de christologie en van centrale begrippen binnen het 
geloof als zonde, genade, verzoening, menselijke vrijheid en goddelijk gezag.102 Een 
groeiend historische besef vraagt in de negentiende eeuw echter om een nieuwe 
doordenking van zowel het kerkelijke dogma als de gehele theologie. Treffend verwoordt 
Den Heyer de implicatie van dit besef van historiciteit voor het christendom, dat zichzelf bij 
uitstek als historische religie zag:  
 

‘De ontdekking van de geschiedenis heeft het christelijk geloof kwetsbaar gemaakt. 
Uitwijkmogelijkheden zijn niet onmiddellijk voorhanden, in het historisch debat is een 
‘storm-vrij’ centrum moeilijk te vinden. Ook de ‘Christus-in-mij’ zal toch op de een of 
andere manier verbonden dienen te worden met die Jezus die lang geleden in Bethlehem 
werd geboren. Evenmin biedt de bijbel soelaas. Het verlichte denken ‘onttoverde’ ook het 
Woord van God. Het is een boek van mensen. Het zal dus net zo kritisch gelezen mogen 
worden als andere boeken van mensen uit heden en verleden. En spoedig gebeurde dat dan 
ook.’103 

 
In het verlengde van deze debatten ontstond er een steeds groter onderscheid tussen de 
werkelijke mens Jezus van Nazareth en de dogmatische Jezus van de kerkelijke traditie. De 
historisch-kritische wetenschap wilde de historische Jezus bevrijden van zijn dogmatische 

                                                 
100 Uitgangspunt voor dit overzicht naar het onderzoek naar de historische Jezus, vormt het boek van C. den 
Heyer, Opnieuw: Wie is Jezus? Het gaat hier niet om een uitputtende verhandeling over de problemen van 
dit onderzoek, maar slechts om de hoofdlijnen die als achtergrond hebben te dienen om de christologische 
ontwerpen van de te behandelen theologen beter te kunnen plaatsen in het geheel van de ontwikkeling van 
het christologisch debat in de negentiende en twintigste eeuw.  
101 C.J. den Heyer, Opnieuw: Wie is Jezus? - Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus (Zoetermeer: 
Meinema, 1996), 11. 
102 Cf.: Jongeneel, Het redelijke geloof in Jezus Christus - Een studie over de wijsbegeerte van de 
Verlichting. 
103 Den Heyer, Opnieuw: Wie is Jezus? 34. 
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kader. De postume publicatie van H.S. Reimarus’ Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger 
door G.E. Lessing in 1778 wordt door Den Heyer als het beginpunt van het onderzoek naar 
de historische Jezus beschouwd. Niets meer en niets minder dan de bestaansgrond van het 
christendom lijkt op het spel te staan, zo meent hij.104 Volgens Reimarus zijn er geen 
historisch betrouwbare gegevens te verkrijgen over wie Jezus was, ook niet vanuit de later 
door diens leerlingen opgestelde evangeliën.  
In 1835 verschijnt vervolgens D.F. Strauss’ Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. Ook hij 
meent dat de evangeliën geen historisch betrouwbaar getuigenis vormen van het leven van 
Jezus, maar hij stelt dat het geloof een dergelijke historische reconstructie niet nodig heeft. 
Het gaat hem niet om het aan de kaak stellen van fraude maar veeleer om het verduidelijken 
van het geloof in de mythologische Christus.  
 

‘Zo geeft de bijbelse mythe uitdrukking aan de ‘Christus-idee’, anders gezegd: de eeuwige 
Christus. In de historische Jezus heeft deze eeuwige Christus tijdelijk gestalte gekregen, 
maar dat betekent niet dat daarmee alles is gezegd. De geschiedenis gaat verder, de 
historische Jezus is verleden tijd, maar de eeuwige Christus blijft. De ‘verlichte’ mens moet 
leren inzien dat in de voortgang van de wereldgeschiedenis niet één mens centraal staat, 
maar de gehele mensheid.’105 

 
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in het nieuwtestamentisch Bijbelonderzoek vormt de 
datering van de evangeliën, waarbij de meest plausibele hypothese Marcus aanwijst als het 
oudste evangelie. Tezamen met een zekere bron Q heeft Marcus als basis gediend voor het 
evangelie naar Mattheüs en Lucas. Deze ‘twee-bronnen-hypothese’ van H.J. Holtzmann 
verlegde het zwaartepunt in het Jezus-onderzoek naar het getuigenis van de synoptici, 
terwijl in de kerkelijke traditie het Johannesevangelie als belangrijkste bron voor de 
christologie had gediend. Den Heyer spreekt hier van een ‘definitieve breuk met het 
verleden’.106 Een van de gevolgen was dat men in de tweede helft van de negentiende eeuw 
het ‘koninkrijk van God’ binnen de kaders van de geschiedenis van de mensheid 
verwachtte, en aannam dat het rijk middels een gestage ontwikkeling ‘onder ons’ groeide.  
 

‘De “verlichte” theologie is optimistisch gestemd. Het Koninkrijk is geen onwerkelijke 
droom of een schone utopie, maar een bereikbaar ideaal. Ondanks alle oorlogen, 
natuurrampen en andere verschrikkingen die mensen kunnen overkomen, is er toch sprake 
van vooruitgang. De geschiedenis kent een doel. De menselijke geest ontwikkelt zich. De 
“rede” beteugelt de chaos, het verstand overwint de onwetendheid en rekent af met die 
vormen van godsdienst die de mens onmondig trachten te houden. Zo groeit het Koninkrijk 
van God in deze wereld: het einddoel van de geschiedenis.’107 

 
Binnen de moderne theologie wordt Jezus gezien als de door Gods Geest geïnspireerde 
leraar die het koninkrijk van God verkondigt en een stralend voorbeeld is van ethische 
perfectie. Zijn leven werd dan ook voorwerp van onderzoek, zoals bijvoorbeeld vertolkt 
door E. Renan in zijn Vie de Jésus uit 1863. Er zijn echter ook kritische geluiden te 
bespeuren, zoals die van M. Kähler. In zijn publicatie Der sogenannte historische Jesus und 
der geschichtliche, biblische Christus uit 1892 tracht hij een derde weg naar het leven van 
Jezus te bewandelen tussen de traditionele dogmatiek en het moderne onderzoek in. Waar 

                                                 
104 Cf.: Ibid., 37-38. 
105 Ibid., 41. 
106 Cf.: Ibid., 44. 
107 Ibid., 46. 
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hij een historische fundering van het geloof onmogelijk acht, wil hij zoeken naar de 
Bijbelse Christus in plaats van de historische Jezus. Het getuigenis van de evangeliën gaat 
volgens hem allereerst over de gekruisigde Christus die op deze wijze verzoening brengt. 
Zijn stem zal pas in de twintigste eeuw werkelijk gehoor krijgen in de persoon van R. 
Bultmann.108 
Ook binnen de moderne theologie ontstaat echter kritiek op het onderzoek naar de 
historische Jezus. A. Schweitzer laat in zijn Geschichte der Leben-Jesu Forschung zien, dat 
zij die het leven van Jezus wilden beschrijven, hem vooral tot product maakten van hun 
eigen belevingswereld en context. Hijzelf meende dat Jezus in de eerste plaats een 
apocalyptische profeet was geweest die het Koninkrijk van God wilde verkondigen. Den 
Heyer stelt: ‘Het dilemma waarvoor hij theologie en kerk had geplaatst, was helder: had het 
christelijke dogma zijn wortels in de apokalyptische verwachting van het gericht Gods of 
vond het zijn oorsprong in het geloof dat in kruis en opstanding gesproken mag worden van 
de vervulling  van de heilsbeloften van God?’109 Dit dilemma werd des te prangender, 
doordat nieuw onderzoek naar de Q-bron aantoonde dat deze bron Jezus zowel als 
apocalyptische profeet als ook als wijsheidsleraar tekent, maar niet spreekt van zijn lijden 
en sterven. Voor wie gered wil worden, is het van belang om te gehoorzamen aan Jezus’ 
woorden en te leven vanuit zijn wijsheid in de verwachting van het rijk van God. Omdat 
tevens de hypothese opgeld deed dat deze Q-bron ouder was dan het Marcus-evangelie 
stelde dit nieuwe onderzoek belangrijke vragen aan de kerkelijke leer omtrent persoon en 
betekenis van Jezus en zijn verlossing van de mens. 
Op grond van het nieuwtestamentisch onderzoek en zijn eigen bestudering van de 
dogmengeschiedenis verklaarde de beroemde dogmenhistoricus A.von Harnack tegen het 
einde van de negentiende eeuw dat het Apostolicum niet langer door moderne christenen 
kon worden beleden. Ook meende hij in navolging van de vroegkerkelijke ketter Marcion, 
dat het Oude Testament uit de Bijbel verwijderd diende te worden. Hij nam afscheid van 
alle klassieke dogma’s om terug te keren tot de bron van het christelijke geloof. In zijn Das 
Wesen des Christentums (1900) tracht Harnack de wezenlijke, tijdloze elementen uit het 
evangelie bloot te leggen, want hierin zou het werkelijke getuigenis van Jezus, dat ook voor 
de moderne gelovige nog van kracht is, verborgen liggen. Jezus getuigde van de levende 
God en verkondigde Gods koninkrijk. Volgens Harnack gaat het in het christelijk geloof 
om de persoonlijke belijdenis aangaande deze God die vrij is van extern gezag:  
 

‘Was sich an Erkenntnissen auf Grund dieses Glaubens ergibt – und es sind gewaltige –, das 
bleibt doch immer verschieden nach Maßgabe der inneren Entwicklung und des subjektiven 
Verständnisses. … Erleben – nur die selbst erlebte Religion soll bekannt werden; jedes 
andere Bekenntnis ist im Sinne Jesu heuchlerisch und verderblich.’110  

 
Mede dankzij Schweitzer en Harnack staat in de twintigste eeuw de boodschap van het 
koninkrijk van God binnen de theologie centraal. Met Schweitzers kritiek op de 
mogelijkheid van de reconstructie van Jezus’ leven is tevens een omslag zichtbaar 
geworden van het negentiende eeuwse positivisme ten aanzien van de waarde van de 
evangeliën als historische bronnen naar een zeker pessimisme in de twintigste eeuw.111 Het 

                                                 
108 Cf.: Ibid., 76-77. 
109 Ibid., 57. 
110 A. von Harnack, Das Wesen des Christentums (München/Hamburg: Siebenstern Taschenbuch Verlag, 
1964), 94-95. 
111 Cf.: Den Heyer, Opnieuw: Wie is Jezus? 70. 
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onderzoek van W. Wrede, J. Wellhaussen en K.L. Schmidt poneerde de opvatting dat de 
historische Jezus zelfs niet in het Nieuwe Testament kan worden gevonden. ‘Zo drong in de 
nieuwtestamentische wetenschap langzamerhand het besef door dat exegeten, historisch 
gesproken, in het duister tasten. Jezus heeft geleefd, maar de historische Jezus blijft 
ongrijpbaar en kan niet ‘in beeld’ gebracht worden. De historicus staat uiteindelijk met lege 
handen.’112  
Tijdens het interbellum wordt er met de opkomst van het formgeschichtliche onderzoek van 
Bultmann, Schmidt en M. Dibelius definitief afscheid genomen van de Leben-Jesu 
Forschung. Zij zagen de evangeliën vooral als weerslag van de ervaringen en de problemen 
van de vroegchristelijke gemeenten. Bultmann meende dat het historisch-kritisch onderzoek 
het geloof noch zou kunnen bevestigen, noch ontkennen. Het gaat volgens hem om de 
kerygmatische Christus: ‘Op grond van haar geloof in de Opgestane Heer richtte de 
christelijke gemeente zich niet op het verleden, maar op het heden. Daarom verschaffen de 
evangeliën ons geen toegang tot de historische Jezus, maar geven ze ons een beeld van de 
vroegchristelijke gemeente in de kerygmatische Christus.113 Met een beroep op Paulus’ 
zwijgzaamheid over het leven van Jezus, meent hij dat het kruis van Christus centraal moet 
staan, waardoor al het menselijke wordt gekruisigd. Vanaf de jaren veertiger houdt hij 
daarom een pleidooi voor de ontmythologisering van de Bijbel met als doel om het 
kerygma verstaanbaar te maken. Deze kernboodschap dient in het heden telkens opnieuw 
gehoord te worden. Bultmann stelde dat Jezus’ een gerealiseerde eschatologie predikte. Met 
zijn opvatting dat het rijk van God reeds onder ons aanwezig is weersprak hij de 
zogenaamde futurische of consequente eschatologie, die gericht is op haar realisering in de 
toekomst. Den Heyer stelt: ‘De invloed van Bultmann reikte verder dan het terrein van de 
nieuwtestamentische wetenschap. Zijn programma van ontmythologisering van de Bijbelse 
boodschap leidde tot een ‘hermeneutiek’ – de vertolking van het kerygma in het heden – die 
ook in de systematische theologie weerklank vond.’114 Inderdaad concludeerde zijn leerling 
Gerhard Ebeling met anderen dat de openbaring met het einde van de apostolische tijd dus 
ook niet afgesloten mag heten, maar steeds weer opnieuw in het heden plaatsvindt. Deze 
opvatting relativeerde het traditionele gezag van canon, belijdenis, leer en ambt in de kerk. 
Tegenover Bultmanns positie werd ingebracht dat een zekere mate van continuïteit tussen 
de verheerlijkte Christus en de aardse Jezus noodzakelijk is. Deze continuïteit zou ofwel 
besloten liggen in het zelfgetuigenis van Jezus voorzover hij zichzelf daadwerkelijk als de 
Messias van Israël beschouwde ofwel in het getuigenis van de leerlingen als ooggetuigen 
van zowel de aardse Jezus als de verhoogde Christus. Voor wie die continuïteit erkent, is de 
tegenstelling tussen de historische Jezus en de Christus van het geloof opgeheven. J. 
Jeremias stelde dat wanneer alle aandacht uitgaat naar de kerygmatische Christus de aardse 
Jezus wegvalt waarmee de incarnatie en de voor de Vroege Kerk zo belangrijke tekst van 
Johannes 1:14 geheel worden vergeestelijkt. Bultmanns kerygmatische theologie draagt 
volgens hem een onmiskenbaar docetisch karakter, omdat het concrete handelen van God in 
de geschiedenis buiten beeld komt te staan. Den Heyer vertolkt Jeremias’ positie als volgt: 
‘Wie over incarnatie spreekt, zal er niet aan kunnen ontkomen zich bezig te houden met het 
onderzoek naar de historische Jezus. Hoe moeilijk dat onderzoek ook is en hoe ongrijpbaar 
Jezus ook blijft. Het christendom heeft zijn wortels in de geschiedenis. Zonder de 
historische Jezus zweeft het christelijk geloof als het ware in de lucht.’115 Als reactie gaat 

                                                 
112 Ibid., 76. 
113 Ibid., 81. 
114 Ibid., 89. 
115 Ibid., 92-93. 
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Jeremias op zoek naar ‘echte woorden van Jezus’. Dat Jezus God aanspreekt als abba, is 
voor hem een kernwoord waarmee kan worden vastgesteld dat Jezus zichzelf in een 
bijzondere verhouding tot God zag staan.116 Tevens meent Jeremias dat het onmogelijk is 
om het vroegkerkelijk kerygma los te maken van het leven en werk van Jezus zelf en er dus 
van veel meer continuïteit dan van discontinuïteit tussen de historische Jezus en de 
kerygmatische Christus sprake is. Ook is er volgens hem geen voortgaande openbaring, 
maar deze is geschied in Jezus Christus. Ontkenning hiervan staat gelijk aan de dwaalleer 
van de gnostici.117 
In de jaren vijftig en zestig wordt onder leiding van Ernst Käsemann de discussie omtrent 
de historische Jezus heropend. Hij bepleit een zeker recht van het onderzoek naar de 
historische Jezus en meent dat de aardse Jezus zowel het criterium als de legitimatie van het 
kerygma van de vroeg-christelijke gemeente is. E. Fuchs en G. Bornkamm nemen eveneens 
aan dat er een bepaalde continuïteit bestaat tussen het vroegchristelijk getuigenis en de 
historische Jezus en wijzen in dit verband vooral op de doorwerking van Jezus’ woorden en 
daden. Wanneer Bornkamm in 1956 zijn boek Jesus von Nazareth publiceert is het debat 
over Jezus’ zelfverstaan opnieuw geopend. Een andere leerling van Bultmann, Hans 
Conzelmann, prefereert een impliciete christologie, omdat de verkondiging van het rijk 
Gods niet los gezien kan worden van de verkondiger van dat rijk, Jezus zelf. Jezus is geen 
apocalpyticus, zoals Schweitzer had beweerd, maar bracht het koninkrijk onder de mensen. 
Zijn verkondiging moet dus worden begrepen als een existentiële oproep tot bekering. Den 
Heyer becommentarieert deze ontwikkelingen als volgt: ‘Uiteindelijk lijkt de cirkel zich 
weer te sluiten. In de 19e eeuw vierde het optimisme hoogtij en gingen velen opgewekt op 
zoek naar de historische Jezus. Men achtte het zelfs mogelijk door te dringen in zijn geest, 
zijn emoties op het spoor te komen en zijn psychologische en religieuze ontwikkeling bijna 
in detail te beschrijven.’118 
Een andere tendens die in de negentiende, maar met name in de twintigste eeuw zichtbaar 
werd, is de groeiende aandacht voor het Jodendom en voor Jezus’ identiteit als een jood die 
ten volle in de joodse traditie wilde staan. Daarbij werden er steeds meer bronnen gevonden 
over de context waarin Jezus en de vroegste christelijke gemeenten leefden. Ook het 
canonvraagstuk kreeg er een nieuw probleem bij vanwege de ontdekking van diverse 
‘apocriefe’ geschriften. De vondsten van Nag Hammadi in 1945 – met name het evangelie 
van Thomas – en van Qumran in 1947 veroorzaakten de nodige opwinding binnen de 
Bijbelwetenschappen. Desalniettemin bleken ook zij geen eenduidig beeld over Jezus te 
verschaffen, maar voedden eerder nieuwe speculaties als zou Jezus tot de kring van de 
Essenen hebben behoord of een revolutionair zijn geweest.  
De emancipatiebewegingen van de tweede helft van de twintigste eeuw legden ten slotte 
hun eigen accenten waarmee zij nieuwe beelden van Jezus creëerden. De moderne aandacht 
voor de biografie van Jezus wordt volgens Den Heyer door de meerderheid van de 
nieuwtestamentici met dezelfde scepsis tegemoet getreden als Schweitzer en later Bultmann 
zo treffend verwoordden. Hij wijst er echter op dat systematische theologen vanuit de aard 
van hun vakgebied over het algemeen veel minder terughoudend zijn in hun berichtgeving 
omtrent Jezus. 
Dat geldt ook voor de Nederlandse situatie. Als voorbeelden van dogmatici die belang 
stelden in het onderzoek naar de historische Jezus, noemt hij onder andere H. Berkhof, E. 

                                                 
116 Cf.: ‘Een consensus wordt in de wereld der exegeten niet snel bereikt, maar ten aanzien van de ‘abba-
ervaring’ van Jezus zou toch van een zekere consensus kunnen worden gesproken.’ (Ibid., 94.) 
117 Cf.: Ibid., 95. 
118 Ibid., 101. 
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Flesseman-van Leer, E. Schillebeeckx en P. Schoonenberg. Onder Nederlandse exegeten is 
het volgens Den Heyer nooit werkelijk gekomen tot een discussie over de waarde van het 
onderzoek naar de historische Jezus. ‘In de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog 
waren de publicaties van Bultmann slechts aan ingewijden bekend. De discussie tussen 
Bultmann en Käsemann in de jaren vijftig vond in ons land evenmin weerklank.’119 
Tegelijkertijd groeide de verlegenheid met het klassieke dogma, ook onder meelevende 
christenen, al vulde het werk van genoemde theologen dit vacuüm enigszins. Kenmerkend 
is dat zij het mens-zijn van Jezus veelal als uitgangspunt kozen. Daarmee is de vraag naar 
de plaats die Jezus in de geschiedenis innam, reeds gesteld, waarmee ook het onderzoek 
naar de historische Jezus werd gelegitimeerd.  
Intussen is er binnen het wetenschappelijke exegetische bedrijf een zekere consensus 
gegroeid: ‘In de wetenschappelijke literatuur wordt op het ogenblik niet meer 
gediscussieerd over de vraag of Jezus van Nazaret werkelijk heeft geleefd. Dat was in de 
19e eeuw wel anders. Ook aan het begin van de 20e eeuw gingen historisch-kritisch 
geschoolde theologen nog zo ver het bestaan van Jezus te ontkennen.’120  
Dat Jezus aan de basis van het christendom staat, is ook het uitgangspunt van de theologen 
in deze studie. Zij staan daarbij allen in een specifieke kerkelijke context en  spreken en 
schrijven mede met het oog op de kerkelijke gemeente. Deze context kleurt hun beeld van 
Jezus en zijn plaats in de geschiedenis. Tevens was Jezus’ persoon en werk de inzet in de 
richtingstrijd van de Nederlandse Hervormde Kerk alsmede in het debat tussen Rome en 
Reformatie, al kan hier niet op alle details worden ingegaan. Juist vanwege de invloed van 
de eigen moderne geschiedenis op de geloofsvoorstelling, zal er na de lijnen van het 
vroegchristelijk debat en het moderne onderzoek naar de historische Jezus nog een derde en 
laatste lijn getrokken worden, namelijk die van relevante ontwikkelingen en tendensen in de 
geschiedenis van (kerkelijk) Nederland binnen het Europa van de negentiende en twintigste 
eeuw.  
 

                                                 
119 Ibid., 192. 
120 Ibid., 221. 
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2.3 De 19e eeuw: ontwikkelingen en tendensen  
 
In deze paragraaf zullen in 2.3.1 globaal enige ontwikkelingen in het negentiende eeuwse 
levensbesef worden geschetst. Centraal staan de veranderingen van de tijdsbeleving die 
gepaard gaan met een nieuwe waardering voor verleden en toekomst en de historisering van 
het leven. Tevens zal worden beschreven hoe de toename van kennis en de verlegging van 
tal van grenzen op elk terrein enerzijds leidt tot universalisering en anderzijds ook 
tendensen van individidualisering, particularisering en specialisering oproept. De groeiende 
mate van kwantitatieve universaliteit betekent in zekere zin een relativering van de 
kwalitatieve universaliteit, waardoor de bestaande orde doorbroken wordt en universele 
waarden en wetmatigheden aan algemeengeldigheid inboeten. Met de geleidelijke afbraak 
van tal van hiërarchische structuren en het accent op de toekomst in plaats van het verleden, 
verandert ook de aard en de waardering van ‘gezag’ binnen de samenleving. 
Vervolgens wordt dit algemene tijdsbeeld in §2.3.2 gespecificeerd voor de kerkelijke 
situatie in Nederland. Met name zal er aandacht zijn voor de ontwikkelingen in de 
Hervormde Kerk als opmaat voor de analyses van de theologie van Noordmans, Van Ruler, 
Berkhof en Van de Beek in de daarop volgende hoofdstukken.  

2.3.1 De negentiende eeuw als voorbode van de twintigste 

De veranderingen in het levensgevoel van de de twintigste eeuw staan in nauwe relatie tot 
die van de negentiende. Met name de ontwikkelingen op het gebied van de 
natuurwetenschappen en de technologie beïnvloedden in de negentiende eeuw het totale 
leven reeds in grote mate. Zeker sinds 1860 groeide de industrie expansief. Door de 
verbeterde gezondheidszorg nam niet alleen de bevolkingsgroei toe, maar ook de 
levensverwachting. Het onderwijs nam een steeds belangrijker plaats in, waar de 
Verlichting de mensheid tot een zo hoog mogelijke graad van beschaving wilde brengen. 
Door al deze ontwikkelingen veranderde de oude standenmaatschappij in snel tempo. De 
middenklasse werd belangrijker, terwijl de oude adel en ook de geestelijkheid aan macht 
inboetten. Industrialisatie en urbanisatie zorgden voor tal van andere beroepen. Al met al 
ontstonden er tal van maatschappelijke verschuivingen en de traditionele verhoudingen op 
moreel en sociaal gebied kwamen steeds meer onder druk te staan. De samenleving bleef 
onmiskenbaar hiërarchisch geordend, maar niet meer uitsluitend op grond van erfelijkheid. 
Er ontstond geleidelijk aan een nieuwe elite die zijn gezag ontleende aan kennis en 
expertise. De cultuurhistoricus H.W. von der Dunk zegt over de opkomst van de burgerij: 
‘Niets typeert het credo van de opkomende middenklasse in de negentiende eeuw meer dan 
die symbiose van moraal, beschaving en prestatie. En niets leek dat credo zo te bevestigen 
als de triomfen van wetenschap en techniek, die de onweerstaanbare superioriteit van de 
Europese beschaving boven andere volkeren aantoonden.’121  

                                                 
121 H.W. von der Dunk, De verdwijnende hemel, I (Amsterdam: Meulenhoff, 2000), 35. De adel ontleende 
haar gezag grotendeels aan de traditie en hun genealogie. Zij was omgeven met een geheel eigen normbesef 
en waardensysteem. Nu de toekomst een meer bepalend perspectief werd, nam de vanzelfsprekendheid van 
het gezag van de adel af. Door de industrialisatie en de groei van het onderwijs kwam de negentiende eeuw 
meer en meer in het teken te staan van het professionalisme. Er ontstond een nieuwe elite die haar status 
niet dankte aan herkomst en bezit, maar voornamelijk aan opleiding en prestaties. Von der Dunk stelt: ‘Dat 
professionalisme botste feitelijk met het oudere universele eruditie-ideaal, ofschoon het voortvloeide uit de 
drang naar kennis. Niet de alzijdige vorming als voorwaarde tot harmonische zelfontplooiing, doch juist de 
eenzijdige maar ver doorgevoerde training in een specifiek vak was het kenmerk ervan. Het kwam dan ook 
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Het traditionele christelijke wereldbeeld en de standenmaatschappij werden geleidelijk aan 
vervangen door een burgerlijke moraal, die met name werd uitgedragen door het 
liberalisme. Over het geheel genomen kan worden gesteld dat er een toename was van het 
zelfbewustzijn van individu en maatschappelijke groepen en dat de blik voornamelijk op de 
toekomst gericht was. Dit moderne en optimistische mensbeeld stond in het teken van een 
progressief beschavingsideaal. Na de Franse Revolutie groeide de overtuiging dat de 
bestaande orde niet de enig mogelijke orde was en dit besef bracht diverse veranderingen 
op gang. In de negentiende eeuw pleitte met name K. Marx voor een revolutionair 
bewustzijn onder het proletariaat. Tegelijkertijd groeide het nationalisme en moest de 
natiestaat de oude maatschappelijke ordening vervangen.  
De tot dan toe heersende statisch-harmonische werkelijkheidsbeleving kwam door het 
groeiende vooruitgangsoptimisme steeds meer onder druk te staan. ‘Kosmisch 
harmoniegeloof en vooruitgangsoptimisme bevatten een spanning: vooruitgang betekent 
beweging, een progressus ad infinitum volgens Leibniz, waarmee de geschiedenis in een 
doorlopend proces veranderde, terwijl kosmische harmonie een eeuwige vaste orde 
veronderstelt.’122 De menselijke rede wordt het heersende principe van waaruit het leven 
wordt geordend en de toekomst wordt ingericht. De centrale waarden van de Franse 
revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap, doortrekken de tijdgeest en monden uit in 
talloze ideologieën.  

 
‘De hoop en de energie die met de verkondiging van de universele beginselen in 1789 en 
later met de invoering van een burgerlijke rechtsorde in de van Frankrijk afhankelijke 
landen waren gewekt, zouden door geen verordeningen of politieapparaat meer uit de 
wereld kunnen worden geholpen. In de dubbelbeweging van het liberalisme en het 
nationalisme, oorspronkelijk een Siamese tweeling en een vrucht van de revolutie, nam de 
emancipatiebeweging haar politiek-ideologische vorm aan. De geschiedenis van de 
volgende eeuw, de twintigste, zou daardoor eveneens in hoge mate worden beheerst, en 
daarmee ook haar cultuur.’123 

 
De opkomst van het nationalisme kenmerkt zich mede door de ontwikkeling van de 
natiestaat als gemeenschap van mondige burgers. De feodale standenmaatschappij maar 
ook de absolutistische staatsvorm werden afgezworen. De natie werd als het grote gezin 
gezien, waarbinnen de gezinnen en het individu volgens de burgerlijke moraal zich konden 
ontplooien, met de vorst als vader des vaderlands aan het hoofd. Het nationalisme steunt 
dus zowel op Verlichtingsidealen, op revolutionaire impulsen als ook op het door de 
Romantiek gevoede patriottisme.  
Juist de invloed van de Romantiek droeg bij aan de dynamisering van het wereldbeeld, in 
zoverre zij een tegenwicht bood aan de analytische en mathematische ordeningsprincipes 
van de Verlichting. De Romantiek schiep ruimte voor de paradox, de synthese en de 
raadselachtigheid van de kosmos. Tegelijkertijd herbergde het romantische wereldbeeld 
ook een sterke conservatieve trek die zich mede uitte in een grote waardering van tradities 
en de geschiedenis. In de negentiende eeuw zorgden diverse tendensen als het 
vooruitgangsdenken van de Verlichting, de veranderingsgezindheid van de revolutie en het 
synthetiserende, conservatieve karakter van de Romantiek voor de historisering van het 
wereldbeeld. Het statisch-cyclisch geschiedenisbegrip werd definitief doorbroken en 

                                                                                                                            
al na het midden van de negentiende eeuw tot een eindeloze discussie in het onderwijs of eruditie en 
karaktervorming dan wel professionalisme en specialisatie voorrang hadden.’ (Ibid., 94-95) 
122 Ibid., 15. 
123 Ibid., 16-17. 
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vervangen door een meer lineaire, teleologische opvatting van de geschiedenis. In de loop 
van de negentiende eeuw ontstonden diverse ontwerpen van de geschiedenis, waarin een 
sterker accent van de Verlichting dan wel van de Romantiek zichtbaar was.  
In het kielzog van de verlichtingstraditie kwamen ideologieën op als het liberalisme, het 
socialisme maar ook het anarchisme. Stromingen die meer georiënteerd waren op de 
romantische kritiek op het optimistische en rationalistische verlichtingsdenken, droegen 
vaak een religieus karakter of een politiek conservatieve ondertoon waarin grote plaats voor 
de traditie werd ingeruimd. Ook het nationalisme hechtte grote waarde aan de geschiedenis 
als legitimatie van de nationale staat. Vanuit dit perspectief werd de geschiedenis vooral de 
geschiedenis van grote mannen en van roemrijke overwinningen waardoor het nationaal 
gevoel nog werd versterkt. De geschiedenis werd vermaterialiseerd in talloze standbeelden 
van nationale helden. Sinds de Romantiek was de kunst losgeraakt van de kerk en diende 
dikwijls het nationaal belang als uiting van glorie en beschaving.124  
Gelijktijdig vond er een herontdekking van het lichaam plaats in de negentiende eeuw en 
groeide het belang van sport als een vorm van vrije tijdsbesteding voor bepaalde sociale 
groepen. Maar zij droeg ook bij aan de voorbereiding op het leger en ze vormde een 
compensatie voor de afname van lichamelijke arbeid door de opkomst van de techniek. 
Sport en spel boden een tegenwicht tegen de rationalistisch ingestelde maatschappij. De 
wedstrijdsport kreeg een sociale betekenis en vooral onder de jeugd werd sport populair.  
De waardering van de jeugdcultuur was een opvallende uiting van de maatschappelijke 
veranderingen. Nu het gezag veel minder door het verleden werd gelegitimeerd en de 
toekomst het heersende perspectief was geworden, kwam de jeugd in een ander daglicht te 
staan. Zij vormde de belofte voor de vooruitgang. Met het verval van de 
standenmaatschappij ontstonden er voor de jongeren ook meer kansen om zich te 
ontplooien, nog aangemoedigd door het gewicht dat aan scholing werd verleend. Doordat 
zij beter in staat bleken om aan de eisen van de moderne maatschappij te beantwoorden, 
traden jongeren niet langer per definitie in de voetsporen van hun ouders, waardoor het 
gezag van de oudere generatie verder erodeerde. In de opkomende jeugdbeweging zocht de 
jeugd ook zijn eigen weg, los van de volwassenen. Als protest tegen toenemende 
verstedelijking richtte de jeugd zich sterk op de natuur, terwijl haar voorkeur voor hechte 
gemeenschapszin tegenwicht bood tegen het groeiende individualisme.  
Hoewel vrijwel alle emancipatoire stromingen sinds de Verlichting in vooruitgang 
geloofden, ontstonden er grote verschillen over de aard van de gewenste vooruitgang. Met 
name de Romantiek ventileerde haar kritiek op de Verlichting door een hang naar en 
cultivering van het verleden. De tegenstelling tussen Verlichting en Romantiek uit zich op 
vrijwel elk levensterrein, waaronder de wetenschap en de politiek. Binnen de wetenschap 
ontstond er in de negentiende eeuw een steeds groter wordende scheiding tussen de 
natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen. De wetenschap als zodanig bestond niet 
langer, maar viel uiteen in verschillende kampen. Ook binnen de geesteswetenschappen zelf 
groeide deze tegenstelling, wat binnen de wijsbegeerte tot uitdrukking kwam in het meer op 
de Verlichting georiënteerde positivisme tegenover het idealisme.  
Deze opbloeiende diversiteit aan ideologieën met elk hun eigen mensbeeld, wereldbeeld en 
visie op de geschiedenis betekende in zekere zin het einde van het universalisme van de 
vroege Verlichting, daar waar de Verlichting zelf reeds het einde had ingeluid van de meer 
homogene christelijke wereldbeschouwing van de Middeleeuwen, al was deze door de 
Reformatie en de opkomst van de wetenschap geleidelijk aan verzwakt. Zeker in de tweede 

                                                 
124 Cf.: Ibid., 40-46. 
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helft van de negentiende eeuw groeien de tegenstellingen sterk. Er is sprake van strijd 
tussen ideologieën en religieuze stromingen, maar ook daarbinnen. Het marxisme spreekt 
van een klassenstrijd. En Darwins evolutietheorie, zoals gepresenteerd in zijn On the origin 
of species (1859), leek de concurrentiestrijd tussen biologische wezens als een 
levensprincipe te poneren. De doorwerking daarvan in diverse sociale ideologieën 
betekende dat het vooruitgangsdenken onmiskenbaar getekend werd door het recht van de 
sterkste. Binnen het nationalisme kon deze theorie worden aangewend om de eigen natie als 
de belichaming van het edelste ras te zien, met als implicatie een onvermijdelijke 
rassenstrijd. Maar het evolutiedenken had ook zijn weerslag op het socialisme en het 
liberalisme. Duidelijk werd dat ‘vooruitgang’ niet slechts ruimte bood aan een 
optimistische toekomstverwachting, maar met evenveel recht kon leiden tot pessimisme. 
Von der Dunk analyseert de verlegenheid binnen het liberalisme als volgt:  
 

‘Zo tekende zich een kentering af waarbij de liberalen, aanhangers van de humanitair-
kosmopolitische Verlichtingstraditie, met een nieuw mensbeeld werden geconfronteerd dat 
eveneens op een rationeel-wetenschappelijk denken stoelde, maar tevens korte metten 
maakte met alle gelijkheids- en vrijheidsleuzen waar de revolutionairen zich op bleven 
beroepen. Het vooruitgangsgeloof was gespleten, want vooruitgang kon ook betekenen een 
onvermijdelijk selectieproces tussen hogere en lagere rassen, volkeren, standen, heren en 
slaven, en dat diende realistisch aanvaard te worden.’125  

 
Tegelijkertijd kon het evolutie-denken zeer wel worden verbonden met het kapitalisme, 
waarvan het succes nog werd versterkt door de vooruitgang in de techniek die de koloniale 
expansiedrift van Europese mogendheden mogelijk maakte,. Zelfs het klimaat in de 
uitdijende steden leek een bevestiging te zijn van de idee dat het recht van de sterkste 
bepalend was. Het opdoemende beeld van groeiende armoede, criminaliteit, onveiligheid en 
sociaal-maatschappelijke vervlakking, gaf echter ook reden tot pessimisme, vooral omdat 
deze schaduwzijde van de kapitalistische samenleving niet strookte met het oorspronkelijke 
beschavingsideaal. Binnen de liberale burgerij leek het oude idealisme van waaruit de 
emancipatie van de gehele bevolking beoogd was, vervangen door een nieuw klassen- en 
standenbewustzijn waarbinnen de eigen belangen beter behartigd konden worden. Vele 
liberalen verschoven binnen het politieke spectrum van links naar rechts vreesden omdat zij 
de opkomst van de onderlaag van de bevolking vreesden die zij de massa noemden. Deze 
massa stond haaks op de verlichtingsidealen die immers individuele ontplooiing 
voorstonden en niet een grauw, uniform en anoniem collectief van onbeschaafdheid. Tegen 
het einde van de negentiende eeuw groeide de sociale wetgeving, mede vanuit het besef dat 
de vooruitgang gebaat was bij tevreden arbeiders. Desalniettemin groeide de invloed van 
het socialisme, dat zich ontpopte als de nieuwe religie voor het proletariaat en hem de weg 
naar de toekomst wees.  
Van vrijwel alle kanten kwam er echter scherpe kritiek op de cultuur. Met name de kerken 
verzetten zich tegen het steeds sterker wordende materialisme en het zedelijk verval. 
Kritische stemmen als die van Nietzsche, Marx, Dostojevski, Freud en Husserl zouden elk 
op eigen wijze doorwerken in het denken van de volgende eeuw. Toch bleef de 
overheersende tendens die van het ongeschokte vooruitgangsgeloof. De 
wereldtentoonstelling die in Parijs de nieuwe eeuw inluidde deed het vermoeden ontstaan 
dat de menselijke mogelijkheden onbegrensd waren, maar al tijdens dit evenement bleek de 
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spanning tussen enerzijds eenheid en globaliteit en anderzijds onderlinge concurrentie en 
nationalisme.126  
Te midden van alle optimisme moesten de kerken zich vooral rekenen tot de verliezers van 
deze eeuw. De moderne wereld bracht een verregaande ontkerstening met zich mee en het 
kerkelijke gezag en tal van dogma’s kwamen zowel intern als extern onder druk te staan. 
Als reactie veroordeelde met name de Rooms-katholieke kerk de moderniteit zo krachtig 
mogelijk, juist ook omdat binnen dit instituut hiërarchie en gezag een bepalende rol 
speelden. De historisering van het denken en het verleden waren evenwel niet meer stop te 
zetten. De concepten van tijd en ruimte werden door alle technologische ontwikkelingen 
drastisch anders ingevuld en belangrijker nog: ook anders beleefd. De klok bepaalde steeds 
meer het leven en de ruimte was gemakkelijk overbrugbaar door de nieuwe 
vervoersmiddelen en verbeterde infrastructuur. Einsteins relativiteitstheorie uit 1905 
markeerde binnen de wetenschap een radicale omslag, waardoor de gehele kosmische 
hiërarchie diende te worden herzien.  
De steeds intensievere culturele uitwisseling duidde eveneens op een doorgaande 
relativering van de voorheen als eeuwig gedachte bestaande orde. Zelfs de moraal bleek 
niet aan de relativering te ontkomen en berustte niet langer op algemene geldigheid. Met dit 
alles hing onmiskenbaar de verandering van het geschiedenisbegrip samen:  
 

‘Doordat men de geschiedenis als een onherhaalbaar proces ging beschouwen, werden ten 
slotte ook geloof en waarheid gehistoriseerd, dat wil zeggen dat zij hun absolute, buiten het 
gebeuren gelegen metafysische basis verloren. Die bleek in de geschiedenis en in de 
betreffende speciale cultuur zelf te liggen. Ook waarheid kon niet meer los gedacht worden 
van de standplaats van het individu.’127  

 
Hoewel veel minder geprononceerd, waren er diverse tendensen te bespeuren die het 
vooruitgangsgeloof temperden dan wel weerspraken. Ook de wetenschap zelf, de motor 
achter het vooruitgangsideaal, moest wel stuiten op diverse vragen en grenzen. Toch had 
niemand verwacht dat er een wereldoorlog op komst was, hoewel achteraf bezien de 
dreiging al vanaf het einde van de negentiende eeuw in de lucht hing.128 

2.3.2 De Nederlandse Hervormde Kerk in de negentiende eeuw 

2.3.2.1 Orde en eenheid door God de Vader en de Vader des Vaderlands  

Met de Bataafse Revolutie in 1795 kwamen de inwoners van de Lage Landen voor het eerst 
breder onder invloed te staan van de ideeën en idealen van de Verlichting. Op grond van de 
beginselen ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, de leuze van de Franse Revolutie, werd 
de scheiding van kerk en staat voltrokken. Formeel bestond er geen bevoorrechte kerk meer 
en werden kerkelijke gebruiken en de sociale scheidlijnen die zij impliceerden voor de 
publieke sfeer ongepast en dus ongewenst geacht. Deze bepalingen kwamen het hardste aan 
bij de protestanten die tot dan toe de heersende partij waren geweest in de Nederlanden. 
Katholieken, dopersen, joden en diverse andere stromingen golden als minderheden, maar 
die werden formeel nu niet langer in een achtergestelde positie gedrongen. Al met al was de 
revolutie hier te lande echter betrekkelijk rustig verlopen, toen zij in 1801 door Napoleon 
werd beëindigd. Lidmaatschap van een kerkgenootschap werd voor een ieder verplicht 

                                                 
126 Cf.: Ibid., 59-61. 
127 Ibid., 174. 
128 Cf.: Ibid., 200. 
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gesteld, daar godsdienst een gunstige uitwerking leek te hebben voor de rust in een land. En 
om die rust was het Napoleon te doen. Nadat de Nederlanden in 1810 bij Frankrijk waren 
ingelijfd, werd die rust nagestreefd door een politieke en godsdienstige eenheid te creëren.  
Het streven naar orde en rust werd de bepalende idee van waaruit men in het algemeen 
wilde leven, vooral nadat men zijn zelfstandigheid in 1813 had herwonnen en onder leiding 
van Willem I het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was ontstaan. De gehele 
restauratiepolitiek van die dagen werd erdoor gevoed en de stichting van een moderne 
natiestaat, gekenmerkt door een centraliserend beleid, werd als het middel ter 
verwezenlijking gezien. De revoluties en oorlogen in eigen land alsmede in de omringende 
landen trokken aldus diepe voren in de geest van een volk dat nu pas werkelijk als een volk 
bestempeld kon worden.129 
Koning Willem I wierp zich op als vader des vaderlands met als voornaamste doel om de 
eenheid in zijn koninkrijk te bevorderen. Dit was geen gemakkelijke taak, daar op vrijwel 
elk terrein van het maatschappelijke leven de eenheid ver te zoeken was. De klokken in het 
gehele land moesten letterlijk gelijk worden gezet. Taal en gewoonten verschilden van 
streek tot streek, waarbij er bovendien een brede scheidslijn was ontstaan tussen de steden 
en het platteland. Nederland was het meest verstedelijkte gebied ter wereld met de steden 
als zelfstandige bolwerken met een eigen hiërarchie en regelgeving. Dwars door het 
onderscheid tussen stad en land liep de kloof tussen rijk en arm, geconsolideerd in wat men 
noemt de standenmaatschappij,130 die door de diverse bevolkingsgroepen niet alleen werd 
geaccepteerd, maar ook in stand gehouden. Het was een min of meer heldere structuur die 
door het merendeel van het volk als vanzelfsprekend werd beschouwd. Een werkelijk 
middenveld ontbrak. 
Nu echter van hogerhand gestreefd werd naar meer eenheid, werden de verschillen tussen 
de streken en gebiedsdelen zichtbaarder. Dit kwam voornamelijk tot uiting op bestuurlijk 
niveau en in de economische politiek. De idealen van de Verlichting bleken in de praktijk 
vooral idealen van de bovenlaag van de bevolking, die niet echt gebaat leek bij een toename 
van de mondigheid en het beschikkingsrecht van de onderlaag. Door de nadruk op kennis 
en onderwijs ontstond er bovendien een strikter onderscheid tussen de geleerde en 
beschaafde mensen en zij die ontwikkeling en beschaving behoefden, wat nog werd 
versterkt doordat de armen en minder bedeelden vooral druk waren met het voorzien in het 
dagelijkse levensonderhoud. Dit geldt zeker voor de eerste decennia van deze eeuw, waarin 
het Nederland in economisch opzicht niet voor de wind ging. 
Meer dan ooit werd nu ook evident dat een duidelijk machtscentrum in de Lage Landen 
ontbrak; zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Zo bleef een van de meest in het oog 
springende kenmerken van het kleine Nederland onder het bewind van Willem I de 
‘eenheid in verdeeldheid’.131 Door zwaar in te zetten op de eenheid, leek de verdeeldheid 

                                                 
129 Cf.: ‘Pas in de negentiende eeuw immers werden de grenzen definitief getrokken en werden de bewoners 
tot een natie gevormd. Toen pas kwam definitief vast te liggen wat Nederland was en wie Nederlander was 
en wie niet.’ (De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 10.) 
130 I.J.Brugmans meent op grond van deze kloof zelfs dat Nederland tot het midden van de negentiende 
eeuw niet uit één maar uit twee naties bestond: ‘Daar was enerzijds de bovenlaag, die men aanduidde als de 
“aanzienlijken”, de “heren”, of wel de “deftige”, “betere” of “fatsoenlijke” stand. Aan de andere kant stond 
de grote massa, die werd aangemerkt als “het volk” of “de armen”; deze groep omvatte niet allen de 
armlastigen maar ook en vooral de loonarbeiders, die immers -…- nauwelijks genoeg verdienden om in hun 
levensonderhoud te voorzien.’ (I.J. Brugmans, Stapvoets voorwaarts - Sociale geschiedenis van Nederland 
in de negentiende eeuw (Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 19782), 7-8.)  
131 Cf.: ‘Er was, kortom, wel een eenheidsstaat maar nog allerminst een natiestaat. Willem I zou trachten 
voor al zijn onderdanen als vader op te treden en hen door bijvoorbeeld een krachtig onderwijsbeleid tot 



2. God en geschiedenis: een christologisch dilemma 

 

  

43 

juist de overhand te krijgen en tot problemen te leiden. Het duidelijkst komt dit naar voren 
in de opstand van 1830, wanneer de scheidslijn tussen de Noordelijke en de Zuidelijke 
Nederlanden een onoverbrugbare kloof blijkt en resulteert in de verzelfstandiging van 
België.132 Door gebrek aan draagvlak kon het nagestreefde ideaal van rust en eenheid deze 
opstand niet voorkomen. Het feit dat het zwaartepunt van de macht in Holland lag stuitte op 
groot verzet bij met name de zuidelijke gewesten. Verschillen van religieuze aard 
verscherpten de tegenstellingen. Het Zuiden was voornamelijk rooms-katholiek, daar waar 
het Noorden voor tweederde uit protestanten bestond. ‘Holland’ was, ondanks de formele 
scheiding van kerk en staat, binnen het besef van het gereformeerde volksdeel een 
protestantse natie en dat moest zo blijven. De protestanten achtten zich tevens meer 
ontwikkeld en verlicht dan de in de tijd achtergebleven katholieken.  
Het ideaal van rust en eenheid rustte op een besef dat strijd en onenigheid niet strookten 
met het beeld van de beschaafde en redelijke mens. Indien de redelijkheid voorop werd 
geplaatst, zou een ieder het met elkaar eens moeten zijn. Daarom moesten de inwoners 
opgevoed worden tot morele en vaderlandslievende burgers. Deze visie bracht met zich 
mee dat katholieken getolereerd werden, maar feitelijk niet in staat werden geacht om actief 
bij te dragen aan deze nieuwe gestalte van het vaderland. Enerzijds moesten katholieken en 
protestanten ‘vredig’ naast elkaar leven tot meerdere eer en glorie van de tolerante 
natiestaat, anderzijds werden zij als een potentiële bedreiging gezien. Het isolement van de 
katholieken werd nog versterkt, doordat zij geweerd werden uit hoge bestuurlijke posities. 
Het onderscheid tussen tolereren en discrimineren bleek in de praktijk uiterst dun.  
Hoewel de nieuwe verhouding tussen kerk en staat de gemoederen binnen het 
protestantisme met name vanaf de tweede helft van de negentiende sterk zou verhitten, 
werd ze aanvankelijk door velen als een zegen ervaren. Een belangrijke stabiliserende 
factor was de invoering van het Algemeen Reglement voor de voortaan zo geheten 
Nederlandsche Hervormde Kerk in 1816. De kerk kreeg een heldere hiërarchische 
organisatie met aan het hoofd een door de koning benoemde algemene synode. Daaronder 
kwamen provinciale en classicale besturen te hangen en tot slot de kerkenraden. Op 
krachtige wijze vond zo een reorganisatie plaats van het kerkelijke bestuur. Belangrijke 
besluiten konden niet langer genomen worden zonder toestemming van de koning. Ook 
andere gezindten ontkwamen niet aan toezicht en bestuur van regeringswege. Het scheppen 
van orde in de heersende chaos had veel voordelen, zoals goede regelingen ten aanzien van 
toelagen, traktementen en pensioenen. Omdat het daaraan onder het Franse bewind had 
geschort, waren veel predikanten noodlijdend geworden.  
Onder het protestantse volksdeel ontstond door dit alles een grotere mate van 
saamhorigheid. ‘Het belang van de ideologische verschillen tussen de protestanten nam 
sterk af. Alle protestantse geestelijken werden opgeleid aan nationale instellingen van hoger 
onderwijs en ontvingen daar min of meer dezelfde vorming. Ze deelden de voorstelling van 
Nederland als een morele gemeenschap van mondige (of zelfstandige) individuen en 

                                                                                                                            
meer eenheid te brengen. Deze pogingen tot natievorming, soms omschreven als ‘een programma van 
bureaucratisch gecontroleerde modernisering, een opvoedingsdictatuur’, gaf aanleiding tot grote problemen, 
want de oude verscheidenheid liet zich er allerminst door beteugelen.’ (De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 
22; 17.) 
132 Tussen deze beide delen van het koninkrijk bestonden naast taalproblemen verschillen in economische 
ontwikkeling: ‘Op verschillende punten botsten de belangen van de beide delen van het rijk op elkaar. Het 
Noorden, nagenoeg nog geheel agrarisch, was geporteerd voor vrijhandel en hoopte zijn positie als 
stapelmarkt van Europa te kunnen heroveren. Het Zuiden, waar al sprake was van industrialisatie, wenste 
om allerlei redenen protectie.’ (A. de Groot, 'Het vroegnegentiende-eeuwse Nederland,' in: De Afscheiding 
van 1834 en haar geschiedenis, red. W. Bakker e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1984), 11.) 
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beschouwden hun eigen kerken als middelen om het welvaren van de natie te bevorderen 
door de burgers moreel te vormen. In feite vormde de voormalige publieke kerk samen met 
de voormalige protestantse dissenters een soort informele nationale kerk.’133  
Conform het gestelde ideaal van eenheid en natievorming op een algemene, redelijke en 
beschaafde grondslag, bemoeiden noch het departement, noch de algemene synode zich in 
inhoudelijke zin met de leer van de kerk, maar bemoeide men zich voornamelijk met de 
organisatie van het kerkleven.134 Binnen de gestelde grenzen was er grote ruimte voor 
diversiteit in geloofsbeleving. Hoewel het niet kwam tot een algemene christelijke kerk, 
verdwenen vele leergeschillen naar de achtergrond, ook omdat de visie op de kerk al sinds 
het einde van de achttiende eeuw substantieel was gewijzigd ten opzichte van de leer van de 
synode van Dordrecht. De eerste decennia van de negentiende eeuw lieten een verdere 
verwijdering van ‘Dordt’ zien.135 De kerken worden nu vooral als kerkgenootschappen 
beschouwd, weliswaar van goddelijke oorsprong, maar niet meer in de zin van de 
gereformeerde leer van Dordrecht. Zij vervullen een uiterst gewichtige taak in de zedelijk-
godsdienstige opvoeding van de burgerlijke maatschappij.136 Op deze wijze ontstaat er een 
nieuwe verhouding tussen kerk en staat, waarbij politieke en godsdienstige leiders een 
gemeenschappelijk doel nastreven. Een moreel burger behoort religieus te zijn en dan 
eigenlijk protestants. Zowel de prediking als de catechese, maar ook de armenzorg, het 
toezicht op het onderwijs en de gemeentelijke structuur dragen bij aan het gestelde 
patriottische ideaal.137 Daarbij is de predikant op het platteland één van de hoogst opgeleide 

                                                 
133 Van Rooden, Religieuze regimes, 29.) Cf.: ‘Bij de aanvang van dit nieuwe leven heerste in de kerk een 
optimistische geest. Al meende ds. Broes in 1822 een vereniging van alle protestanten, die door velen 
gewenst werd, te moeten ontraden, de strijdbijl werd begraven. Hervormde predikanten vervulden 
liefdebeurten in de kerken van andere gezindten. Hoogleraren hielden lofreden over deze gelukkige tijd, 
waarin door vrijheid en onderlinge verdraagzaamheid de studie bloeide en de kerk zich op het voordeligst 
ontwikkelde. (J. Reitsma, Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden (`s-
Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1949, 5e herziene druk, bezorgd door J. Lindeboom), 424-425.) 
134 A.J. Rasker zegt over de verhouding tussen kerk en staat in het begin van de negentiende eeuw het 
volgende: ‘Er is dus, overeenkomstig de ideeën van de Verlichting, geen staatskerk of bevoorrechte kerk 
meer, maar wel, overeenkomstig de ideeën van het verlicht despotisme, een intensieve bemoeienis van de 
vorst met de kerkelijke zaken’. (Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 26.) 
135 Deze verwijdering werd bijvoorbeeld zichtbaar in het werk van de Groningse hoogleraar Hermannus 
Muntinghe en onder zijn opvolgers, waaronder Peter Hofstede de Groot. Kanselruil tussen hervormden, 
remonstranten, doopsgezinden en luthersen kwam regelmatig voor. Ook de voorzitter van de synode, 
Donker Curtius, stond dit voor. Deze was zelfs van mening dat de Dordtse leerregels achterhaald waren. 
Cf.: J. Vree, 'De Nederlandse Hervormde kerk in de jaren voor de Afscheiding,' in: De Afscheiding van 
1834 en haar geschiedenis, red. W.  Bakker e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1984), 44. 
136 Juist omdat in de latere richtingenstrijd binnen de Nederlandse Hervormde Kerk het Algemeen 
Reglement zo verfoeid werd en leergeschillen expliciet op de voorgrond traden, is het belangrijk om in te 
zien dat niet alleen de meer verlichte godsdienstige voormannen deze verhouding tussen kerk en staat 
aanvankelijk als heilzaam beschouwden. ‘Ook zij die bezwaar hadden tegen wat zij als een verlichte manier 
van preken of theologiebeoefening beschouwden, of tegen aspecten van het beleid van het nieuwe 
koninkrijk inzake godsdienst, onderschreven de voorstelling van de natie als morele gemeenschap en 
lokaliseerden godsdienst in het innerlijk van de burgers van het vaderland. Ook de helden van de latere 
orthodox-protestantse geschiedschrijving, zoals Schorsman of de leek Groen van Prinsterer, streefden niet 
naar de herinvoering van de leerbeslissingen van Dordrecht als uitdrukking van een fundamenteel 
onderscheid binnen de natie. Ze wensten evenmin godsdienst opnieuw te maken tot een organiserend 
principe van de publieke sfeer. Zij wilden niet het karakter van de kerk, maar van het vaderland bepalen. 
Hierin stemden ze volledig overeen met hun verlichte tegenstanders.’ (Van Rooden, Religieuze regimes, 
29.) 
137  Cf.: ‘In de vroege negentiende eeuw werd het catechiseren van de jeugd een uiterst belangrijke taak van 
predikanten. In haar Reglement op het Godsdienstig Onderwijs van 1816 bestempelde de hervormde synode 
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personen en geniet op grond daarvan een zeker aanzien dat hem in staat stelt zijn 
gemeenteleden in positieve zin te beïnvloeden. Politieke en kerkelijke idealen raken aldus 
diepgaand met elkaar verweven. 
Al met al leek de centralisatiepolitiek van de Restauratie het gepaste antwoord op de 
woelige tijden van revolutie en onderdrukking om de herwonnen onafhankelijkheid te 
garanderen. ‘Vaderlandse geschiedenis’ en godsdienst werden van onmiskenbaar belang 
geacht voor de verbeelding van de politiek-morele gemeenschap. Er werd teruggegrepen op 
elementen uit de Reformatie en de Verlichting en met name de Gouden Eeuw werd 
beschouwd als hoogtepunt in de ‘nationale’ geschiedenis. Het verleden moest inhoud geven 
aan de te vormen natiestaat met haar nadruk op de bevordering en handhaving van 
christelijke zeden, orde en eendracht, en de liefde voor Koning en Vaderland. Zowel de 
politiek als de theologie van deze tijd worden in retrospectief wel aangeduid met de term 
oud-liberalisme. Het denken en handelen van het oud-liberalisme werd gekenmerkt door de 
paradox van de principiële principeloosheid.138 Ook de geschiedenis werd vanuit dit 
perspectief beoordeeld: alle twist en strijd waarvan het verleden berichtte gold als een 
negatief voorbeeld van hoe de eenheid van het vaderland op het spel gezet kon worden.139 
De les die Nederland van haar geschiedenis moest leren, was dat haar toekomst besloten lag 
in het streven naar eenheid.140 Zowel de staat als de kerk werden vanuit dit wankele 
principe van eenheid in verscheidenheid georganiseerd. Enerzijds wilde de natiestaat de 
vrijheid en onafhankelijkheid van de verschillende groepen garanderen. Anderzijds vormde 
zij door garantie juist een bedreiging van deze vrijheid.141 De deugd van het conformisme 
moest ruimte bieden aan een ieder, maar begrensde daarmee tevens de ruimte van de 

                                                                                                                            
het catechiseren tot “een van de eerste en voornaamste pligten der herders en leeraars” (artikel 9).’ (D. Bos, 
In dienst van het Koninkrijk – Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws 

Nederland (Amsterdam: Bert Bakker, 1999), 70.) 
138 Deze beschrijving ontleen ik aan F.R. Ankersmit. Cf.: F.R. Ankersmit, De spiegel van het verleden - 
Exploraties I: geschiedtheorie (Kampen: Kok Agora/Pelckmans, 1996), 146-147. 
139 Kerkgeschiedenis en vaderlandse geschiedenis vallen nagenoeg samen in bijvoorbeeld het werk van 
Ypey en Dermout. Zij funderen de oprichting van de natiestaat onder Willem I na het schrikbewind van 
Napoleon op een sterk geloof in de Voorzienigheid. Zij waren ervan overtuigd dat geen enkele partij voor 
zich het bezit van de volle waarheid kon claimen. Zowel godsdienstig als politiek radicalisme moest worden 
afgezworen, overeenkomstig de idealen van de Verlichting. Cf.: ‘Oorspronkelijk was zulk eene 
verdraagzaamheid der meeste kerkelijken het natuurlijk gevolg der verlichting, welke tegen het laatst der 
achttiende eeuw in Nederland onder de hervormden was doorgebroken, en onaangezien de telkens 
afgewisselde onlusten, in den burgerstaat, niet, dan alleen tijdens de fransche heerschappij van Napoleon, 
voor hare nederdalende stralen belemmering had ondervonden.’ (A. Ypeij en I.J. Dermout, Geschiedenis 
der Nederlandsche Hervormde Kerk, deel IV (Breda: Van Bergen, 1827), 673.) 
140 Dit ideaal werd bijvoorbeeld haast onvermoeibaar vertolkt door volksredenaar J.H. van der Palm, zoals 
ook in een redevoering in 1826: ‘En in onze gewesten, weleer het vaderland der oneenigheid, waar 
verdenking en mistrouwen eeuwen lang zich een’ zetel hadden gesticht, en burgerlijke verdeeldheid zoo 
vele ergelijke tooneelen heeft aangerigt; hier heeft eenheid van zin en gevoelens haar’ intrek gekozen! Geen 
twist over wettigheid van gezag, over misbruik van magt, over verwaarloozing van volksbelang, verwijdert 
meer de ontvlamde gemoederen; het geëerbiedigde Hoofd van den Staat is te gelijk het voorwerp aller 
liefde; bestanddeelen van het nieuwe Rijk, die onvereenigbaar schenen, vereenigen en verbroederen zich 
dagelijks meer; de zonen behoeven zich niet meer te schamen over de gouden spreuk hunner Vaderen, en 
zien het in de naderende toekomst met verlangen tegemoet; zien nu reeds bij aanvang, dat eendragt magt 
maakt!’ (J.H. van der Palm, 'Dank- en bededag in het jaar 1826,' in: Redevoeringen, verhandelingen en 
losse geschriften, deel V (Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1854), 173.) 
141 Treffend is de analyse van Tocqueville in dezen, zoals weergegeven door Ankersmit: ‘De staat is, met 
andere woorden, zowel het product, als de grootste bedreiging van de vrijheid (als onafhankelijkheid) van 
de burger alsook de instantie die de burger juist ziet als de natuurlijke beschermer van zijn 
onafhankelijkheid.’ (Ankersmit, De spiegel van het verleden, 175.) 
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verschillende groepen. Zodra bepaalde groepen hun onafhankelijkheid bedreigd zagen, 
bleek een beroep op een hogere instantie vrijwel zinloos. Dit tonen bijvoorbeeld de 
‘adresbewegingen’ in de eerste helft van de negentiende eeuw aan. Het beroep op de 
synode of de koning kon niet de doorslag geven voor een bepaald standpunt, maar 
bevestigde enkel het systeem dat immers ieders ruimte wilde garanderen. In deze 
kenmerkende dubbelheid van het oud-liberalisme ligt dan ook de diepere reden van de in de 
loop der negentiende eeuw toenemende aversie tegen dit denken. Vanwege de botsende 
perspectieven van eenheid en verscheidenheid, groeide de weerstand tegen de 
restauratiepolitiek. 

2.3.2.2 Het rationalistisch supranaturalisme 

De theologie van het oud-liberalisme wordt ook wel rationalistisch supranaturalisme 
genoemd. Zoals deze eerdere tijdgeest door de latere generatie bestempeld zou worden als 
halfheid en onbepaaldheid, werd ook haar theologie door dit oordeel getroffen.142  Maar 
voor iemand als J.H. van der Palm was het juist zaak het ‘rechte midden’ te zoeken en hij 
beschouwde tegenover alle strijd die in de recente geschiedenis geleverd was de 
middelmatigheid als een uitstekende deugd.143 De ware godsdienst brengt rust en vrede en 
voedt de burgers op tot deugden als eensgezindheid, kalmte, bescheidenheid, 
goedwilligheid waardoor zij trouwe dienaars van het vaderland worden.144 De christelijke 
humaniteit wordt gedragen door de liefde, de waarheid en het gezonde verstand; deze drie 
zijn nooit strijdig, maar vormen een eenheid.145 Vanuit loyaliteit aan de vaderen èn het 
nageslacht maar vooral in gehoorzaamheid aan God heeft deze generatie haar plaats in de 
geschiedenis in te nemen.146 

                                                 
142 Sepp beoordeelt de oud-liberale theologie met de woorden onbepaaldheid en halfheid. Cf.: C. Sepp, 
Proeve eener pragmatische Geschiedenis der theologie in Nederland van 1787 tot 1858 (Amsterdam: J.C. 
Sepp & Zoon, 18673), 261vv. 
143 Cf.: ‘In onze tempelen geknield, zullen wij zweren, dat wij hun werk zullen voltooijen, en onzen 
kinderen na ons onvergetelijk zullen inprenten: haat aan de onderdrukking; liefde voor wet en orde; trouw 
aan den Vorst; hulde aan deugd en menschelijkheid, eerbied voor hunne pligten; eeuwige vernietiging van 
twist en partijschap; opoffering van goed en bloed voor het verloste Vaderland! Zoo waarlijk zij God ons 
genadig! Zoo waarlijk bevestige Hij den vrede van Europa.’ Over het ‘vaderland’ spreekt Van der Palm als 
volgt: Omnes omnium caritates Patria una complexa est. Dit motto siert tevens het reeds eerder genoemde 
Geschied- en redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling in de jare 1813, en betekent vrij 
vertaald zoveel als: één vaderland houdt alle gevoelens van/jegens allen vast. (J.H. van der Palm, 'De vrede 
van Europa 1814,' in: Redevoeringen, verhandelingen en losse geschriften, II (Leeuwarden: G.T.N. 
Suringar, 1854), 156.) 
144 Cf.: J.H. van der Palm, 'Redevoering over het middelmatige,' in: Redevoeringen, verhandelingen en losse 
geschriften, III (Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1854), 73.In zijn Verhandeling over het gezond verstand 
stelt Van der Palm de vraag wat nu eigenlijk ‘waarheid’ is. Voor hem komt het erop aan dat de door de 
Schepper ingegeven zedelijke vermogens van de mens tot ontplooiing worden gebracht. Hij herinnert dan 
ook aan wat hij de ‘gulden Apostolische les’ noemt: betracht de waarheid in liefde!’ Waarheid en liefde 
zijn van hemelse afkomst, daar waar verdenking, verbittering en haat hun oorsprong hebben in de hel. Cf.: 
J.H. van der Palm, 'Verhandeling over het gezond verstand,' in: Redevoeringen, verhandelingen en losse 
geschriften, III (Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1854), 109. 
145 Cf.: ‘Is liefde dan de gezellin der waarheid, zij is het dan ook van het gezond verstand, dat waarheid 
zoekt, en alleen waarheid vinden kan.’ (Van der Palm, 'Verhandeling over het gezond verstand,' 108.) 
146 Cf.: ‘De godsdienst was den Nederlanders het dierbaarst kleinood. Van het ongodsdienstig bestaan van 
een groot deel dier ongeloovige franschen, hetwelk men hier te lande had leeren kennen, hoezeer ook de 
eerste geestdrift van vele nederlanders er zich door hadde laten verblinden, was men naderhand vrij 
algemeen wars en afkeerig geworden. Sterker, dan ooit, gevoelde men behoefte aan godsdienst. De 
algemeene rampspoeden, die gedrukt hadden, en nog drukten, waren onder het bestuur der wijze 
Voorzienigheid, even zoo vele prikkelende spoorslagen voor de nederlanders, om hen aan het nadenken te 
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Ph. W. van Heusde, hoogleraar in de geschiedenis, de oudheden, de welsprekendheid en de 
Griekse taal te Utrecht, heeft vanuit eenzelfde nadruk op de filosofie van het ‘gezonde 
verstand’ tal van studenten voorbereid op hun studie theologie. Hij meende dat het denken 
van het einde van de achttiende eeuw zich kenmerkte door strijd en afbreuk van gezag. 
Daartegenover moest de negentiende eeuw zich opnieuw laten inspireren door de filosofie 
van Socrates en Plato en gericht zijn op de opvoeding van de mensheid. Met Kants filosofie 
had hij dan ook weinig op. Het Nederlandse volk was volgens hem bij uitnemendheid een 
volk van het gezonde verstand, dat zich dus bij uitstek liet voeden door de wijsheid van 
Plato.147 Ook voor Van Heusde is de liefde het beginsel der wijsheid en bezit elk mens een 
vonk van de goddelijke liefde, van waaruit hij zich kan ontplooien naar het beeld van God. 
A. Lakke beschrijft hoe vanuit deze optiek de klassieke theologie geheel wordt herzien:  
 

‘De leer der Triniteit lost zich op in een deïstische leer van de goddelijke voorzienigheid of 
van de opvoeding van den mensch door God. In de Christologie is de Christus niet meer in 
de eerste plaats de Verlosser van de van God afgevallen wereld, maar ideaal voorbeeld voor 
den mensch, om Gode steeds meer gelijkvormig te worden. Leerde de Christelijke kerk in 
de anthropologie, dat de mensch van nature bedorven is, de philosophie van het “gezond 
verstand” leert, dat de mensch wel een behoeftig wezen is, maar juist daarom streeft naar 
het volmaakte; dat hij de kiemen voor deze volmaking in de ziel bezit, en dat die door een 
goede opvoeding en opleiding tot ontwikkeling moeten komen.’148 

 
Van Heusde sprak over de geschiedenis als wereldgeschiedenis en beschouwde haar als de 
ontwikkeling van de mensheid. Hij noemde haar ook wel historia humanitatis. Het 
christendom heeft de mensheid tot grote hoogten gebracht door de mens te leren om vanuit 
de liefde zijn zedelijke vermogens te ontwikkelen. De geschiedenis van de mensheid als 
geheel is te vergelijken met de ontwikkeling van de enkele mens. Nauwkeurig onderzoek 
van de geschiedenis roept de ontwikkeling van vroegere deugden en vermogens in 
herinnering, zodat de huidige mens tot integratie kan komen van de vermogens uit alle 
voorgaande stadia en zo kan groeien tot grotere volmaaktheid.149 Zijn ideaalbeeld was dat 
van de Christenwijsgeer, omdat de waarheid de kennis uit de openbaring en rede zou doen 

                                                                                                                            
brengen, en op te leiden tot overtuiging, dat een volk zonder godsdienst in de diepten van eene zedelooze 
wildheid te gronde moet gaan, en deszelfs redding uit die diepten eindelijk niet meer gelijk is.’ (Ypeij en 
Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, deel IV, 288-289.) 
147 A. Lakke vervat Van Heusdes program als volgt: ‘Zijn doel is dus door de studie der letteren, vooral van 
Plato’s philosophie, te komen tot de ware kennis van den mensch en de ware methode, om hem te vormen 
en op te leiden. Vooral heeft men in de 19de eeuw, na de woelingen der revolutie en de overheersching van 
Napoleon, een leidende gedachte noodig, om de menschheid te bezielen tot nieuwe levensontplooiing.’ 
‘Heel de opvatting van de studie der letteren kritalliseert zich ten slotte om deze drie grondgedachten: ten 
1ste, dat de Socratisch-Platonische philopsophie de ware beginselen en de ware methode bevat voor het 
philosopheeren; ten 2de, dat deze philosophie geheel overeenkomt met den aard van ons volk, en ten 3de dat 
zij de ware philosophie is voor de 19de eeuw.’ (Lakke, Philip Willem van Heusde, 73-74.) 
148 Ibid., 98. 
149 Lakke vat Van Heusdes geschiedenisopvatting als volgt samen: ‘Het geheele menschelijk geslacht is, 
zooals wij zagen, als één mensch in ontwikkeling voortgegaan. In iederen leeftijd ontwikkelde zich een 
nieuw talent, in de jeugd een ander dan in den jonglingsleeftijd. Wij missen, ofschoon wij een hoogeren 
aanleg hebben, wat de oudheid heeft voortgebracht. Om dit gemis te vergoeden, moeten wij daarom aan de 
hand van de geschiedenis den ontwikkelingsgang van het menschdom analytisch naspeuren, om door dit 
onderzoek alle potenties in ons te ontwikkelen. Zóó toch eerst kunnen wij in onszelf en in de onzen, bij het 
doorgronden van de overblijfselen der oudheid, den zin der kindsheid en dien der jeugd verlevendigen en 
scherpen. Dat is in den hoogeren zin pragmatische geschiedkunde.’ (Ibid., 278.) 
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samenkomen.150 Uiteindelijk konden de menselijke rede en de goddelijke rede niet 
onverzoend blijven. 
Ook theologen als Jodocus Heringa en Hermanus Muntinghe waren er van overtuigd dat de 
Bijbelse waarheid wellicht de menselijke rede te boven ging, maar nooit irrationeel kon 
zijn.151 Ze zochten het midden tussen de meer rationalistische Duitse theologie, die uitging 
van natuurlijke godskennis, en de klassiek gereformeerde leer, die zich vooral beriep op de 
bijzondere openbaring. Zo kwamen ze tot wat ze noemden een ‘Bijbelse theologie’, waarin 
ze streefden naar een balans in het spanningsveld van de verhouding tussen goddelijke 
openbaring en menselijke rede.152 Heringa pleitte voor een onbevooroordeelde schriftstudie 
en een tolerante, anticonfessionalistische handhaving van de hoofdwaarheden van het 
christelijk geloof, opdat de eenvoud van de waarheid weer zichtbaar werd.153  
Muntinghe’s belangrijkste werk is zijn Geschiedenis der Menschheid naar den Bijbel, 
waarin hij de voortgang in de zedelijke beschaving van de mensheid beschrijft vanaf de tijd 
van de Bijbel. Hij schrijft in zijn inleiding: ‘Mijn doel is hoofdzakelijk, te onderzoeken, wat 
ons de Bijbelsche geschiedenis oplevere, met betrekking tot den oorsprong, en den 
trapsgewijze voortgang van de verstandelijke en zedelijke beschaving des menschdoms.’154 
Indien men onduidelijkheden in de Bijbel tegenkomt, dan moet men beseffen, dat God de 
openbaring altijd aanpast aan het peil van beschaving van een tijdperk en vele dingen per 
analogie te verstaan zijn. Dit blijkt vooral wanneer Jezus over zichzelf spreekt. Iedereen 
ziet hem aanvankelijk louter als mens. Om duidelijk te maken dat hij de gezant van God is, 
ver boven alle mensen verheven, moet hij dus gebruik maken van titels en woorden die 
voor die mensen verstaanbaar zijn. Daarom kent de Bijbel ook zoveel benamingen van 
Jezus. Deze zijn niet in tegenspraak met elkaar, maar vormen complementaire analogieën. 
Als Jezus zegt dat hij aan de Vader gelijk is en elders dat hij aan hem ondergeschikt is, dan 
zijn beide uitspraken waar. Jezus’ ondergeschiktheid moet echter niet worden verstaan in 

                                                 
150 Cf.: Ibid., 306. 
151 Roessingh vat de grondgedachte van wat hij noemt het rationalistisch supranaturalisme als volgt samen: 
‘a. De voornaamste geloofswaarheden zijn aanvankelijk door God ter meerdere vastheid en duidelijkheid op 
bovennatuurlijke wijze bekend gemaakt en in den Bijbel bewaard; b. nu dit eenmaal geschied is kan ook het 
menschelijk verstand hunne juistheid inzien, ja, veel ervan ook door eigen kracht ontdekken; c. bovendien 
zijn er nog eene reeks waarheden, “verborgenheden”, hoogst nuttig voor den mensch, die hij nooit uit 
zichzelf kan vinden; tegen de rede zijn echter ook deze niet.’ (K.H. Roessingh, De moderne theologie in 
Nederland; hare voorbereiding en eerste periode 

 (Groningen: Erven B. van der Kamp, 1914), 11.) 
152 Cf.: Ibid., 10-11. En: Vree, De Groninger Godgeleerden, 19-20. 
153 A. de Groot stelt: ‘Heringa’s inauguratie als hoogleraar te Utrecht op 5 juni 1794 is bij nadere 
beschouwing een cruciaal moment in de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse supranaturalisme 
geweest.’ Wat hij ziet, berustte op wat z.i. iedere tijdgenoot kon waarnemen: de traditionele 
theologiebeoefening is tot onvruchtbaarheid gedoemd. Al die vlijtige studies over vocatio, regeneratio, 
conversio (en hij voegt er zelfs die over het drievoudig ambt van Christus aan toe) leiden ons af van de ware 
theologie die door “accurata et vere docta simplicitas” (nauwkeurig en waarachtig geleerde eenvoud) wordt 
gekenmerkt.’ (A. de Groot, 'Het vroegnegentiende-eeuwse protestantisme in de visie van Chr. Sepp,' in: 
Theologie en kerk in het tijdperk van de Camera Obscura - studies over het Nederlandse protestantisme in 

de eerste helft van de negentiende eeuw, red. J.H. van de Bank e.a., Utrechtse theologische reeks 18 
(Utrecht: Faculteit der Godgeleerdheid Universiteit Utrecht, 1993), 17-18.) 
154 Cf.: ‘Uit hoe velerlei oogpunten men ook de geschiedenis van den Bijbel beschouwd hebbe; er is echter, 
indien ik mij niet bedrieg, behalve andere, nog één overig, waarop men tot nog toe minder, dan het wel 
verdiende, gelet heeft, de betrekking namelijk, welke zij heeft op den geheelen omvang van de geschiedenis 
der menschheid, of der verstandige en zedelijke beschaving van het menschdom.’ (H. Muntinghe, 
Geschiedenis der menschheid naar den bijbel, I (Amsterdam: J. Allart, 1801-1819), 2-3.) 
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termen van menselijke minderwaardigheid of goddelijke oneindigheid.155 Elke zweem naar 
arianisme moet vermeden worden, als ook de niet onmiddellijk op de Bijbel berustende 
speculaties over de precieze verhoudingen tussen Jezus Christus en de Vader en tussen de 
personen van de Drie-eenheid als geheel.156 Daarbij moet men bedenken dat het een gevolg 
is van voortschrijdend inzicht is dat het Johannesevangelie en Paulus meer reflectie bieden 
dan de eerste drie evangelisten. Jezus heeft voor zijn tijdgenoten de basis gelegd voor het 
daarop volgende apostolische verstaan van zijn godheid.  
In de eigen tijd is het inzicht volgens Muntinghe nog weer verder toegenomen, waardoor 
men beter inziet dat Jezus’ ondergeschiktheid aan de Vader niet in absolute zin begrepen 
moet worden. De onderkenning van ontwikkelingsstadia in de leer van Jezus en de 
apostelen is daarom van groot belang, want anders wordt de waarheid verduisterd doordat 
men de analogie en de adaptatie, die in elk stadium aanwezig is, miskent. Muntinghe noemt 
Jezus dan ook een middelpersoon, in wie God zijn liefde uitdrukt voor een in zonde 
vervallen mensheid. Het geloof in Jezus betekent een wedergeboorte, die de mens herstelt 
in zijn oorspronkelijke staat en hem verlost van de zonde. Dit betekent een grote zedelijke 
verandering, waardoor de mens weer tot zijn hoogste bestemming kan komen.  
Muntinghe benadrukt dus dat Jezus Christus en de apostelen in principe op zeer eenvoudige 
en duidelijke wijze een leer gegeven hebben met als doel de vermeerdering van het 
menselijk geluk door de groei naar grotere volmaaktheid. De cultuurgeschiedenis reflecteert 
de historische voortgang van Gods openbaring doordat zij de mensheid naar het voorbeeld 
van Jezus opvoedt.157 Dit onderwijs is echter in de eerste eeuwen van het Christendom 
vermengd met ‘de heidense filosofie’, waardoor er een verduistering optrad van de 
eenvoudige waarheid.158 Tal van ongerijmdheden zijn via de geschriften van de 

                                                 
155 Na een analyse van uitspraken die Jezus over zichzelf in relatie tot de Vader gedaan heeft, concludeert 
Muntinghe: ‘Meer dergelijke gezegden van onzen Heiland zoude ik kunnen bijbrengen: dan de aangehaalde 
zijn, dunkt mij, genoegzaam, om ons te doen zien, dat onze Heer, ook dan, wanneer hij zich alleen als den 
Zoon van God beschouwt, zonder in aanmerking te nemen den staat van menschelijke afhankelijkheid en 
gehoorzaamheid, waartoe hij zich bij zijne komst op deze aarde vernederd heeft, zich, niettegenstaande de 
eenzelfigheid met zijnen Vader, in eene betrekking tot denzelven wilde beschouwd hebben, volgens welke 
de Vader in alles de eerste was, en hij door en van wege den Vader sprak en handelde, en dus, zoo als wij, 
die goddelijke zaken nooit anders, dan zeer onvolmaakt kunnen beteekenen, het in onze gebrekkige 
stameltaal zouden uitdrukken, aan den Vader, in zijn spreken en doen ondergeschikt was; eene spreekwijze, 
die wij, mijns inziens, onschuldig zouden kunnen gebruiken; mits wij er die denkbeelden van eindigheid 
niet mede verbinden, welke sommige Christenen aan dezelve wel eens gehecht hebben.’ (H. Muntinghe, 
Geschiedenis der menschheid naar den bijbel, IX (Amsterdam: J. Allart, 1801-1819), 74-75.) 
156 ‘Wanneer men dit opmerkt, kan men aan den eenen kant de bepalingen van vele oudere Godgeleerden 
nopens de wijze van bestaan, en de personele eigenschappen der drie Goddelijke Personen zeer wel missen 
als welke veelal buiten de Heilige Schrift zijn uitgedacht, en het op zich zelf reeds donkere stuk nog meer 
verdonkeren. Aan de andere zijde zal men zich dus hoeden tegen alle Ariaansche, of naar het Arianismus 
zweemende verklaringen; als welke tegen de oorspronkelijke waardigheid der natuur van de Zoon God 
inloopen.’  
157 A. Steenbeek beoordeelt Muntinhhe’s leer als volgt: ‘Zijn dogmatiek wordt ook beheerscht door de 
opvoedingsgedachte. De verlossing van het menschelijke geslacht door Jezus Christus moet zelfs dienen om 
hen op te voeden tot de zedelijke volmaaktheid en het genieten van de hoogste zaligheid, wat volgens 
Muntinghe de bestemming van den mensch is.’ (A. Steenbeek, Hermanus Muntinghe (‘s-Gravenhage: 
Martinus Nijhoff, 1931), 130.) 
158 Muntinghe noemt in zijn Oratio als Rectoris Academiae Groninganae magnifici in 1818 als voorbeelden 
van deze vermenging van de eenvoudige waarheid met de heidense filosfie de namen van Justinus Martyr, 
Clemens van Alexandrië, Tertullianus en Origenes. Hij stelt dat er zoveel mistanden zijn ontstaan, dat hij 
eerder zijn stem en zijn hoorders zou verliezen, dan dat hij voorbeelden te kort zou hebben. (J. Muntinghe, 
Oratio (Groningen: J. Oomkens, 1818), 13-17.) 
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vroegkerkelijke apologeten en kerkvaders de christelijke leer binnengedrongen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de persoon van Jezus Christus. Daarom is het van groot 
belang om het goddelijke gezag waarmee Jezus leerde te erkennen: ‘Met zulk een gezag 
had nooit een Leeraar gesproken; nooit had ook eenig Leeraar zulks kunnen doen: dewijl 
alle Leeraars niet meer dan menschen waren, en hij diegeen was, die reeds te voren bij God 
geweest was, en die met zijne menschelijke eene volmaakt goddelijke natuur vereenigd 
had; gelijk boven getoond is.’159 Fel keert Muntinghe zich daarom tegen het rationalisme 
zoals dat in Duitsland en eerder in Frankrijk opkwam. Wanneer de menselijke rede tot 
uitgangspunt genomen wordt, ontstaat er verdeeldheid en strijd en kan van openbaring geen 
sprake meer zijn, omdat God alleen dat mag zeggen, wat de mens zelf kan zeggen. De 
kracht van het suprarationalisme is juist dat het het absolute gezag van Jezus’ leer erkent, 
die deze goddelijke wetenschap voordat hij door God tot de mensheid gezonden werd 
ontving uit (of in) de hemel. Alleen op grond van dit gezag, dat in de Schrift duidelijk naar 
voren komt, kunnen het naturalisme en het scepticisme worden bestreden. 
Muntinghe’s theologie werd door de Leidse predikant Lukas Egeling voor een breder 
publiek vertolkt met nadruk op de Bijbelse geschiedenis.160 In zijn tweedelig werk De weg 
der zaligheid naar het beloop des Bijbels tracht hij de waarheid in al haar eenvoud vanuit 
de Bijbelse geschiedenis uiteen te zetten.161 Ook hij meent dat de Bijbel in zichzelf gezag 
heeft, niet omdat de bijbel zelf de openbaring van God zou zijn, maar omdat zij deze bevat. 
Belangrijk is ook zijn opvatting over de verhouding tussen de christelijke leer en de 
geschiedenis: ‘De waarheid der Evangelie-leer rust op de Bijbelsche Geschiedenis, dat is te 
zeggen: indien de Geschiedenis waarheid is, dan is ook de Leer waarheid, want de Leer is 
in de Geschiedenis vervat, en vloeit daaruit voort; zij is grootendeels de Geschiedenis zelve, 
zoodat wij de eene met de andere aannemen of verwerpen moeten.’162 Ook hij maakt 
voortdurend het onderscheid tussen de eenvoud van de Bijbelse geschiedenissen die voor 
de ongeletterde apostelen verstaanbaar was en de complexe redeneringen en 
spitsvondigheden van de filosofie. Meer nog dan Muntinghe roept Egeling op simpelweg te 
vertrouwen op God, die de geschiedenis leidt en de menselijke wijsheid tot dwaasheid 
maakt. Daar waar gesproken wordt over wonderen of andere zaken die de moderne mens 
niet begrijpt, moet men de waarheid van de Bijbelse geschiedenis ook niet zomaar in twijfel 
trekken.163 Het is zaak om te zien hoe de Voorzienigheid de mens na de zondeval stap voor 
stap op de weg van de zaligheid leidt en steeds weer de leugen uitwist door de waarheid te 

                                                 
159 Muntinghe, Geschiedenis der menschheid naar den bijbel, IX, 257-258. 
160 Hofstede de Groot lijkt Egelings werk echter als een popularisering van Muntinghe’s denkbeelden te 
beschouwen. Cf.: Vree, De Groninger Godgeleerden, 27. 
161 Dit werk verscheen in 1820 en beleefde in 1844 zijn tiende druk. 
162 L. Egeling, De weg der zaligheid naar het beloop des Bijbels - Een leesboek voor mijne tegenwoordige 
en voormalige leerlingen - ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben, 2e deel (Amsterdam: 
Mortier Covens en Zoon, 18262), 603-604.  
163 Cf.: ‘Wij willen ook niet zoo achterdochtig zijn, dat wij zouden vermoeden, of niet mogelijk de 
Evangelisten, in hunne onnoozelheid, ons als wonderen verhalen zulke dingen, die niet meer dan 
natuurlijke, hoewel vreemde bedrijven waren, maar waarin hunne (451) onkunde en eenvoudigheid hen zou 
misleid hebben; neen! wij mogen de Evangelie-schrijvers, menschen van gezonde zintuigen en gezonde 
hersenen, geene domooren of dweepers noemen; wij schrikken, den nederigen, onbevlekte en 
waarheidlievenden Jezus, die deze zijne daden zoo menigmaal als de werken zijns Vaders heeft opgegeven, 
tot eenen leugenaar en bedrieger te maken; en evenwel, tot zulke hatelijke en Godslasterlijke 
ongerijmdheden moeten wij vervallen, als wij de waarheid en Goddelijkheid van Jezus wonderen in twijfel 
trekken.’ (L. Egeling, De weg der zaligheid naar het beloop des Bijbels - Een leesboek voor mijne 
tegenwoordige en voormalige leerlingen - ook voor anderen, die de kennis der waarheid liefhebben, 1e deel 
(Amsterdam: Mortier Covens en Zoon, 18262), 450-451.) 
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openbaren, zoals op volmaakte wijze is geschied in Jezus Christus.164 Grote nadruk legt hij 
op de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament als belofte en vervulling. Jezus’ 
opstanding loochent hij niet, maar ziet hij als een noodzakelijke historische schakel. Zijn 
lange beschrijving van de Bijbelse geschiedenis brengt hem tot de volgende conclusie: ‘En 
wat is nu de groote slotsom van deze beschouwing? Jezus van Nazareth is de Christus; Hij 
en Hij alleen, is de beloofde Verlosser, Davids groote Zoon, de hope der vaderen, het licht 
der wereld, onze eenige Zaligmaker.’165 Door de gehoorzaamheid te leren toont Jezus hoe 
de mens tot de grootst mogelijke verhoging komt, wanneer hij in zijn voetspoor treedt. 
Daarbij maakt Egeling wel een onderscheid tussen de burgerlijke deugd en wat hij noemt 
‘de christelijke godzaligheid.166  
Egeling manoeuvreert voortdurend tussen kerkleer en historische kritiek. Zo laat hij de 
klassieke christologische en trinitarische dogma’s staan als Bijbelse waarheid, die men 
echter moet aannemen en niet uitpluizen.167 Wel geeft hij aan dat de waarheid voortdurend 
is verduisterd. Maar temidden van alle strijd, dwaling en verdrukking heeft God zelf de 
waarheid bewaard in mannen als Cyprianus. Ook in keizer Constantijn ziet hij een werktuig 
van God, ongeacht of zijn bekering nu oprecht is of niet.168 De verdeeldheid die daarna in 
de kerk ontstaat – ondanks en onder haar uiterlijk vertoon van eenheid – wijt Egeling aan 
haar trots en materiële welstand, waardoor de waarheid en de liefde verdreven werden. Pas 
in de tijd van de Reformatie keert men weer terug tot de eerste beginselen van de waarheid, 
alhoewel hij de strijd tussen de Duitse en Zwitserse hervormers hekelt. Daartegenover prijst 
hij de meer Bijbels-humanistische lijn van Erasmus, Wessel Gansfort, Thomas a Kempis en 
Rudolph Agricola.169 Waardering heeft hij ook voor de Heidelberger Catechismus en de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, hoewel deze leer vanuit haar context moet worden verstaan 
en niet vereenzelvigd met de waarheid. Het ontstaan van de Dordtse Leerregels betreurt hij 
echter ten zeerste. Hij stelt: ‘Het ware goed geweest, indien wij nooit een ander Formulier 
van Eenigheid, dan de Bijbel zelf, gehad hadden, gelijk de eerste Christenen geen ander 
gekend of gezocht hebben; maar bij zoo veel misverstand en verdeeldheid, als de volgende 
eeuwen voortbragten, schijnen zoodanige nadere zamenbindende banden noodig te zijn.’170 
Hij benadrukt dan ook dat geen enkele belijdenis goddelijk gezag heeft en dat het beter is 
dat men zich op het onderzoek van de ‘Heilige Geschiedenissen’ van de Bijbel zelf richt. 

                                                 
164 ‘Het Christendom is dus geen nieuwe leer; het is zoo oud als het Paradijs: Jezus en zijne Apostelen 
gebruikten alles, wat zij nog als oude goede waarheid vonden overgebleven onder hun volk, en bouwden 
daarop voort; zij zuiverden dit van de heerschende dwaalbegrippen, en knoopten dus hunne leer vast aan die 
gezuiverde waarheid.’ (Egeling, De weg der zaligheid naar het beloop des bijbels, 6.) 
165 Egeling, De weg der zaligheid naar het beloop des bijbels, 475. 
166 Cf.: ‘De Christelijke Godzaligheid is nog geheel iets anders dan zedelijke deugd en burgerlijke braafheid: 
het komt daarbij niet enkel aan op de daad, maar vooral ook op den aard en de natuur van het geen wij 
doen: ons bestaan en gedrag moet Godsdienstig en Christelijk deugdzaam zijn; maar dit kan het niet zijn, 
indien wij daarin niet door het geloof, door de liefde, door de dankbaarheid jegens God en den Verlosser, 
bestuurd worden.’ (Egeling, De weg der zaligheid naar het beloop des bijbels, 381-382.) 
167 Het trinitarisch dogma vertolkt hij als volgt: ‘Wij moeten dus aan Vader, Zoon, en Heiligen Geest ééne 
en dezelfde goddelijke waardigheid toekennen.’ (Ibid., 16.) 
168 Cf.: ‘De Heer gaf dan ook aan zijne verdrukte Gemeente te zijner tijd een groote verademing in het 
begin der Vierde Eeuw, toen de Keizer Konstantijn de Groote zelf het Christendom aannam. Wij behoeven 
het niet te onderzoeken, of en in hoe ver deze Vorst dit uit overtuiging van zijn hart, dan wel uit 
staatkundige inzigten gedaan hebbe; ons zij het genoeg in hem te zien een werktuig in de hand van God, die 
door hem aan zijne vervolgde Gemeente verlossing geven wilde.’ (Ibid., 470.) 
169 Cf.: Ibid., 503. 
170 Ibid., 518-519. 
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Hoewel getemperd door de negatieve ervaring van de Franse bezetting, is het mensbeeld 
van het rationalistisch supranaturalisme positief. Door geloofsopvoeding groeit de mens uit 
tot een steeds grotere mate van zedelijkheid naar het voorbeeld van Jezus Christus, die de 
hoogste wijsheidsleraar is.171 Zijn christologie wordt door volgende generaties veelal als 
ariaans bestempeld, hoewel aanhangers van de beweging dit zelf ontkennen. Roessingh 
geeft het volgende oordeel:  
 

‘Over de Christologie kan ik kort zijn. Bij het sterk intellectualistisch-moralistisch type 
dezer theologie, waarin alles aankomt op de leer en de voorschriften van Jezus Christus, kan 
deze slechts gezien worden als de wijze leraar, de “summus doctor”, volkomen Ariaansch 
opgevat, omdat ter eener zijde het oud-orthodoxe Christusdogma in deze 
gedachtenverbinding geen zin kan hebben, omdat aan den anderen kant de gansche 
geloofszekerheid hier berust op het bijzonder, het supranaturalistisch, het goddelijk karakter 
van dit openbaringscentrum. Deze lijnen loopen samen in zuiver Arianisme. Jezus wordt 
genoemd “een gansch buitengewoon persoon”, zijne “wijsheid” en “zondeloosheid” zijn de 
twee dingen, waarop men gaarne wijst.’172  
 

Het supranaturalisme kenmerkt zich enerzijds door een zekere vernieuwingsdrang in het 
spoor van de Verlichting. Anderzijds wilde het omwille van de idealen van 
verdraagzaamheid en eenheid ook geen al te grote veranderingen doorvoeren. Het zuiver 
rationalisme werd verworpen vanwege het feit dat de ratio van de mens nooit het enige 
beginsel kan zijn, omdat het de waarheid altijd verdeelt. Ten opzichte van de Romantiek 
stond men om dezelfde reden ook gereserveerd, waarbij kwam dat zij vaak niet strookte 
met het ideaal van het gezonde verstaan. Daarom wordt de supranaturalistische theologie 
veelal als conservatief beschouwd, ondanks dat zij het midden zocht tussen de klassieke 
theologie en het rationalisme.173 Roessingh ziet in deze erfenis van het oud-liberalisme een 
zuiver voorbeeld van Vermittlungstheologie en stelt: ‘Aan goede grondslagen heeft het deze 
oude theologie ontbroken; zij is “bemiddeling” geweest en gebleven tot het einde, tot zij in 
de vijftiger, zestiger jaren is opgegaan in andere richtingen.’174 

                                                 
171 Muntinghe zegt over de noodzaak van Jezus als hoogste zedelijk voorbeeld : ‘Maar zouden wij ooit tot 
deze bestemming geraken, dan moesten wij een voorbeeld hebben, hetwelk volstrekt zedelijk volmaakt was, 
of een voorbeeld van geheel, onbesmette heiligheid, naar hetgeen wij ons vormen konden, en naar 
gelijkvormigheid met hetwelk wij gedurig streven moesten. Als hoogste voorbeeld van zedelijkheid, tot 
wiens navolging Jezus ons verplichtte, heeft Hij ons op God gewezen. Waar echter de mensch zinnelijk 
gebonden is, was het eene wijze en liefderijke schikking van God, dat Hij den op aarde gezonden mensch 
Jezus, als een volkomen gelijkend beeld van Zijne heiligheid aan de menschen voorstelt; in zooverre het een 
der meest vermogende driften onzer natuur, de drift tot navolging, in werking brengt, is het een voorbeeld, 
dat voor hem, die zijne betrekking tot Jezus, als Broeder, Meester, Heer en Zaligmaker, levendig gevoelt, 
een met zoo vermogenden invloed werkzaam voorbeeld oplevert, als men zich voorstellen kan.’ 
(Muntinghe, Geschiedenis der menschheid naar den bijbel, IX, 116.) 
172 Roessingh, De moderne theologie in Nederland, 18. Eerder had Sepp reeds gesproken van arianisme. 
Cf.: Sepp, Proeve eener pragmatische Geschiedenis der theologie in Nederland van 1787 tot 1858, 277. 
Rasker deelt deze beoordeling: cf.: Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 34.  
173 Cf.:‘Uit reactie op het geweld van de revolutie ontstond een tegenbeweging die terugverlangde naar het 
ancien régime, waarin orde en eenheid het maatschappelijk bestel, maar ook alle uitingen van de cultuur, de 
kunst en de wetenschap bepaalden. Geen partijschap meer, was die les die men in 1813 uit het verleden 
trok; zo konden ook de voormalige patriotten zich om de troon van de Oranjevorst scharen. Krachtens zijn 
wezen is het conservatisme erop uit, steeds de eenheid te zoeken en te bewaren, desnoods als compromis. 
Het conservatisme zweert bij het evenwicht.’ (De Groot, 'Het vroegnegentiende-eeuwse protestantisme in 
de visie van Chr. Sepp,' 16.) 
174 Roessingh, De moderne theologie in Nederland, 10. Cf.: ‘Zoo vond de enthousiaste vereering van den 
nieuwen tijd al dra hare grenzen en het Oud-Liberalisme heeft front gemaakt juist tegenover de 
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2.3.2.3 Tegengeluiden: het Réveil en de Afscheiding  

De eerste stemmen die de rust in de kerk en de natie echt zouden ‘verstoren’, kwamen van 
mannen die tot de kring van het Réveil behoorden.175 Reeds Willem Bilderdijk gold als een 
criticus van de tijdgeest, maar met name Isaac da Costa’s Bezwaren tegen den Geest der 
Eeuw uit 1823 maakte de nodige beweging los. Da Costa kantte zich scherp tegen de geest 
van de Franse Revolutie die volgens hem onmiskenbaar rondwaarde in het oud-liberalisme. 
Hij bepleit een radicaal belijden van de ‘orthodoxe waarheden’, met name van de 
vleeswording van het Woord, die hij als de kern van het geloof beschouwt. De Reformatie 
heeft in tegenstelling tot de Rooms-katholieke kerk begrepen dat enkel de Bijbel de mens 
leert hoe de geschiedenis te verstaan. Ook hij legt daarom grote nadruk op de 
wereldgeschiedenis en de plaats daarin van de vaderlandse geschiedenis, maar anders dan 
Muntinghe denkt hij veel meer vanuit de bijzondere openbaring. Daarmee is zijn opvatting 
van geschiedenis minder organisch en harmonisch dan die van het oud-liberalisme. De 
Reformatie verstaat hij als een Bijbels-kritische zuivering van de belijdenis. Zijn theologie 
is sterk eschatologisch gericht waarbij de voltooiing van de geschiedenis besloten ligt in de 
voltooiing van het koninkrijk van Jezus Christus.176 Da Costa gelooft heilig in Gods 
uitverkiezing van Nederland naar analogie van het volk Israël, waardoor de Bijbelse 
geschiedenis, de kerkgeschiedenis en de vaderlandse geschiedenis innig met elkaar 
verbonden raken.177 Maar dit beeld van de geschiedenis functioneert bij hem kritisch ten 
opzichte van de tijdgeest in plaats van bevestigend, zoals bij de oud-liberalen. Vanuit dit 
israëlitisch-bijbels-reformatorisch beeld dient het moderne heidendom en de verlichte 
halfheid te worden uitgebannen.178  

                                                                                                                            
stroomingen, die het beste deel van het Europeesch geestesleven in zich droegen. Daarom is de synthese 
van Christendom en wetenschappelijke cultuur van den aanvang af eene mislukking geweest, hoe volkomen 
ook moet worden erkend, dat dit stelsel van geven en nemen eene algemeene Christelijke geest heeft 
wakker gehouden en hoe sterk verder ook tot in onze dagen de nawerking van deze Rationalistisch-
Supranaturalistische Theologie moet worden geacht.’ (Ibid., 26.). 
175 De periode van het Réveil wordt vaak gedateerd van 1830 tot 1855. Jasper Vree meent dat de periode 
beter verlengd kan worden tot rond 1870. Cf.: C. Augustijn en J. Vree, Abraham Kuyper: vast en 
veranderlijk - De ontwikkeling van zijn denken (Zoetermeer: Meinema, 1998), 83. 
176 Cf.: ‘De Schrift, eindelijk, leert ons (en deze waarheid vooral kan alleen den sleutel der groote 
Wereldgeschiedenis en harer bijzonderheden opleveren) dat van alle dingen, die onder het Hooge 
Godsbestier gebeuren, de daarstelling van het Koninkrijk van Jezus Christus het uiterste einddoel is, de tot 
een slot, oplossing, en kroon van alles bestemde uitkomst. Christus en Zijne Kerk, ziedaar het levendige 
middelpunt, waarin zich vereenigen en wedervinden de lotgevallen aller volkeren en aller tijden.’ (I. da 
Costa, Inleiding tot eene reeks van voorlezingen over de Geschiedenis van het Vaderland (Amsterdam: J.H. 
den Ouden, 1833), 10.) 
177 Da Costa heeft in een aantal lezingen uiteengezet hoe de Vaderlandse geschiedenis onder het bestuur van 
God staat. De Reformatie beschouwt hij als de terugkeer van het volk Israël uit de Babylonische 
ballingschap en de Rooms-katholieke Kerk vergelijkt hij met Babel. Hij zegt onder meer: ‘Wij zullen zien, 
hoe aan de dierbaarste belangen van Nederland, en aan de bescherming dier Kerk, in welke haar 
levensbeginsel lag, van den beginne aan verbonden werd de roeping en bestemming van het stamhuis der 
Nassau’s en Oranje’s.’ ‘Ja, wel is ons Vaderland in alle opzichten een werk Zijner handen geweest, een 
geheiligde grond, een land, van welks bewoners, als van Israël, telkens mag uitgeroepen worden: Zoo en 
heeft Hij aan geen ander volk gedaan!’ ‘O! aan die Godsdienst (de Christus-heerschappij) onderworpen en 
dienstbaar, worde Nederland en Oranje te zamen met Gods Kerk in hun midden, nog eenmaal hereenigd tot 
dat aloude drievoudige snoer, hetwelk (naar het diepzinnig Bijbelwoord) niet licht verbroken worden kan!’ 
(Ibid., 25, 28, 54.).  
178 Andere leidende figuren binnen het Réveil waren Abraham Capadose en Willem de Clercq, Guillaume 
Groen van Prinsterer en Ottho Gerhard Heldring.  
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Ook Guillaume Groen van Prinsterer bezag zijn tijd vanuit een dergelijke christelijk-
historische optiek.179 Zijn anti-revolutionaire gerichtheid fundeert hij sterk op het Bijbels 
getuigenis. Vanuit de goddelijke openbaring krijgt de geschiedenis haar richting en zin. 
Kenmerkend zijn zijn uitspraken ‘Er staat geschreven!’ en ‘Er is geschied!’. Vanuit dit 
vasthouden aan de ‘Bijbelse waarheid’ meende hij de moderne dwalingen te kunnen 
ontmaskeren. Ook hij benadrukt de goddelijke oorsprong van Nederland als protestantse 
natie, met de Hervormde Kerk als haar middelpunt. Zijn visie op de verhouding tussen 
openbaring, Schrift, (vaderlandse) geschiedenis en theocratie heeft hij vooral uitgewerkt in 
zijn Handboek der geschiedenis van het Vaderland en in Ongeloof en Revolutie.180 
Van de hand van de Haagse dominee D. Molenaar verscheen in 1827  een anoniem kritisch 
geschrift (Adres aan alle mijne Hervormde Geloofsgenoten) dat leidde tot een strijd om de 
proponentsformule.181 De meest opvallende figuur in deze strijd werd de predikant Hendrik 
de Cock. Deze had zich erg verdiept in Calvijns geschriften en in de Dordtse kerkorde, op 
grond waarvan hij tot de conclusie was gekomen dat veel kernpunten van het geloof, zoals 
de verkiezingsleer en de leer van de rechtvaardiging en heiliging van zondaren, in de 
huidige theologie niet onderkend en zelfs geloochend werden. Hij protesteerde niet alleen 
tegen de proponentsformule, maar ook tegen de nieuwe gezangenbundel en het Algemeen 
Reglement. Een conflict over de doop met de Groninger hoogleraar P. Hofstede de Groot, 
De Cocks voorganger als predikant te Ulrum, leidde uiteindelijk tot zijn afzetting als 
predikant. Dit leidde in 1834 tot de zogenaamde Afscheiding, met H.P. Scholte als één van 
De Cocks belangrijkste medestanders.182 

2.3.2.4 De Groninger godgeleerden 

De genoemde Hofstede de Groot, J.F. van Oordt en L.G. Pareau vormden de voorhoede van 
een beweging die zich uit het oud-liberalisme had ontwikkeld en tegen haar wil als de 

                                                 
179 Bekend is echter ook de invloed van het platonisme in zijn denken, zoals onder andere door A. Pierson 
verwoord: ‘Bij Groen, gelijk bij Plato, dezelfde grondgedachte, dezelfde grondstemming: daarboven het 
Onveranderlijke; dat Onveranderlijke, voorwerp van een hartstochtelijke liefde die geroepen is het op aarde 
te doen regeeren. Zijne liefde won in hartstochtelijkheid tegenover een tijdgeest, dien hij van een geheel 
tegenovergestelde overtuiging doordrongen achtte. Zoo werd zijn Kristelijk platonisme de 
antirevolutionaire leer. Die tijdgeest dagtekende van 1789. Toen was de beweging der geesten 
aangevangen, die de idee zelve van het Onveranderlijke zou onttroonen; die het steunpunt weg zou nemen, 
dat in het objektieve is gelegen; die aan de menschelijke rede op zou dragen, niet het ware te  grijpen, maar 
het waarschijnlijke te vinden in en vast te stellen, totdat iets van hooger waarschijnlijkheid het deprecieërt. 
(A. Pierson, Oudere Tijdgenooten (Amsterdam: Van Kampen, 1888), 127.) 
180 Cf.: G. Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het vaderland (Amsterdam: Höveker, 
19522). (De eerste druk werd in 1846 gepubliceerd, Leiden.); G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en 
revolutie: eene reeks van historische voorlezingen  (Leiden: 1847).   
181 O.J. de Jong licht de bedoeling van Molenaar als volgt toe: ‘Hij bracht de onduidelijkheid over de 
belijdenis onder woorden, door te wijzen op de belofte die proponenten bij hun toelating tot het 
predikantsambt moesten afleggen, om zich te houden aan de “leer welke overeenkomstig Gods Heilig 
Woord in de aangenomen formulieren der … Kerk is vervat”. Die belofte leek ondubbelzinnig, Maar 
Molenaar vroeg of het woord “overeenkomstig” hier betekende “omdat”(“quia”) of “voor zover” 
(“quatenus”).’ (De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, 313.) 
182 Rasker zegt over de omvang van de Afscheiding: ‘In elk geval is de Afscheiding geen brede 
volksbeweging geworden; het was maar een klein deel van de rechtzinnigen in de kerk. Er zat ook geen 
plan, geen doelbewuste leiding achter de beweging. Bovendien was er onderling geen eenheid, en het 
gebrek aan goed opgeleide predikanten deed hun geen goed.’ (Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 
76.) 
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Groninger richting bekend stond.183 Zij beoogde namelijk niet slechts een richting te zijn, 
maar wilde de totale eenheid onder christenen bewerken. De Groninger Godgeleerden 
kunnen wellicht het best worden beschouwd als een oud-liberalistische 
vernieuwingsbeweging.184 Zij werkten de opvoeding van de mensheid naar het beeld van 
Jezus nader uit ten opzichte van hun leermeesters Muntinghe en Van Heusde en trachten 
eveneens de spanning tussen openbaring en rede op te lossen. Het fundament van het 
christendom is volgens hen niet gelegen in een leer, maar in het geloof in Jezus Christus als 
Heer. Het kennen van Jezus zelf, die in zijn aardse leven het beeld van God representeerde, 
maakt de gelovige gelijkvormig aan hem. De leer verdeelt, maar Jezus, het fundament van 
de Kerk, schept eenheid, zo stelt Hofstede de Groot.185 Hem stond een historische groei van 
het christendom voor ogen vanaf de tijd van Jezus tot aan het heden, waarbij hij grote 
waarde hechtte aan geloofsopvoeding als middel tot beschaving van de mensheid.186  
Vanuit deze visie op de geloofsopvoeding die niet ‘de leer van Jezus en de apostelen’ 
betrof, maar Jezus zelf als voorbeeld tot levensheiliging, bekritiseerde Hofstede de Groot 
het ‘klassieke geloof volgens de formulieren van enigheid’. Het christendom heeft volgens 
hem een progressief historisch karakter, waarbij het geleefde geloof het antwoord is op de 
verkondiging van het evangelie van Jezus. Het zaad van het evangelie groeide uit tot een 
steeds groter wordende boom. Misstanden in de kerk kunnen niet worden opgelost door een 
terugkeer naar een vroeger stadium in de geschiedenis, want historische groei is 
onomkeerbaar. Daarom is het ook onmogelijk om de huidige kerk in te richten op grond 
van de bepalingen van Dordtse synode uit de zeventiende eeuw. Het gaat om het actuele 
belijden en om geloofsgroei vanuit een besef dat de Reformatie niet in belijdenissen is 
gefixeerd zijn, maar als een continu proces om voltooiing vraagt. Geen restauratie dus, 
maar evangelisatie. 
Hofstede de Groot ziet niet het calvinisme maar het christelijk humanisme als de meest 
vruchtbare kerkelijke traditie en de meest wezenlijke binnen de vaderlandse geschiedenis 
en de Hervormde Kerk. De Groningers vonden hun inspiratie vooral in het werk van 
mannen als Erasmus, Thomas à Kempis en Wessel Gansfort, en bij meer eigentijdse 
denkers als J.G. Herder, J.J. Hess, F. Schleiermacher en C. Ullmann.187 Deze laatste was 

                                                 
183 Voor een gedegen analyse van de zogenoemde Groninger riching, cf.: Vree, De Groninger 
Godgeleerden.  
184 Jasper Vree meent dat de Groninger theologen vooral om de volgende drie redenen van belang zijn voor 
de geschiedenis van kerk en theologie in de negentiende eeuw: ‘Allereerst omdat zij door hun arbeid de 
macht van het zogenaamde ‘rationalistisch supranaturalisme’, dat in het begin van de negentiende eeuw hier 
de heersende theologie was, doorbroken hebben. In de tweede plaats omdat hun optreden zo nauw 
verweven is met de strijd om de belijdenis in de Nederlandse Hervormde Kerk. Bovendien hebben velen 
van hen zich verdienstelijk gemaakt op het terrein van de in- en uitwendige zending en op maatschappelijk 
gebied.’ (Ibid., 14.)  
185 Cf.: ‘In één woord, ieder ziet op zijne wijze en naar den trap van eigene ontwikkeling, ten minste iets 
volmaakts, iets goddelijks in Jezus Christus. Hij beseft, die mensch is meer dan mensch, is Gods 
onbeneveld beeld op aarde: en niemand waagt het een ander mensch, hoe groot en goed ook, naast Hem te 
plaatsen, voor zijne kerk een ander fondament te zoeken, dan Jezus, die door zijn leven en sterven zich 
betoond heeft de Christus te zijn. En dat kan niet anders. Want God heeft met der daad in de geschiedenis, 
dien Jezus aldus gegeven als den geheel eenigen en Goddelijken.’ (P. Hofstede de Groot, Jezus Christus, de 
grond van de eenheid der christelijke kerk Woorden van vrede en vereeniging voor alle christenen 
(Groningen: Smit, 1846), 61.) 
186 Deze opvatting gaat mede terug op de invloed van Van Heusde. Hij schetste de evolutie van de 
menselijke beschaving als het resultaat van Gods liefdevolle opvoeding van de mensheid, naar het beeld 
van Jezus. Cf.: Vree, De Groninger Godgeleerden, 40-44. 
187 Bij deze auteurs vonden de Groninger godgeleerden aansluiting voor hun opvoedings- en 
beschavingsideaal en hun opvatting over de geschiedenis. Vree zegt over de invloed van Hess op de 
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vooral van belang voor de opvatting van de Groningers over Jezus als menselijk oerbeeld. 
Volgens Hofstede de Groot kan het werkelijke geloof in Jezus alle protestantse richtingen 
verenigen, alsmede de rooms-katholieken en de oosters-orthodoxen, en dat wereldwijd.188 
Behalve dat het geloof niet door leerstukken en belijdenissen moest worden ingeperkt, 
moest het kerkbestuur zich niet in inhoudelijke geloofszaken mengen. Dat zou enkel tot 
verdeeldheid leiden zoals de kerkgeschiedenis keer op keer heeft uitgewezen. Als 
voorbeelden noemt hij de situatie ten tijde van keizer Constantijn, van paus Gregorius VII 
en Luther. Hofstede de Groot ondersteunde dus de formele scheiding van kerk en staat, 
omdat het geloof niet genormeerd kan worden door uitwendig gezag, maar slechts 
gefundeerd kan worden in Christus.189 In dit opzicht stonden de Groningers tegenover de 
kring van het Réveil en de Afgescheidenen.190 Vanuit zijn beeld van Christus bestreed 
Hofstede de Groot aan de andere kant van het spectrum overigens evenzeer de ideeën van 
David Friedrich Strauss in diens Das Leben Jesu, waarvan hij publicatie van de 
Nederlandse vertaling aanvankelijk wist te verhinderen.191 De betrouwbaarheid van de 
evangeliën stond voor hem vast en volgens Jasper Vree heeft hij de historische 
betrouwbaarheid van heel de Schrift nooit aangevochten.192 
Toch wordt de Groninger theologie juist op het punt van het Schriftgezag scherp 
aangevallen door Da Costa. Het onderscheid van de Groningers tussen Gods Woord en de 
Heilige Schrift leidt volgens hem tot subjectivisme, te meer omdat zij de theopneustie zo 
algemeen opvatten, dat van een werkelijke goddelijke inspiratie van de Bijbelschrijvers 
geen sprake meer was. Wanneer de absolute onfeilbaarheid van de Bijbel geloochend 
wordt, is het gezag van de canonische geschriften vervallen, aldus Da Costa. Hij 
concludeert:  
 

‘Gedaan is het met het Protestantsch begrip van de Schrift als de eenige kenbron en rechter 
omtrent alle vragen en leeringen der Christelijke Godsdienst; te niet gedaan is het denkbeeld 
eener van alle andere menschelijke schriften essentiëel onderscheidene en als zoodanig 
beslissende Heilige Schrift; en daar blijft niet anders over, om consequent te zijn, dan zich 
te werpen in de armen van de Roomsche objectiviteit, die aan de ongenoegzaamheid der 
Schrift door de beslissing van Concilie of Paus zal te gemoet komen, of in die van het 

                                                                                                                            
Groningers: ‘Zijn Verhandeling over Gods koningkrijk of beschouwing van het ontwerp der goddelijke 
inrigtingen en openbaringen leerde hen volgens De Groot het christendom ‘als eene inrigting, als eene Kerk 
kennen en geheel de Bijbel op zinvolle en tevens nauwkeurige wijze beschouwen’. Een ander werk van 
Hess, Leer, daden en lotgevallen van onzen Heer, vestigde hun aandacht vooral op het leven van Jezus. De 
werken van Hess, waarin niet meer het dogma maar de geschiedenis op de eerste plaats staat, zijn bij de 
Groningers, het meest wellicht nog bij diegenen onder hen die te Utrecht gestudeerd hadden, altijd in ere 
gebleven.’ (Ibid., 28.) Voor de relatie met Schleiermacher: Cf.: Ibid, 153-160. 
188 Hofstede de Groot, Jezus Christus, 65. 
189 Cf.: ‘Doch zoo iemand met heerschzucht en eigenzinnigheid, met nijd en twistziekte, met veroordeeling 
van andere Evangelie-predikers en hatelijkheden, met verstoring van de orde en vertreding der vrijheid van 
anderen, zijn inzigt in het Evangelie voorstaat, en zijn werk dus het kenmerk der zonde en des vleesches 
draagt (Men zie Gal. V: 19-22), dan worde hij om deze wijze van spreken, prediken of schrijven door de 
Kerkbesturen vermaand en, zoo noodig, bestraft; maar ook om deze wijze alleen. De kerkbesturen zijn 
immers vergaderingen van broeders des Evangelie-predikers, tot besturing der Kerke dienende; geene 
aardsche regtbanken, geene heerschappijvoerders over het geloof.’ (Ibid., 92.) 
190 Da Costa op zijn beurt bekritiseert de opvatting van de Groningers dat Jezus slechts door de mensen aan 
het kruis gebracht is en niet ook vanwege een goddelijke noodzakelijkheid. En alhoewel zij geen arianen 
genoemd kunnen worden, laakt hij ook hun platoons geïnspireerde voorstelling van Christus’ preëxistentie. 
191 Cf.: Vree, De Groninger Godgeleerden, 196-198. En: H.W. Obbink, David Friederich Strauss, in 
Nederlandse reacties op zijn theologie in de negentiende eeuw (Utrecht: Elinkwijk, 1973), 32-33. 
192 Vree, De Groninger Godgeleerden, 66. 
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volstrekte subjectivismus, hetwelk een iegelijk vrijheid in zijne conscientie geeft, om van de 
waarheden en van geheel de Christelijke Godsdienst te denken, te leeren, en te maken wat 
hy wil, mits hy maar een vroomen zin hebbe, en een gemoedelijk mensch zij; - met andere 
woorden: de keuze tusschen despotismus en anarchie.’193 

 
De Groninger theologie ondervond veel weerstand van het Réveil en de Afscheiding, wat 
zich onder meer uitte in diverse ‘adressen’ aan de synode.194 De opkomst van de moderne 
theologie deed haar echter definitief aan invloed inboeten. Deze verweet de Groninger 
godgeleerden gebrek aan wetenschappelijkheid, een onkritisch biblicisme en een naïeve 
opvatting van de (kerk-)geschiedenis.195 Aangezien de Groninger godgeleerden theologie 
en maatschappelijke zaken nauw met elkaar verbonden, hadden zij in organisatorische zin 
wel gevaren bij de verbinding van kerk en staat. Deze werd echter in 1848 opgeheven.196 
De opkomst van het modernisme vond aldus zijn politieke pendant in de opkomst van het 
liberalisme, waarvan de idealen evenzeer haaks stonden op het Groninger gedachtegoed.  

2.3.2.5 De moderne theologie 

A.J. Rasker meent dat met de opkomst van het modernisme een overgang plaatsvond van 
een meer idealistische naar een meer empirische en realistische wijze van denken.  
 

                                                 
193 I. da Costa, Eenige Opmerkingen omtrent het onderscheiden karakter der Groningsche godgeleerde 
school; naar aanleiding van het Latijnsche handboek over Christelijke dogmatiek en apologetiek, 

uitgegeven A. 1845 (2e druk) door de Hoogleeraren Pareau en Hofstede de Groot. (Amsterdam: Höveker, 
1847), 57. 
194 Met name vanaf 1841 verschijnen vele adressen. Een van de bekendste adressen is die van de 
zogenaamde ‘Zeven Haagsche Heeren’ onder leiding van Groen van Prinsterer, met als belangrijkste eis de 
handhaving van de Formulieren van Eenigheid. Uiteindelijk komt het in 1851 tot een herziening van het 
Algemeen Reglement, waarin het punt van de leerhandhaving echter niet wordt aangescherpt. Cf.: Rasker, 
De Nederlandse Hervormde Kerk, 153-158.  
195 Bos verklaart het streven van de moderne richting om op wetenschappelijke wijze theologie te bedrijven 
als volgt: ‘Theologen lijken zichzelf te hebben willen bewijzen als mannen van wetenschap. Niet alleen hun 
plaats in de universiteit, maar ook die in de Nederlandse samenleving stond onder druk. De overheid had 
zich immers verder gedistantieerd van de hervormde kerk, en haar predikanten ondervonden concurrentie 
van andere ‘herders’ en ‘leraars’. Rooms-katholieke bisschoppen roofden weliswaar weinig ‘schapen’ van 
de hervormde predikanten, maar ze staken hen naar de kroon als ‘geestelijk leiders’ van de natie. Door ernst 
te maken met wetenschappelijk onderzoek konden predikanten zich verdedigen tegen deze mededinging. 
De Moderne Theologie is duidelijk een product van dit streven naar verwetenschappelijking. Haar opkomst 
is kenmerkend voor een periode waarin predikanten de steun van de staat begonnen te verliezen, ze moeite 
moesten doen om hun plaats aan de universiteit te behouden en geconfronteerd werden met zelfbewuste 
gemeenteleden, die zo langzamerhand met recht ‘cliënten’ genoemd konden worden.’ (Bos, In dienst van 
het Koninkrijk, 260.) 
196 N.H. Bijleveld beschrijft de overgang van de restauratiepolitiek naar het liberale denken als volgt: ‘Deze 
voorstelling dat maatschappelijke orde en eendracht afhankelijk zijn van een eendrachtige en ordelijke kerk 
verloor circa 1839 aan kracht. Dat verklaart mede de verwijdering van de staat ten opzichte van de kerk. 
Wellicht dat het groeiende aantal proteststemmen tegen de hervormde kerkorde hierop van invloed was. 
Daarbij speelde zeker mee dat de vooraanstaande positie van de kerk als nationaal-opvoedkunidg instituut 
terugliep. Immers, de maatschappelijke noodzaak van een neutraal onderwijswezen werd belangrijker 
geacht dan de positie van de hervormde kerk. De losmaking van de banden tussen beide partijen werd niet 
eenzijdig gedragen: ook de kerkelijke top ontplooide initiatieven hiertoe. Met de constitutionele scheiding 
van kerk en staat in 1848 onder Willem II en de bekrachtiging hiervan in 1853 onder Willem III werd een 
ontwikkeling bestendigd waarbij staatkundige en kerkelijke belangen ui elkaar waren gegroeid.’ (Bijleveld, 
Voor God, volk en vaderland: de plaats van de hervormde predikant binnen de nationale 

eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw, 40.) 
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‘Deze overgang betekende dat men in plaats van de “rede”, die een allesomvattende 
synthese zocht, nu het ontledende “verstand” op de voorgrond stelde dat, van het onderzoek 
van feitelijke gegevens uitgaande, tot algemene inzichten trachtte op te klimmen. Dat uitte 
zich in de bloei van natuurwetenschappen en techniek, op het terrein der 
geesteswetenschappen in historisch-kritisch onderzoek, een en ander gepaard met 
evolutionistisch denken en vooruitgangsoptimisme.’197  

 
Vanuit deze optiek kan men Cornelis Willem Opzoomer’s rede De wijsbegeerte, den 
mensch met zich zelven verzoenende uit 1846 als een beginpunt van het modernisme binnen 
de Nederlandse Hervormde Kerk aanwijzen.198 Door de empirie als enige basis voor de 
godskennis te nemen, brak Opzoomer duidelijk met het oud-liberalisme, maar ook met de 
hervormingsbewegingen van het Réveil en de Groninger godgeleerden. 199  
Zijn visie op Jezus en op het lezen van de Bijbel, komt expliciet aan de orde in zijn 
redevoering Wat dunkt u van de Christus? uit 1863. Hierin maakt hij de balans op van 
Strauss’ Das Leben Jesu en bespreekt tevens het in dat jaar uitgekomen boek van Ernest 
Renan, La vie Jésus. Hij acht de invloed van Das Leben Jesu groot: ‘Als de 
geschiedschrijver der nieuwste theologie haar met het jaar 1835 aanvangt, wordt de 
juistheid dier dagteekening algemeen erkend. Zoowel vrienden als vijanden werden door de 
verschijning van dat boek tot dubbele krachtsinspanning, tot nieuw wetenschappelijk leven 
opgewekt.’200 Tegelijkertijd mist hij in dit werk elke vorm van constructiviteit. Een 
antwoord op de vraag wie Jezus dan wel is, wordt niet gegeven; enkel wordt gezegd wie hij 
niet is.201 Maar ook de nadien opgekomen historisch-kritische wetenschap is er niet in 
geslaagd om een geloofwaardig beeld van Jezus te scheppen: ‘Had men vroeger den 
mensch tot een goddelijke figuur gemaakt, bij wie dit alleen raadselachtig bleef, hoe zij (of 
hij?) ooit op ongeloof had kunnen stuiten; thans schiep de phantasie het beeld van een 
alledaagschen mensch, bij wien dit alleen raadselachtig moest blijven, hoe hij ooit geloof 
had kunnen vinden.’202 Met werkelijke geschiedschrijving had dit alles niets te maken: men 
schreef slechts romans. En de ‘roman’ van Renan voegt evenmin iets toe, behalve dan dat 
het poëtischer is geschreven dan alle voorgaande pogingen.203  

                                                 
197 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 113. 
198 Cf.: C.W. Opzoomer, De wijsbegeerte, den mensch met zich zelven verzoenende (Leiden: Gebhart en 
Comp., 1846). 
199 Bos stelt: ‘De hoogtijdagen van de modernen in de hervormde kerk vielen ongeveer samen met die van 
de liberalen in de Nederlandse politiek. Dat was geen toeval: het modernisme was niet alleen nauw verwant 
aan het liberalisme, het was ook een respons op de verandering die de omwenteling van 1848 had gebracht 
– en nog beloofde te zullen brengen – voor de maatschappelijke positie van de hervormde kerk en haar 
predikanten. Een halve eeuw na de eerste, ‘Bataafse’ poging in die richting zou er opnieuw ernst worden 
gemaakt met het scheiden van kerk en staat.’ (Bos, In dienst van het Koninkrijk, 251.) 
200 C.W. Opzoomer, Wat dunkt u van de Christus? (Amsterdam: J.H. Gebhard, 1863), 6-7. 
201 Cf.: ‘Wie, die vrij is van de boeijen der Hegelsche school, zou er thans nog eenige waarde aan hechten? 
De opbouw was mislukt, het werk der slooping alleen was voltooid. Predikte dit boek waarheid, dan wist 
men wel wat er niet met Jesus gebeurd was, maar niet wat er wel met hem gebeurd was, en den Christen 
paste geen ander woord dan die klaagtoon van Maria van Magdala: zij hebben mijnen Heer weggenomen, 
en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben.’ (Ibid., 5-6.) 
202 Ibid., 9. 
203 Cf.: ‘Waarlijk, indien dat het getrouwe beeld van Jesus was, zijn naam zou lang vergeten zijn, en geen 
kracht zou er van hem zijn uitgegaan, die aan alle beschaving, aan elken vooruitgang in kunst en 
wetenschap, aan alle ondernemingen voor menschenheil en levensvreugde, zich niet alleen heeft 
aangesloten, maar ze bevorderd, zelfs in het leven heeft geroepen. Neen, de Christus van Renan is een 
gewrocht der verbeelding, geen historische figuur.’ (Ibid., 15-16.) 
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Opzoomer keert zich daarom zowel tegen deze vorm van naturalisme als tegen het 
supranaturalisme. De wetenschap dient trots te zijn op haar verworvenheden, omdat ze zich 
niet laat leiden door enig uiterlijk gezag, maar zich enkel laat gezeggen door de bewezen 
wetmatigheden der natuur. Tegelijkertijd heeft de wetenschap ook haar beperkingen in te 
zien: zij weet oneindig veel meer niet dan wel. Met betrekking tot het onderzoek naar Jezus 
zegt hij vervolgens:  
 

‘En daarom aarzel ik niet er voor uit te komen: ik acht niemand in staat het leven van Jesus 
met naauwkeurige uitvoerigheid te beschrijven. Van ééne zaak ben ik vast overtuigd: gelijk 
alle menschen was Jesus een historisch wezen, geen wonderbaarlijke persoon, die in de 
geschiedenis niet past, maar uit den hemel in haar nederdaalt. … Met hem wordt alles 
nieuw, maar het wordt nieuw uit en door het oude. Overal waar leven is, vertoont zich 
telkens iets nieuws; vergelijkt het kaal geboomte van den winter met de bloesempracht der 
lente, met de rijpe vruchten van den zomer; en toch noch bloesem, noch vrucht, noch iets 
wat nieuw is daalt uit den hemel of is een wonder; het is alles regelmatige ontwikkeling, 
eeuwige, eerbiedwaardige noodwendigheid. En evenmin als Jesus’ verschijning een wonder 
is, evenmin is er in zijn levensgeschiedenis voor het wonder plaats.’204  

 
In historisch opzicht kan er niets gezegd worden over Jezus’ persoon en zijn handelen; alles 
kan waar en niet waar zijn. Het enige kenbare is de ‘geest van Christus’. En de bron van 
deze kennis is de geschiedenis van het christendom, van Paulus tot nu. Wie de geest van het 
christendom op het spoor komt, kent daarmee de geest van Jezus, die ook de geest van de 
ware godsdienst en de ware deugd is.205 Het ging Jezus niet om de bewerkstelliging van 
uiterlijke dingen, maar om de reiniging van de innerlijke mens om zo de hemel op aarde te 
brengen en Gods koninkrijk onder de mensen te stichten:  

 
‘Dan heeft hij er voor geleefd, niet om een nieuwe voorstelling van God te verbreiden, maar 
om de godsdienst tot ernst, tot een zaak van het hart en het leven te maken. Ziet, langs dien 
weg komen wij tot een waardiger voorstelling van Jesus, dan die Renan ons wil geven. Niet 
als een dweeper, niet als een verstoorder van de schoonste en edelste genietingen en 
betrekkingen des levens staat hij voor ons, maar als de verheven mensch, van wien een 
kracht tot volmaking in de wereld is uitgegaan, en die, wie ook vóór hem of na hem het 
even goed hebbe ingezien, het eerst aan die overtuiging de zegepraal heeft verzekerd, dat 
één God aller vader is, en dat alle menschen broeders zijn.’206  

 
Opzoomer maakt een interessant onderscheid tussen seminarie, en hogeschool. Waar in de 
eerste het geloof der vaderen wordt onderwezen, leert men aan de tweede het geloof te 
onderzoeken en is er plaats voor de twijfel die uitnodigt de waarheid te zoeken. Juist deze 
opvatting van twijfel als prikkel tot waarheidsvinding onderscheidt hem van het modern 
naturalisme, meent Opzoomer.  

                                                 
204 Ibid., 22-23. 
205 Cf.:  Ibid., 23. 
206 Ibid., 25. Cf.: ‘Voor ons is Christus toch in geen geval de wonderdoener meer, maar wel de groote 
Godsgezant, wiens woorden ons nog een rigtsnoer des levens zijn; voor ons stilt hij het geweld der golven 
niet meer en wekt geen dooden meer op, maar wel blijft hij ons van den Vader getuigen, en de grondwet 
van het godsrijk, de wet der liefde, ons verkondigen; voor ons bestaat er geen wondermagt meer dan de 
wondermagt van zijn geest die overal, waar hij doordringt, het kwade wegneemt en vruchten der heiliging 
kweekt. En dat wat gebleven is, wat het Christendom nog is en wat het blijven zal, staat in onze schatting 
veel hooger dan hetgeen, indien het ooit bestaan heeft, lang is voorgegaan.’ (Ibid., 26) 
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Johannes Henricus Scholten wordt beschouwd als de eigenlijke vader van de moderne 
theologie.207 Onder invloed van Opzoomer trachtte hij filosofie, theologie en wetenschap 
met elkaar te verbinden door de rede als uitgangspunt te nemen voor de ware godskennis, 
waarbij hij zich mede geïnspireerd weet door Hegel en Schleiermacher. Door de ontkenning 
van bovennatuurlijke openbaring verwierp hij het onderscheid tussen bijzondere en 
natuurlijke godskennis. Met deze principes wilde hij de leer van de Hervormde Kerk zo 
‘zuiver’ mogelijk uiteenzetten en een einde maken aan de tegenstelling tussen de 
‘conservatieven’, die wilden vasthouden aan de reformatorische drie formulieren van 
enigheid, en de ‘onkritische’ Groningers. Zijn denken wordt gekenmerkt door eenn 
evolutionistisch optimisme, dat zowel monistisch als deterministisch van aard is.208 
Geschiedenis wordt volgens Scholten onmiskenbaar gedreven door vooruitgang en het is 
zaak deze vooruitgang in het heden voort te zetten. Dat kan volgens hem slechts door aan 
de traditie geen werkelijk gezag toe te kennen, want dat leidt tot conservatisme en 
belemmert de voortgang. Op grootse wijze heeft Scholten uiting gegeven van zijn visie in 
zijn De Leer der Hervormde Kerk, in hare grondbeginselen uit de bronnen voorgesteld. De 
Hervormers hadden weliswaar de beginselen van de leer opnieuw bepaald, maar nu diende 
dit breder doordacht te worden opdat een einde zou komen aan de patstelling tussen de 
partij die meende terug te kunnen keren naar de Dordtse situatie en de Groningers die het 
heil niet in de leer maar in het geloof zelf zochten. Scholten stelt:  
 

‘Voor zulk eene behandeling der kerkleer is onze leeftijd rijp. Zoowel de heerschappij van 
het vroegere dogmatisme, dat aan de letter der kerkleer gehecht, elke door erkend kerkelijke 
beginselen geëischte ontwikkeling of wijziging van het kerkelijk dogma onmogelijk 
maakte, als die van het latere rationalisme en supranaturalisme, waarvan het eerste met den 
onzuiveren vorm ook het wezen en de beginselen der kerkelijke leer miskende, het laatste, 
door halfheid en transactie, aan het goed recht van Kerk en wetenschap gelijkelijk te kort 
deed, behooren thans tot de geschiedenis.’209 

 
Al in zijn Oratio de docetismo van 1843 bekritiseerde Scholten de christologie van de 
Groningers en verwierp hij de tweenaturenleer. Hij meent dat Jezus in zijn menselijke 
natuur het volmaakte beeld van God draagt en daarmee ook het volmaakte beeld van de 
mens is waaraan een ieder gelijkvormig dient te worden. Jezus Christus moet als historische 
persoon worden beschouwd, want hij is volgens de bronnen werkelijk mens onder de 
mensen geworden. Vanuit een hegeliaanse interpretatie van de eeuwige Logos stelt 

                                                 
207 Het is ook goed om op te merken dat de zogenaamde richtingen onderling ook lang niet altijd eensgezind 
waren. Opzoomer en Scholten mogen dan wel beiden tot het modernisme worden gereken, gedurende lange 
tijd hebben ze elkaar ook heftig bestreden.  
208 Cf.: Evolutionisme en determinisme lijken op het eerste gezicht met elkaar in strijd, omdat evolutie op 
een dynamische proces en determinisme op een statische toestand lijkt te wijzen. Scholten wist die twee in 
harmonie te brengen. De theorie of hypothese van een evolutie van het leven op aarde, waarvan de meeste 
christenen vonden dat die in strijd was met het geloof in God als Schepper, wordt door hem aanvaard als 
middel om de gereformeerde leer van de alwerkzaamheid Gods uit te drukken. De evolutie was voor hem 
vooral belangrijk als de ontwikkeling van het menselijk denken, die ook in de geschiedenis van de 
christelijke theologie tot uitdrukking komt. In Scholten was een theoloog aan het woord die de pretentie had 
het hele verleden in die zin achter zich te hebben dat de door hemzelf geboden theologie de bekroning was 
van een ontwikkeling van drieduizend jaar – Israël en Hellas vormden de wortels van het christendom -, en 
die er vast van overtuigd was dat zijn theologie de toekomst had.’ (E.P. Meijering, Het Nederlands 
Christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam: Balans, 2007), 23.) 
209 J.H. Scholten, De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen: uit de bronnen voorgesteld en 
beoordeeld, I (Leiden: Engels, 18553), 6. 
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Scholten dat deze zowel in Jezus werkzaam was als een blijvende inspiratie vormt in de 
gehele geschiedenis. Rasker zegt over de Oratio het volgende: ‘Deze oratie tegen het 
docetisme impliceerde, dat de waarheid, door Jezus en de apostelen verkondigd, geen steun 
van uiterlijk gezag meer behoefde, daar zij immers “in ’s menschen verstand en hart haar 
pleitbezorger vond.”’210 Hiermee rekende Scholten tevens af met de traditionele leer van de 
axiopistie der Bijbelschrijvers, die hun geloofwaardigheid aan de basis zag van het gelovig 
aannemen van de Schrift. In het tweede deel van De Geschiedenis der Hervormde Kerk 
werkt Scholten nader uit hoe het godsdienstig leven in principe in ieder mens aanwezig is, 
maar door het geloof in Jezus Christus tot ontwikkeling moet worden gebracht. 
In de jaren daarna komt Scholten in aanraking met het werk van Strauss en met Renans Vie 
de Jésus.211 Scholten meent dat onderzocht moet worden welke godsdienst Jezus zelf leerde 
en leefde. Dit antwoord ligt niet in de vroegkerkelijk belijdenissen vervat, maar slechts in 
Jezus’ eigen overtuigingen. Slechts door kritische bestudering van de evangeliën kan de 
grondvorm van het christendom achterhaald worden. Scholten hanteert steeds meer een 
historisch-kritische lezing van met name het Nieuwe Testament. Hij beschouwt deze 
methode niet als een gevaar voor het christelijke geloof, maar is van mening dat juist zo 
inzichtelijk wordt dat het wezen van het geloof getoond wordt in Jezus Christus als het 
ideale mensbeeld en de religie ten diepste voortkomt uit de natuurlijke vermogens van de 
mens.212  
De moderne richting als geheel stond onder directe invloed van de Tübinger Schule en 
deelde grotendeels de exegetische inzichten van Ferdinand Christian Baur en Bruno Bauer. 
De Nederlandse oudtestamenticus Abraham Kuenen en de godsdienstwetenschapper 
Cornelis Petrus Tiele kregen internationaal aanzien.213 Vele moderne theologen twijfelden 
nu openlijk aan de lichamelijke opstanding en aan tal van andere ‘heilsfeiten’. In navolging 
van Bauer beweerde de lutherse Amsterdamse hoogleraar Abraham Dirk Loman dat het 
weinig relevant was te vragen naar de historische mens Jezus. Hij stelde dat de 
Christusfiguur was opgekomen in het bewustzijn van de vroegste christelijke gemeenten als 
verpersoonlijking van de levende messiaanse verwachtingen. Ook binnen de kerk nam de 
invloed van het modernisme toe doordat de jonge generatie predikanten grotendeels was 
opgeleid vanuit zijn denkbeelden. M. Buitenwerf - van der Molen beschrijft in haar God 
van vooruitgang dat de moderne richting op tal van wijzen getracht heeft haar inzichten te 
populariseren: 
 

‘De modernen achtten het noodzakelijk om de uitkomsten van de bijbelwetenschap, 
gecombineerd met natuurwetenschappelijke ideeën, aan een breder publiek bekend te 
maken. Zo dachten zij de geloofsproblemen van de negentiende-eeuwer te kunnen oplossen 
of zelfs voorkomen. Het doel dat de modernen hadden met hun popularisering was dus 
apologetisch van karakter: ze wilden de toekomst en het bestaansrecht van het christendom 

                                                 
210 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 115. 
211 Cf.: J.H. Scholten, Het leven van Jezus door Ernest Renan: toespraak bij de opening der akademische 
lessen (Leiden: Engels, 1963). J.H. Scholten, 'Dr. D.F. Strauss en de godsdienst,' De Tijdspiegel, I  (1874). 
J.H. Scholten, 'Strauss en het Christendom,' THeologisch Tijdschrift VII  (1874). Hierin uit Scholten 
overigens zeer veel kritiek op Strauss die uiteindelijk afstand neemt van het Christendom, iets wat Scholten 
geenszins beoogde. 
212 Cf.: Scholten, De leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen: uit de bronnen voorgesteld en 
beoordeeld, I, 150-154. 
213 Cf.: De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, 332. 
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in de moderne maatschappij veiligstellen, door gelovigen een moderne vorm van christelijk 
geloof te schenken.’214 

 
Ondanks de wil tot popularisering bleef het modernisme toch vooral een elitebeweging. 
Hierin schuilt enige tragiek. Scholten had de leer van de Hervormde kerk willen opbouwen 
en vastleggen vanuit haar bronnen, maar zijn werk bracht velen in geloofsnood. 
Predikanten als Allard Pierson en Conrad Busken Huet legden zelfs hun ambt neer en 
verlieten de kerk. Ook ter rechterzijde was er grote kritiek, waardoor het nooit tot de 
gewenste synthese is gekomen. Rasker merkt echter op: ‘En toch wilde hij niets anders dan 
theoloog en apologeet zijn. Het ging hem om de kerk en de kerkleer; hij wilde, wat hij als 
het hart van het evangelie zag, verdedigen met de wapenen van het moderne denken.’215  

2.3.2.6 Supranaturalistisch-historische apologetiek 

In reactie op de moderne richting en de historisch kritische methode trachtten de Utrechtse 
hoogleraren Jakobus Izaak Doedes en Johannes Jacobus van Oosterzee het historisch 
karakter van de Bijbel in meer realistische zin te vertolken. Zij zochten niet zozeer naar de 
betekenis achter de tekst, maar gingen uit van het motto ‘er staat geschreven’. Doedes’ 
dissertatie handelde over de opstanding van Jezus en twee jaar later publiceerde hij voor 
breder publiek De opstanding van onzen Heer Jezus Christus, in hare zekerheid en 
belangrijkheid voorgesteld.216 Van Oosterzee schrijft mede als tegenwicht tegen het werk 
van Strauss en de theologie van de moderne richting zijn drie delige Leven van Jezus (1846-
1851). Vervolgens schrijft hij eveneens in drie delen een christologie met de veelzeggende 
titel: Christologie: onderzoek naar den persoon en het werk des Verlossers - een handboek 
voor christenen, die weten willen in wien zij geloven. In het eerste deel ziet hij de 
christologie als het grote strijdpunt is tussen de kerkelijke richtingen.217 
Waar Scholten en Van Oosterzee ooit dicht bij elkaar lagen en samen door Opzoomer 
werden bestreden, staan ze nu tegenover elkaar. Scholten noemt het Leven van Jezus een 
ramp, terwijl Van Oosterzee op zijn beurt tegen Scholtens De Leer der Hervormde Kerk 
polemiseert. Dit doet hij onder meer door het goed recht van een zelfstandige Nederlandse 
theologie in twijfel te trekken, vanwege de grote invloed van de Duitse theologie op de 
Nederlandse. Ook stelt hij vragen bij de historische onderbouwing van Nederland als 
protestantse natiestaat. Hoewel Opzoomer de modernistische kritiek op het oud-liberalisme 

                                                 
214 Buitenwerf- van der Molen, God van vooruitgang - De popularisering van het modern-theologische 
gedachtegoed in Nederland (1857-1880), 196-197. 
215 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 118. 
216 Cf.: J.I. Doedes, De opstanding van onzen Heer Jezus Christus, in hare zekerheid en belangrijkheid 
voorgesteld (Utrecht: Kemink, 1844). 
217 Cf.: ‘En nog in onze dagen, verder dan immer schijnt op het gebied van kerk en wetenschap de eeuw des 
vredes verwijderd, waarin de wolf verkeert met het lam en de luipaard bij den geitenbok neerligt. Veeleer is 
er over niemand groter verschil, dan juist over Hem, in wien zich allen onafscheidelijk één moesten voelen. 
Onze eeuw zou in zoover een kort begrip der geheele kerkgeschiedenis mogen heeten, waarvan zij een 
onderdeel is, dat bijna elke belijdenis, des geloofs of des ongeloofs, in vroeger eeuwen aangaande den 
Christus gehoord, nog in onze dagen meer of min talrijke voorstanders en bestrijders hervindt. Wat meer 
zegt, de pijlen, reeds vroeger afzonderlijk gerigt tegen zijnen hooggeloofden Persoon, zagen wij in dezen 
tijd vereenigen, rangschikken, scherpen, gelijk nimmer te voren, en zelfs met niet weinig nieuwe 
vermeerderen.’ (J.J. van Oosterzee, Christologie - Onderzoek naar den persoon en het werk des Verlossers; 
een handboek voor christenen, die weten willen in wien zij gelooven. Deel I, Christologie van het Oude 

Verbond 

 (Rotterdam: Van der Meer & Verbruggen, 1855), 4.) Deel II, De Christologie van het Nieuwe Verbond, 
verschijnt in 1857 en deel III, Het Christusbeeld der Schrift in 1861. 



2. God en geschiedenis: een christologisch dilemma 

 

  

63 

grotendeels deelt, noemt hij die theologie een weldaad vergeleken bij het modernisme. 
Waar dat de mensen het geloof ontneemt, zwegen de oud-liberalen gelovig over wat zij niet 
begrepen. Het grootste verschil ziet hij in de filosofische tendens in Scholtens theologie, 
terwijl hijzelf zijn theologie juist op een historische grondslag fundeert.218 Een belangrijk 
onderscheid komt naar voren in het feit dat Scholten aan de Bijbel geen gezag wil 
toekennen, terwijl dat voor Van Oosterzee nu juist wezenlijk is, in de zin dat hij de Bijbel 
als de oorkonde van de openbaring beschouwt.219 Nadrukkelijk positioneert hij zich 
tegenover zijn vroegere vriend Scholten dan ook als kerkelijk hoogleraar. Vanwege haar 
idealistisch karakter ziet hij de christologie van Scholten uitlopen op pantheïsme, doordat 
het onderscheid tussen de goddelijke en menselijke natuur vervalt.220 Van Rhijn oordeelt 
echter dat de christologie van Van Oosterzee evenmin orthodox genoemd kan worden: 
‘Ofschoon zijn christologie nog niet voltooid was, vertoonde die van Van Oosterzee nog 
veel bedenkelijker onzekerheid. Nu eens was hij aanhanger van Arius, dan weer van 
Eutyches of van Nestorius. In geen geval was hij een beslist volgeling van Athanasius.’221 
Als in het laatste kwart van de eeuw de richtingenstrijd in alle hevigheid is losgebarsten, 
roept Van Oosterzee voortdurend op tot het verlaten van de verdelende partijzucht en een 
oprechte zoektocht naar de Bijbelse waarheid:  
 

‘Het geldt thans geen minder vragen dan deze: of de Godsdienst slechts een dichterlijke 
droom is der menschheid, dan wel in zijn diepsten grond een eigen openbaring der Godheid; 
of het Christendom, om dus te spreken, geologisch, van beneden naar boven, dan wel, 
theologisch, van boven naar beneden verklaard moet worden; of wel in de kerk het beginsel 
van Repristinatie, dan wel dat van voortdurende Reformatie zonder Revolutie den 
eindelijken triomf zal behalen.’222 

 
Tegenover de moderne richting benadrukt Van Oosterzee steeds meer het 
autoriteitsbeginsel en keert hij volgens velen door zijn problematische verbinding van het 
bovennatuurlijke met de menselijke natuur terug tot het supranaturalisme. Dit verwijt komt 
niet alleen van de moderne theoloog Kuenen, maar ook van iemand als Daniël Chantepie de 
la Saussaye die aanvankelijk in hoge mate aan hem verwant leek te zijn. De la Saussaye 
bekritiseert Van Oosterzee’s bestrijding van Renans Vie de Jésus in het bijzonder en het 
‘naturalisme’ der modernen in het algemeen, omdat de wezenlijke problemen omtrent het 

                                                 
218 Cf.: J.J. van Oosterzee, Geschiedenis onzer theologie? - Proeve van historische kritiek  
 (Utrecht: Kemink & Zoon, 1861), 17-19; 24-25, 80. 
219 M. van Rhijn geeft dit strijdpunt van Van Oosterzee met Scholten als volgt weer: ‘Verreweg het 
belangrijkste is echter, dat het gezag der Schrift in het geheel niet tot zijn recht komt. Waar blijft bij 
Scholten het “daar staat geschreven”, waarmede Christus den duivel weerstond? Ziet men scherper toe, dan 
loopt hier alles ten slotte uit op “God, deugd en onsterfelijkheid”, de bekende trias van het Rationalisme. 
Kenmerk van den Bijbel is slechts dit, dat deze trias hier alleen wat duidelijker te voorschijn treedt. Christus 
herinnert ten slotte uitsluitend aan datgene, wat door natuur en gemoed wordt gepredikt. Al het andere moet 
wegvallen.’ (Van Rhijn, Gemeenschap en Vereenzaming, 181.) 
220 Cf.: ‘Doordat hier het Idealistische denken den toon aangeeft, wordt het oorspronkelijke onderscheid van 
het Goddelijke en het zuiver menschelijke in Christus tot identiteit. Het kan niet worden ontkend, dat dit tot 
Pantheïsme moet leiden. In ieder geval heeft de christologie van Scholten, waarbij het wezenlijk en eeuwig 
verschil tusschen God en mensch wordt opgeheven, niets meer met de leer der Hervormde kerk te 
maken.’(Ibid., 182.)  
221 Ibid., 184. (Deze typering zegt uiteraard ook het nodige over de wijze waarop Van Rhijn zelf de 
christologie vanuit de vroegkerkelijke strijd beoordeelt.) 
222 J.J. van Oosterzee, Partijkeus en Partijzucht - Toespraak bij de hervatting zijner lessen  
 (Utrecht: Kemink & Zoon, 1878), 9.  
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Schriftgezag onaangeroerd blijven, zolang Van Oosterzee zich a priori beroept op het “Er 
staat geschreven.”223  

2.3.2.7 Ethische theologie 

Uit de kring van Ernst en Vrede, waartoe naast Chantepie de la Saussaye theologen als 
Doedes, Van Oosterzee en Heldring behoorden, ontwikkelde zich de zogenaamde ethische 
richting in onderscheid tot de confessionelen die hierna zullen worden besproken.224 De 
ethische theologie krijgt hier bijzondere aandacht, omdat ze van wezenlijk belang is voor 
een goed begrip van de theologie van Noordmans en in mindere mate Berkhof.  
Chantepie de la Saussaye, Waals predikant en in 1972 opvolger van Hofstede de Groot als 
hoogleraar in Groningen, kan met Johannes Hermanus Gunning Jr. als dragende peiler van 
deze richting worden gezien, die overigens evenmin een richting wilde zijn. Belangrijke 
inspiratiebronnen voor De la Saussaye waren Alexander Vinet en Friedrich Schleiermacher 
en in mindere mate Richard Rothe. In de lijn van Da Costa bekritiseerde hij de verlichte 
tijdgeest225 en evenals deze benadrukt hij het israëlisch karakter van de Bijbelse openbaring 
en de eschatologische gerichtheid van het koninkrijk van Gods. Jezus Christus is voor hem 
de sleutel tot het verstaan van de geschiedenis.226 Hij bestrijdt het modernisme op tal van 
punten. In 1856 schrijft hij in twee delen zijn artikel Het christendom, de verzoening van 
wijsbegeerte en godsdienst. Deze titel roept herinnering op aan Opzoomers rede De 
wijsbegeerte, den mensch met zichzelven verzoenende, maar De la Saussaye gaat een bijna 
tegengestelde weg. Hij beschrijft hoe in de geschiedenis wijsbegeerte en godsdienst 
voortdurend met elkaar in strijd verwikkeld zijn. Wijsbegeerte en godsdienst hebben dit 
met elkaar gemeen, dat ze zich beide op het goddelijke en geestelijke bezinnen. Daarom 
hebben ze zich te verzoenen en samen te strijden tegen het materialisme dat de huidige tijd 
overspoelt en de mens doet geloven dat de gehele werkelijkheid samenvalt met het 
stoffelijke en het ongoddelijke. Christus, die in zichzelf de godsdienst en de wijsbegeerte 

                                                 
223 Cf.: ‘De twijfel aan de waarheid van den inhoud der H. Schrift moet eerst afgesneden worden met het 
"ondubbelzinnig en krachtig: daar staat geschreven;" dan moogt gij gaan onderzoeken. Waarlijk dan is het 
onderzoek overtollig. Het heeft geen waarde, geen ernst meer. Is dit het wezen der christelijke godsdienst, 
dat, zooals de Mohammedanen, hunnen koran, de Parsen hunne zendavest beschouwen, een onfeilbaar boek 
gegeven is, men weet niet hoe, op onmiddellijk goddelijke wijze gegeven, dan is de theologische 
wetenschap uit den duivel: laat ons hare leerstoelen opheffen; laat ons de uitspraken van het heilige boek 
niet aan alle de wisselvalligheden der menschelijke wetenschap, aan alle de eischen der logische wetten van 
den menschelijken geest bloot stellen. Raak het niet aan: Sacro sanctum est.’  
D. Chantepie de la Saussaye, Hoe moet het modern Naturalisme bestreden worden? een woord over deze 
vraag naar aanleiding van Prof. Van Oosterzee’s jongste geschrift over Het leven van Jezus van Ernest 

Renan (Rotterdam: Tassemeijer, 1863), 13. Voor de verhouding tussen Van Oosterzee en de ethischen, cf.: 
Van Rhijn, Gemeenschap en Vereenzaming, 210vv. 
224 A. Pierson schrijft in 1888: ‘De scheiding van heden tusschen Konfessioneelen en Ethisch-irenischen 
was destijds reeds een merkbare, weldra een in het oog loopende verscheidenheid. Zij openbaarde zich ten 
aanzien van de betrekking tusschen Kerkleer en wetenschap, tusschen godsvrucht en het leven in de 
tegenwoordige wereld.’ (Pierson, Oudere Tijdgenooten, 113.) 
225 Zie met name: D. Chantepie de la Saussaye, 'Témoignages contre l'esprit du sìecle. six sermons (1852),' 
in: D. Chantepie de la Saussaye (1818- 1974) - Verzameld Werk, deel 1 1852-1859, red. F.G.M. Broeyer 
e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 11-86. En: D. Chantepie de la Saussaye, 'La crise religieuse en 
Hollande (1860),' in: D. Chantepie de la Saussaye (1818- 1974) - Verzameld Werk, deel 2 1859-1864, red. 
F.G.M. Broeyer e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 343-469. 
226 Cf.: Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 128. 
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verzoend heeft, toont vogens hem echter aan dat de geest over de stof of de natuur te 
heersen heeft.227  
Chantepie meent dat elke periode en elke beweging in de geschiedenis in het totaalverband 
hun plaats en waarde hebben. Zo heeft het rationalisme de zwakte van de Reformatie en de 
gehele kerkelijke leerontwikkeling aangetoond, namelijk haar gebrekkige psychologische 
basis: ‘Nog nimmer heeft de kerk, het oog alleen hebbende op de waarheid, die van boven 
komt, regt onderzocht den aard van den grond waarop die waarheid zal moeten werken.’228 
Het is de ijdelheid van het rationalisme dat het de ratio tot beginsel heeft verheven, maar de 
verdeeldheid die daaruit voortkomt, heeft die ijdelheid ontmaskerd. Nu is het zaak de 
vrucht van het rationalisme te plukken en haar kritiek op te nemen in een constructieve 
synthese met het reformatorische geloof. Calvijn onderkende al dat er ook ‘vonkjes van 
licht’, van waarheid in de natuur te ontdekken zijn.  
 

‘Hier nu is een uitgangspunt voor eene psychologie, die, zonder de leer der erfzonde, welke 
aan de geheele Christelijke Openbaring ten grondslag ligt, in het minst te verzwakken, aan 
de ervaring die ons den mensch buiten het christelijk geloof geenszins als zedelijk geheel 
verstompt, “als een blok of een steen,” doet kennen, regt doet wedervaren. Hier is een grond 
gegeven voor de regtmatigheid, uit het Christelijk godsdienstig oogpunt, van alle 
opvoeding, ontwikkeling, wetenschap, ook wijsbegeerte. In de Kalvijnsche leer, ontdaan 
van de scholastisch-metaphysische denkvormen, waarin hij met geheel zijn tijd nog 
bevangen is, liggen, meer dan in die van eenigen anderen Hervormer, de zaden voor die 
ethische opvatting van Christendoms, waarin godsdienst en wijsbegeerte niet alleen 
verzoend, maar in hare oorspronkelijke en eindelijke eenheid te voorschijn komen.’229 

 
Godsdienst en wijsbegeerte vinden hun gemeenschappelijke kracht op het vlak van de 
ethica. Het materialisme rekent niet met de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid en 
kent evenmin goed en kwaad, waardoor het de geest en het geweten doodt. Daarom dienen 
het zedelijk bewustzijn, het gevoel van verantwoordelijkheid, oftewel de betrekking tot God 
herontdekt te worden.230 Het is de godsdienst die de mens tot mens maakt en de kiem 
daarvan ligt besloten in de wil. De wijsbegeerte moet daarom niet uitgaan van het cogito 
ergo sum, maar van het volo ergo sum.231 Jezus Christus heeft vrijwillig de gehoorzaamheid 
geleerd en de vrijheid verkregen. Elke ontwikkeling begint in zijn navolging met een 
sterven. Zo gaat het er ook in de kerkgeschiedenis aan toe: de apostolische Kerk moest 
sterven, opdat het besef ontwaakte dat alleen de Schrift de gemeente richting kon geven. 
Maar ook in de Reformatie zijn godsdienst en wijsbegeerte nog niet verzoend, zoals de 

                                                 
227 Cf.: ‘Welnu, die heerschappij van Christus over de natuur slaakt de banden van beide, godsdienst en 
wijsbegeerte. De fataliteit is in hem gebroken, de vloek is opgeheven; wat de wijsbegeerte zocht, de grond 
der dingen, de onzigtbare waaruit het zigtbare ontspruit en dat het beheerscht, dat is in hem gevonden. Zijne 
gehoorzaamheid is de ware ethica; zijne vrijheid de ware dialectica; zijne magt de ware physica. Waar de 
godsdienst naar streefde, vrije en daardoor volkomen gehoorzaamheid, dat is in hem bereikt, in hem, in 
wien het blijkt dat niet de geest aan de natuur, maar dat de natuur aan den geest is onderworpen en deze 
alleen aan den Vader der geesten, aan God. Het niet meer opklimmen tot den hemel, in het hooge streven 
der wijsbegeerte, het niet meer nederdalen naar den afgrond, in de zelfkwellingen der godsdienst, maar het 
wonen Gods in Christus, zie daar den grond der verzoening tusschen wijsbegeerte en godsdienst.’ (D. 
Chantepie de la Saussaye, 'Het christendom, de verzoening van wijsbegeerte en godsdienst - Eene 
wijsgeerig-geschiedkundige schetst (1856),' in: D. Chantepie de la Saussaye (1818- 1974) - Verzameld 
Werk, deel 1 1852-1859, red. F.G.M. Broeyer e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 385.) 
228 Ibid., 394. 
229 Ibid., 395. 
230 Cf.: Ibid., 398. 
231 Cf.: Ibid. Niet: ik denk, dus ik ben; maar: ik wil, dus ik ben. 
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geschiedenis heeft aangetoond. Paulus en Johannes wijzen de Kerk er echter op dat Jezus 
Christus de sleutel is om de geschiedenis te verstaan, zoals hij ook de sleutel tot het bestaan 
zelf is. Zij kennen Christus als het ethische en kosmische beginsel van de wereld, de 
eerstgeborene van alle schepselen die het hoofd van de gemeente is. Hij is de eeuwige 
Logos, het schragende principe van de schepping dat geschiedenis maakt met als climax de 
vleeswording van het Woord.  
Juist de kerk van zijn dagen richt zich volgens De la Saussaye dwars door alle strijd heen 
weer op het middelpunt Jezus Christus. Zoals Johannes na Paulus komt, daarna de 
apostolische tijd en daarna de tijd van de Reformatie, zo is het volgens hem niet toevallig 
‘dat deze tijd meer dan eenig vroeger tijdperk in de kerkgeschiedenis tot inzigt komt in en 
genot van de johanneïsche Logos-leer’:  
 

‘In deze leer van den Logos, door wien alle dingen zijn gemaakt, in wien het leven was, het 
leven dat het licht is der menschheid, in deze leer ligt de verklaring van het 
wereldprobleem, en is de ideale grond der wereld, dien de wijsbegeerte zoekt, gevonden. In 
deze leer ligt de kracht tegen het materialisme, dat geen Logos erkent noch in den 
makrokosmos, noch in den microkosmos, en daarom wordt ter goeder uur de Kerk op deze 
leer gewezen in een tijd, waarin het materialismus zich als eenig resultaat der ervaring 
opwerpt.’232  
 

Op grond van deze bespiegelingen bekritiseert De la Saussaye eveneens Scholtens werk De 
leer der Hervormde Kerk.233 Hoewel ook Scholten hoog opgeeft van de Logos en De la 
Saussaye met hem zegt dat christologisch bezien de incarnatie de centrale waarheid is, wil 
hij deze echter niet rationalistisch opvatten als leer, maar geestelijk en ethisch.234 Slechts 
het geloof als het eeuwige beginsel van de hervorming kan het rationalisme overwinnen en 
de waarheid van het dogma inzien. Hij stelt:   
 

‘Het rationalisme, uit de hervorming ontstaan, kan door haar alleen overwonnen worden 
door erkenning van den familietrek, van het regt en de waarheid die het met de hervorming 
gemeen heeft. Welke is dat regt en die waarheid? Geen ander dan die reeds in de diepe rede 
van Johannes is uitgesproken dat het Woord VLEESCH IS GEWORDEN en dat allen die het 
aangenomen hebben, het regt is gegeven KINDEREN GODS TE WORDEN, let wel, niet genaamd 
te worden, maar te worden, te worden en niet te zijn, omdat zij het immer hier beneden 
worden. De Godmenschelijke natuur des Heilands was wel uitgesproken door de 
ecumenische conciliën, doch hoe zij bestemd is aan de gemeente te worden medegedeeld, 
hoe de volheid van Christus aan de kerk, d.i. aan de verloste menschheid gegeven wordt, dit 
was niet in dezelfde mate begrepen geworden, en ook de latijnsche kerk, aan dezen 
Godmensch den werkelijken, door de zonde verlorenen mensch overstellende, was niet tot 
de vraag gekomen hoe dit God menschelijke leven, het eigendom wordt van den zondaar. 
Eerst de hervorming, zoo als wij in het begin van dit opstel aanmerkten, stelde deze vraag 
en gaf ook het antwoord: “door het geloof”.’235 

                                                 
232 Ibid., 399. 
233 Cf.: D. Chantepie de la Saussaye, 'Beoordeling van het werk van Dr. J.H. Scholten over de leer der 
Hervormde Kerk,' in: D. Chantepie de la Saussaye (1818- 1974) - Verzameld Werk, deel 2 1859-1864, red. 
F.G.M. Broeyer e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 9-289. 
234 Dit betekent, in de uitleg van J.J.P. Valeton Jr.: ‘Het ethisch beginsel toch is een beginsel. Het stelt als 
uitgangspunt van alle Christelijke theologie het voorwerp van ons geloof, Jezus Christus den Middelaar 
Gods en der menschen, in wien God zich zelven volkomen geopenbaard, d.i. bekend gemaakt, medegedeeld 
heeft. Hierdoor plaatst het de theologie op den bodem van het persoonlijk geloof.’ (Ibid., 11.) 
235 De la Saussaye, 'Het christendom, de verzoening van wijsbegeerte en godsdienst,' 112-113. Elders stelt 
De la Saussaye: ‘Het ethische standpunt is dus het eigenlijk christologische; het gaat uit van Christus, niet 
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Tegenover Scholtens determinisme poneert hij het centrale belang van de christelijke 
vrijheid en leert hij de scheiding van kerk en staat.236 De gelovige staat in de huidige 
onvolmaaktheid slechts onder het gezag van de Schrift, dat echter door de Geest het 
levendmakende Woord is en de mens in de vrijheid plaatst. Tegenover het moderne 
intellectualisme moet dus worden gezegd dat het geloof traditioneel of een autoriteitsgeloof 
is, terwijl tegenover de Rooms-katholieke kerk moet worden gezegd dat vrijheid verbonden 
is met het Schriftbeginsel en dat er voor de christen wezenlijk geen onderscheid meer 
bestaat tussen gezag en vrijheid.237  
De geschiedenis draagt voor De la Saussaye een dynamisch en in zekere zin ook 
progressief karakter. Dit blijkt duidelijk uit zijn verweer tegen Scholtens weergave van 
Augustinus’ strijd met het Pelagianisme, waarbij deze ingaat op de vraag naar de 
verhouding tussen gezag en vrijheid. Hij verwijt Scholten dat hij het waarheidselement van 
Pelagius’ leer miskent en daarmee tevens aangeeft een oppervlakkig besef te hebben van 
het wezen van het christendom en de openbaring. Augustinus’ geloof is gebaseerd op een 
heterodox beginsel: hij verbond de geloofswaarheid aan het gezag van de traditie en de 
Kerk. Maar de Kerk is als lichaam van de Geest nog niet volwassen en volkomen, zodat zij 
niet met de Geest geïdentificeerd kan worden. De Geest worstelt nog met de geest van de 
wereld, met de dwaling en de zonde, waaraan ook de Kerk onderhevig is. De Kerk is 
veranderlijk in haar vormen en alleen onveranderlijk wat betreft haar levensgrond, die niet 
het instituut is, noch de leer, maar enkel de Geest.  
Augustinus zag in zijn tijd deze waarheid kennelijk nog niet in, wat onder meer blijkt uit 
zijn strijd met de Donatisten.238 Noodlottiger wordt zijn kerkbegrip in zijn beantwoording 
van de vraag hoe het in Christus objectief verworven heil tot het individu komt. De 
Reformatie gaat op dit punt boven Augustinus uit en neemt het waarheidselement van 
Pelagius op door de leer van het geweten tegenover het kerkbegrip te plaatsen. De mens 
staat in onmiddellijke betrekking tot God. De Reformatie, de gereformeerde meer dan de 
lutherse, heeft het beginsel van rechtvaardigmaking door het geloof direct op de 
afhankelijkheid van God betrokken en veel minder op het gezag van de Kerk. De la 
Saussaye stelt, in correctie ook op Scholten:  
 

                                                                                                                            
alleen den Godszoon, niet alleen den menschenzoon, ook niet beide naast elkander in eene ondenkbare 
dubbele persoonlijkheid, maar in de volkomen eenheid van beiden, den Godmensch (θεάνθροπος).’ (D. 
Chantepie de la Saussaye, 'Empirisch of ethisch? (1858),' in: D. Chantepie de la Saussaye (1818- 1974) - 
Verzameld Werk, deel 1 1852-1859, red. F.G.M. Broeyer e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 524.) 
236 Cf.: ‘Wij zeiden dat een protestansche staat, niet in den zin ven een’ christelijken staat, maar in dien van 
eenen aan eene der protestantsche kerkvormen gebondenen en deze als landskerk erkennenden, strijdig is 
met het protestansch begrip van kerk (als zijnde deze tot heden onzigtbaar, maar eens zigtbaar zullende 
worden) en daardoor nadeelig voor de ontwikkeling der waarheid en van het leven des geloofs.’ ‘Het hangt 
zamen met het begrip van staat. Hoe men zich ook den idealen staat, d.i. het koninkrijk Gods moge denken, 
in de werkelijkheid is de staat het beeld van het gegevene, het bestaande, het gewordene; de kerk 
daarentegen dat van het ideale, het toekomstige, het wordende. Als zoodanig staan kerk en staat absoluut 
tegenover elkaar.’ (De la Saussaye, 'Het christendom, de verzoening van wijsbegeerte en godsdienst,' 109.) 
237 Cf.: Ibid., 93; 118. 
238 Cf.: ‘In den strijd met de Donatisten ontwikkelde zich bij Augustinus de zoo bedenkelijke leer, die zulke 
schromelijke gevolgen gehad heeft en nog heeft, van de noodzakelijkheid van de uitwendige eenheid der 
Kerk, de zaligmakende kracht van den doop als opname in de Kerk, de maatschappelijke strafbaarheid der 
ketters, de geoorloofdheid en nuttigheid van dwangmiddelen (het compelle intrare) om afgevallenen tot de 
eenheid der Kerk te doen wederkeeren. 
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‘Het begrip der zedelijke vrijheid door Pelagius voorgesteld als het vermogen om altijd en 
in gelijke mate zoowel goed als kwaad te kunnen willen, miskent het verband tusschen ’s 
menschen wil en zijnen zedelijken toestand, maakt de verlossing door Jezus Christus 
overbodig en vernietigt de leer van Gods genade, als den eenigen grond der zaligheid. 
Augustinus verdedigde tegenover dit begrip der vrijheid het beginsel van ’s menschen 
volstrekte afhankelijkheid van God, zóó echter, dat in verband met zijn gevoelen aangaande 
de geheele verdorvenheid der menschelijke natuur door erfzonde, de zelfwerkzaamheid des 
menschen opgeheven en de verlossing door Jezus Christus onmogelijk gemaakt werd. De 
hoogere eenheid, waarin bij Paulus de schijnbare tegenstelling der goddelijke en 
menschelijke werkzaamheid zich oplost, wordt zoowel bij Augustinus als bij Pelagius 
gemist.’239 

 
De la Saussaye meent dat kerkhistorische figuren nooit geïsoleerd behandeld kunnen 
worden, omdat zij hun plaats hebben in het geheel der ontwikkeling. Volgens hem mist 
Scholten dit inzicht, waardoor hij niet begrijpt hoe de waarheid in de geschiedenis 
werkelijk tot openbaarheid komt.240 Volgens De la Saussaye was het de taak van 
Augustinus was om een brug te slaan tussen de oud-katholieke Kerk en de Westerse Kerk 
waaruit het Protestantisme kon voortkomen. Augustinus droeg het dogma van de Griekse 
Kerk echter onkritisch met zich mee en geloofde op gezag, waarna het Pelagius’ taak was 
om dit gebrek aan te tonen. De Reformatie leerde pas hoe het heil werkelijk tot het individu 
kon komen. 
Christologie en soteriologie dienen opnieuw doordacht te worden, zodat de aandacht van de 
natuur van Jezus Christus wordt verlegd naar zijn persoonlijkheid. Vanuit zijn 
persoonlijkheid kan er over de natuur gesproken en niet andersom.241 Het geloof is niet 
afhankelijk van het dogma aangaande de twee naturen, maar leert het dogma in vrijheid te 
bevestigen. Zo moet het in de eerste plaats om de verkiezing gaan en pas daarna om de 
sacramenten, omdat de verkiezing de gelovige afhankelijk maakt van Gods vrijmachtige 
genade, terwijl wie zich in de eerste plaats op de sacramenten richt afhankelijk wordt van 
de Kerk. Het gezag van het Woord maakt vrij, en daarom is dat het enige gezag dat men 
werkelijk heeft te aanvaarden, niet dat van de Kerk, het dogma, of de leer. De dogma’s 

                                                 
239 De la Saussaye, 'Beoordeling van het werk van Dr. J.H. Scholten over de leer der Hervormde Kerk,' 139-
140. 
240 Elders stelt De la Saussaye: ‘De Heilige Geest werkt alzoo in de gemeente, dat zij door den strijd, 
waartoe zij tot zelfbehoud in de wereld geroepen wordt, zich zelve aanhoudend reinigt van de aan haar 
leven vreemde of vijandige elementen, die zij mocht hebben opgenomen, en door dieper in te dringen in den 
grond van haar wezen haar ideaal klaarde r aanschouwt en nieuwe krachten ontvangt om het tot stand te 
brengen.’ ‘De leerontwikkeling der kerk geschiedt in een gestadige spanning met de ontwikkeling der 
algemeene beschaving. Deze spanning wordt evenwel nimmer tot een blijvende breuke. De ontwikkeling 
der mensheid, die in iedere nieuwe phase een aan de kerk min of meer vijandige houding aanneemt, komt 
dier kerk ten slotte ten goede en wordt door haar bevorderd.’ (D. Chantepie de la Saussaye, 'Dogmatische 
aanteekeningen (1874),' in: D. Chantepie de la Saussaye (1818- 1974) - Verzameld Werk, deel 3 1865-1874, 
red. F.G.M. Broeyer e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 606.) 
241 Cf.: ‘Niet minder zien wij reeds in het Niceensche symbool en in die der drie volgende oecumenische 
conciliën de vrucht eener, noodzakelijk onvruchtbare, poging om de twee naturen in Christus op den weg 
van begripsverbinding te vereenigen, zonder dat daardoor de persoonlijkheid des Heeren en de aard van zijn 
werk eenigzins verklaard wordt. Het is omdat ieder symbool een compromis is, uit afmatting ontstaan.’ (D. 
Chantepie de la Saussaye, 'Confessionalisme en modernisme (1871),' in: D. Chantepie de la Saussaye 
(1818- 1974) - Verzameld Werk, deel 3 1865-1874, red. F.G.M. Broeyer e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 
1997), 385.) 
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dienen vervolgens in hun historische ontwikkeling onderzocht te worden.242 Dat stelde 
Scholten ook, maar hij miskent volgens De la Saussaye dat het grondbeginsel van de Kerk 
gelegen is in de collectieve consciëntie van de Kerk die weer gevormd wordt door de 
individuele consciëntie. De waarheid van het geloof ligt op het zedelijk-godsdienstige 
terrein - en niet in de leer - en ten diepste in het geweten. Het geweten is echter een levend 
en progressief beginsel, dat tot waarheidsvinding leidt. Langs deze weg komen individu en 
Kerk tot groter wasdom.243 
Vanuit zijn opvatting dat de waarheid ethisch is, bekritiseert De la Saussaye eveneens de 
Rooms-katholieke Kerk. Hij stelt dat de strijd tussen Rome en Reformatie niet in de eerste 
plaats moet worden opgevat als een concurrentieslag tussen Schriftgezag en het gezag van 
Schrift en traditie. Boven deze discussie uitstijgend dient de Reformatie te beseffen dat zij 
niet toekan met het Schriftbeginsel alleen en het waarheidselement van Rome, dat de mens 
gezag behoeft, heeft op te nemen. Deze waarheid is verdisconteerd in de belijdenis van de 
Heilige Geest. De Geest presenteert de volle waarheid echter niet in vaste vormen, 
instellingen of bepalingen, maar in steeds wisselende gestalten.244 De spil in de strijd met 
Rome ligt volgens De la Saussaye dus in de erkenning van de aard van het gezag. Op zijn 
scherpst formuleert hij de tegenstelling met Rome dan ook als volgt: ‘Gij hebt menschen tot 
uw leidslieden, wij den levenden God. Gij gelooft in uwe Kerk, wij gelooven in den 
Heiligen Geest.’245  
De Rooms-katholieke kerk veroordeelt met recht de verdeeldheid onder de protestanten. 
Maar de oplossing ligt niet in de schijnbare eenheid die wordt gecreëerd door de erkenning 

                                                 
242 Cf.: ‘Niet alleen de uitspraken der bijbelsche theologie maar ook die der christelijke bewustheid zijn er 
de factoren van, welke uitspraken daarenboven niet nevens elkander, zonder organische eenheid, moeten 
geplaatst worden, maar in historische ontwikkeling beschouwd moeten worden en tot de eenheid der 
philosophische formule gebracht. Met andere woorden, op den grondslag der openbaring moet de 
philosophische constructie van het dogma, waarvoor de geschiedenis van het dogma de bouwstoffen levert, 
plaats grijpen, zal men komen tot inzien van de waarheid, zoowel religieuse als metaphysische (’t welk in 
den grond één is, doch door ons moet onderscheiden worden), van ’t geopenbaarde. (D. Chantepie de la 
Saussaye, 'Het gewigt der leer des H. Geestes in den strijd met Rome (1858),' in: D. Chantepie de la 
Saussaye (1818- 1974) - Verzameld Werk, deel 1 1852-1859, red. F.G.M. Broeyer e.a. (Zoetermeer: 
Boekencentrum, 1997), 152.) 
243 Cf.: ‘Men versta ons wel. Onder deze levende consciëntie der gemeente, verstaan wij geenszins den 
veelsoortigen eigenwaan, noch de dobberingen der openbare meening. Veeleer gelooven wij dat de hoogte, 
waartoe de Kerk wezenlijk gekomen is, slechts in weinigen zal vertegenwoordigd zijn, en dat deze weinigen 
de hun verleende gave Gods niet anders dan over veelvuldigen tegenstand zullen kunnen doen gelden. Dit is 
de wet van geestelijken vooruitgang, dat iedere nieuwe ontwikkeling een doodswijding moet erlangen. 
Doch, zoo waarachtig als er eene Kerk is, eene gemeenschap der heiligen, zoo waarachtig als de 
lotgevallenen der menschheid, die der Kerk in het bijzonder, niet naar blind toeval, maar met eeuwige 
wijsheid worden bestuurd, zoo waar zal het zijn, dat de ontvangene gave niet verloren gaat, dat God de Heer 
mannen opwekt voor hun tijd, en den tijd maakt voor zijne geroepenen, dat er een samenhang is tussschen 
de gaven aan enkelen gegeven, en hen voor wie hun die gaven gegeven zijn, al valt die samenhang niet 
dadelijk in het oog.’ (De la Saussaye, 'Beoordeling van het werk van Dr. J.H. Scholten over de leer der 
Hervormde Kerk,' 42-43.) 
244 Deze gedachte zal Noordmans nader uitwerken, net zoals hij de gehele vraag naar de fundering van het 
gezag en de mogelijkheid tot ware kennis opnieuw tracht te doordenken in het kader van een progressief 
geschiedenisbegrip dat uitgaat van de werking van de Geest. Zie voor een nadere uitwerking van de 
overeenkomsten en de verschillen §3.2. 
245 De la Saussaye, 'Het gewigt der leer des H. Geestes in den strijd met Rome,' 158. Elders stelt hij: ‘Ik ga 
uit van de veronderstelling dat de tijd van de belijdenis der kerk op te leggen, door kerkelijk gezag, 
steunende op de magt en het regt van den staat om dat gezag te handhaven, voor goed voorbij is.’ (De la 
Saussaye, Hoe moet het modern Naturalisme bestreden worden? een woord over deze vraag naar 
aanleiding van Prof. Van Oosterzee’s jongste geschrift over Het leven van Jezus van Ernest Renan, 33.) 
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van het kerkelijk gezag, aldus De la Saussaye. Het gaat om de persoonlijke inwoning van de 
Geest die allen uiteindelijk tot de eenheid van de volle waarheid brengt. De gelovige heeft 
niet zozeer gezag nodig vanwege zijn zwakheid, waartegen de Kerk hem kan beschermen, 
maar de onderwerping aan het gezag van de Geest vernieuwt de mens tot de vrijheid van 
het kindschap van God. Rome was terecht beducht voor verdeeldheid, daarin geeft de 
geschiedenis van de Reformatie haar gelijk. Maar slechts door deze worsteling kan de 
Geest de mens bevrijden, omdat  gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag de mens enkel tot 
slaaf maakt. En waar Rome meent dat de Kerk de gelovige afdoende beschermt tegen 
ketterijen als het deïsme of het pantheïsme, dan beseft ze niet dat ook hier in feite de Geest 
de weg naar de waarheid wijst. De volle belijdenis van de Geest brengt de volheid van de 
triniteit naar voren, waarin Gods transcendentie en immanentie zijn verenigd en het tegoed 
van beide ketterijen opgeheven wordt. De werkelijke plaatsbekleder van de Heer is niet een 
mens, maar de Heilige Geest, de beloofde paracletus.246 Het is ook de Geest die Christus 
met de gelovigen en met de gemeente verenigt. De gereformeerde theologie is geen 
individualistische leer, maar zij hanteert een radicaal ander kerkbegrip dan Rome, waarin 
het gaat om de gemeenschap in de Geest die allen onder het Hoofd Christus verenigt. Het is 
de roeping van de theologie om in tijden van crisis de herinnering aan de adeldom van het 
christelijk geloof levend te houden. Deze ligt besloten in haar belijdenis:  
 

‘Niet als eene wet, die boven de gemeente staat en haar van buiten wordt opgelegd, niet als 
een onbegrepen symbool, dat in ceremonie en praktijk het mysterie voor de verbeelding 
afmaalt, vat de christelijke kerk de waarheid op; zij belijdt de waarheid, d.i. zij beschouwt 
het mysterie als geopenbaard. Zij spreekt uit wat zij gelooft, namelijk wat zij als waarheid, 
waarheid haar van God gegeven, heeft erkend en zich toegeëigend.’247  

 
Met deze belijdenis kan de kerk niet onder haar plek in de wereld uit, want de crisis van de 
kerk houdt direct verband met de grote geestelijke crisis waarin de wereld verkeert. Elders 
zegt hij over het credo van de kerk, dat dit nooit een ‘uitvoerig résumé van den inhoud der 
bijbelboeken’ is geweest, zoals de rationalistisch-supranaturalistische periode deed 
voorkomen.248 De la Saussaye roept dan ook op om het dogma van de kerk weer te leren 
kennen en zijn levenskracht te ontdekken. Alleen dan kan de kerkelijke strijd worden 
overwonnen. Ook de theologie moet zichzelf weer erkennen als gave van de Geest en alleen 
beoefend worden door hen die zich door de Geest laten leiden.249 De theologie heeft haar 
ideaal te toetsen aan de eerste, nog onontwikkelde belijdenis van de apostolische gemeente. 
Deze had slechts één dogma, te weten de messianiteit van Jezus van Nazareth. De la 
Saussaye stelt: ‘Jezus als de Christus is het fondament waarop de kerk ook in haar leer 
wordt opgebouwd en zich bij iederen schok gestadig opnieuw bevestigt.’250 De kenbron van 
dit ene dogma is het geheel van de Schrift, de oorkonde van de openbaring. Openbaring is 
niet te verstaan als mededeling aan de mens, maar als werk Gods in de mens. De eerste 

                                                 
246 Cf.: De la Saussaye, 'Het gewigt der leer des H. Geestes in den strijd met Rome,' 159-160. 
247 D. Chantepie de la Saussaye, 'De roeping der theologie in den kerkelijken strijd onzer dagen (1873),' in: 
D. Chantepie de la Saussaye (1818- 1974) - Verzameld Werk, deel 3 1865-1874, red. F.G.M. Broeyer e.a. 
(Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 579. 
248 De la Saussaye, 'Confessionalisme en modernisme,' 404. 
249 Cf.: ‘De tijd moet komen, dat de gemeente niet meer vrage: van welke richting? maar: hoedanige 
persoonlijkheid? de tijd, dat zij van hare voorgangers getuige: ik weet niet met welken uitgang zij genoemd 
worden, maar ik weet dat er kracht van hen uitgaat en dat hun woord is een woord des Heiligen Geestes?’ 
(De la Saussaye, 'Het christendom, de verzoening van wijsbegeerte en godsdienst,' 598.) 
250 De la Saussaye, 'Dogmatische aanteekeningen,' 607. 
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opvatting heeft geleid tot een vals autoriteitsbegrip, het tweede gaat uit van de theopneustie, 
de inspiratie van Gods Geest. In Jezus Christus, het Woord Gods bij uitnemendheid, is God 
ten volle openbaar geworden en op die openbaring gaat het kerkbegrip terug.  
 

‘Deze openbaring evenwel is evenmin onvoorbereid als afgesloten; d.i. zij rust op een 
verleden van openbaring, dat zij verklaart, en begint een ontwikkeling, die zich voltooit in 
het bereiken van het doel der openbaring. In al deze voorbereidingen zoowel als 
ontwikkelingen is het ééne woord Gods (λόγος) in de vele woorden (λόγια). De christelijke 
dogmatiek heeft al deze woorden te verklaren uit het middelpunt. De christologie staat dus 
wel, in zooverre zij de beschrijving is van de historische openbaring van den Logos, in het 
midden, maar, daar die historische openbaring op den bodem eener natuurlijke ontstaan is 
en in eene geestelijke zich voltooit, zoo is ook de beschrijving van dit voorafgaande en van 
dat volgende christologisch. De Logos in de natuur en in den geest wordt dus niet gekend 
dan door zijne ενσάρκωσις en kan derhalve niet buiten deze beschreven worden. De 
theologie en de antropologie der christelijke dogmatiek is dus even christologisch als de 
eigenlijke christologie zelve.’251 

 
De christologie is echter ingebed in de triniteit en daarom dient de theologie trinitarisch 
verstaan te worden in economische zin, te weten als het woord in de natuur (locus de 
patre), het woord in de geschiedenis (locus de filio) en het woord in de gemeente (locus de 
spiritu sancto).252 De Logos is dus geen wereldplan of een decreet van een wereldplan, 
maar het wereldprincipe, van waaruit het wereldplan zich in een oneindige reeks decreta 
Dei manifesteert.253 Op deze wijze wil De la Saussaye een correctie aanbrengen op de 
gereformeerde leer van de uitverkiezing.254 Trinitarisch gezien behoort de praedestinatie tot 
het leerstuk over de Vader en de leer van de verkiezing als electio tot de leer over de 
Heilige Geest. Het verband tussen beide wordt gevormd door de leer over de Zoon via het 
medium van de historische openbaring. Alleen op deze wijze kan de gereformeerde leer 
gezag en vrijheid en verantwoordelijkheid verenigen en vervalt ze niet in determinisme.  
 

‘De Logos of de Zoon of άνθρωπος έπουράνιος is als het eeuwige, ongeschapen beeld des 
Vaders, ten opzichte van het goddelijk wezen zelf de beweegreden (de causa prima), en ten 

                                                 
251 Ibid., 611. 
252 Over de verhouding tussen de Vader, de Zoon en de mens, zegt De la Saussaye het volgende: ‘Het beeld 
Gods, waarnaar de mensch geschapen is, is ook in God zelven. Op menschelijke wijze wordt deze 
zelfonderscheiding Gods genoemd de eeuwige generatie, en God als subject in zich zelven de Vader, als 
object van zich zelven de Zoon. God nu als object van zich zelven deelt zich mede, wordt openbaar in de 
vele schepselen, die uit de ééne wilsdaad der liefde geschapen zijn, en als zoodanig, als de band waardoor 
het subject (het verborgen wezen Gods) met het geopenbaarde in de wereld verbonden is, heet de Zoon de 
Logos. De Logos is bij God en is in de wereld.’ In de eerste zin is de Logos de eniggeboren Zoon, één van 
wezen (homoousios) met de Vader. In de tweede zin is hij de afstraling van Gods heerlijkheid, de 
eerstgeborene van de schepping, het beeld van de onzichtbare God, de afdruk van zijn wezen; dit naar 
Hebreeën 1:3 en Kolossenzen 1:15. (Ibid., 625) 
253 Cf.: De la Saussaye, 'Dogmatische aanteekeningen,' 629.  
254 Reeds eerder heeft De la Saussaye gewezen op het ‘dualisme’ tussen metafysische begrippen en 
religieuze ervaring in de gereformeerde praedestinatieleer en in het bijzonder in de Dordtse leerregels. Juist 
de christologie heft dit dualisme op als een onmogelijkheid. Cf.: ‘Wie, die met de dogmengeschiedenis van 
het reformatorische tijdperk eenigermate bekend is, ziet niet in dat wij hier de uitdrukking vinden van een 
tweespalt, die in het wezen der gereformeerde kerk geworteld was? Aan de eene zijde de scholastieke 
consequentie, het metaphysische begrip van de absoluutheid Gods, die de verantwoordelijkheid vernietigt 
en het eindresultaat, - hier, naar de reformatorische opvatting, de eeuwige zaligheid en de eeuwige 
verdoemenis – als absoluut decreet opvat, aan de andere, de realiteit van het christelijke geloofsleven: 
Christus, Gods zoon en ’s menschen zoon.’ (De la Saussaye, 'Confessionalisme en modernisme,' 384-385.) 
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opzichte van het geschapene het einddoel (de causa finalis) der schepping. In het eeuwig 
liefdeleven Gods, waardoor God in zich zelven object en subject te gelijk is, ligt de actieve 
en reëele, nimmer rustende kracht, de Geest, waardoor het wereldplan bestaat, even zoo 
noodzakelijk uitgevoerd als eeuwig gedacht.’255  

 
Alles komt dus aan op de mystieke eenheid met Christus, de unio mystica cum Christo. Het 
is de Geest die de mens tot deze waarheid leidt en gelijkvormig maakt aan het beeld van 
Christus. Het volgende citaat over Jezus kan als samenvatting dienen van De la Saussaye’s 
positie:  
 

‘Hij is de nieuwe mensch, de mensch, zoo als hij nog niet geweest was, de mensch, in wien 
Israël en de Heidenen zich ontmoeten, in wien de twee elementen, dat van vrijheid en dat 
van gezag te voorschijn treden vereenigd, niet naast elkander geplaatst, maar zaamgeweven 
in elkander, doordrongen van elkander, alzoo vereenigd als zij niet het een zonder het ander 
bestaan maar wederkeerig de waarborg zijn het een van het ander.’256  

 
De la Saussaye vond een medestander in J.H. Gunning Jr. Deze had zich eveneens laten 
beïnvloeden door Schleiermacher en Vinet, maar ook door Plato en Spinoza. Volgens 
Rasker keren alle centrale gedachten van De la Saussaye met accentverschuivingen bij 
Gunning terug: ‘de bestrijding van het monisme, nadruk op de persoonlijkheid Gods en der 
mensen, de zelfbeperking Gods, de gedachte der godmenselijkheid, het Israëlitisch en 
christocentrisch karakter der openbaring, de betekenis van het kruis, de eschatologie, het 
geloof der gemeente.’257 Ook voor Gunning ligt de eenheid van het leven besloten in de 
belijdenis van de Drie-enige God, is het Woord de grond van de schepping en zal de 
schepping voltooid zijn wanneer de heerlijkheid van het Woord de gehele aardse 
werkelijkheid doordringt. Alle relaties tussen mensen hebben een afschaduwing te zijn van 
de eeuwige liefdesverhouding die in God zelf bestaat. Van nature is de mens in Christus, 
die de levensgrond is van al het geschapene. Wie dit beseft en gelooft, is verlost, waarna de 
Heilige Geest de mens inleidt in de volkomen waarheid en hem de eenheid van het leven 
geeft.258  
Gunning noemt de opstanding van Christus ‘het meest gewisse feit der wereldgeschiedenis’ 
waardoor de tegenstelling tussen natuur en Geest is opgeheven en alles onder de 
beschouwing van de Geest komt te staan. De ‘stof’ of materie was in Adam bestemd tot 
vernietiging, maar in Christus is de hele wereld als tweede Adam op weg naar 
verheerlijking. De incarnatie is volgens Gunning het beginsel van alle kennis, waarmee hij 
zich verzet tegen de docetische nadruk op de Godheid van Christus in de orthodoxie die 
aldus zijn mensheid veronachtzaamt. Slechts wie werkelijk gelooft in de vleeswording van 
het Woord, is een vrij mens die een vernieuwde werkelijkheid aanschouwt als weg tot de 
ware wetenschap. Door de vleeswording heeft de christen weet van het doel van de wereld 

                                                 
255 De la Saussaye, 'Dogmatische aanteekeningen,' 631. 
256 D. Chantepie de la Saussaye, 'Vrede (1857),' in: D. Chantepie de la Saussaye (1818- 1974) - Verzameld 
Werk, deel 3 1865-1874, red. F.G.M. Broeyer e.a. (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997), 408. 
257 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 142-143. 
258 Cf.: J.H. Gunning J. Hz., Prof. Dr. J.H. Gunning - Leven en Werk deel III (Rotterdam: J.M. Bredée's 
Boekhandel en Uitgevers-Mij., 1923), 162-163. 
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en is hij vrij voor de eeuwigheid.259 Tot dit geloof komt men echter pas wanneer men weet 
heeft van Christus’ kruis als offer van verzoening:  
 

‘In zijn sterven aan het kruis voor een verloren wereld is het leven der Gemeente. Want had 
zij dat kruis, dat bloed der verzoening niet, de Gemeente zou niets hebben om te belijden en 
om te leven. Neem Christus’ zoenofferande weg, gij vernietigt dan niet slechts den eenigen 
troost in leven en sterven, maar ook den Christus zelven. Immers hij wordt dan een 
wetgever, een leeraar, een voorbeeld. Maar weldra gevoelt men dan geen historischen 
persoon meer noodig te hebben: het “godsdienstig beginsel” is voldoende – en wat men 
overhoudt is een ledig begrip, ten onrechte “idee” genaamd. Dit alles behoort echter tot een 
dorre godgeleerde of wijsgeerige school; de Gemeente weet van al dit afgetrokkene niets. 
Zij kent alleen Jezus Christus, die hare zonden gedragen heeft op het hout, en door wiens 
striemen wij genezen zijn.’260 

 
Het evangelisch kerygma is dus per definitie verbonden met de historische persoon van 
Jezus. In de onverzoende werkelijkheid is het kruis van Christus de enige grond van de 
waarheid voor kerk en wetenschap; het is de kern van de geschiedenis. Het kruis verkondigt 
Gods eeuwige liefde en brengt God en mens tot hun ware verhouding. Lijden en kruis 
scheppen de gemeenschap tussen Schepper en schepsel, tussen de Vader en zijn kinderen. 
Op de grondslag van het zoenoffer van Christus verricht de Heilige Geest in de gelovigen 
het werk van de heiliging, waardoor God steeds meer woning maakt in de mens. Het wezen 
van de godsdienst is voor Gunning dan ook enthousiasme, geestdrift.261 Het moderne 
onderzoek naar Jezus helpt niemand, als men niet werkelijk tot geloof komt, want alleen de 
gelovige kan het geheimenis van Christus enigermate vatten. Hij stelt: ‘Alleen Christus in 
ons leert ons den Christus buiten en vóór ons verstaan.’262 Het geloof in het kruis als 
zoenoffer geeft een nieuwe werkelijkheidsbeschouwing, te weten die van de waarheid. Het 
kruis borgt de (toe)komst van het Koninkrijk van God. Deze eschatologische gerichtheid is 
wezenlijk voor Gunnings gehele theologie.263 Het verankert zijn kerkbegrip, dat niet gericht 
was op kerkherstel.264 Op dit punt stond hij met Chantepie de la Saussaye tegenover Groen 
van Prinsterer en Abraham Kuyper. Tegenover Kuyper en diens antithese, voelde Gunning 
zich later meer tot het standpunt van Hoedemaker aangetrokken met diens sterke voorliefde 
voor katholiciteit. Met zijn brochure De opbouw der kerk op haren grondslag koos hij 
openlijk voor Hoedemakers streven naar reorganisatie van de Hervormde Kerk, die hij 
graag had zien opgaan in de Una Sancta.265 

                                                 
259 Cf.: ‘Geen genezing voor deze onbijbelsche orthodoxie dan door aan de Heilige Schrift en aan haar 
middelpunt, de Vleeschwording des Woords, haar vollen eisch voor het geheele leven, en dus ook voor het 
denken, te laten.’ (Ibid., 156.) 
260 J.H. Gunning, Het kruis des Verlossers (Rotterdam: Bredée, 19266), 1. 
261 Ibid., 6. 
262 Cf.: ‘Met Christus gedoopt in Zijn dood stijgt de mensch in de opstanding met Christus tot de wereld der 
waarheid op, en rondom zich ziende, roept hij in verrukking uit: het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles 
nieuw geworden.’ (Gunning J. Hz., Prof. Dr. J.H. Gunning - Leven en Werk deel III, 7.) 
263 Zie met name: J.H. Gunning, Blikken in de openbaring (Amsterdam: 1866-1869). Gunnings 
eschatologische gerichtheid en opvatting dat vanaf het kruis er een geheel vernieuwd werkelijkheidsbesef 
ontstaat, werken sterk door in Noordmans theologie die deze punten op eigen wijze nader uitwerkt. 
264 Cf.: Gunning J. Hz., Prof. Dr. J.H. Gunning - Leven en Werk deel III, 101. 
265 Cf.: J.H. Gunning Jr., De opbouw der kerk op haren grondslag (Nijmegen: Ten Hoet, 1900). 
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2.3.2.8 Kuyper, Bavinck en het neocalvinisme 

Abraham Kuyper stond als student onder invloed van Scholten en deelde diens streven om 
het calvinisme in rapport te brengen met de moderne tijd. Hoewel Kuyper zich later sterk 
verzet tegen het modernisme, stelt Rasker dat hij in zijn interesse voor kerk en dogma zijn 
leermeester Scholten ondanks de andere uitwerking trouw is gebleven.266 In 1867 houdt 
Kuyper zijn intreepreek als predikant te Utrecht getiteld De menschwording Gods, het 
Levensbeginsel der Kerk. Hij stelt dat de incarnatie van het Woord in het vlees voltooiing 
dient te krijgen door het wonen van Christus in de gemeente. Dit is het werk van de Geest. 
In beginsel is hiermee Kuypers bekende antithese gegeven. Kuyper meent dat er een 
fundamenteel onderscheid bestaat tussen hen die in Christus zijn en dat deel van de 
mensheid dat buiten Christus leeft, waarmee hij niet alleen de grens tussen kerk en wereld 
markeert, maar ook de kerk doorklieft. De Nederlandse Hervormde Kerk verkeerde volgens 
hem in een sterk verval en diende weer stevig gegrond te worden op de peilers van het 
kerkrecht, de belijdenis en de eredienst. In 1870 wordt hij predikant in Amsterdam waar hij 
pleit voor de vrijmaking van de kerk. De gemeente moet de beschikking krijgen over eigen 
financiële middelen, zij dient vrij te zijn in het kerkbestuur en losgemaakt van 
staatsinvloeden. Bij de opening van de Vrije Universiteit in 1880 werkt Kuyper zijn 
bekende beginsel van soevereiniteit in eigen kring uit in kerkelijk, politiek en 
maatschappelijk opzicht.  
In 1886 komt Kuyper tot een definitieve breuk met de rechtzinnig confessionelen en tevens 
met de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij deelde niet langer de idee van volkskerk zoals 
door Hoedemaker verwoord: heel de kerk, heel het volk. De directe aanleiding was een 
conflict in Amsterdam inzake de aannemingskwestie en de opnieuw verruimde 
proponentsbelofte. De Amsterdamse kerkenraad eiste ondertekening van de drie 
formulieren van enigheid en de expliciete belijdenis van Jezus Christus als Koning van de 
kerk. Deze scheiding is onder de naam Doleantie de geschiedenis ingegaan en leidde tot het 
ontstaan van de Nederduits Gereformeerde Kerken.267 In 1892 komt het tot een fusie met de 
uit de Afscheiding voortgekomen Christelijk Gereformeerde Kerk en tezamen vormen zij 
de Gereformeerde kerken in Nederland.268 
Predestinatie of uitverkiezing en palingenesie of wedergeboorte zijn kernbegrippen voor 
Kuypers visie op de kerk en de verhouding tot de cultuur. Vanuit de kerk wordt de 
calvinistische cultuur opgebouwd tegenover de moderne cultuur.269 Kuyper spreekt van de 

                                                 
266 Cf.: Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 171. 
267 De benaming Nederduits Gerformeerde Kerken was eveneens de benaming van de protestantse kerk 
sinds de zestiende eeuw tot aan 1816. 
268 Cf.: ‘Een aanvankelijk zeer kleine groep van de afgescheidenen, drie gemeentes, ging niet in deze fusie 
mee en groeide in de twintigste eeuw uit tot de Christelijke Gereformeerde Kerk – sinds 1947 in het 
meervoud Kerken – . De reden waarom men niet meeging was dat men van oordeel was dat de plaatselijke 
gemeenten niet in deze fusie waren gekend. Verder had men dogmatische bezwaren tegen onderdelen van 
de theologie van de belangrijkste man achter de fusie: Abraham Kuyper. Grondslag voor de Christelijke 
Gereformeerde Kerk vormden de bijbel, opgevat als Gods onfeilbaar Woord, en de Drie Formulieren van 
Enigheid, die onverkort moesten worden gehandhaafd.’ (Meijering, Het Nederlands Christendom in de 
twintigste eeuw, 35.) 
269 Cf.: ‘Centraal staat in deze gedachtengang het begrip der wedergeboorte of palingenesie; deze betekende 
voor Kuyper, dat de stuwkracht niet primair uit een leer maar uit het leven voortkomt, een onderscheiding, 
die de Groningers ook maakten, die Kuyper echter met de Nadere Reformatie verbond en die tenslotte op 
bepaalde tendensen in de Dordtse Canones terugging. De wedergeboorte is de wijze, waarop de 
predestinatie zich in de mens verwerkelijkt, het zaad van de wedergeboorte wordt op grond van Gods 
verkiezing in de mens gelegd. Het is hier dus niet zo, dat het nieuwe leven uit het geloof voortkomt, maar 
veeleer het geloof uit het nieuwe leven; de wedergeboorte is een zijnsverandering, als een ingestorte nieuwe 
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regeneratie van de reformatorische theologie als cultuurvormende kracht van zowel de 
Nederlandse als de Europese samenleving.270 Tegenover het humanisme van zijn dagen, 
maar ook tegenover de evolutieleer en de invloed van het pantheïsme stelt hij de leer van de 
wedergeboorte. Hij waarschuwt voor de verflauwing van de grenzen waardoor het leven 
uiteindelijk te gronde gaat. Nu het deïsme van de achttiende eeuw lijkt vervangen door het 
pantheïsme, zijn alle grenzen vervallen. Kuyper vervat zijn antithese met zijn heldere 
grenzen tussen God en wereld, kerk en staat, wedergeborenen en niet-wedergeborenen271 
ook wel in de tegenstelling tussen de bijzondere openbaring versus het gezag van de 
menselijke rede.272  
In Kuypers latere denken ondergaat zijn scherpe antithese enige ontspanning vanuit zijn 
leer over de gemene gratie waardoor er ook buiten de kerk sprake is van genade en wijsheid 
van God. De wereld gaat niet aan de zonde te gronde, maar blijft dankzij Gods algemene 
genade bewaard en krijgt zelfs aanknopingspunten aangereikt tot bekering.273 De gemene 
gratie bereidt het heil in Christus voor, maar is zonder de particuliere genade niet in staat de 
mens tot redding te brengen. Kuyper verbindt zijn leer van de gemene gratie met de 
werking van de eeuwige Logos, de tweede persoon binnen de Drie-eenheid. Op deze wijze 
kent Kuyper aan de gemene gratie een zelfstandige plaats toe binnen zijn visie op de 
schepping. Waar de particuliere genade inwerkt op de uitverkorenen, bewerkt de gemene 
gratie het heil in breder verband en bevestigt de eer van God in de schepping. Rasker 
oordeelt: ‘Zo kreeg het door Kuyper eenmaal radicaal verworpen evolutionistisch 
optimisme van zijn leermeester Scholten nu toch een eigen plaats en waarde terug van niet 
geringe betekenis, en het werd evenals bij Scholten gefundeerd in de leer van de eeuwige 
Logos en van de ontwikkeling van Gods beeld in de toekomstige geschiedenis der 
mensheid.’274  

                                                                                                                            
kwaliteit, een “invloeien vqn het goddelijk leven in ons hart”.’ (Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 
192.) 
270 Cf.: ‘Op de basis van de palingenesie wilde hij een geheel eigen cultuurgebouw optrekken, dat het in 
edele wedijver zou kunnen opnemen tegen de cultuur der niet-wedergeborenen.’ (Ibid., 194.) 
271 Cf.: A. Kuyper, De verflauwing der grenzen. - Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije 
Universiteit op 20 october 1892 gehouden (Amsterdam: J.A. Wormser, 1892). Vree stelt naar aanleiding 
van deze rede: ‘De persoonlijke wedergeboorte was reeds voor 1892 het archimedisch punt van Kuypers 
gedachten, maar het veel meer omvattende begrip palingenesie is in confrontatie met Nietzsche en de 
evolutie-gedachte ontstaan.’ In 1899 spreekt hij wederom over evolutie, waarin hij onder andere stelt dat de 
negentiende eeuw wegsterft onder de hypnose van het evolutiedogma. Cf.: Augustijn en Vree, Abraham 
Kuyper: vast en veranderlijk, 161. 
272 Cf.: A. Kuyper, Parlementaire redevoeringen, I (Amsterdam: Van Holkema en Warendorf, 1908), 231-
232. 
273 Het is hier niet de plaats om nader in te gaan op de verhouding in Kuypers denken tussen ‘antithese’ en 
‘gemeene gratie’. Hierover zijn de meningen verdeeld. Zo stelt Vree onder andere in reactie op Raskers 
interpretatie: ‘Ik wil slechts opmerken, dat het mij weinig aanbevelenswaardig voorkomt, in beschouwingen 
over Kuypers theologie of Kuypers politieke denkbeelden het begrip ‘antithese’ een diepere of andere 
betekenis te geven dan Kuyper heeft gedaan. Kuyper stelt haar nooit naast of tegenover ‘gemene gratie’ en 
zij doet bij hem geen dienst, om het eigene van de antirevolutionaire of de protestants-christelijke 
leefwereld aan te geven. Integendeel.’ (Augustijn en Vree, Abraham Kuyper: vast en veranderlijk, 182.) 
274 ‘Dit laatste kan uiteraard niet gezegd worden, zonder te bedenken, dat er principieel onderscheid was 
tussen Scholtens leer van de eeuwige onpersoonlijke Logos en Kuypers aansluiting aan de vroeg-kerkelijke 
belijdenis van het eeuwige persoonlijke Woord als de tweede persoon in de Drieëenheid.’ ‘Het is wellicht 
niet zonder zin er op te wijzen, dat Kuyper De Gemeene Gratie in artikelen schreef op het hoogtepunt van 
zijn politieke carrière, en het als boek publiceerde toen hij minister-president was.’ (Rasker, De 
Nederlandse Hervormde Kerk, 196-197.) 
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Herman Bavinck is samen met Kuyper de grote man binnen het neo-calvinisme.275 Hij 
wilde in zijn denken serieus ingaan op de vragen die zowel binnen het historisch-kritische 
Bijbelonderzoek waren opgekomen als ook die door de natuurwetenschappen aan de 
theologie werden gesteld. Bavinck verstaat het christelijke geloof niet zozeer als een leer, 
maar als een belijden van Gods heilseconomie: de grote daden Gods in de geschiedenis. In 
toelichting op de titel Magnalia Dei zegt hij:  
 

‘Er ligt de gedachte in, dat de christelijke religie niet alleen in woorden, eene leer, bestaat, 
maar dat zij, in woord en feit, een werk Gods is, hetwelk in het verleden tot stand gebracht, 
in het heden uitgewerkt en eerst in de toekomst voleindigd wordt. De inhoud van het 
Christelijk geloof is geen wetenschappelijke theorie, geen wijsgeerige formule van 
wereldverklaring, maar eene erkenning en belijdenis van groote werken Gods, die door de 
eeuwen heen worden gewrocht, de gansche wereld omvatten, en hun voltooiing eerst 
erlangen in den nieuwen hemel en de nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont.’276 

 
Met Kuyper maakt hij een onderscheid tussen algemene en bijzondere openbaring.277 Beide 
openbaringen zijn gefundeerd op de Schrift en slechts vanuit de bijzondere openbaring is de 
algemene openbaring in de natuur en de geschiedenis verstaanbaar. De bijzondere 
openbaring vangt aan na de zondeval en komt vooral tot uitdrukking in het Noachitisch 
verbond. Na de zondvloed zet God met de roeping van Abraham een nieuwe fase in, een 
‘nieuw tijdvak in de geschiedenis der openbaring’. Omdat de mensheid met de torenbouw 
van Babel wederom een geschiedenis los van God wilde schrijven, brak God die 
mogelijkheid echter af, niet door een zondvloed, maar door een volk te verkiezen. De 
geschiedenis van de bijzondere openbaring in Israël loopt uit op de komst van de persoon 
van Christus, waarin algemene en bijzondere openbaring samenkomen. In hem deelt God 
het nieuwe verbond mee. Bavinck stelt: ‘Daar de openbaring voleind is, breekt thans de tijd 
aan, dat haar inhoud tot eigendom der menschheid wordt gemaakt. Terwijl in het Oude 
Testament alles op Christus voorbereid werd, wordt nu alles uit Hem afgeleid. Christus is 
het keerpunt der tijden. De belofte, aan Abraham geschied, breidt zich thans tot alle volken 
uit.’278  
Over Jezus Christus spreekt Bavinck allereerst als de ‘eenige waarachtige en volkomene 
Middelaar tusschen God en de menschen’.279 Hij is geen mens naast en te midden van 
andere mensen, maar geheel uniek: ‘Hij bestond van eeuwigheid als de Eengeborene van 
den Vader; Hij was de Schepper, Onderhouder en Regeerder van alle dingen; in Hem was 
het leven en het licht der menschen. Als Hij in de wereld verschijnt, komt Hij niet tot haar 

                                                 
275 Voor de overeenkomsten en verschillen tussen Kuyper en Bavinck, bijvoorbeeld ten aanzien van de leer 
van de wedergeboorte, verwijs ik naar Rasker: Ibid., 197-200. 
276 H. Bavinck, Magnalia Dei - Onderwijzing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis 
(Kampen: J.H. Kok, 1909), 1. Bavinck ontleent deze titel aan Handelingen 2:11.  
277 Cf.: ‘Bij de algemeene openbaring bedient God zich van den gewonen loop der verschijnselen en den 
gewonen gang der gebeurtenissen; bij de bijzondere openbaring bezigt Hij menigmaal ongewone middelen, 
verschijning, profetie en wonder, om zichzelven aan menschen bekend te maken. … De eerste richt zich tot 
alle menschen en houdt door algemeene genade de uitbarsting der zonde tegen; de tweede komt alleen tot 
degenen, die onder het Evangelie leven, en verheerlijkt zich door bijzonder genade in de vergeving der 
zonden en de hernieuwing des levens.’ (Ibid., 29.) 
278 Ibid., 95. 
279 Waar elke religie de figuur van de middelaar kent, onderscheidt Christus zich als middelaar in deze zin, 
dat hij niet de wegwijzer tot God is, maar de weg zelf. Hij is ook niet zozeer de stichter, als wel het 
Christendom zelf. (Ibid., 312.) 
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als een vreemde, maar Hij is haar Heer, kent haar en is aan haar verwant.’280 Groot belang 
hecht hij aan het verband tussen het Oude en Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat Jezus de 
aan Israël beloofde Messias is.  
Herhaaldelijk verklaart Bavinck dat Jezus meer dan een mens is: ‘Maar al is Christus, voor 
zooveel het vleesch aangaat, uit de vaderen, Hij is meer dan mensch, Hij is God boven alles 
te prijzen in der eeuwigheid, Rom. 9:5, en bestond en werkte ook in de dagen des Ouden 
Testaments.’281 De moderne tegenstelling tussen de ‘historische Jezus’ en de ‘Christus der 
gemeente’, acht hij volkomen onhoudbaar.282 Uit alle evangeliën blijkt duidelijk dat Jezus 
zich op een geheel bijzondere wijze de Zoon van God weet. Dit zoonschap berust niet op 
zijn zending, maar omgekeerd: Jezus was ‘vanaf den beginne’ de eniggeboren Zoon van 
God, het Woord dat bij God was en God zelf was.283 Slechts door de Heilige Geest komt 
een mens tot het inzicht dat Jezus meer dan een mens is en de ontkenning van de 
vleeswording is volgens Bavinck het beginsel van de antichrist.284 De discipelen leerden 
steeds meer inzien dat Jezus de Christus was en na de opstanding wordt hun dat volkomen 
geopenbaard. Er bestaat geen cesuur in het getuigenis, maar het komt juist tot de climax 
waardoor Jezus vanzelfsprekend Christus wordt genoemd. Bavinck zegt over de apostelen: 
‘Zij staan als het ware in het snijpunt van de horizontale lijn, die aan het verleden, aan de 
historie, vastknoopt, en van de vertikale lijn, die hen met den levenden Heer in de hemelen 
verbindt. Het Christendom is daarom eene historische religie, maar tegelijk een godsdienst, 
die in het tegenwoordige uit de eeuwigheid leeft.’285 
Christus is het Beeld Gods, het Woord en de Zoon van God, zo stelt Bavinck. De bepaalde 
eenheid tussen Vader en Zoon wijst erop dat, hoewel Christus een menselijke natuur heeft 
aangenomen, als persoon – ‘als Ikheid’, zegt Bavinck – aan de kant van God en niet aan die 
van het schepsel staat. Deze belijdenis werd echter een bron van dwaling voor wie over de 
inhoud concreet ging nadenken.286 In de na-apostolische tijd namen de dwalingen alleen 
maar toe. Bavinck wijst op de ketterij van Arius die de eenheid van God beleed, maar 
Christus vervolgens als schepsel bestempelde. Ook noemt hij Sabellius die de Vader, Zoon 
en Geest niet als personen wil zien maar als verschijningen van het ene Goddelijke wezen 
in de tijd. ‘Beide dwalingen hebben alle eeuwen door hare aanhangers gevonden: de 
Groninger Theologie bijv. vernieuwde in hoofdzaak de leer van Arius, en de moderne 
Theologie wandelde in den eersten tijd in het spoor van Sabellius.’287 Het concilie van 325 
te Nicea kon de twisten niet bezweren. Bavinck spreekt van Nestorius’ dwaling, namelijk 
die van de aanname van niet alleen twee naturen, maar ook twee personen in Christus en 
van die van Eutyches, die hiertegenover slechts de ene godmenselijk natuur wilde 
aannemen. Met het concilie van Chalcedon (451) en de bekrachtiging van dit concilie in 
Constantinopel (680) komt er volgens Bavinck een einde aan de strijd over de persoon van 

                                                 
280 Ibid., 315. 
281 Ibid., 317. 
282 Cf.: Ibid., 330-331. 
283 Cf.: Ibid., 338-341. 
284 Cf.: Ibid., 345. 
285 Bavinck vervolgt: ‘De discipelen van Jezus zijn niet naar zijn historischen naam Jezu-ieten, maar naar 
zijn ambtsnaam Christenen genoemd, Hand. 11: 26.’ (Ibid., 347.) 
286 Cf.: ‘De leden der gemeente, die te voren in het Jodendom en Heidendom opgevoed waren en 
meerendeels tot de eenvoudigen des lands behooren, waren niet in staat, om het apostolisch onderwijs 
terstond in hun bewustzijn op te nemen; zij leefden in het midden eener maatschappij, in welke allerlei 
denkbeelden en richtingen dooreenkruisten, en stonden dus voortdurend aan veel verleiding en dwaling ten 
prooi.’ (Ibid., 354.) 
287 Ibid., 356. 
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Christus.288 Aan de belijdenis van de kerk kan geen onfeilbaar gezag worden toegekend, 
maar zij strekt wel tot bewaring van het mysterie van de vleeswording van het Woord. 
Bavinck stelt: 
 

‘Indien wij gelooven, dat wij Christus bezitten, dat wij gemeenschap met Hem hebben, dat 
wij zijn eigendom zijn, dan moet dat geloof ook spreken, en tot woorden, termen, 
uitdrukkingen, omschrijvingen de toevlucht nemen. Maar dan heeft de historie ook geleerd, 
dat de uitdrukkingen, waarvan de bestrijders der twee-naturen-leer zich bedienen, in waarde 
en kracht verre bij die der belijdenis achterstaan en dikwerf zelfs, met miskenning van het 
feit der vleeschwording, gelijk de Schrift ons dat kennen doet, de dwaling in de hand 
werken.’289 

 
In zijn eigen tijd meent Bavinck dat de geschiedenis zich in zoverre herhaalt dat allen die 
de tweenaturenleer voor een ongerijmdheid houden, zelf vervallen tot uitspraken die 
vreemd zijn aan het christelijk geloof. Hij stelt dat de leer dat Christus God en mens in één 
persoon is, voortkomt uit het apostolisch getuigenis en dus geen vrucht is van de 
hellenistische filosofie. Tevens benadrukt hij dat de incarnatie slechts het begin is van het 
werk van Christus op aarde. Belangrijker dan de incarnatie is volgens hem het werk van 
zijn vernedering. Bavinck behandelt Jezus’ leven vervolgens door de evangeliën op de voet 
te volgen en verbindt hiermee de drie ambtenleer van Calvijn, namelijk dat Christus 
koning, priester en profeet was. De dood van Christus, die de offerande is voor de zonde 
van de mensen, staat volgens Bavinck in het middelpunt van de evangeliën.290 Hierin ligt 
het wonder van het plaatsvervangend lijden besloten, waarin het mysterie van Gods liefde 
wordt uitgedrukt. De verhoging van Christus is vervolgens ‘het zegel en de kroon’ van de 
vernedering. Met het geloofsartikel van Christus’ ‘nederdaling ter helle’ weet Bavinck in 
ruimtelijke zin –  naar zijn zeggen in overeenstemming met de gereformeerde leer – niets 
aan te vangen, omdat het geen grond in de Schrift zou hebben. De verhoging begint volgens 
hem dan ook met de opstanding: ‘De lichamelijke opstanding van Christus is niet een op 
zichzelf staand historisch feit, doch is onuitputtelijk rijk van zin en voor Christus zelf, voor 
zijne gemeente en voor de gansche wereld van de grootste beteekenis. In het algemeen 
bevat zij in zich de principiële overwinning van den dood.’291 Na zijn hemelvaart blijft 
Christus vanuit de hemel zijn ambten uitoefenen. Zijn eerste daad is de zending van de 
Heilige Geest, die de gemeente heeft verkozen tot zijn woning en haar deel maakt van de 
liefde van de Vader en de genade van de Zoon.292 En de Geest werkt eveneens het 
‘welbehagen van God in de uitverkorenen’ waardoor zij ‘wedergeboren’ worden en voert 
hen in in de goddelijke gemeenschap. Het is ook de Geest die vanuit de Schrift de 

                                                 
288 Cf.: ‘De kerk had in deze twisten het wezen des Christendoms, het absoluut karakter der Christelijke 
religie, en daarmee ook hare eigene zelfstandigheid bewaard.’ (Ibid., 357-358.) 
289 Ibid., 358-359. Dezelfde argumentatie gebruikt Bavinck ook als hij over de triniteitsleer spreekt. Cf.: 
Bavinck, Magnalia Dei, 167. 
290 Bavinck, Magnalia Dei, 390-397. 
291 Ibid., 412. 
292 Cf.: ‘Deze zending des Heiligen Geestes, welke op den Pinksterdag plaats had, is een eenig feit in de 
geschiedenis der kerk van Christus; evenals de schepping en de menschwording, heeft zij slechts eenmaal 
plaats gegrepen; zij werd niet voorafgegaan door eenige mededeeling des Geestes, welke daarmede in 
beteekenis gelijk stond, en kan ook nooit meer herhaald worden. Gelijk Christus in zijne ontvangenis de 
menschelijke natuur aannam om ze nooit meer af te leggen, zoo heeft de Heilige Geest op den Pinksterdag 
de gemeente tot zijn woning en tempel verkoren, om nimmer meer van haar gescheiden te worden.’ (Ibid., 
435.) 
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belijdenis van de Drieëenheid aan de kerk heeft geleerd.293 Juist het vroegkerkelijk dogma  
helpt de kerk haar weg te gaan tussen de Scylla en Charybdis van enerzijds de afstand 
tussen God en mens te groot te maken zoals in de moderne tijd het deïsme doet, en 
anderzijds de afstand tussen God en mens op te heffen, zoals in het pantheïsme gebeurt. 
Bavinck stelt vast:  
 

‘Zoo is de belijdenis der drieëenheid de kern en de hoofdsom der gansche Christelijke 
religie. Zonder haar is noch de schepping, noch de verlossing noch de heiligmaking zuiver 
te handhaven. Elke afwijking in deze belijdenis leidt tot eene dwaling in de andere 
leerstukken, gelijk omgekeerd eene onjuiste voorstelling van deze artikelen des geloofs tot 
eene misvatting van de leer der drieëenheid terug te voeren is. De groote werken Gods 
kunnen wij dan alleen verkondigen naar waarheid, wanneer wij ze erkennen en belijden als 
het ééne groote werk van Vader, Zoon en Geest.’294  

 
Deze nadruk op de belijdenis van de drieëenheid lijkt Bavinck te delen met de ethische 
theologen, al is het de vraag of zij hetzelfde bedoelden. Ondanks het feit dat Bavinck zich 
aanvankelijk verwant heeft gevoeld met De la Saussaye, neemt hij in zijn De theologie van 
Prof. Dr. Daniel Chantepie de la Saussaye nadrukkelijk afstand, al had het volgens Kuyper 
nog veel duidelijker gemoeten. Hij leek in de ethische theologie een verkapt pantheïsme te 
zien, terwijl De la Saussaye juist in het trinitarisch belijden het pantheïsme wilde bezweren. 
Dat deze verdenking niet zonder reden is, moge blijken uit Gunnings worsteling met 
Spinoza. Toch ligt in de vraag naar de universele strekking van het geloof vermoedelijk het 
raakpunt tussen de ethischen en de gereformeerden, hoewel zij een verschillende opvatting 
hadden over de weg waarlangs de katholiciteit bereikt diende te worden. In de ogen van de 
ethischen waren de neocalvinisten separatisten. Opmerkelijk is dat Bavinck in zijn rede De 
katholiciteit van Christendom en Kerk uit 1888 juist waarschuwt tegen separatische 
neigingen.295 G.C. Berkouwer stelt dat Bavinck heeft laten zien dat de Gereformeerde 
traditie wegens haar directe aansluiting bij het evangelie het juiste perspectief bood op de 
katholiciteit van het christelijke geloof. ‘Hij bedoelde niet een Christendom boven de 
geloofsverdeeldheid, maar in de geloofsverdeeldheid. …Telkens weer heeft hij erop 
gewezen dat het in de eenheid en de katholiciteit niet gaat om een zeker heimwee, een 
verlangen en nog veel minder om een utopie, maar om een werkelijkheid.’296  

                                                 
293 Cf.: ‘Eeuwen lang is de diepste ervaring van het geestelijk leven der kinderen Gods en de stoutste 
denkkracht van de vaders en leeraars der kerk ingespannen werkzaam geweest, om op dit punt de 
openbaring der H. Schrift ten volle te verstaan en zuiver in de belijdenis weer te geven. En de gemeente zou 
zonder twijfel in dezen grondleggende arbeid niet geslaagd en tot geene goede uitkomst geraakt zijn, 
wanneer zij niet door den H. Geest in de waarheid ware geleid geworden, en in Tertullianus en Irenaeus, 
Athanasius en de drie Cappadociërs, Augustinus en Hilarius en zoovele anderen niet die mannen had 
ontvangen, welke, toegerust met buitengewone gaven van godzaligheid en wijsheid, hare schreden gericht 
hadden in het zuivere spoor.’ (Ibid., 165.)  
294 Ibid., 170. 
295 Cf.: H. Bavinck, De katholiciteit van Christendom en Kerk - Rede bij de overdracht van het rectoraat 
aan de Theologische School te Kampen op 18 december 1888 (Kampen: 1888). G.C. Berkouwer typeert 
Bavincks denken met het woord katholiciteit en hij doet dit in navolging van W.J. Aalders: ‘Hij werkte niet 
op een vlotte wijze met de woorden paganisme en antithese, maar sprak telkens van synthese, katholiciteit 
en universaliteit en W.J. Aalders in Groningen zag vooral dat als het meest typische in Bavincks leven. Men 
heeft het ook zo uitgedrukt, dat Bavinck altijd zocht naar het verband tussen het algmeen-christelijke èn het 
specifiek gereformeerde.’ (G.C. Berkouwer, Zoeken en vinden - Herinneringen en ervaringen (Kampen: 
Kok, 1989), 40.) 
296 Berkouwer, Zoeken en vinden - Herinneringen en ervaringen, 45. 
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Kenmerkend voor het neocalvinisme is dat zij uitgaat van de gereformeerde of 
calvinistische beginselen, vanwaaruit niet alleen de theologie maar de gehele wetenschap 
kon worden opgebouwd. Aangezien deze axiomata geen verder onderzoek vereisten en 
rechtstreeks uit de Schrift leken op te komen, was de waarheidsvraag naar het scheen 
afdoende beantwoord. Kort na het overlijden van de twee reuzen van de Gereformeerde 
Kerken wankelde juist op de synode van Assen in 1926 het Schriftbeginsel in de kwestie 
Geelkerken. Typerend genoeg refereert Berkhouwer, één van de leidende figuren uit die 
tijd, later aan het feit dat Bavinck rond 1920 had opgeroepen geen nieuw offensief in te 
zetten tegenover het historisch-kritisch onderzoek. Dit zou voor het geloof onwaardig en 
onwaarachtig zijn.297  

2.3.2.9 De Confessionele Vereniging en Hoedemaker  

Met name uit de kring van het Réveil was in 1864 op initiatief van Groen van Prinsterer de 
Confessionele Vereniging opgericht. Zij streefden het herstel van de kerk na door 
evangelisatie en handhaving van de kerkelijke leer, zo nodig door tuchtuitoefening. De drie 
formulieren van enigheid vormden de grondslag voor het belijden, uiteraard met erkenning 
van het normatief gezag van de Schrift. De Confessionele Vereniging wilde de kerk 
inrichten volgens het presbyteriaans type zoals dat vóór 1816 de situatie was. Waar Ph. J. 
Hoedemaker aanvankelijk verwant was aan Kuyper en mede aan de basis van de Vrije 
Universiteit stond, legde hij na de Doleantie zijn hoogleraarschap neer. In 1890 zoekt hij 
toenadering tot de Confessionele Vereniging. Th. Haitjema meent dat op het moment dat 
Hoedemaker de leidende figuur wordt, de Confessionele Vereniging een duidelijke 
koerswijziging krijgt.298 Omdat hij niet langer tot enige partij wil behoren zegt hij in 1897 
zijn lidmaatschap op,.  
Haitjema typeert Hoedemakers theologie als ‘corpus christianum-theologie’.299 
Hoedemakers grote ideaal was de theocratie, de kerkstaat, waarin het Woord van God de 
ziel zou vormen van het publieke leven. Tegenover Kuyper streefde hij naar een 
cultuursynthese van ‘heel de kerk en heel het volk.’ Zijn streven was een oecumenisch 
katholiciteitsideaal, zonder evenwel de gereformeerde belijdenis te verloochenen. Hij 
streefde zoals vermeld naar een reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk opdat 
zij weer een belijdende kerk genoemd kon worden. Hoedemaker heeft zich veelvuldig 
bezonnen op de wijze waarop God zich openbaart. Hij meent dat de moderne wetenschap 
het openbaringsbegrip heeft weten te zuiveren en het heeft teruggebracht tot zijn vaste 
grond, namelijk het feit van de openbaring.300 Het gezag van de confessie is terecht 

                                                 
297 Cf.: Ibid., 67-68. Berkouwer suggereert dat Bavincks waarschuwing tegen een conservatief schriftberoep 
samenhing met het feit dat hij redelijk goed op de hoogte was van de ontwikkelingen binnen de Rooms-
Katholieke Kerk in die tijd. Zo wist hij van de instelling van de pauselijke Bijbelcommissie in 1902 en 
beschreef hij tal van spanningen aangaande de Roomse strijd tegen het modernisme en hun pogingen om de 
schriftkritiek geheel te weren. Berkouwer zelf heeft zich in ieder geval nadien zeer nadrukkelijk bezig 
gehouden met de vragen omtrent Het gezag in de kerk (1941), Het dogma der kerk (1949) en de relatie 
tussen Rome en Reformatie. De gezagsvraag zou men eveneens als de rode draad door zijn Dogmatische 
Studiën kunnen bestempelen. 
298 Th.L. Haitjema, De Richtingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk (Wageningen: H.Veenman & 
Zonen, 1934), 167. 
299 Ibid., 174. 
300 Cf.: ‘ “Wat het Deïsme overliet, nam het Rationalisme weg; wat het Rationalisme behield, vernietigde 
het Pantheïsme; wat door het Pantheïsme niet aangetast werd, heeft ons het Empirisme ontnomen en 
datgene waarmede het Empirisme nog scheen vrede te hebben, heeft het Materialisme ter zijde gesteld”  
Immers; ieder dezer stelsels hield steeds minder van godsdienst en Christendom over. Maar kan men 
daarom wel zeggen, dat zij ieder voor zich of allen te zamen werkelijk het Christendom verwoest hebben? 
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weersproken, evenals later het uiterlijk gezag van de Schrift. Pas op het feit van de 
openbaring kunnen de leer en de confessie worden gebaseerd:  
 

‘Tot het feit zijn wij dus teruggedrongen, maar om nu eerst de leer recht te bezitten, te 
begrijpen en te verdedigen. Werd er vroeger over afzonderlijke leerstukken getwist, wij zijn 
thans op weg om deze stukken tot een ondeelbaar geheel vereenigd te zien. De waarachtige 
Godheid en de even waarachtige mensheid van Jezus, Zijn middelaarschap, de persoon en 
het werk van den Heiligen Geest, het is gebleken en zal meer en meer duidelijk worden, dat 
men dit alles aanvaarden moet wanneer men de opstanding, of ook maar een enkel wonder 
erkent.’ 301  
 

Hoedemaker stelt dat alleen in de vorm van de geschiedenis de openbaring tot object van 
wetenschap kan worden. Wetenschap en geloof zijn volgens hem onafscheidelijk met 
elkaar verbonden. Het is de grote fout van Schleiermacher en de moderne theologie 
geweest dat zij deze verbinding verbroken hebben, waardoor zij juist haar 
wetenschappelijkheid hebben opgegeven. Vanuit deze verbinding kan Hoedemaker zeggen 
dat het onzinnig is om het wonder uit de theologie te snijden, want God openbaart zich juist 
door zichzelf te onderscheiden van het natuurlijke. Gods werkzaamheid stoort geenszins de 
natuurlijke wetmatigheden, net zomin als dat iemand die een steen vasthoudt de wet van de 
zwaartekracht verbreekt, omdat die steen uit zichzelf op de aarde zou vallen.302 Het wonder 
als openbaringsfeit staat nooit op zichzelf, maar maakt deel uit van de 
openbaringsgeschiedenis waarin God zijn rijk op aarde vestigt. De Bijbel is de oorkonde 
van die openbaringsgeschiedenis. Typerend voor Hoedemakers opvatting over openbaring 
en werkelijkheid is de volgende gedachte:  
 

‘Evenmin zou het feit der openbaring vallen met de vermelding er van in de heilige Schrift, 
want dat feit is belichaamd in het leven, de ervaring van de gemeente, in de taal en de 
geschiedenis der volken. De openbaring is een feit, eene geschiedenis, d.i. een feit dat 
voortduurt. Zij is geene zaak van het verleden. Neen: maar met het feit hangt het gansche 
verleden te zamen. Stemt toe dat het hier is, gij kunt het ginds niet meer loochenen. Langs 
de bedding der geschiedenis is hij tot ons gekomen, die stroom der heilsopenbaring, aan 
welks oevers wij staan. Van het standpunt, dat wij innemen, zien wij terug op zijn 
kronkelenden loop door de geschiedenis der Christelijke kerk.’303 

 
Hij verbindt de waarheid in Darwins evolutietheorie met het scheppingsverhaal uit Genesis 
en bestempelt de mens als het zedelijk hoofd van de schepping en God als het zedelijk 
hoofd van de mensheid. De gehele schepping is aangelegd op het bovennatuurlijke en 
wordt er door verheerlijkt. Hoedemaker denkt sterk teleologisch en meent dat de schepping 
is aangelegd op het ene doel, de mens Jezus Christus, het hoofd van de mensheid. Totdat 
alle volken onder zijn hoofd verzameld zijn, heeft elke natie aan zijn eigen roeping te 
gehoorzamen, opdat alle mogelijkheden vervuld worden en de volheid in Christus ontstaat.  
Vanuit deze verhouding van openbaring, feit en Schrift, verzet Hoedemaker zich sterk 
tegen het moderne Bijbelonderzoek; in het bijzonder tegen de reconstructie van de 
geschiedenis van Israël en het boek Deuteronomium door Wellhausen en Kuenen. Zijn 

                                                                                                                            
Neen: men kan niet de waarheid, maar slechts zich-zelve van de waarheid berooven.’ (Ph.J. Hoedemaker, 
Het feit en de geschiedenis der openbaring (Amsterdam: Höveker, 1871), 6.) 
301 Ibid., 13. 
302 Ibid., 22. 
303 Ibid., 19. 
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bezwaren uit hij onder andere in Christus voor de rechtbank der moderne wetenschap, 
waarin hij overigens ook met de ethisch theoloog Valeton in debat treedt. Zijn hoofdvraag 
is wat men verliest, indien men de geldigheid van de resultaten van het historisch-kritisch 
onderzoek onderschrijft. Hij komt tot de conclusie dat men de kennis van de enige 
waarachtige God verliest, de kennis van Jezus Christus, die door God gezonden is, de 
grond, het voorwerp en het gehalte van het geloof en tot slot de Christus naar de Schrift. 
Het kritisch onderzoek ziet zich kennelijk genoodzaakt tot een gereviseerde leer omtrent de 
persoon van Jezus en een aanpassing van de tweenaturenleer. Hoedemaker stelt: ‘Staan de 
critische resultaten vast, zijn zij wettig, welnu! Dan moet men zich eene voorstelling 
vormen van het Evangelie en van den Christus, die bij deze uitkomst past, en deze 
voorstelling is van dien aard, dat zij, die op het kerkelijk standpunt staan, hierin moeten 
zien eene verloochening van den Christus.’304  
Zelf houdt hij vast aan het ‘zelfgetuigenis’ van Jezus, dat hij de vervulling is van de 
oudtestamentische beloften. Ook belijdt hij diens preëxistentie, want zonder deze aanname 
vervalt het geloof in Jezus’ godheid.305 Hij verwijt de moderne wetenschapper dat hij zich 
boven Jezus stelt en meer van hem lijkt te weten dan Jezus zelf wist, ondanks dat uit het 
onderzoek blijkt dat nauwelijks is vast te stellen welke woorden nu werkelijk als 
authentieke uitspraken van Jezus kunnen gelden. Het kritisch onderzoek moet daarom zo 
consequent zijn om te zeggen dat het in kerkelijke zin niets meer over Jezus Christus te 
vertellen heeft.306 Hoedemaker meent dat men moet vasthouden aan het belijden van de 
kerk aangaande Christus, dat gefundeerd is op het Bijbels getuigenis. Ook inzake het geloof 
in Jezus, houdt Hoedemaker dus strikt vast aan zijn stelling dat wetenschap en geloof 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De belijdenis vormt het uitgangspunt voor de 
theologische wetenschap. Wie hier van afwijkt, verliest zowel het wetenschappelijk 
karakter van de theologie als ook het geloof. De eenheid van geloof en wetenschap en van 
het Oude en Nieuwe Testament, zij zijn ten diepste eenheid ‘in Christus’.307 

                                                 
304 Ph.J. Hoedemaker, Christus voor de rechtbank der moderne wetenschap (Rotterdam: Daamen, 1898), 
123. 
305 Cf.: Ibid., 174. 
306 Cf.: ‘Men dicht den aanhanger der nieuwe school evenwel niets ongerijmds toe, indien men uitspreekt, 
dat hij zich een Christus voorstelt, Die niet het inzicht in de dingen heeft gehad, in later eeuw bij het licht 
van de moderne wetenschap verworven. Van dezen Christus geldt dus wat Hijzelven van Johannes den 
Dooper heeft gezegd: “Onder de profeten is niemand grooter dan den Christus, maar de minste in de school 
der Moderne wetenschap is meerder, d.i. hij ziet het anders, beter en met meer klaarheid dan Hij”. Van 
tweeën één dus, òf de nieuwe school dwaalt in de meening, dat de critische resultaten op het gebied van het 
Oude Testament vaststaan, òf de Heiland heeft gedwaald, toen Hij dit en dit en dat andere uitsprak, maar 
dan ook gedwaald ten aanzien van Zijn persoon, Zijn werk en Zijn ambt. Deze Christus is niet de onze, Hij 
is niet die der Kerk, Hij is niet onze eenige troost in leven en in sterven.’ (Ibid., 134-135.) 
307 G. Ph. Scheers licht Hoedemakers visie op de eenheid van de openbaring als volgt toe: ‘Hoedemaker 
betrekt het Oude Testament in zijn gehéél op Christus. Dus niet zoozeer, dat hij verschillende teksten net 
zoo lang wringt tot zij “bruikbaar” zijn als Messiaansche teksten, neen, hij legt veel meer den nadruk op de 
Oudtestamentische openbaring in haar geheel als voorbereiding van de openbaring in Christus. In den grond 
is het immers dezelfde openbaring. Dat wordt Hoedemaker niet moede te betoogen. En hij vindt het de 
capitale fout van de “kritische” school, dat die den vasten regel prijs geeft, dat zij, die leefden onder het 
Oude Verbond, op dezelfde wijze zalig zijn geworden als wij onder het Nieuwe Verbond. Wie dat prijs 
geeft, stelt zichzelf buiten het specifiek christelijke erf. Iedere openbaring is Christusopenbaring. God 
kennen, zooals Hij zich geopenbaard heeft, is: God kennen in Christus.’ (G. Ph. Scheers, Philippus Jacobus 
Hoedemaker (Leiden: J.J. Groen en Zoon, 19892), 163.) 
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2.3.3 De emancipatie van het Rooms-katholieke volksdeel in Nederland  

Na de Franse Revolutie streefde ook de Rooms-katholieke Kerk aanvankelijk een 
restauratiebeleid na, daarin gesteund door de vorsten en door de massa van de kerkleden, 
die de kwalijke gevolgen van het revolutionaire élan had ondervonden: verwoeste kerken, 
een nieuwe beeldenstorm, geplunderde kloosters en verdreven monniken en religieuzen, 
toenemende staatscontrole over de clerus, de eredienst, de catechese en het kerkelijk beleid, 
de paus van Rome (Pius VI en Pius VII)) tweemaal gekerkerd en pas na de nederlaag van 
Napoleon weer bevrijd.  
Koning Willem I hield zich aanvankelijk aan het concordaat dat Napoleon in 1801 met 
Rome had gesloten ten aanzien van de Zuidelijke Nederlanden. Noord-Nederland was het 
missiegebied van de Hollandse Zending. De Zuidelijke Nederlanden hadden gehoopt dat 
het aantreden van Willem I zou leiden tot een werkelijke restauratie van het ancien régime. 
Deze hoop bleek ijdel te zijn, want Willem I handhaafde de bestaande verhoudingen tussen 
kerk en staat in de zin van staatsabsolutisme.  
 

‘In 1817 maakte hij twee katholieke martelaars door de arrestatie van de ultramontaanse 
monseigneur de Broglie, bisschop van Gent, en de populaire publicist Leo de Foere, priester 
in Brussel. De bemoeizucht van de koning was legendarisch en moest niet onderdoen voor 
die van zijn verguisde voorgangers. In de bestaande vrije scholen eiste hij meer toewijding 
van de onderwijzers, in de parochies meer kennis van pastoors. De kleinseminaries 
beschouwde hij als intolerant en beneden peil en daarom schafte hij ze af.’308 

 

De Rooms-katholieke kerk had het lager onderwijs altijd gebruikt voor de religieuze 
vorming van de jeugd. Toen Willem I het onderwijs inzette voor zijn ideaal van een 
nationale eenheidscultuur, ontstond voor de rooms-katholieken de onaanvaardbare situatie 
dat katholieke kinderen onderwijs genoten van leerkrachten met geheel andere religieuze 
overtuigingen:  
 

‘De schoolwet voerde tevens de “gemengde school” in waarin alle jongeren door de staat 
zouden worden opgevoed in de “christelijke en maatschappelijke deugden”. Dit betekende 
in feite een liberaal en/of protestants gekleurd onderwijs, omdat de meeste onderwijzers 
protestant waren. Het gebruikte onderwijsmateriaal werd door een anti-katholieke tendens 
gekenmerkt.’309  

 
Willem I meende voorbij te kunnen gaan aan de clerus en het merendeel van de bevolking 
van de Zuidelijke Nederlanden. Dit bleek een misvatting te zijn, wat pijnlijk duidelijk werd 
toen de getergde katholieken een monsterverbond met de liberalen sloten met als resultaat 
de geslaagde revolutie van 1830. Hamans stelt: ‘Vooral het beleid van de koning tegenover 
de katholieken heeft de scheuring geprovoceerd: zijn tegenwerking bij de opbouw van de 
hïerarchie, de beperking van de vrijheid van het katholiek onderwijs en het niet accepteren 
van de religieuze gevoelens van het katholieke volksdeel.310 Mede door de Belgische 

                                                 
308 E. de Maesschalck, 'De gevolgen van de revolutie voor de Kerk. 1780-1830,' in: Geloven in de Lage 
Landen - Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom, red. P. Nissen (Leuven: Davidsfonds, 
2004), 159. 
309 Cf.: P.W.F.M. Hamans, Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland - I. Van missionering tot 
herstel van de hiërarchie in 1853 (Brugge: Tabor, 1992), 414; 418-419. 
310 Cf.: ‘De breuk was voorbereid door de geschillen op het kerkelijk vlak, het onderwijs, de taalstrijd, de 
groeiende populariteit van de liberale opvattingen met de roep om vrijheid van drukpers, vereniging en 
vergadering en om grotere politieke verantwoordelijkheid voor het volk. De katholieken lieten zich in 
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opstand bleef het effect van het in 1827 nieuw gesloten concordaat zeer gering en het 
katholieke volksdeel vormde door de breuk plots een minderheid binnen het koninkrijk.311 
Binnen het ideaal van de protestantse natie was er voor het Rooms-katholicisme geen 
werkelijke plaats. Dit had een zeker isolement tot gevolg waarin de meeste rooms-
katholieken zich noodgedwongen schikten.  
 

‘Katholieken werden uit de ambten en het politieke leven geduwd. Het waren immers 
mensen die minstens twee eeuwen achterliepen in beschaving en Verlichting; men kon zich 
zelfs afvragen in welke mate zij loyaal waren aan Nederland. Volgens sommigen 
beraamden zij zelfs een ‘burgeroorlog’ en moesten dus veiligheidshalve buiten de natie 
gesloten worden. Zij werden tot buitenstaanders verklaard.’312  

 
Onder de opvolgers van Pius VII (1800-1823) (Leo XII (1823-1829), Pius VIII (1829-1830, 
Gregorius XVI (1831-1846) en met name onder Pius IX (1846-1878) was echter het rooms-
katholieke zelfbewustzijn gegroeid: dit vanuit een toenemende pausverering, een sterk 
beroep op de traditie en het leergezag van de kerk, verzet tegen de moderne Bijbelkritiek en 
een gevoelvolle sterke volksreligiositeit, die zich met name uitte in een veelkleurige 
Mariadevotie, aangewakkerd door tal van Mariaverschijningen. In de jaren dertig en veertig 
van de negentiende eeuw ontwikkelde ook in de Nederlanden het volkskatholicisme zich in 
sterke mate, met als belangrijke kenmerken de Mariadevotie, trouwbetoon aan de paus, 
discipline in gezin, school en kerk en een zekere mate van afkeer van kritische wetenschap. 
Eenzelfde tendens van opleving van het devotionele leven lijkt zichtbaar te zijn in de 
protestantse kringen van het Réveil en de Afscheiding.  
Maar pas na de herinvoering van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 beschikten de 
Nederlandse katholieken over een bovenlokale organisatie.313 De pauselijke breve Ex qua 
die arcano van Pius IX, waarin het herstel van de hiërarchie werd afgekondigd, zorgde voor 
grote commotie in het ‘protestantse’ Nederland.314 De ontstane anti-katholieke 

                                                                                                                            
toenemende mate door de ideeën van de Lamennais inspireren. Liberalen en katholieken sloten zich aaneen 
om tesamen na te streven, wat zij afzonderlijk niet konden bereiken. De scheruing van het koninkrijk was 
aanvankelijk geen doel van de unie.’ (Ibid., 426.) 
311 Cf.: ‘Het concordaat van 1827 bleef slechts papier en Willem I bleef grote beperkingen opleggen aan de 
rooms-katholieken. Zo bleef het verboden om nieuwe kloosters te vestigen op Nederlands grondgebied en 
mochten bestaande kloosters geen novicen aannemen.’ (P. Nissen, 'De mobilisatie van de gelovigen in 
Nederland in de negentiende eeuw,' in: Geloven in de Lage Landen - Scharniermomenten in de geschiedenis 
van het christendom, red. P. Nissen (Leuven: Davidsfonds, 2004), 167.) 
312 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 26. Cf.: ‘De katholieken werden, al heel snel na 1795, beschouwd 
als een belemmering voor de vorming van de natie, omdat hun kerkvorm en geloofsvoorstellingen hen 
zouden onttrekken aan iedere beschavende invloed. Het katholicisme werd niet langer beschouwd als een 
bezoedeling van de zichtbare religieuze orde, maar als een vorm van bijgeloof die de moreel-godsdienstige 
vorming van burgers verhinderde.’ (Van Rooden, Religieuze regimes, 116.) 
313 Cf.: ‘Er kwam een aartsbisschoppelijke zetel in Utrecht. Daarnaast kwamen er bisdommen in Haarlem, 
Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond.’ (Nissen, 'De mobilisatie van de gelovigen in Nederland in de 
negentiende eeuw,' 165.) Voor de achtergronden van het herstel van de hiërarchie, cf.: Hamans, 
Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland - I. Van missionering tot herstel van de hiërarchie in 

1853, 434-442. 
314 Cf.: ‘Eens te meer lijkt de grondwet van 1848 de constitutionele nagel te zijn geweest aan de doodskist 
van de protestantse natie. … ‘1848’ verschafte de katholieken eindelijk het wettelijke kader voor de 
zelfstandige organisatie van hun kerk. De regering liet hen hierbij volledig vrij in de keuze van een 
geschikte vorm. Plannen voor het herstel van een bisschoppelijk bestuur – door de protestanten argwanend 
‘hiërarchie’ genoemd – circuleerden al langer. Na 1848 namen in Nederland vooral leken het initiatief, 
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Aprilbeweging zocht steun bij koning Willem III als vader van het protestantse vaderland. 
Vermoedelijk mede uit onvrede over de nieuwe grondwet van 1848 steunde Willem II het 
protestantse adres tegen Rome. P. Nissen stelt:  
 

‘De petitie die de koning in Amsterdam kreeg aangereikt, telde maar liefst 200.000 
ondertekenaars. Dat was een unicum in de Nederlandse geschiedenis: de petitie vormde de 
eerste massale buitenparlementaire politieke protestbeweging van de negentiende eeuw. Dit 
zou pas in de laatste decennia van de negentiende eeuw, toen de politieke partijen begonnen 
te ontstaan, geëvenaard worden.’315  

 
Dit alles leidde tot de val van het liberale kabinet van Thorbecke. Met het herstel van de 
hiërarchie leefde het katholieke devotionele leven verder op en nam de zichtbaarheid van 
het katholieke volksdeel toe, al was men nog voornamelijk naar binnen gericht. Het in 
Duitsland en Frankrijk toenemende ultramontanisme groeide eveneens sterk in Nederland, 
mede uit dankbaarheid voor het herstel van de hiërarchie.316 Nu er na twee en een halve 
eeuw een einde was gekomen aan de Missio Hollandica, nam het zelfbewustzijn van het 
katholieke volksdeel alleen maar meer toe. De zich emanciperende geloofsgemeenschap 
bouwde een krachtige interne organisatie op.317 Daarbij ontving de Mariadevotie met het in 
1854 door Pius IX afgekondigde dogma van Maria’s onbevlekte ontvangenis een krachtige 
impuls. Eveneens ondersteunde hij de devotie van het Heilig Hart. 
In 1864 vaardigde Pius IX de encycliek Quanta Cura en de bijbehorende Syllabus errorum 
waarin hij alle vrijheden van de Franse revolutie, maar ook het liberalisme en het 
socialisme, de democratie en de vrijheid van godsdienst en geweten veroordeelde. De 
dogmaverklaring van het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 omtrent het primaat van de 
bisschop van Rome en van diens speciale hoogste leergezag inzake definitieve beslissingen 
op het terrein van geloof en christelijk leven, veelal kortweg, doch onnauwkeurig 
aangeduid als ‘de pauselijke onfeilbaarheid’ was eerder ingegeven door de angst voor het 
verlies van alle vormen van gezag in kerk en samenleving dan door  de behoefte zich boven 
Bijbel en traditie te stellen of de rol van het episcopaat te minimaliseren. Toch werden de 

                                                                                                                            
terwijl in Rome de Nederlandse generaal van de jezuïeten, Johannes Phillipus Roothaan (1785-1853), voor 
het herstel van de bisschoppen lobbyde.’ (Van Eijnatten en Lieburg, Nederlandse Religiegeschiedenis, 279.) 
315 Nissen, 'De mobilisatie van de gelovigen in Nederland in de negentiende eeuw,' 161. 
316 Cf.: ‘De tamelijk massale afwending van de ‘gewone gelovigen’ van liberale en moderne opvattingen 
zien wij in deze periode niet alleen in de protestantse kerken, maar ook bij het katholieke volksdeel. 
Halverwege de negentiende eeuw begonnen ook de katholieken, niet alleen in Nederland maar in heel 
Europa, zich als groep te profileren, en zich sterker te oriënteren op Rome (ultra montes – aan gene zijde 
van de Alpen) – zoals de orthodox-protestanten weer vastigheid zochten in de Drie Formulieren van 
Enigheid en de Dordtse kerkorde. Dit ultramontanisme, dat zich niet alleen uitte in pausgetrouwheid, maar 
ook paste in het devotioneel geloofsleven dat we in de eerste helft van de eeuw al constateerden, werd door 
de kerkelijke leiders met graagte overgenomen en gestimuleerd om de internationale eenheid van de 
Katholieke Kerk te versterken.’ (Selderhuis en (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 696.) 
317 Cf.: ‘Uiterlijk leek het herstel van de hiërarchie van weinig belang, daar er geen enkele bisschop aan het 
bestaande aantal werd toegevoegd. De bisschoppen kregen in 1853 slechts een andere titel en een zetelstad. 
Hieraan kon de aprilbeweging haar motivatie niet ontlenen. Het herstel van de hiërarchie was op het vlak 
van de emancipatie van de katholieken echter een grote stap vooruit. Dit werd door de protestanten terecht 
als een  principiële nederlaag beschouwd. Toch was dit niet de enige reden voor de heftigheid van de 
aprilbeweging. De religieuze vooroordelen van de protestanten tegen de katholieken werden gevoed en 
benut door conservatieve politieke krachten, die zich door middel van deze volksbeweging wilden ontdoen 
van de liberale  politiek, van de grote man achter de liberale grondwet van 1848 en de uitwerking ervan 
door het ministerie van Thorbecke. Dit streven is geslaagd.’ (Hamans, Geschiedenis van de Katholieke Kerk 
in Nederland - I. Van missionering tot herstel van de hiërarchie in 1853, 445.) 
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besluiten van dit concilie door veel theologen – katholieke en niet-katholieke –, 
bisschoppen en seculiere opinieleiders zo gelezen.318 Protesten bleven niet uit. Die leidden 
na 1870 tot het ontstaan van afgescheiden katholieke kerkgemeenschappen in Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland, waarbij zich ook de Nederlandse Oud-bisschoppelijke Cleresy- 
een afscheiding uit 1723 –, aansloot: de Oud-Katholieke Kerken. De toonaangevende 
kerkhistoricus Ignaz von Döllinger werd vanwege zijn kritiek op de besluiten van 
Vaticanum I en het Mariadogma van 1854 geëxcommuniceerd.319 Onder Pius IX nam de 
hiërarchisering van de Kerk sterk toe.320 
Het anti-modernisme beleid werkte ook in Nederland door, al was de katholieke 
betrokkenheid in politieke en maatschappelijke aangelegenheden  gering, behalve dan 
inzake het onderwijs. Dit kwam mede doordat rooms-katholieken veelal werden geweerd 
uit belangrijke posities. Van Rooden stelt: ‘De Nederlandse katholieken – iets meer dan een 
derde van de bevolking – bezaten een krachtige religieuze identiteit, maar dachten niet over 
zichzelf als een nationale beweging of bevolkingsgroep. Hun identiteit was een 
merkwaardig mengsel van verbondenheid met de paus en lokale sentimenten.’321 
Aanvankelijk groeiden vooral religieuze organisaties, instituties en congregaties. ‘De 
uitbreiding van deze religieuze wereld naar culturele, politieke en economische sferen vond 
pas plaats in de decennia rond 1900, onder invloed van het voorbeeld van de orthodoxe 
protestanten.’322 
Daarbij bood paus Leo XIII (1878-1903) de ruimte om de moderne vrijheden op 
constructieve wijze te benutten voor de versterking van de positie van het katholieke 
volksdeel. ‘Onder zijn pontificaat werd het zogenaamde organisatiekatholicisme 

                                                 
318 A. Houtepen toont aan dat het concilie aanvankelijk bijeengeroepen was om ‘de dwalingen des tijds’ 
tegen te gaan, wat mede een bekrachtiging van Quanta Cura en de Syllabus Errorum impliceerde, waarin 
ondermeer het materialisme, rationalisme, pantheïsme en ook het socialisme en communisme reeds waren 
veroordeeld. Hij stelt: ‘Kardinalen en bisschoppen vragen om een plechtige erkenning van de rechten van 
de paus tegenover de aanspraken der vorsten en moderne regeringen. … De vraag om een definitie van de 
pauselijke en ook de kerkelijke infallibilitas moet dan ook gezien worden in het licht van de 19e eeuwse 
restauratietheologie, die met het oog op de dreigende houding van vele regeringen en de invloed van de met 
deze moderne democratieën sympathiserende liberaal-katholieken, het enige passende antwoord op de 
“noden des tijds” scheen te zijn.’ (A. Houtepen, Onfeilbaarheid en hermeneutiek - De betekenis van het 
infallibilitas-concept op Vaticanum I (Brugge: Emmaüs, 1973), 109-110.) 
319 Cf.: T.M. Schoof, Aggiornamento - De doorbraak van een nieuwe katholieke theologie (Baarn: Het 
Wereldvenster, 1968), 47. 
320 Cf.: ‘Het Eerste Vaticaans Concilie keurde in 1870 een constitutie goed die de paus bevestigde in zijn 
autoriteit als hoogste macht in de Kerk en als onfeilbaar leergezag wanneer hij plechtige uitspraken deed 
over geloof en zeden. Pius IX aarzelde niet om die macht te usurperen. Hij kwam tussen in het leven van de 
plaatselijke kerken via nuntii en wist de bisschoppen meer en meer aan zich te binden. De bisschoppen 
oefenen op hun beurt een nauwlettende controle uit over de lagere clerici, die voor hun benoemingen 
volledig van hen afhankelijk waren. Zo ontstond een sterk gehiërarchiseerde Kerk, waarin bovendien 
nauwlettend werd toegezien op de orthodoxie van de theologen.’ (L. Gevers, 'De 'belle époque' van de Kerk 
in België. 1830-1940,' in: Geloven in de Lage Landen - Scharniermomenten in de geschiedenis van het 
christendom, red. P. Nissen (Leuven: Davidsfonds, 2004), 172-174.)  
321 Van Rooden, Religieuze regimes, 32. 
322 Ibid., 37. Cf.: ‘Zoals afgescheidenen en dolerenden werden ook rooms-katholieken in de loop van de 
negentiende eeuw gemobiliseerd voor hun confessionele idealen en belangen. Ook zij gingen hun eigen 
onderwijs op touw zetten, gaven hun eigen tijdschriften uit, kenden hun eigen verbanden voor caritas en 
diaconie, zoals de Sint-Vincentiusconferenties. En ze kregen hun eigen historische martelaren in de 
heiligverklaring van de martelaren van Gorcum in 1867, en hun eigentijdse martelaren in de meer dan 
vierduizend Nederlanders die als zoeaven dienst namen in het leger ter verdediging van de Kerkelijke Staat 
tegen de aanvallen van de Italiaanse eenheidsbeweging.’ (Nissen, 'De mobilisatie van de gelovigen in 
Nederland in de negentiende eeuw,' 169.) 
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uitgebouwd: er ontstond een netwerk van politieke, sociale en culturele vereniging die een 
machtsbasis vormden voor katholieke partij en Kerk.’323 In Nederland was het vooral de 
sociale kwestie die bijdroeg aan de katholieke emancipatie. Met name H. Schaepman en A. 
Ariëns namen in deze het voortouw. Zij wisten zich geïnspireerd en gesterkt door de 
encycliek Rerum Novarum (1891) van paus Leo XIII. Rerum Novarum stond voor 
antisocialisme maar bevorderde tegelijkertijd de eenheid van de katholieke arbeiders 
waardoor de encycliek wel als het roomse antwoord op het Communistisch Manifest werd 
beschouwd. De sociale leer werd gefundeerd vanuit het natuurrechterlijke denken en kreeg 
zo de claim van algemene geldigheid mee. ‘En vervolgens, wellicht nog belangrijker, werd 
de leer voorgesteld als ‘onveranderlijk door de eeuwen heen’ en afkomstig van de doctor 
angelicus Thomas van Aquino en andere middeleeuwers. Het gezag van het oude en 
historische moest het katholieke gelijk onderstrepen.’324 Schaepman maakte de encycliek 
tot ‘grondwet’ van de katholieke sociale politiek en hij baseerde hierop zijn 
ontwerpprogramma voor een katholieke partij in 1896 die vanaf 1904 in de vorm van een 
Algemeene Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen aan invloed won.325 
Geleidelijk aan ontwikkelde zich de Rooms-Katholieke Staatspartij die in 1926 
daadwerkelijk gestalte kreeg.326 Zo vormt zich het volgende contrast: ‘Behoorden rooms-
katholieken in het midden van de negentiende eeuw politiek gesproken nauwelijks tot 
“Nederland”, nu vormden zij het centrum van de macht: van 1918 tot 1994 zouden zij in de 
regering vertegenwoordigd zijn en veelal was de minister-president in deze periode 
katholiek.’327  
Op theologisch terrein werd de encycliek Aeterni Patris (1879) van Leo XIII van grote 
invloed, omdat daarmee de theologie van Thomas van Aquino tot officiële leidraad voor het 
Rooms-katholieke theologische onderricht werd verklaard. Dat betekende een pauselijke 
zegen over een in de 19e eeuw ontstane sterke schooltraditie, het z.g. neothomisme. Leo 
XIII was student geweest bij de broers S. en D. Sordi die in het voetspoor van hun 
leermeester, V.B. Buzzetti reeds in het begin van de negentiende eeuw een bepaalde vorm 
van Thomas-receptie, het neo-thomisme trachtten te promoten. In 1825 kon de in 1773 
verboden en ondergronds voortgezette jezuïeten-orde weer tevoorschijn treden. Het waren 
de theologen van de zogeheten. Romeinse School328 (onder andere Perrone, Schrader, 
Passaglia, Franzelin, Kleutgen), allen lid van deze orde, die, naast de vertegenwoordigers 
van de Tübinger Schule, (Möhler, Kuhn) en enkele Romantici (Chateaubriand, Sailer) het 
theologisch klimaat in het Europa van de 19e eeuw beheersten. Ook de Romantiek leidde 
tot een herwaardering van de patristiek en van de studie van de Middeleeuwen. In 1848 
richtten enige Jezuïeten het invloedrijke opinieblad La Civiltà Cattolica op, dat vanaf 1853 
officieel thomistisch werd genoemd. De herleving van het thomisme kreeg een nieuwe 
impuls toen in 1858 de generaal van de jezuïetenorde een nieuwe Ordinatio Studiorum 

                                                 
323 Gevers, 'De 'belle époque' van de Kerk in België. 1830-1940,' 174-175. 
324 P. Luykx, Andere katholieken - Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw 
(Nijmegen: SUN, 2000), 220.  
325 Cf.: ‘Nadien waren het vooral Schaepmans opvolger, de priester Nolens, en minister Aalberse die op 
deze weg verder gingen.’ (Ibid., 213; 218.) 
326 Selderhuis en (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 700. 
327 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 164. Opgemerkt zij, dat in 1945 de Rooms-Katholieke Staatspartij 
wordt opgevolgd door de Katholieke Volkspartij (KVP). Wanneer in 1970 de KVP een grote leegloop kent, 
worden de reeds gemaakte fusieplannen met de ARP en CHU doorgezet, wat in 1980 resulteerde in de 
oprichting van het Christen Democratisch Appèl (CDA). 
328 Cf.: W. Kasper, Die Lehre von der Tradition in der römischen Schule, Herder, Freiburg/Basel/Wien 
1962. 
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publiceerde die geschreven was door de neothomisten D. en S. Sordi, Ch.M. Curci, L. 
Taparelli, J. Kleutgen en M. Liberatore. Schillebeeckx stelt: ‘Deze studieregeling kan 
beschouwd worden als een voorloper van de latere encycliek Aeterni Patris, wat niet zo 
verwonderlijk is, als we bedenken dat Liberatore en Kleutgen ook de hoofdopstellers van 
deze encycliek werden.’329 De theologie van Thomas van Aquino werd gezien als het beste 
inhoudelijke wapen om de waarheid van de Kerk zuiver over te leveren te midden van alle 
dwalingen van de moderne tijd. In Rome ontstond echter eerder interne verdeeldheid tussen 
de diverse scholastieke scholen, dan dat men eensgezind ten strijde trok tegen het 
modernisme. In het kader van deze strijd en de bewaking van de interne eenheid werd 
tijdens het pontificaat van Leo XIII eveneens de Pauselijke Commissie voor de Bijbelstudie 
(kortweg de Bijbelcommissie) opgericht (1902).330 In hoofdstuk 7 over Kreling zal nader 
worden ingegaan op deze strijd om de juiste Thomasinterpretatie. 

2.3.4 Terugblik 

Als we op de drempel van de twintigste eeuw terugkijken op de negentiende eeuw kunnen 
we constateren dat Nederland in de ban is geweest van een virulent vooruitgangsgeloof. 
Aanvankelijk trokken de Hervormde Kerk en de staat gelijk op om onder koning Willem I 
uitdrukking te geven aan de natiestaat. Na de Franse Revolutie was het zaak de beschaving 
weer op peil te brengen en te zorgen voor rust en harmonie op elk levensterrein. 
Godsdienstige verdeeldheid was zeer onwenselijk en zowel de inrichting van de 
Nederlandse Hervormde Kerk volgens het Algemeen Reglement van 1816 als de 
opvattingen van het supranaturalisme zorgden ervoor dat er niet over dogmatische zaken 
werd gestreden. Voor het beoogde christelijk-burgelijke leven, was Jezus Christus het 
hoogste voorbeeld van ware humaniteit. Het streven naar eenheid, orde en rust in politiek-
maatschappelijk opzicht ging hand in hand met de belijdenis dat alle christenen één in 
Christus waren, waarbij zij opgemerkt dat binnen de gehele samenleving er onderscheid 
werd gemaakt tussen ‘christenen’ en ‘katholieken’. De geschiedenis werd gezien als een 
van Godswege geleide continue opvoeding van het mensengeslacht tot een hoger 
beschavingspeil en grotere godgelijkvormigheid. Het supranaturalisme zocht het midden 
tussen de theologie van de Verlichting en het klassieke gereformeerde belijden.  
De tegenstellingen tussen de opvattingen van de Groninger theologen en het Réveil 
kondigden het uiteenvallen van de geconstrueerde harmonie aan, waarbij met de 
Afscheiding zelfs een breuk plaatsvond. Halverwege de eeuw meende Scholten met een 
sterker beroep op de ratio de kerkelijke eenheid vanuit haar beginselen te kunnen funderen 
en in rapport te brengen met de tijdgeest en de moderne wetenschap. Met de opkomst van 
de moderne theologie nam de invloed van de historisch-kritische Bijbelkritiek enorm toe. 
De modernen zagen hierin de oplossing voor de verhouding tussen geloof en wetenschap. 
Hun geschiedenisbegrip werd verbonden met een op het vooruitgangsgeloof geënte 
interpretatie van de evolutieleer en resulteerde in een positivistisch geladen toekomst- en 
mensbeeld. Buitenwerf–van der Molen beschrijft hoe de modernen het christendom als de 

                                                 
329 E. Schillebeeckx, 'Kreling en de theologische situatie van zijn tijd,' in: Het goddelijk geheim - 
theologisch werk van G.P. Kreling OP, red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1979), 50. 
330 In Vigilantiae Studioque wordt gesteld dat alles wat nuttig is voor de Schriftverklaring moet worden 
aanvaard. Tegelijkertijd heeft de commissie de taak om ‘het gezag der Schriftuur te verdedigen met 
vasthouden aan het leergezag der Kerk en gematigd gebruik van allerlei wetenschap en van kritiek’. Cf.: 
Paus Leo XIII, ‘Vigilantiae Studioque’, in: Ecclesia Docens (Hilversum: Gooi en Sticht, 1942), H3, art. 1 
en 2. 
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meest ontwikkelde godsdienst beschouwden en het modernisme zagen als de hoogste vorm 
van christendom.331  
Zowel de Groningers als de uit het Réveil ontstane confessionelen en de daaruit 
voortgekomen ethischen en later de neocalvinisten zagen dit geheel anders en trachtten elk 
op eigen wijze het modernisme te bestrijden. Aangezien deze richtingen alle vanuit eigen 
beginselen opereerden, ontstond er forse onderlinge strijd. De inzet lijkt te zijn wie Jezus 
Christus is geweest en met welk gezag de leer omtrent zijn persoon gestaafd kon worden. 
Deze gezagskwestie is breder ingebed in een algehele maatschappelijke vraag naar 
oriëntatie. Elke richting formuleerde zijn eigen antwoorden en oplossingen voor 
maatschappelijke problemen, waardoor er ondanks de formele scheiding van kerk en staat 
een grote verwevenheid bestond tussen de eigen geloofsopvatting en de positiekeuze in het 
maatschappelijk debat zoals in de schoolstrijd en de sociale kwestie naar voren kwam. Niet 
zonder reden kan betoogd worden dat de richtingenstrijd vrijwel als vanzelf overging in de 
opkomende verzuiling, waarbij de neocalvinisten onder aanvoering van Abraham Kuyper 
voorop liepen.  
Ondanks de verscheidenheid in opvattingen omtrent de verhouding van kerk en cultuur, 
waren de richtingen verbonden in hun afwijzing van het materialisme enerzijds en het 
communisme anderzijds. Ook maakte zich van velen rond de eeuwwisseling een zeker 
pessimisme meester, vanwege de interne verdeeldheid, maar ook vanwege het zichtbaar 
worden van de schaduwzijden van de moderniteit en de toenemende kerkverlating. Er lijkt 
zich een zekere verrechtsing af te tekenen bij zowel rooms-katholieken als protestantsen. 
Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk is de hernieuwde nadruk op het orthodoxe geloof 
niet alleen door de tijdgeest te verklaren, maar ook door de verhouding tot de 
neocalvinisten. Echter ook bij de modernen werd een zekere verschuiving zichtbaar in het 
opkomen van de zogenaamde malcontenten of rechtsmodernen. Met name K.H. Roessingh 
(1886-1925) groeide uit tot een voornaam representant van deze stroming. Meijering zegt 
onder andere over deze theoloog: ‘Met het oud-modernisme wil hij de openheid naar de 
cultuur voor de theologie tot centaal thema maken, maar die openheid houdt in zijn tijd juist 
een sterke nadruk op de tegenstelling tussen God en mens in, dus op zonde en genade, op 
de persoon van Christus en op een maatschappij-kritische opstelling.’332 In zijn artikel De 
uitgangspunten ener christologie op den grondslag der kritische theologie poneert 
Roessingh een herziening van het oud-liberale beeld van de historische Jezus waarin voor 
de goddelijke genade geen plaats meer was. Een andere grote rechts-moderne theoloog is 
G. J. Heering (1879-1955), met name bekend vanwege zijn negatieve oordeel over de 
Constantijnse wending uit 311 in De zondeval van het Christendom. Rasker verklaart: ‘De 
zondeval bestaat voor hem niet in de kerstening van het Romeinse Rijk tot een “corpus 
christianum” als zodanig, maar wel in het feit, dat de God der christenen tot een oorlogs- en 
overwinningsgod en de miles Christi van soldaat des vredes tot oorlogssoldaat gemaakt 
werd.’333  
Naast de Confessionele Vereniging werd in 1906 de Gereformeerde Bond opgericht met als 
één van haar oprichters de Utrechtse hoogleraar H. Visscher. Hij bekritiseerde volgens 
orthodox gebruik het ontstaan van de staatskerk onder Constantijn, maar ook de 
middeleeuwse eenheidscultuur, de regentenkerk ten tijde van de Nederlandse Republiek en 

                                                 
331 Cf.: ‘De modernen zagen de historische Bijbelkritiek als dé oplossing voor de geloofs-problematiek van 
de negentiende-eeuwer.’ (Buitenwerf- van der Molen, God van vooruitgang - De popularisering van het 
modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880), 196.) 
332 Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven - Van Roessingh via Schilder tot Kuitert, 16. 
333 Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 228. 
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de synodale organisatie afkomstig uit het Algemeen Reglement die hij alle verwierp als 
uitingen van hoogmoedige eenvormigheidsdrang.334 In 1908 neemt M. van Grieken de 
leiding over, nadat Visscher zich teleurgesteld uit het bestuur had teruggetrokken, en krijgt 
zij de naam Gereformeerde Bond tot Verbreiding en Verdediging van de Waarheid in de 
Nederlandsche Hervormde Kerk. Haar streven was de Nederlandse Hervormde Kerk uit 
haar diepe val op te richten, waarbij de Dordtse Kerkorde haar uitgangspunt vormde.  
Het zelfvertrouwen van het rooms-katholieke volksdeel was in de tweede helft van de 
negentiende eeuw sterk toegenomen. Politiek gezien werd de Katholieke Volkspartij in de 
twintigste eeuw een bepalende factor binnen de regering, zoals hieronder zal worden 
beschreven. In godsdienstig opzicht groeiden de rooms-katholieken in Nederland uit tot een 
voorbeeld voor katholiek Europa voor wat betreft de gehoorzaamheid aan Rome en 
devotionaliteit. De theologische ontwikkeling kan weinig verheffend worden genoemd. In 
de seminaries werd de zogenaamde ‘handboekentheologie’ onderwezen en bij gebrek aan 
een eigen universitair klimaat, was men in intellectueel opzicht geheel afhankelijk van 
voornamelijk Leuven en Rome. In §2.4.4 zal blijken dat ook op dit terrein de rooms-
katholieken in Nederland zich verder zullen ontplooien met als eerste sprong vooruit de 
oprichting van de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923. In zeker opzicht vormt zich 
aldaar reeds rondom Kreling iets van een Hollandse School. Met de komst van de Vlaming 
Schillebeeckx, als opvolger van Krelings en met de benoeming van Schoonenberg, krijgt 
rooms-katholiek Nederland in zowel nationaal als internationaal opzicht twee 
toonaangevende theologen. 

                                                 
334 Cf.:  Haitjema, De Richtingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, 211. 
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2.4 De 20e eeuw: ontwikkelingen en tendensen  

2.4.1 De Eerste Wereldoorlog als cesuur 

Het uitbreken van de Eerste wereldoorlog in 1914 betekende een radicaal einde van de 
‘belle époque’, zoals de negentiende eeuw wel werd genoemd. Aanvankelijk werd de 
oorlog door velen met vreugde begroet werd en leek zij vanuit nationalistisch oogpunt een 
fantastisch avontuur, waarin morele deugden, heldenmoed en technische verworvenheden 
ampel gedemonstreerd konden worden. De oorlog werd dan ook voorgesteld als een 
zuivering van tal van gedegenereerde elementen in de maatschappij en aangemerkt als een 
zaak van fundamenteel belang voor het voortbestaan van de natie. Zij opende bovendien de 
mogelijkheid om nieuwe gestalte te geven aan de expansiedrift van het nationalisme. Zeker 
Duitsland verleende aan de oorlog een universele strekking van een strijd in het belang van 
de mensheid. Als de kruitdampen in 1918 echter optrekken en de slachtoffers van deze 
loopgravenoorlog ontelbaar blijken, komt men tot een geheel ander oordeel. Von der Dunk 
stelt:  
  

‘Over de betekenis van die oorlog, ook voor de Europese cultuur, heerst nauwelijks verschil 
van mening: het werd een krachtmeting zoals de wereld er nog geen had gezien. Het was de 
eerste grote botsing van geïndustrialiseerde naties, waarbij miljoenen soldaten werden 
ingezet, waarbij de techniek een ongehoorde vuurkracht mogelijk maakte en waarbij op den 
duur een groot deel van de bevolking werd ingeschakeld. De gigantische offers en 
krachtsinspanningen vroegen om een legitimatie die aan weerszijden door een fanatieke 
oorlogspropaganda werd verschaft, waarbij de vijand als incarnatie van het kwaad werd 
afgeschilderd. Achteraf bleek dit armageddon voor het diepgewortelde vooruitgangs- en 
beschavings-optimisme van de Europese bevolkingen een onherstelbare klap, en het bleek 
de schoot van revoluties, van geheel nieuwe massabewegingen en ideologieën en van 
vormen van staatstirannie, zoals men die in de geschiedenis eveneens niet eerder had 
gekend.’335 

 
Na de oorlog worden meerdere tendensen zichtbaar bij wijze van reactie. Enerzijds leeft het 
gevoel dat een dergelijke oorlog nooit meer mag voorkomen en is de wil aanwezig om de 
puinhopen weer op te bouwen. Anderzijds krijgen de meer pessimistische gevoelens van 
voor de oorlog ruim baan en groeit er bij velen een gevoel van zinloosheid, met een zeker 
nihilisme als gevolg. Tegelijk blijkt een deel van de ‘frontgeneratie’ vatbaar voor een 
gewelddadig vulgair-darwinisme van het recht van de sterkste. Over het geheel genomen 
was er grote teleurstelling binnen de bestaande orde die het drama van het oorlogsgeweld 
niet had kunnen voorkomen. Er groeide een krachtig protest tegen de oude elite en de 
traditionele waarden en normen. Om de natie te herstellen achtten sommigen een nationale 
revolutie wenselijk, terwijl voor anderen de socialistische revolutie in Rusland van 1917 
een afschrikwekkend voorbeeld was waardoor zij een meer gematigd beleid voorstonden. 
De blikrichting van Westerse landen ging meer dan ooit uit naar de Nieuwe Wereld die 
voor het eerst Europa te hulp had moeten komen en het amerikanisme als beeld van de 
moderniteit deed geleidelijk aan zijn intrede.  
Al met al was het levensgevoel van na de oorlog onvergelijkbaar met dat van voor de 
oorlog. De jaren na de oorlog worden vaak getypeerd als de roaring twenties. Tal van 
apocalyptische denkbeelden doemden op en men vreesde het einde van de beschaving 
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tenzij er een krachtig antwoord kwam op de verschrikkingen van de wereldoorlog. Ook 
Nederland, hoewel neutraal gebleven in de oorlog, kon aan enige turbulentie niet ontkomen. 
In 1918 kondigde de socialist Troelstra de revolutie aan. En hoewel deze niet doorbrak, 
hield ze de gemoederen danig in bedwang. Het schrikbeeld van een totale revolutie leek 
vooral de conservatieven in de kaart te spelen. Eén van de grootste onheilsprofeten was 
Oswald Spengler, wiens Untergang des Abendlandes uit 1919 ook in Nederland 
bekendheid kreeg. 
Het antwoord op alle onheilstijdingen en crisisbesef leek te moeten komen van de 
hervormingsbewegingen die krachtig inzetten op de jeugd. Volgens Von der Dunk berustte 
het naoorlogse denken op de volgende twee axiomata: ‘de noodzaak van een nieuwe, 
“totale” mens, die al zijn mogelijkheden weer tot een harmonische eenheid zou omsmelten, 
en het geloof in de jeugd als verlossende kracht.’336 In tegenstelling tot het negentiende 
eeuwse levensbesef werd het leven en de mens als zodanig de naoorlogse 
geïndustrialiseerde maatschappij als zeer gefragmentariseerd ervaren. Men zocht een nieuw 
mensbeeld dat lichaam en geest weer verenigde en een nieuwe maatschappelijke orde. De 
hervormingsbewegingen hadden een antirationalistische trek en zochten naar een 
harmonische ontplooiing van de jeugd, daar waar het kapitalisme en de techniek de mens 
van zichzelf en zijn omgeving dreigden te vervreemden. De jeugdbeweging, die zich door 
de oorlog meer bewust geworden was van het belang van de politiek, groeide enorm. 
Vooral de meer revolutionaire en extremistische groeperingen trokken jeugd aan, omdat de 
gevestigde orde nog steevast bepaald werd door de oude generatie.  
Het fragmentarische levensbesef werkte eveneens teamvorming en gemeenschapszin in de 
hand, want het individu was niet meer in staat het leven in zijn moderne complexiteit te 
overzien. Dit besef dook ook in de wetenschap op, waar de diverse experts elkaar steeds 
meer nodig hadden voor een goed oordeel. Door geologische ontdekkingen bleek de aarde 
een veel langere historie te hebben dan gedacht. De kosmos was voorts groter dan 
verwacht, terwijl de sociologie en de psychologie de complexiteit van de samenleving en de 
menselijke psyche steeds verder blootlegden.  
Hoewel een groot gevoel van desoriëntatie de tijd na de oorlog kenmerkt, wilde men ook de 
herwonnen vrijheid benutten. In de kunst vierden stromingen als het surrealisme, het 
dadaïsme, het expressionisme en het avant-gardisme hoogtij. De verdwijning van tal van 
oude zekerheden leidde in de steden tot een hedonistische levensstijl; ook dat zijn de 
‘roaring twenties’. Op vrijwel elk terrein, van religie tot rechtspraak en politiek, werd er 
geklaagd over gezagsverlies. Ook in de kunst was er sprake van normvervaging, als 
tegenhanger van de massificatie en mechanisatie van het leven. Nieuwe levensfilosofieën 
als het vitalisme vonden brede ingang, evenals het in de jaren twintig opkomende 
existentialisme met als inspirators F. Nietzsche, de fenomonoloog E. Husserl en vooral S. 
Kierkegaard. De grootste filosofen van deze stromingen waren K. Jaspers, M. Heidegger en 
J.-P. Sartre. 
In de jaren dertig werd de Westerse wereld opgeschrikt door een economische crisis. 
Hierdoor kreeg het vooruitgangsdenken een nieuwe schok te verwerken. De grote 
werkloosheid die het gevolg was trof ook Nederland. Naast het dalende welvaartspeil sloeg 
een zekere mate van verveling toe en een gevoel van overbodigheid legde een lacune in de 
zingeving bloot. J.H.C. Blom typeert Nederland in de jaren dertig als een burgerlijk-
verzuilde maatschappij, die in een brede crisis verkeerde: ‘De internationale betrekkingen 
en de politieke en geestelijke ontwikkelingen rechtvaardigen het gebruik van het woord 
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crisis, hoezeer ook door overmatig gebruik versleten.’337 Idealen van gelijkheid, vrijheid en 
vooruitgang, die de negentiende eeuw diepgaand hadden beïnvloed, werden nu openlijk 
betwijfeld. In Nederland was de cultuurcrisis weliswaar minder ingrijpend dan in de landen 
die daadwerkelijk in de Eerste Wereldoorlog hadden geparticipeerd, maar de gevolgen 
waren duidelijk merkbaar. De tegenstellingen tussen de confessionele en socialistische 
politieke partijen werden steeds groter, wat zich onder andere uitte in de schoolstrijd en in 
de strijd omtrent het kiesrecht en de ‘sociale kwestie’.  
Blom meent dat de verzuiling diep verworteld is met de Nederlandse geschiedenis en reeds 
in de tweede helft van de negentiende eeuw vorm kreeg onder invloed van de 
modernisering en massificering van de maatschappij als gevolg van met name de 
industriële revolutie. Hij onderscheidt vier grote zuilen, te weten een katholieke, een 
(orthodox-)protestante, een sociaal-democratische en een neutraal/liberale zuil, en hij ziet 
de verzuiling als een emancipatoir proces: ‘De emancipatiebewegingen, die in de tweede 
helft van de 19e eeuw in Nederland ontstonden, leidden tot organisatie op velerlei terrein 
van bevolkingsgroepen, die juist in organisatie hun kracht zochten, door middel daarvan 
hun emancipatie nastreefden.’338 Tegelijkertijd was er tussen de elites van elke zuil de 
nodige samenwerking, daar geen van de zuilen de meerderheid genoot in het 
maatschappelijk en politiek bedrijf. ‘Geheime diplomatie’ en ‘compromissluiting’ typeren 
de politiek van die tijd, waarbij van de bevolking gehoorzaamheid aan de partijelite werd 
verlangd.  
 

‘Speciaal bij de drie ‘zuivere’ zuilen was dat een direct uitvloeisel van de emancipatiestrijd 
waarin discipline en volgzaamheid aan de leiding een belangrijke rol speelden en het 
herhaalde, militante, getuigen van beginselen sterk samenbindend was. In de uitbouw van 
de voor de katholieken en (orthodox-)protestanten althans formeel bereikte emancipatie, 
werkte een dergelijke houding nog lang door.’339  

 
Overigens bestond er ook binnen de verschillende zuilen de nodige differentiatie. Daarnaast 
kende de samenleving diverse ‘mini-zuilen’. Tevens bleef de maatschappij verdeeld in drie 
sociaal-economische klassen: de bezittende klasse, de kleine burgerij en de arbeiders. 
Daarbij verloren de uitgebouwde zuilen grotendeels hun oorspronkelijke emancipatoire 
karakter en ontstond er eerst stabiliteit en later zelfs stagnatie.340 Er rezen belangrijke 
vragen omtrent orde, gezag en vrijheid die zowel binnen de zuil speelden als op 
overkoepelend niveau. Over het geheel genomen heerste er dwars door alle standen heen 
vergelijkbare sociale gedragscodes en fatsoensnormen. Het nationale element speelde 
eveneens een belangrijke verbindende rol. Ondanks de verschillende nuances tussen de 
zuilen kan dit nationalisme als volgt worden getypeerd:  
 

                                                 
337 J.C.H. Blom, Crisis, bezetting en herstel - Tien studies over Nederland 1930-1950 (Den Haag: Nĳgh & 
Van Ditmar, 1989), 6. 
338 Ibid., 9. Blom merkt op dat de liberaal-neutrale zuil feitelijk geen zuil wilde zijn, maar het 
desalniettemin wel was. Maar deze zuil was veel minder hecht dan de andere drie. 
339 Ibid., 11-12. Blom stelt overigens dat de samenwerking in de dertiger jaren nog niet werkelijk gold voor 
de sociaal-democratische zuil, wegens het heersende anti-socialisme. 
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2. God en geschiedenis: een christologisch dilemma 

 

  

94 

‘Het Nederlandse “nationalisme” was geen opdringerig, chauvinistisch of militaristisch 
nationalisme, maar meer een bezonken tevredenheid over de uniekheid en voorbeeldigheid 
der Nederlandse samenleving, waaraan slechts in de verdediging tegen aanvallen en bij de 
verheelijking van bepaalde episoden uit het verleden een zekere pathos niet vreemd was. De 
fascistische en nationaal-socialistische vormen van nationalisme waren de burgerlijke 
groepen te opgewonden en te schreeuwerig en werden dan ook als on-Nederlands, een niet 
geringe beschuldiging in dit verband, afgewezen.’341 

 
Aan de randen van deze verzuilde maatschappij bevonden zich extremistisch-rechtse of –
linkse groepen, vaak met een antiburgerlijke inslag. Ter linkerzijde van het spectrum waren 
dat communisten, revolutionaire en onafhankelijke socialisten, syndicalisten en anarchisten. 
Rechts bevonden zich met name fascisten en nationaal-socialisten.342 Verder onderscheidt 
Blom nog een aantal overgangsgroeperingen, waarvan de belangrijkste die van de sociaal-
democratie is. Deze ontwikkelde zich ‘van een revolutionair getinte naar een evolutionair-
parlementaire beweging, van een arbeidersbeweging naar een volksbeweging, van 
afwijzing naar hervorming der maatschappij, vooral door middel van “ordening”, een 
woord met een magische klank in de jaren dertig’.343 
In Italië en Duitsland kwam het echter tot een ander ordeningsmodel, namelijk dat van 
fascisme als hypernationalistisch antwoord op de crisissituatie. Von der Dunk stelt:  

 
‘Het fascisme kan achteraf de grote, tot in alle vezels van de samenleving doordringende 
cultuurschok van de twintigste eeuw worden genoemd. Zonder dat verschijnsel en zijn 
decennialange nawerking valt de Europese cultuur ook in de tweede helft van deze eeuw 
niet te begrijpen. Het mensbeeld werd erdoor veranderd, anders en ingrijpender misschien 
nog dan door de Eerste Wereldoorlog, anders ook dan door de communistische systemen 
volgens Sovjetrussisch voorbeeld.’344 

 
Het succes van het fascisme en het nationaal-socialisme van Hitler dient mede te worden 
verstaan tegen de achtergrond van zowel de sinds de Eerste Wereldoorlog in een crisis 
verkerende burgerlijke wereldorde als het opkomende nihilisme en scepticisme. Volgens 
Von der Dunk ontstond er een soort van hypernationalistisch credo dat zich kenmerkte door 
een antihumanistische contramoraal, de apocalyptische behoefte aan een nieuwe mens en 
een nieuwe orde en de daarmee samenhangende roep om een krachtig leider en een 
verlosser als brenger van de nieuwe heilsstaat.345 Hitler maakte handig gebruik van deze 
verwachtingen door als Führer in te spelen op bestaande ‘messiaanse verwachtingen’. Hij 
liet tevens de maakbaarheid van de toekomstige heilsstaat zien.  
Totalitaire dictaturen leken een gepast antwoord op de economische crisis maar 
mobiliseerden ook allerlei emoties van agressie en teleurstelling die achter hun façade van 
orde en fatsoen schuilgingen. De collectieve moraal van deze totalitaire regimes ging als 
vanzelf gepaard met geweld dat paste in het nieuwe mensbeeld en werd gebruikt om 
machtstructuren overeind te houden. Emancipatietendensen en vooruitgangsgeloof vonden 
een gezamenlijke weg in ideologieën en in het totalitarisme als vervanging van de vroegere 
religieuze en morele standaard. Met grote kracht kwam de propaganda op als middel om 
‘het volk’ een gemeenschappelijke opinie op te leggen. Von der Dunk meent dat de 
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opkomst van de propaganda de moderne cultuur, die reeds gekenmerkt werd door een 
steeds verdergaand waarheidsrelativisme, in haar achilleshiel trof. Waar de intellectuele 
elite steeds meer tot de conclusie kwam dat de waarheid onkenbaar was, poneerde de 
ideologie met kracht een eigen geconstrueerde werkelijkheid: 
 

‘Heel het optreden en de ideologische boodschap van de totalitaire systemen was juist 
expliciet gericht tegen die modernistische twijfelzucht en onzekerheid. Hun 
overtuigingskracht was te danken aan de absolute zekerheden die zij verkondigden, waarbij 
zij profiteerden van die algemene onzekerheid. Die kon bijdragen tot een vervaging van de 
grens tussen waarheid en leugen. En zo werd de taal, en daarmee de waarheid, door de 
dictaturen volledig tot instrument van de macht gedegradeerd.’346 

 
De economische crisis leek het failliet van het liberale individualisme aan te kondigen. 
Collectivistische stelsels werden meer en meer omarmd als de gewenste bescherming van 
het individu en de natie. Botsende ideologieën leidden tot de nodige polarisatie op zowel 
nationaal als internationaal niveau. In zijn befaamde In de schaduwen van morgen vertolkt 
Huizinga de stemming in het interbellum als volgt:  
 

‘Wij zien voor oogen, hoe bijna alle dingen, die eenmaal vast en heilig schenen, wankel zijn 
geworden: waarheid en menschelijkheid, rede en recht. Wij zien staatsvormen, die niet meer 
functioneren, productiestelsels, die op bezwijken staan. Wij zien maatschappelijke krachten, 
die in het dolzinnige doorwerken. De dreunende machine van dezen geweldigen tijd schijnt 
op het punt om vast te lopen.’347  

 
Tegelijkertijd stelt hij dat er geen tijd is geweest waarin de mens zichzelf zo bewust was 
van het feit dat door gezamenlijke inzet de beschaving tot grote hoogte kon stijgen. Maar 
ook was de maatschappij nog nooit zo ontwricht geweest als nu, met name doordat het oude 
christelijke fundament door de opkomst van secularisatie en atheïsme voorgoed verdwenen 
was. Ondanks alle verschillen zien velen de parallel met de ineenstorting van het Romeinse 
Rijk in de vijfde eeuw. Zeker binnen de kerken klinkt de vraag of een nieuw heidendom 
aanstaande is, maar ook daarbuiten werd gevreesd voor het einde van de beschaving. 
Daarbij leeft volgens Huizinga een sterk besef dat er geen weg terug meer is en geen 
restauratie mogelijk. Gedomineerd door wetenschap en techniek verschilt de huidige tijd te 
veel van elke voorgaande periode in de geschiedenis.348 
Men besefte dat de crisis afgewend diende te worden, maar nieuwe wegen werden niet zo 
gemakkelijk gevonden. Volgens Huizinga komt dit mede doordat het oordeelsvermogen 
van de moderne mens is verzwakt vanwege de enorme toestroom van kennis en inzichten. 
Tevens ontbrak het op elk front aan helder gezag en had de ontkenning van de intelligibele 
wereld volgens hem verregaande consequenties voor de ethiek en het normbesef. De 
technische mogelijkheden omtrent abortus, maar ook de ‘bacterie-oorlog’ riepen nieuwe, 
grote vragen op. Eens te meer bleek het leven strijd te zijn. Maar waar binnen het 
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christendom de strijd tegen het kwaad helder leek en de overwinning tot harmonie zou 
leiden, leek strijd voor velen nu het uitgangspunt te zijn en werd zij in menige ideologie 
verheerlijkt. Strijd, revolutie en de wil tot macht leken inherent te zijn geworden aan het 
politieke denken, onderbouwd als zij worden door de theorieën van Nietzsche, Marx, 
Darwin en meer ‘moderne’ denkers als Hans Freyer en Carl Schmitt. Huizinga merkt op:  
 

‘Vijftienhonderd jaar geleden wijdde Augustinus eenige hoofdstukken van zijn grootsche 
conceptie De Civitate Dei aan het eenvoudige betoog, dat alle strijd, zelfs die der wilde 
dieren en van den mythischen aartsroover Cacus, het herstel van een toestand van evenwicht 
en harmonie ten doel had, dien hij vrede noemde. Deze eenvoudige waarheid, dat de 
mensch in den kosmos streeft naar harmonie en niet naar disharmonie, om te keeren, door 
den oorlog als normalen staat te huldigen, bleef voorbehouden aan de wijsheid der 
twintigste eeuw.’349 

 
De vervaging van het oordeelsvermogen, de verheerlijking van het bestaan, de aanprijzing 
van een naïef heroïsme, de propaganda, de verheerlijking van de jeugd, het lichaam, ‘Blut 
und Boden’, en de afwijzing van gezag en dienstbaarheid komen volgens Huizinga samen 
in de typering puerilisme, een abnormaal kinderlijke houding, waarmee men zich afzet 
tegen de verheerlijking van de ratio uit de vorige eeuw. Hij stelt vast: ‘De verwarring van 
spel en ernst, die op de bodem ligt van alles wat hier onder den naam puerilisme begrepen 
werd, is van al de kenmerken van het hedendaagsche lijden van den tijd ongetwijfeld een 
der belangrijkste.’350 De Rooy meent dat men enerzijds de jeugd wenste te disciplineren om 
zo de toekomst in bedwang te houden, en anderzijds juist de jeugd de ruimte wilde geven 
vanwege de inspirerende werking van hun idealen op de oudere generaties. Hij stelt:  
 

‘… de jeugdbeweging werd zelfs gezien als de erfopvolgster van de drie grote 
emancipatiebewegingen van de negentiende eeuw: na de afschaffing van de 
slavernij, de opkomst van de moderne arbeidersbeweging en de verheffing van de 
vrouw was nu de tijd aangebroken van de jeugd. Hier begint de kenmerkende trek 
van de twintigste eeuw om de jongerencultuur te beschouwen als een barometer 
waaraan de toekomst valt af te lezen.’351  

2.4.2 De Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw 

De Tweede Wereldoorlog versterkte de gevoelens van onrust en chaos en overtrof de Eerste 
in wreedheid en voorbeelden van ontmenselijking. De algemene tendensen van 
globalisering, massificatie, technologisering en een sterk verbeterde logistiek, bleken 
omgezet te kunnen worden in een vreselijk destructivisme van onophoudelijke 
bombardementen, bezettingsterreur en bovenal de massamoorden en de opsluiting van 
tallozen in concentratiekampen. Het fascistisch-nazistisch regime bracht een nieuwe 
Europese orde aan op de basis van een racistische en totalitaire politiek.  
Pas na de oorlog kwamen de verschrikkingen van dit bewind werkelijk aan het licht en 
werd de complete ontaarding van al wat als menselijk beschouwd werd zichtbaar. En 
ontbrandde een groot debat over schuld en verantwoordelijkheid, dat om concrete 
beantwoording vroeg in de ‘zuivering’ en berechting van landverraders.352 De 
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zingevingsproblematiek van voor de oorlog keerde in extreme vorm terug en een nieuw 
existentialisme onder aanvoering van Albert Camus en Jean-Paul Sartre trachtte de vraag te 
beantwoorden hoe de mens kon overleven in de absurditeit van het bestaan. 
Ondanks de enorme verwoesting, verliep de wederopbouw van Europa zeer snel. 
Wereldwijd was men doordrongen van de noodzaak van een fundamenteel nieuwe 
toekomst, waarin voor een nieuwe wereldoorlog geen plaats mocht zijn. Maar doordat het 
Westen en de Sovjetunie zich deze toekomst geheel verschillend voorstelden, stond de 
wederopbouw van meet af aan in het teken van zowel vrees als hoop. Europa werd in 
tweeën gespleten, wat het meest zichtbaar werd in Duitsland. De Westerse democratie en 
het communisme kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan, wat het politieke belang van 
de wederopbouw nog versterkte. De dreiging van wat later de ‘koude oorlog’ zou worden 
genoemd, vormde een van de achtergronden van het Marshallplan uit 1947.353 Maar de 
Tweede Wereldoorlog maake ook een andere disbalans zichtbaar, namelijk die tussen de 
Europese mogendheden en hun koloniën. De vrede in Europa ging gepaard met een 
wereldwijde revolutionaire beweging van de gekoloniseerde volkeren die zich wilden 
ontdoen van de heerschappij van Europa.354  
Paradoxaal genoeg herrees Europa temidden van deze desoriëntatie en dreiging in minder 
dan een decennium uit de as en groeide door naar een ongekend welvaartspeil. Vanuit 
Amerika ontstond er een soort tweede industriële revolutie die de mechanisering deed 
overgaan in automatisering.355 Tevens zocht men naar een nieuw geestelijk fundament, wat 
voorlopig gevonden werd in het personalisme: ‘Deze van oorsprong Franse gedachtegang 
ging ervan uit dat men slechts mens was als men ‘mens in de gemeenschap’ was en dat er 
sprake moest zijn van een wederkerige verantwoordelijkheid van mens en gemeenschap.’356 
Het personalisme moest het antwoord vormen op het collectivisme van de totalitaire 
regimes en het individualisme van het liberale kapitalisme. Von der Dunk constateert dat er 
vanaf de jaren vijftig een nieuw uitgangspunt binnen de geesteswetenschappen zichtbaar 
werd: ‘Het betreft een verschuiving van de belangstelling in de geesteswetenschappen van 
individualiteit of persoon naar maatschappij, en daarmee samenhangend van proces naar 
systeem, van ontwikkeling naar structuur, van ding naar functie, van object naar relatie en 
netwerk, van de zaak zelf naar haar plaats in een geheel.’357 Binnen de filosofie werd de 
metafysica vaarwel gezegd door zowel het existentialisme, als ook door Merleau-Ponty met 
zijn nadruk op de fenomenologie en eveneens door het logisch-positivisme of de 
analytische filosofie.  
Hiermee samenhangend klonk de roep naar een nieuwe politiek, die de 
neutraliteitsgedachte moest loslaten. De oprichting van de Nederlandse Volksbeweging in 
1945 zorgde voor een belangrijk platform om de vernieuwing van de maatschappij gestalte 

                                                 
353 Cf.: Von der Dunk, De verdwijnende hemel, II, 214. 
354 Cf.: ‘Het dekolonisatieproces was natuurlijk al veel eerder begonnen, maar de voor iedereen zo 
plotselinge verzwakking van de Europese koloniale mogendheden opende volledig de sluizen voor een 
onweerstaanbare onafhankelijkheidsstrijd die van het ene gebied op het andere oversloeg. Staten als 
Frankrijk, Nederland, België en Portugal, die zelf door een sterkere mogendheid omver waren gelopen of 
bezet, of – zoals in het geval van het neutrale Portugal – allang door onzichtbaarheid op het internationale 
toneel hadden geschitterd, waren de status en het prestige waarop hun macht ten dele had berust, grondig 
kwijtgeraakt.’ (Ibid., 215.)  
355 Cf.: Ibid., 219. 
356 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 205. 
357 Von der Dunk, De verdwijnende hemel, II, 276. 
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te geven. Een oud tijdperk was afgesloten, zo werd verklaard.358 Binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk was reeds tijdens de oorlog een vernieuwingsbeweging ontstaan, die de 
tegenstelling tussen orthodoxie en vrijzinnigheid wilde doorbreken. Met name W. Banning 
speelde hierin een grote rol.359 Hij streefde naar een religieus socialisme en meende dat er 
binnen de Hervormde Kerk en Nederland als geheel een ethisch reveil moest plaatsvinden. 
Hij behoorde tot de ‘Heren van Zeventien’ die onder leiding van Schermerhorn nadachten 
over de vorming van een christelijke staat na de oorlog.360 Men streefde naar een doorbraak 
van de verzuiling, die concreet gestalte kreeg in de oprichting van de Partij van de Arbeid 
in 1946.  
Binnen de Katholieke Volkspartij was er eveneens sprake van verandering, in de zin dat zij 
een rooms-rode coalitie vormde met de PvdA.361 Hoewel ‘de doorbraak’ maar ten dele 
slaagde, werd volgens De Rooy de band tussen geloof en politiek wel losser na de Tweede 
Wereldoorlog.362 Het maatschappelijk middenveld groeide en ook daar waar de zuilen nog 
in stand bleven, ontstond er toch een grotere mate van gelijkvormigheid, die voornamelijk 
gevoed werd door een nieuw materialistisch vooruitgangsgeloof. Tot de jaren zestig leek 
groei het parool te zijn van de samenleving in wederopbouw. Op bovennationaal niveau 
groeide de ‘idee Europa’. Dit idee was niet nieuw en kan zelfs al worden teruggevoerd tot 
op de middeleeuwen. Maar na de Tweede Wereldoorlog ontstond er wel een nieuwe, 
krachtige impuls.  
 

‘Er bestond een uitgesproken en onuitgesproken axioma dat het nationalisme een van de 
oorzaken was van de wereldoorlogen. Die konden – met de overheersende macht van 
Amerika en de Sovjet-Unie voor ogen – als een lange Europese broederkrijg en 
zelfverscheuring worden getypeerd. Wilden de Europeanen niet naar een tweederangs 
toneel worden verwezen, dan was aaneensluiting nodig en dan moest dat nationalisme 
worden overwonnen.’363  

 
Hoewel de Europa-gedachte feitelijk alleen West-Europa bevatte, zocht men toch inspiratie 
in het oorspronkelijke Europa-idee vanuit het verlangen om een legendarisch verleden 
opnieuw gestalte te geven. Het gezag van de geschiedenis werd gebruikt om richting te 
geven aan de toekomst van Europa.  
 

‘Terwijl de socialisten van huis uit altijd hun internationale verbondenheid en broederschap 
hadden beklemtoond en in het verleden dikwijls daarom door de rechtse partijen als 
onnationale verdachte lieden waren bestempeld, waren het nu de christen-democratische en 
de meer conservatieve partijen, voorheen de steunberen van de nationale staat, die zich als 
de warmste voorstanders en gangmakers van de Europagedachte ontpopten als recept tegen 
nationalisme en nationale enghartigheid. Er ontstond een Europese christen-democratische 
unie. Europa als bovennationale christelijke-culturele eenheid werd het nieuw ideaal, dat 
zich evenzeer tegen het nationalisme als tegen het communisme richtte.’364 

                                                 
358 Cf.: Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw - Nederland in de jaren zestig, 27-29. En: De Rooy, 
Republiek van rivaliteiten, 206-207. 
359 Woltjer, Recent Verleden - De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw, 140. 
360 Cf.: Ibid., 141. 
361 Cf.: De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 205-209. 
362 Cf.: Ibid., 223. 
363 Von der Dunk, De verdwijnende hemel, II, 224. 
364 Ibid., 228. Cf.: ‘Europa stond eens als het christelijk avondland tegenover de bedreiging door de islam, 
zoals het nu stond tegenover de bedreiging door het sovjetcommunisme. Met name in katholieke kring, 
waar men altijd een supranationale instelling had gekend en gekoesterd, versmolt het Europabeeld met het 
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De naoorlogse periode van de wederopbouw wordt dus gekenmerkt door groei en 
vooruitgang. Hernieuwde orde en stabiliteit golden als voorwaarde voor de toename van de 
welvaart. Individuele verantwoordelijkheid en gemeenschapszin kwamen tot uitdrukking in 
het personalisme en in de zorg voor het gezin maar ook in de talloze verenigingen en in het 
bovennationale idee ‘Europa’. De oudere generatie wilde de jonge generatie een 
welvarende toekomst geven via een goede scholing. Tegelijkertijd groeide er echter een 
kloof tussen de generaties. Meteen naar de oorlog werd een groot onderzoek gedaan naar de 
jeugd, dat uiteindelijk vijf jaar zou beslaan. De conclusie was dat de jeugd verwilderd was 
en door de bezetting vermoedelijk getraumatiseerd.365  
De kloof met de oudere generaties vergrootte zich intussen. Door de naoorlogse 
geboortegolf was de nieuwe generatie jongeren groot in aantal en door een toenemende 
opleiding pasten zij zich beter aan de snel veranderende technologische samenleving aan. 
Zij misten tevens de concrete ervaring van de oorlog en de crisis. ‘In de tweede helft van de 
jaren vijftig bleek een generatie op te groeien die niet meer door verlangen naar normaliteit, 
carrièredrang en een nuchter scepticisme werd beheerst.’366 Maar volgens J. Kennedy kon 
deze jongere generatie slechts zo opgroeien dankzij het behoedzame, maar tolerante beleid 
van de oude gezagsdragers. De kloof tussen de generaties was minder absoluut dan men 
deed voorkomen, zo stelt hij, want de oudere generaties deelden de antiburgerlijke idealen 
van de jeugd.367  
Hij wijst op de invloed van de verschillende perspectieven op ‘de geschiedenis’ in 
Nederland. Het calvinisme geloofde van oudsher dat de geschiedenis door Gods hand wordt 
geleid en de feitelijke ontvouwing is van een goddelijk plan. Daarentegen oefende een op 
het Duitse idealistische en romantische gedachtegoed gebaseerd geschiedenisbegrip van 
beweging en ontplooiing invloed uit op de politieke elite van de jaren vijftig. Kennedy ziet 
in dit historisme, dat de ‘natuurlijke ontwikkeling’ van de geschiedenis respecteerde, een 
belangrijke verklaring van de heersende pacificatiepolitiek: ‘Voor elites met zeer 
uiteenlopende overtuigingen werd ‘de hand van de geschiedenis’ met haar ogenschijnlijk 
onmiskenbare aanwijzingen een basis waarop consensus-beleid kon worden ontworpen.’368 

2.4.3 De revolutionaire jaren zestig en zeventig  

Kennedy stelt dat het mede te danken is aan de politiek van de heersende elite dat 
introductie van de pil ontstond een andere seksuele moraal. Amsterdam werd eind jaren 
zestig één van de belangrijkste centra’s van de seksuele revolutie.369 De anti-regenteske 
protestacties werden eind jaren zestig grimmiger. Wereldwijd was er sprake van ‘revolutie’. 
‘De kern daarvan lijkt het verwerpen van traditie en conventie en het zoeken naar een 
nieuwe, eigen en persoonlijke authenticiteit, al enige decennia geliefkoosde onderwerpen in 
de filosofie en sociale wetenschappen.’370 De studentenrevoluties hadden in Nederland geen 

                                                                                                                            
beeld van het christelijke avondland, en de Europabeweging kreeg een christelijk-katholieke halo.’ (Ibid., 
227-228). Deze tendens wordt aan protestantse zijde zichtbaar bij onder andere Noordmans, Van Ruler en 
Berkhof. 
365 Cf.: De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 219. En: Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw - Nederland in 
de jaren zestig, 42-43. 
366 Von der Dunk, De verdwijnende hemel, II, 270. 
367 Cf.: Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw - Nederland in de jaren zestig, 10; 120v. 
368 Ibid., 18. 
369 Cf.: Ibid., 141. 
370 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 238. 
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grote omvang, maar de ontwikkelingen op sociaal-ethisch gebied – met vraagstukken 
omtrent abortus, drugs, pornografie en euthanasie – waren wel opzienbarend binnen de 
internationale verhoudingen, evenals de toenemende secularisatie en deconfessionalisering 
van de Nederlandse samenleving.  
De Rooy ziet de ineenstorting van de rooms-rode coalitie in 1966 als een belangrijke 
oorzaak van de turbulentie in de jaren nadien.371 Op politiek gebied werd er alom gesproken 
van een ‘gezagscrisis’.372 De confessionele politieke partijen verloren aan omvang en 
macht, met name de KVP, en nieuwe partijen als de Democraten’66 en de Politieke Partijen 
Radikalen (1968) ontstonden. Met name D’66 wilde een radicale doorbreking van het 
politieke bestel. Vanaf 1973 werd een samenwerkingsverband gezocht tussen de 
protestantse ARP en CHU en de KVP, wat uiteindelijk in 1980 resulteerde in de oprichting 
van het Christen-Democratisch Appèl. Globaal gezien ontstond er een driedeling tussen de 
liberalen, de sociaal-democraten en het CDA als constante factor in de coalities tot 1994. 
Nederland ontwikkelde zich tot een verzorgingsstaat met wat men noemt een 
‘polderpolitiek’, vanwege alle overlegstructuren en het streven naar consensus. De Rooy 
typeert de jaren vanaf 1973 tot de eeuwwisseling met de woorden ideologische 
onderkoeling. De idealen uit de jaren zestig bleken een utopie te zijn geweest. De 
maatschappij bleek minder maakbaar dan gedacht, zoals hernieuwde economische crises en 
werkloosheid aantoonden. Nederland was een egalitaire samenleving geworden zonder een 
breed gedragen nationaal besef, wat tegen het eind van de twintigste eeuw extra zichtbaar 
werd in relatie tot de integratieproblematiek van allochtonen.373 Tevens groeide het besef 
van onveiligheid door de toegenomen criminaliteit en het ontbreken van hechte sociale 
structuren.  
Tezamen met de vernieuwingsdrang nam de maatschappijkritiek in de laatste decennia dan 
ook toe, bijvoorbeeld vanuit de Frankfurter Schule met Fromm, Marcuse, Adorno, 
Horkheimer en Habermas als belangrijke woordvoerders. Zij bekritiseerden het mensbeeld 
van de Verlichting en stelden dat de technische ratio een bedreiging vormde voor het 
ethisch normbesef. De morele ontwikkeling van de mens zou zijn achtergebleven bij de 
technologische ontwikkeling.374 Zij stelden de totale vervreemding aan de orde waarin de 
moderne mens verkeerde. Hun directe tegenstanders vonden zij in de vertegenwoordigers 
van het neo-positivisme. 
Aan het einde van de jaren zeventig komt het begrip ‘postmodernisme’ in zwang als kritiek 
op, maar in zeker zin ook als voortzetting van het modernisme. Belangrijke 
vertegenwoordigers waren J.F. Lyotard en J. Derrida. Von der Dunk stelt dat het 
postmodernisme wortelt in ‘het faillissement van de cultureel-maatschappelijke 
bevrijdingsdroom: ‘Het ideologische radicalisme van de hoopvolle opbouw sloeg om in een 
anti-ideologisch radicalisme van afbraak en ontmanteling van alle voormalige goden- en 
drogbeelden.’375 

                                                 
371 Cf.: Ibid., 237. 
372 Cf.: Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw - Nederland in de jaren zestig, 152v. 
373 Cf.: De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 262v. 
374 Cf.: Von der Dunk, De verdwijnende hemel, II, 444v. 
375 ‘De werkelijkheid moest ontrafeld worden, zo luidde nu het devies. Ze was gebaseerd op voorspiegeling 
zonder wezenskern. Deconstructie, decodering, representatie, simulatie, mimesis, conventie, pastische, 
cliché, code, teken, signaal werden ineens kernwoorden in het postmodernistische vocabulaire en gaven de 
belangstelling en de aard van het vernaderde bewustzijn aan. Macht, dictaat, orde, paternalisme, rang, 
objectivisme vormen de negatieve pool, zijn de tekenen van een valse norm, niet slechts in sociaal-politieke 
zin maar ook in het denken. De maatstaven van de culturele opstand bleven van kracht, alleen stond er geen 
utopie als norm meer tegenover, zoals bij de bevlogen wereldverbeteraars.’ (Ibid., 469-470.) 
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Von der Dunk noemt de egalisering van de oude standenmaatschappij één van de meest 
kenmerkende veranderingen in de twintigste eeuw. Deze maatschappelijke verandering gaat 
gepaard met een sterk waardenrelativisme. Hij beschrijft hoe emancipatiebewegingen de 
bestaande hiërarchieën binnen het sociaal-maatschappelijke en geestelijke leven 
ontmantelen, waardoor de normatieve standaard niet langer door een elite wordt bepaald 
maar door het brede maatschappelijke midden:  
 

‘Die normvervaging is daarmee zelf een cultureel fenomeen, en wel van de eerste orde. De 
cultuur wordt zo mede gekenmerkt door haar eigen ontbinding als het exclusieve domein 
van hogere geestelijke expressievormen en als metamorfose tot het geheel van alle uitingen 
die geen uitsluitend plat materieel doel dienen. De invloed van de grote politieke en 
maatschappelijke en niet minder van de technisch-wetenschappelijke omwentelingen op het 
denken, de moraal en het levensgevoel is in de twintigste eeuw zo diep geweest dat alle 
culturele verschijnselen er de sporen van dragen, althans onbegrijpelijk blijven zonder die 
inwerking.’376  

 
Alle ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw kunnen bezien worden als een 
voortdurend streven naar emancipatie en democratisering van de samenleving in al haar 
facetten, met de techniek en de natuurwetenschappen als belangrijkste motor. Het is een 
voortdurende strijd tussen gezag en vrijheid, waarbij vrijwel elke emancipatiebeweging in 
haar tegendeel verkeert zodra haar doelen grotendeels bereikt lijken te zijn. Von der Dunk 
stelt dat door de democratisering de richting van de emancipatie in de loop van de 
twintigste eeuw verandert en tendeert naar een zekere vulgarisering:  
 

‘Tot aan de opkomst van massabewegingen als communisme, fascisme en nationeel-
socialisme op het historische toneel, en tot de komst van de welvaartsmaatschappij was de 
blik opwaarts gericht geweest. Emancipatie betekende overname van het beschavingsniveau 
en het normbesef van de sociaal hoger staande stand of klasse. Die trend naar boven was al 
onder de totalitaire dictaturen gestopt. De machtige leiders van die systemen waren zelf van 
eenvoudige afkomst en zij riepen ‘het volk’ of ‘het proletariaat’ uit tot de kern van de natie. 
Dat hield een verlegging in van de normen. De consumptiemaatschappij zette onder de vlag 
van de democratisering die tendens voort, de blik werd neerwaarts gericht, de doorsnee 
werd in cultureel opzicht normatief. Sociale emancipatie betekende niet langer aanpassing 
aan de elites. Integendeel, de elites pasten zich aan de massa en haar waarden aan.’377 

2.4.4 Enige ontwikkelingen in de twintigste eeuw op godsdienstig terrein 

De voor deze studie relevante theologische ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk zullen integraal verwerkt worden in de komende hoofstukken. Hier wordt 
volstaan met een korte schets van enige kenmerkende tendensen binnen de Rooms-
katholieke kerk. 
De controle op de wetenschap als zodanig nam onder Leo’s opvolger Pius X (1903-1914) 
verder toe en alles wat ook maar enigszins als ‘modernistisch’ kon worden bestempeld, 
werd verboden. Zijn encycliek Pascendi Dominici Gregis (1907) en de daarop in 1910 
volgende en aan alle theologen en pastores opgelegde antimodernisteneed diende de Kerk 
opnieuw af te schermen van elke invloed van buitenaf. In 1908 werd onder andere de 
kritische Bijbelse theoloog A. Loisy geëxcommuniceerd. De interne strijd tussen de 
Romeinse katholieke faculteiten over de ware aard van het thomisme ging onverminderd 

                                                 
376 Von der Dunk, De verdwijnende hemel, I, 10.  
377 Von der Dunk, De verdwijnende hemel, II, 409. 
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voort. In 1914 publiceerde de Congregatie voor de Seminaries en Universiteiten 
vierentwintig filosofische stellingen die het onderricht in de leer van Thomas moesten 
reguleren en die de grondbeginselen van Thomas’ denken hadden te verankeren. De 
historische basis van deze stellingen werd door tegenstanders onder kritiek gesteld. Het 
kerkelijk leergezag bepaalde dat binnen het onderwijs Thomas als basistekst voor de 
colleges gold met de stellingen als veilige richtlijnen voor de interpretatie. Een invloedrijke 
neothomist als R. Garrigou-Lagrange verabsoluteerde deze richtlijn zelfs en hij bestreed 
elke afwijking hiervan. Ook nu weer groeide de interne verdeeldheid tussen met name 
Dominicanen en Jezuïeten. Maar ook binnen de orden liepen scheidslijnen van thomisten, 
heterodoxe thomisten en niet-thomisten. Schillebeeckx oordeelt: ‘Wat oorspronkelijk als 
scholastiek reveil was bedoeld en buiten Rome meestal zo werd gepraktiseerd, werd in de 
Romeinse universiteiten een binnen-katholieke splijtzwam.’378 Onder paus Benedictus XV 
(1914-1922) werd vervolgens in lijn met het Eerste Vaticaans Concilie de nieuwe 
centralistisch uitgewerkte Codex Iuris Canonici ingevoerd (1917). Eveneens verklaarde hij 
in zijn encycliek Ad Beatissimi Apostolorum dat aan de leer van de Kerk geen enkele 
afbreuk gedaan kon worden en dat zij ook niet op onderdelen verworpen mocht worden. 
Vanaf 1917 werden volksmissies verplicht gesteld, waarbij voornamelijk paters 
redemptoristen rondtrokken en voor enkele dagen hun intrek namen in een pastorie om 
meerdagelijks te preken en een grote ‘geestelijke schoonmaak’ te houden. Daarnaast 
werden er tal van processies, bedevaarten en lekenretraites georganiseerd om de gelovigen 
stevig aan de kerk te binden.379 Tegelijkertijd voerde deze paus een veel gematigder beleid 
dan zijn voorganger. 
Pius XI (1922-1939) zette het restauratieve beleid van Pius X voort in de hoop om de 
verbroken oude wereldorde zoveel mogelijk te herstellen. Hij trachtte het Godsrijk te 
verbreiden met de inzet van de leken middels de beweging van de Katholieke Actie die de 
secularisatie tegen zou moeten gaan. Gevers stelt: ‘De Katholieke Actie werd door de 
kerkleiders gezien als het medium bij uitstek om een kruistocht te voeren voor de morele 
herbewapening van de samenleving.’380 Ook in Nederland won de katholieke zuil tijdens 
het interbellum aan kracht en invloed. Het verzet tegen de fronten van het negentiende 
liberalisme, het kapitalisme als ook het socialisme droeg ertoe bij dat de eigen identiteit 
meer gestalte kreeg. De katholieke zuilvorming wordt wel met de volgende twee termen 
getypeerd: ‘tussen bescherming en verovering’.381 Het laatste woord duidt dan met name op 
de ‘ontluiking’ van het katholieke volksdeel na de lange periode van onmondigheid binnen 
de protestantse natiestaat. De door Pius XI opgerichtte Katholieke Actie, die met een beroep 
op het koningschap van Christus pleitte voor een totale vernieuwing van alle dingen: omnia 
instaurare in Christo, kreeg juist ook in Nederland grote steun. Tevens werd in 1936 door 
de katholieke elite de Actie ‘voor God’ opgericht met als doel de ‘morele herbewapening 
van het katholieke volksdeel’.382  
Men hoopte dat de Rooms-katholieke kerk zou uitgroeien tot volkskerk en mede om die 
reden werd het gezin in het middelpunt geplaatst tijdens het interbellum. Dat diende 
gemodelleerd te worden naar het voorbeeld van de Heilige Familie van Nazareth. 

                                                 
378 Schillebeeckx, 'Kreling en de theologische situatie van zijn tijd,' 54. 
379 Cf.: P. de Coninck en P. Derkse, Roomsch in alles - Het rijke roomse leven 1900-1950 (Zwolle: 
Waanders, 1996), 12-14. 
380 Gevers, 'De 'belle époque' van de Kerk in België. 1830-1940,' 181. 
381 Dit is de titel van een bundel opstellen onder redactie van J. Billiet uit 1988. Cf.: Luykx, Andere 
katholieken, 226. 
382 Ibid., 241. 
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Deugdzaamheid, harmonie, arbeidszin, braafheid en onderdanigheid golden als de hoogste 
deugden en men diende te streven naar zo groot mogelijke gezinnen.383 De school gold als 
het verlengstuk van kerk en gezin en droeg eveneens bij aan de religieuze socialisatie.384 
Met zijn encycliek Divini illius magistri (1929) onderstreepte Pius XI het belang en de 
plicht van de christelijke opvoeding. In Casti Connubii (1930) werd de heiligheid van het 
huwelijk onderstreept, het verbod op echtscheiding nader aangescherpt en de 
vruchtbaarheid van het huwelijk gepromoot. Daarnaast hechtte Pius XI grote waarde aan de 
missie en ook daarvoor vond hij in Nederland grote steun.385 Het aantal geestelijken steeg 
in deze jaren explosief.386 In zijn encycliek Quadragesimo Anno uit 1931 komt Pius XI tot 
een hervorming van de sociale leer van de Rooms-katholieke kerk in relatie tot de nieuwe 
sociaal-maatschappelijke vragen en problemen die sinds Rerum Novarum waren ontstaan. 
Met zijn oproep tot beperking van de staatsinmenging, hoewel grotendeels gericht tegen het 
groeiende totalitarisme, voelden de Nederlandse katholieken zich tevens gesterkt in hun 
toegenomen zelfbewustzijn.387 
Belangrijk voor de emancipatie van de Nederlandse katholieken en de tentoonspreiding van 
het ‘rijke roomse leven’ was het werk van Gerard Brom. Hij was, mede als oprichter en 
redacteur van de Beiaard in 1906, een grote inspirator van het rooms-katholieke apostolaat. 
Het streven was herkerstening - oftewel herkatholisering – van Nederland en de gehele 
wereld, inclusief cultuur en wetenschap. Mede op zijn initiatief werd het Comité tot 
Bekeering van Nederland opgericht. Samen met J. van Ginneken en F. Frencken, was hij 
ervan overtuigd dat de Rooms-katholieke Kerk de protestanten in alles kon overtreffen. In 
1923 stonden zij aan de basis van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Tot die tijd werd 
de theologieopleiding geheel verzorgd aan de seminaries en grootseminarie; alleen Leuven 
kende van oudsher een Rooms-katholieke universiteit.  
In tegenstelling tot diverse conservatieven wilde Brom ook leken een rol laten spelen in het 
apostolaat. Tevens stond hij open voor het gesprek met ‘andersdenkenden’ wat onder 
andere resulteerde in de vorming van de Oecumenische Professorenkring in 1931.388 Ook 
G.P. Kreling participeerde in deze kring. Luykx meent dat de katholieke 
emancipatiebewegingen gekenmerkt worden door secularisatie of modernisatie enerzijds en 
katholiek reveil, verzuiling, voortgaande mobilisering en identiteitsvorming anderzijds als 

                                                 
383 De Coninck en Derkse, Roomsch in alles, 6. 
384 Cf.: Ibid., 50. 
385 Cf.: ‘De verbreiding van het geloof onder de ‘heidenen’ was een van de belangrijkste aandachtsvelden 
van paus Pius XI die zich profileerde als missiepaus. Hij verliet zich hierbij in belangrijke mate op de 
prefect van het ‘missiedepartement’, de Congregatio de Propaganda Fide. In de jaren 1918--1932 was dit de 
Nederlandse redemptorist W.M. van Rossum, die sedert 1911 curiekardinaal was. Hij was bij uitstek de 
held van de Nederlandse katholieken.’ (Ibid., 23.) 
386 Cf.: ‘Het aantal parochies nam toe van 916 in 1856 tot 1384 in 1936. Honderden nieuwe kerken verrezen 
en veranderden het aanzien van Nederland. Aan priesters was geen gebrek. Tijdens het interbellum was 
zelfs sprake van een spectaculaire groei van het aantal roepingen. Tussen 1920 en 1935 steeg het aantal 
seculiere en reguliere geestelijken met respectievelijk 50% en 240%.’ (Ibid., 10.) 
387 Luykx zegt over de rooms-katholieke zuil: ‘Zo’n verzuild subsysteem was immers te beschouwen als 
een soort staatsvrije ruimte, waar in de rol van de overheid marginaal was. ‘Publiek belang’ en 
‘overheidstaak’ liggen hier dus juist níet in elkaars verlengde. Lang voordat in de pauselijke encycliek van 
1931 het subsidiariteitsbeginsel zijn klassieke formulering kreeg, praktiseerden katholieken op die manier 
het achter dat beginsel liggend ideaal.’ (Luykx, Andere katholieken, 226-227.) 
388 Cf.: P. Luykx, 'Verzuiling en biografie - Gerard Brom tussen idealisme en werkelijkheid,' in: De 
dynamiek van religie en cultuur: geschiedenis van het Nederlandse katholicisme, red. M. Monteiro, et al. 
(Kampen: Kok, 1993), 286; 295; 298. 
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twee kanten van één medaille.389 Houtepen duidt de ontwikkeling van ‘het rijke roomse 
leven’ als volgt:  
 

‘Seksuele moraal en huwelijkstrouw, celibaat en kloosterleven, Maria-devoties en 
katholieke opvoeding tot deugd en ascese worden in dit amalgaam vanaf de dertiger jaren 
van de 20e eeuw tot het speerpunt van de katholieke “way of life”. In tal van parochiële 
volksmissies, in intensief retraitewerk, in katholieke standorganisaties, jeugd- en 
sportverenigingen, scholen en internaten werd een opvoedingsideaal vormgegeven, dat tot 
deze “way of life” voorbestemde.’390  

 
Op deze wijze werd zeer gericht en krachtdadig de emancipatie van het katholieke 
volksdeel bewerkt, wat tevens een mengeling van geborgenheid in de eigen kring als ook 
een zekere mate van repressie en controle tot gevolg had. Hoe dan ook nam het 
zelfbewustzijn van de Nederlandse katholieken enorm toe, zeker ook bij de jonge 
generaties.  
De in 1950 verschenen encycliek Humanis Generis van paus Pius XII wordt algemeen 
beschouwd als de laatste grote poging om het modernisme buiten de kerkdeuren te houden. 
Ook de Nouvèlle Theologie werd opnieuw gekapitteld. Samen met enige andere professoren 
werd De Lubac ontslagen aan Fourvières. In hetzelfde jaar vond de afkondiging van het 
dogma van de ten hemel opneming van Maria plaats. Na de Tweede Wereldoorlog bleek de 
organisatorische verzuiling van het katholieke volksdeel echter al gauw haar hoogtepunt te 
hebben bereikt.391 Ondanks de gezochte en uiterlijk getoonde eenheid, kunnen reeds eerder 
enige tekenen van verdeeldheid worden gesignaleerd. Zo had de meer progressieve 
Schaepman voortdurend weerstand ondervonden van meer conservatieve geesten zoals 
M.A. Thompson. Anton van Duinkerken wees er in 1933 al op dat de uiterlijke eenheid van 
de katholieke zuil een innerlijke verscheurdheid kende. En Luyxk schetst het klimaat in de 
vijftiger jaren aldus: ‘Tegelijk echter kon men aan alle kanten tekenen ontwaren die op 
onvrede, onrust en crisis wezen.’392 Veranderingen werden al vroeg zichtbaar in de zich 
steeds meer verzelfstandigende jeugdcultuur, waarin ook katholieke jongeren 
participeerden. De algeheel veranderende seksuele moraal kwam ook steeds meer in 
conflict met de katholieke moraaltheologie. Tevens zorgde de katholieke intelligentsia voor 
de nodige ‘onrust’ en vooral de groei van de sociale wetenschappen ging gepaard met de 
nodige mentaliteitsveranderingen.393 
Een eeuw na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie bleek de katholieke zuil 
inderdaad aan het wankelen te geraken. In reactie op de ‘doorbraak’ volgde in 1954 het 
bisschoppelijk mandement De katholiek in het openbare leven van deze tijd, dat opriep om 
de eenheid van het katholieke volksdeel te handhaven en dat het lidmaatschap van de 
PVDA sterk ontraadde, terwijl het lezen van Het Vrije Volk en het luisteren naar de VARA 
verboden werd. Het mandement wekte bij velen ergernis en verzet op.394 De emancipatie 

                                                 
389 Cf.: Luykx, Andere katholieken, 241. 
390 A. Houtepen, 'Rome of Noordwijkerhout? - De conflicten in rooms-katholiek Nederland na 1950,' in: 
Kerk en conflict - Identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom, red. W. Otten, et al. 
(Zoetermeer: Meinema, 2002), 194. 
391 Luykx, Andere katholieken, 186. 
392 In zijn artikel ‘Erger dan de Reformatie?’ schrijft Luykx: ‘Geestelijken zaten in over verouderde vormen 
van zielzorg; leken, vooral de intellectueel gevormden onder hen, protesteerden tegen het heersend 
klerikalisme en gaven af op restanten van het rijke roomse leven; en onder de jeugd leek zich een groeiende 
onverschilligheid ten aanzien van kerk en geloof door te zetten.’ (Ibid., 186-187.) 
393 Cf.: Ibid., 208-209. 
394 Cf.: De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 224. 
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van het katholieke volksdeel begon zich langzaam maar zeker te onttrekken aan de 
kerkelijke structuren.  
 

‘Rondom het bisschoppelijk mandement van 1954 voltrok zich, zoals genoegzaam is 
beschreven, de scheiding der geesten onder de bisschoppelijke, academische en politieke 
opinieleiders. Het ging om de keuze voor een open of gesloten katholicisme in het publieke 
domein van partijpolitiek, vakbondswerk, pers en omroep. Maar daar niet alleen: ook op het 
terrein van de geestelijke gezondheidszorg, de seksuele opvoeding van jongeren en het 
huwelijksberaad inzake verantwoord ouderschap, gemengd huwelijk en echtscheiding 
werden al vroeg in de vijftiger jaren heel wat conflicten uitgevochten.’395 

 
De kerkelijke hiërarchie voerde zelf ook de nodige hervormingen door. Tevens werd vanaf 
1955 bijna een hele generatie bisschoppen vervangen. De nieuwkomers, waaronder W. 
Bekkers, bisschop van Den Bosch, bleken over het algemeen meer ruimte te bieden voor 
veranderingen dan hun voorgangers. En met name het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965) zorgde voor daadwerkelijk vernieuwingen binnen de Rooms-katholieke kerk. 
Gaudium et Spes, de pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd, betekende 
een beslissend andere verhouding ten aanzien van de moderniteit en het einde van het vanaf 
de negentiende eeuw gevoerde beleid dat in Humanis Generis (1950) nog was bekrachtigd. 
Het monopolie van het neothomisme binnen de theologie werd opgeheven, waardoor de 
door  fenomenologie, existentialisme en historische kritiek beïnvloede ‘nieuwe theologie’ 
meer legitimatie ontving. Ook werd er nu daadwerkelijk ruimte geboden voor de 
oecumenische en interreligieuze dialoog.  
In 1965 werd het bisschoppelijk mandement uit 1954 ingetrokken en werd een beroep 
gedaan op het geweten van de individuele gelovige. De Rooy ziet hierin een dubbele 
beweging van vernieuwing enerzijds en afname van gezag anderzijds: ‘De bisschoppen 
zagen alom het afnemen van ‘de bindingskracht van het gezag’ en trokken zich 
(grotendeels) terug uit het publieke domein en gingen nu de nadruk leggen op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen.’396 In datzelfde jaar ontving kardinaal 
Alfrink de zogenoemde ‘brief van zestien’. L. Knuvelder, de leider van het Michaellegioen, 
trad op als hun voornaamste woordvoerder en zij uitten hun ontevredenheid met het 
progressieve beleid van de Nederlandse bisschoppen. Zij werkten hun ideeën uit in het 
tijdschrift Confrontatie en trachtten zo tegengas te geven aan wat zij als ontwrichtingen van 
het katholieke geloof beschouwden.397 Vooral toen in 1966 de Nieuwe Katechismus 
verscheen – grotendeels van de hand van P. Schoonenberg – trok de Confrontatiegroep fel 
van leer. ‘Velen hebben het boek gezien als expressie en symbool van het Nederlandse 
katholicisme, de Grote Zondebok van de naconciliaire tijd voor sommigen en het Grote 
Paradijs der Vernieuwing voor weer anderen.’398 Gevers beschouwt de encycliek Humanae 

                                                 
395 Houtepen, 'Rome of Noordwijkerhout?' 
396 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, 249. 
397 Cf.: Houtepen, 'Rome of Noordwijkerhout?' 198-199. 
398 A. Chiaruttini, L. Alting von Geusau en F. Joannes, (red.), Het dossier van de Nederlandse Katechismus 
(Utrecht: Bruna, 1969), 14. De reacties zijn complex: ‘Onder de zogenaamde progressieven kunnen velen 
een zekere teleurstelling niet verbergen en zo kon de vreemde situatie ontstaan dat tegenover een uiterst 
‘rechtse’ kritiek een uiterst ‘linkse’ te vinden is die de samenstellers verwijt te zijn blijven stilstaan bij een 
reeds vóór het Tweede Vaticaans Concilie algemeen aanvaarde theologie. In het boek is niets te vinden over 
de ‘Dood van God’, over de problemen van revolutie, van oorlog en vrede, en zoveel andere voornamelijk 
sociale problemen die voornamelijk in de jaren na 1965 in de theologie zo’n enorme rol zijn gaan spelen.’ 
(Ibid., 14-15). 
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Vitae (1968) als een belangrijk keerpunt in de strijd tussen progressieven en conservatieven 
in België:  
 

‘De pauselijke uitspraken in verband met geboorteregelende praktijken verwekten bittere 
reacties van vele katholieken die gehoopt hadden op een minder strikte kerkelijke 
benadering en een grotere ruimte voor de persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Hervormingsgezinde priesters raakten ontgoocheld door Romes onverkort vasthouden aan 
het priestercelibaat. Dat leidde rond 1970 tot een crisis van het priesterschap, met vele 
uittredingen en een drastische daling van het aantal intredingen.’399 

 
In Nederland waren de reacties nog veel heftiger, temeer omdat al deze thematieken 
rondom de seksuele moraal mede gesprekonderwerpen waren van Pastoraal Concilie te 
Noorderwijkerhout, dat werd voorgezeten door kardinaal Alfrink. Van 1968 tot 1970 
hadden een zestal plenaire vergaderingen plaats, waarin eveneens werd gesproken over het 
gezag in de kerk, oecumene, de wijding van vrouwen en de afschaffing van het celibaat. 
Diverse vernieuwingen in de liturgie en de catechese werden doorgevoerd. Terwijl de 
Nederlandse kerkprovincie tot het Tweede Vaticaans Concilie vaak bestempeld werd als 
‘roomser dan de paus’, baarde de ingezette progressieve lijn Rome nu de nodige zorgen. 
Mede op instigatie van paus Paulus VI bleef het celibaat gehandhaafd. Tevens reageerde 
Rome met de benoeming van enige conservatieve bisschoppen, zoals A. Simonis in 
Rotterdam en J. Gijsen in Roermond. Zo groeide de tweespalt tussen progressieven en 
conservatieven.  
Rome steunde de traditionalistische beweging en nadat paus Johannes Paulus II in 1985 
zelf naar Nederland was gekomen zonder aandacht te schenken aan de 
vernieuwingsimpulsen, kreeg de progressieve protestbeweging gestalte in de Acht Mei 
Beweging, met De Bazuin als belangrijkste orgaan. Het al bestaande conservatieve Contact 
Rooms-katholieken, met als spreekbuis het Katholiek Nieuwsblad geraakte met deze 
beweging in een scherpe polemiek.400 De eenheid of communio van het ‘katholieke 
volksdeel’ leek voorgoed verbroken. Ook de benoeming van de gematigde oecumenicus 
Willebrands, die tot dan toe de voorzitter van het Secretariaat voor de eenheid was geweest, 
tot kardinaal kon daar weinig verandering in brengen. Houtepen merkt op: ‘Intussen 
“verdampte” de kerk onder invloed van een voortschrijdende secularisatie, afnemende 
kerkbetrokkenheid en een dramatische vermindering van het aantal priesters.’401  
Hij merkt tevens op dat het conflict binnen de Nederlandse kerkprovincie in breder verband 
moet worden gezien van de strijd tussen traditionalisten en vernieuwers zoals die ook al 
tijdens het Tweede Vaticaans Concilie zelf was gevoerd. Terwijl de traditionalisten op het 
concilie ogenschijnlijk het onderspit hadden gedolven, bleken zij bij de nadere uitwerking 
van de constituties in de jaren na het concilie toch weer de touwtjes in handen te hebben. 
De vraag of het kerkgezag inderdaad centraal vanuit Rome moest worden geregeld, dan wel 
in eerste instantie berustte bij de plaatselijke bisschop en de lokale kerken werd bepalend 
voor de manier waarop men Lumen gentium interpreteerde. Rome koos voor de handhaving 
van het centralistische bestuur. Houtepen meent dat deze kwestie over de kerkstructuur van 
primair oecumenisch belang is: 
 

                                                 
399 L. Gevers, 'Kerk in de kering. De Vlaamse Kerk en de wending van het Tweede Vaticaans Concilie,' in: 
Geloven in de Lage Landen - Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom, red. P. Nissen 
(Leuven: Davidsfonds, 2004), 196. 
400 Houtepen, 'Rome of Noordwijkerhout?' 188-189. 
401 Ibid., 189. 
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‘De kerken van Oost en West hebben eeuwenlang geleefd in de overtuiging dat elke lokale 
kerkgemeenschap, als zij samenkomt voor de viering van Schrift en Tafel, Woord en 
Sacrament, verbonden is met alle zusterkerken waar hetzelfde Woord, dezelfde Doop en 
dezelfde Eucharistie worden bediend. Elke deelkerk weet zich daarin volledig katholiek, 
maar zoekt de verbinding, het verband en de solidariteit met de andere lokale kerken 
wereldwijd via een uitgesproken band met de kerk en de bisschop van de stad Rome, 
centrum van de eenheid op grond van het daar gelokaliseerde martelaarsgetuigenis van 
Petrus en Paulus. Het is deze kerkvisie uit het eerste millennium, die in de traditie van de 
Oosterse kerken bewaard is gebleven en waarvoor ook binnen de kerken die zijn 
voortgekomen uit de Reformatie van de 16e eeuw na 50 jaar oecumenisch gesprek een 
groeiende waardering bestaat.’402 

 
Juist ook in sociaal-ethische vraagstukken blijkt het centraal gezag andere keuzen te maken 
dan velen in de lokale geloofsgemeenschappen zouden wensen. Voorbeelden daarvan zijn 
het conflict rondom de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie uit de jaren tachtig, 
waarin Rome de al te zeer marxistische uitgangspunten veroordeelde. Een ander voorbeeld 
de kritische reacties in vele deelkerken op de richtlijnen voor het seksuele leven en de 
geboorteregulering in de encycliek Humanae Vitae uit 1968 en de vele vervolguitspraken 
van het centrale leergezag over seksualiteit, relaties, huwelijk en echtscheiding waarmee 
grote groepen rooms-katholieken, gelovigen en pastores zich niet kunnen verenigen. Zo 
komt bij velen de vraag op in hoeverre de bedoelingen van het Tweede Vaticaans Concilie 
werkelijk zijn gerealiseerd. In de bespreking van het werk van E. Schillebeeckx zal blijken 
dat hij danig teleurgesteld is geraakt door de in zijn ogen magere doorwerking van het 
concilie en de ‘tegenwerking’ van de conservatieve curiekardinalen en bepaalde 
Nederlandse bisschoppen. Hoewel minder expliciet keert ook Schoonenberg zich tegen de 
in de negentiende eeuw sterk toegenomen hiërarchisering van de Kerk en zijn leven lang 
tracht hij het neothomisme vanuit de gehele traditie van de kerk opnieuw te doordenken en 
te vertolken naar het heden en de toekomst, zoals zal worden aangetoond in hoofdstuk twee 
van deel drie. 
Aan protestantse zijde werden de crisisjaren in het interbellum  beheerst door de 
zogenoemde theologie van de crisis en dan met name door de Zwitserse theologie. 
Voornamelijk de theologie van K. Barth zou in Nederland een grote doorwerking krijgen. 
De reeds meermalen genoemde theoloog Bultmann zocht aansluiting bij het existentialisme 
van Heidegger. In het hoofdstuk over Noordmans zal hierop nader worden ingegaan. De 
jaren rondom de Tweede Wereldoorlog stonden vooral in het teken van de reorganisatie van 
de Nederlandse Hervormde Kerk, resulterend in de nieuwe kerkorde van 1951. Noordmans, 
Van Ruler en Berkhof hebben elk de nodige invloed op deze reorganisatie gehad, zoals zal 

                                                 
402 Ibid., 203-204. Alfrink had op een symposium voor Europese bisschoppen in 1967 vergelijkbare 
woorden gesproken: ‘Omdat de ene Kerk van Christus slechts concrete werkelijkheid in onze geschiedenis 
wordt dank zij haar verwerkelijking in de vele plaatselijke eucharistische gemeenschappen, zal ook 
rekening gehouden moeten worden met het feit, dat het ene kerkmysterie zich ontplooit in een rijke 
verscheidenheid van plaatselijk verschillende belevingen. Wil immers dit mysterie zich werkelijk in de 
menselijke geschiedenis incarneren als een mysterie van leven, wat het toch is, dan zal het toegeëigend 
moeten worden door concrete levende mensen overeenkomstig de mogelijkheden van hun eigen 
temperament, milieu, cultuur en geschiedenis.’ (Chiaruttini, Geusau en Joannes, (red.), Het dossier van de 
Nederlandse Katechismus, 61.) Het belang voor een gedecentraliseerde kerkstructuur in het oecumenisch 
gesprek tussen Rome en Reformatie, bleek reeds uit de positie van Van Ruler, die eveneens als 
uitgangspunt nam dat de lokale geloofsgemeenschap als katholiek moest worden gezien. Zijn hele pleidooi 
voor de presbyteriaal-synodale structuur berustte grotendeels op zijn aversie tegen een hiërarchisch 
gestructureerd leergezag.  
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blijken in het hierna volgende deel. Op oecumenisch gebied mag voorts de oprichting van 
de Wereldraad van Kerken in 1948 niet onvermeld blijven. Met name in het hoofdstuk over 
Berkhof zal hier nader op ingegaan worden. Vanaf 1961 ontstaat het Samen op Weg proces 
waarbij gezocht wordt naar een hereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, aanvankelijk de Remonstranten en later ook de 
Lutheranen. In 2004 gaande Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in 
Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk samen verder onder de naam Protestantse Kerk 
in Nederland. Naast het feit dat de Remonstranten reeds waren afgehaakt, leidde de 
kerkfusie eveneens tot afsplitsingen ter rechterzijde van de Nederlandse Hervormde Kerk 
en de Gereformeerde Kerken.  
Parallel met de politieke ontwikkelingen in de jaren zestig en zeventig ontstonden er tal van 
theologieën die zich tegen het traditionele theïstische godsbeeld keerden. Voor velen 
vormden Bonhoeffers geschriften al dan niet in lijn met zijn eigenlijke intenties een 
inspiratiebron om te komen tot een theologie van de secularisatie. Hetzelfde kan gelden 
voor de theologie van Paul Tillich. In deze tijd breekt de strijd tussen de zogenoemde 
horizontalisten en de verticalisten aan, oftewel tussen hen die het heil in deze wereld 
zochten en braken met de God ‘hierboven’ en hen die in grote mate vasthielden aan 
traditionele godsvoorstellingen en dito toekomstperspectief schetsten. Met name de 
publicatie van J.A.T. Robinson Honest to God (1963) riep een storm aan reacties op. 
Robinson brak met het beeld van de transcendente God en Jezus wordt bij hem de mens-
voor-anderen. Overeenkomstige ideeën klinken in het in hetzelfde jaar verschenen boek 
van Paul van Buren The secular meaning of the Gospel. Ook kan verwezen worden naar 
Harvey Cox, die met zijn The secular city (1965) eveneens uitgroeide tot een representant 
van de theologie van de secularisatie.  
Een belangrijke andere stroming die radicaal brak met het traditionele godsbeeld was de 
‘theologie van de dood van God’ met als belangrijkste woordvoerders William Hamilton en 
Thomas Altizer. Hier moet eveneens de Duitse Dorothee Sölle worden genoemd, die 
tegelijkertijd van invloed was voor de opkomst van de politieke theologie. De politieke 
theologie werd onder onder invloed van de bevrijdingstheologie uit Latijns Amerika en de 
‘black theology’ steeds meer een theologie van de bevrijding, met als belangrijke 
woordvoerder Johann Baptist Metz. Ook Jürgen Moltmann, die zich in de jaren zestig 
ontpopte als de initiator van de theologie van de hoop, kan in de jaren zeventig – sterk 
beïnvloed door de vragen die het marxisme aan het christelijk geloof stelt – gezien worden 
als een representant van de politieke theologie. Hetzelfde geldt voor E. Schillebeeckx, 
hoewel deze zich meer met Metz dan met Moltmann verbonden weet. Sölle kan eveneens 
gezien worden als inspirator van de feministische theologie die in de jaren zeventig sterk 
opkomt, onder meer dankzij theologen als Mary Daly en de Nederlandse Catherina Halkes. 
Op geheel eigen wijze worden de vragen omtrent het theïstische godsbeeld beantwoord 
door de taalanalytische filosofie en de procestheologie. Naast deze enorme interne 
pluriformiteit binnen de christelijke theologie, ontstaat er eveneens een grote aandacht voor 
oosterse religies,  tal van sekten en New Age. Ook in Nederland in de twintigste eeuw is het 
religieuze landschap enorm veranderd en verbreed. De toenemende ontkerkelijking 
betekende niet enkel een toename van atheïsten en agnosten, maar eveneens van spirituele 
‘zoekers’ en wat men tegenwoordig noemt ‘ietsisten’. Tegelijk is als gevolg van immigratie 
de invloed van de Islam de laatste decennia in Nederland toegenomen.  
De theologen die in de volgende hoofdstukken behandeld zullen worden, konden al deze 
ontwikkelingen amper voorzien, al trachtten ze voortdurend om kerk en theologie in rapport 
te brengen met de tijdgeest. Hun theologiseren kan globaal worden getypeerd als een 
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worsteling om de eigenheid van het christelijk geloof te vertolken op een zodanige wijze 
dat men noch van de eigen traditie, noch van de eigen tijd vervreemd raakte. Een andere 
typering geeft aan hoe zij voortdurend hebben gezocht om met gezag van het evangelie te 
getuigen in het huidige tijdsgewricht. Zo beschouwd is hun theologiseren een worsteling 
om de particulariteit en de exclusiviteit van het christelijk geloof te verbinden met 
christelijke noties van universaliteit en katholiciteit. Op paradoxale wijze komen al deze 
noties binnen de theologie tot uitdrukking in de persoon van Jezus van Nazareth – te 
verstaan als exclusieve daad van God – die in de particulariteit van zijn historisch bestaan 
de universele heilswil van God belichaamde en vertolkte. Van deze Jezus belijdt de kerk 
der eeuwen dat hij waarlijk God en waarlijk mens is en Heer van de geschiedenis. In de 
komende hoofstukken zal beschreven worden hoe Noordmans, Van Ruler, Berkhof en Van 
de Beek elk op eigen wijze over deze Jezus gedacht hebben in relatie tot de traditie en de 
eigen tijd en tevens een antwoord zochten op het christologisch probleem van de 
negentiende eeuw. Dit kan op zijn scherpst geformuleerd worden als de tegenstelling tussen 
‘de historische mens Jezus van Nazareth’ en ‘de Christus van het geloof’. Het 
christologisch probleem alsmede de vraag naar de historiciteit van het christelijk geloof, 
kan ook als de kern van de richtingenstrijd binnen de Nederlandse Hervormde Kerk worden 
beschouwd. Tegelijkertijd ontwaakt tegen het einde van de negentiende eeuw in vrijwel 
elke theologische richting het verlangen naar katholiciteit en het besef dat de kerk als 
lichaam van Christus niet gedeeld kan zijn. In de twintigste eeuw wordt de polemiek tussen 
Rome en Reformatie steeds meer een dialoog die eveneens vraagt om bezinning op een 
katholieke theologie.  
In de bespreking van zowel de protestantse theologen Noordmans, Van Ruler, Berkhof en 
Van de Beek alsook de rooms-katholieke theologen Kreling, Schoonenberg en 
Schillebeeckx zal worden aangetoond dat zij allen een antwoord zoeken op de verhouding 
tussen Rome en Reformatie. Er zal worden beschreven hoe zij allen zijn omgegaan met de 
gezagsproblematiek binnen kerk en maatschappij, de historisch-kritiche egexese en de 
vragen van hun tijd; dit alles toegespitst op hun geschiedenisbegrip en christologie in relatie 
tot het vroegkerkelijke dogma. Voortdurend klinkt de vraag naar de katholiciteit van de 
theologie door. In de conclusie zal expliciet worden ingegaan op deze zoektocht naar een 
‘katholieke theologie’. 
 
 

  



 



3. O. Noordmans – Een schat in aarden vaten 

 
 ‘De hele theologische kritiek werd ingezet op de belijdenis van Jezus Christus. Hier botsten 

de kerkleer en het moderne bewustzijn op elkaar. Hier kwam men God in de historie, zo 

meende men, tegen. En hier werd nu alles onzeker. De ontheologische, natuurlijke 
zekerheid bij het geloof in de Vader en de eveneens ontheologische, morele zekerheid bij 

het geloof in de Heilige Geest, wreekten zich hier in een alles verwoestend scepticisme bij 

de belijdenis van Jezus Christus. Niets kan ons zo duidelijk maken, hoezeer de hele 
theologie door het modernisme uit haar voegen was gerukt.’1 

3.1 De richtingenstrijd als teken van geloofscrisis 
Noordmans, geboren in 1871 in het Friese Oosterend, is van huis uit diepgaand bepaald bij 

de richtingenstrijd in de Nederlandse Hervormde Kerk. De scheuring van de Doleantie in 

1886 ging dwars door zijn eigen gezin heen.
2
 Zijn vader onderhield een goed contact met 

Hoedemaker en kan confessioneel genoemd worden.
3
 In 1891 ging hij theologie in Leiden 

studeren en kwam hij in aanraking met de grote voormannen van het modernisme als A. 

Kuenen en C.P. Tiele. Maar in positieve zin is de invloed van J.H. Gunning jr. bepalend 

geweest voor zijn verdere ontwikkeling en het is vooral Gunning geweest die hem de liefde 

voor de katholiciteit van de kerk bijbracht. In 1899 vervolgt Noordmans na een tijd van 

ziekte en overspannenheid zijn studie in Utrecht, waar hij onderwezen wordt door 

leerlingen van Van Oosterzee en Doedes. In 1903 wordt hij predikant in Idsegahuizen-

Piaam te Friesland. Aanvankelijk wilde hij vanuit de pastorie zijn doctoraal examen 

afleggen, maar hij liet naar eigen zeggen de handboekstudie varen om in plaats daarvan de 

grote kerkelijke en wereldlijke schrijvers te gaan bestuderen zoals Plato, Plotinus, 

Augustinus, Thomas, Dante, Calvijn, Montaigne, Descartes, Spinoza, Schleiermacher en 

Dostojewski.’
4
 

Noordmans wordt zeker aanvankelijk tot de kring van de ethische theologen gerekend.
5
 Hij 

is diep begaan met de kerkelijke situatie van zijn tijd, alsook met de algehele culturele 

ontwikkelingen. In circa 1902 typeert hij de moderne wereld als een groot legerkamp vol 

met scheidslijnen en er hoeft naar zijn overtuiging maar wat te gebeuren of de wereld zal 

                                                 
1
 O. Noordmans, 'Geloofsbelijdenis (1933),' in: Verzamelde werken deel IV: Ontmoetingen. De actualiteit 

der historie II, red. J.M. Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1988), 103. 
2
 Cf.: Ik stam uit een gezin, waarover nog iets van de naschemer van het Réveil lag; waarin Heraut en 

Standaard van ’t begin af gelezen werden. Waar Groen en later Kuyper gevolgd werden.’ ‘Ik heb omstreeks 

1886 in schuren de prediking van dolerende predikanten en oefenaars aangehoord. De scheur van 1886 ging 

dwars door het gezin, waartoe ik behoorde. De helft ging mee met wat toen de Doleantie heette, de andere 

helft niet.’ (O. Noordmans, 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie (1935),' in: Verzamelde 

werken deel IV: Ontmoetingen. De actualiteit der historie II, red. J.M. Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 

1988), 107.) 
3
 Cf.: P.F.Th. Aalders, 'Was Noordmans nu ethisch of confessioneel?' Kerk en Theologie 30 (1979), 224.  
4
 Cf.: G.J. Paul, Schepping en Koninkrijk - Een studie over de theologie van Dr. O. Noordmans 

(Wageningen: H. Veenman & Zonen, 1959), 22. 
5
 P.F.Th. Aalders meent dat Noordmans van huis uit confessioneel kan worden genoemd, waarna hij door 

zijn contact met J.H. Gunning Jr. voor de ethische richting koos. In zijn artikel Was Noordmans nu ethisch 

of confessioneel? komt Aalders tot de conclusie dat Noordmans op grond van zijn biografie als 

confessioneel-ethisch getypeerd moet worden. Tegelijkertijd meent hij dat Noordmans’ overtuiging dat de 

waarheid ethisch is hem naar zijn diepste intentie brengt tot het ‘allerconfessioneelste confessionele: de 

theokratie’. Hieronder zal worden betoogd dat het Noordmans om het ethisch beginsel te doen is en niet om 

zijn voorkeur voor een bepaalde kerkelijke richting, aangezien hij de richtingenstrijd juist te boven wil 

komen. Met evenveel recht kan daarom worden bepleit dat Noordmans noch ethisch, noch confessioneel 

genoemd kan worden. Cf.: Aalders, 'Was Noordmans nu ethisch of confessioneel?' 222-234. 
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tot ontploffing komen.
6
 Hij constateert dat ‘het heidendom’ in alle toonaarden weer de kop 

opsteekt en dat de grote scheidslijn getrokken kan worden tussen heidendom en 

christendom. Deze grens valt echter niet samen met de kerkmuren, maar loopt dwars door 

de kerk heen en zelfs dwars door elk mens. 

Noordmans vergelijkt zijn tijd met die van het Romeinse Rijk en concludeert dat de 

bakermat van het christendom in de hellenistische cultuur ligt. Eeuwenlang had de pax 

romana gegolden en wat niemand had kunnen bedenken, is toch gebeurd: het ‘eeuwige’ 

Romeinse Rijk kwam ten val. Noordmans schetst dan het volgende beeld:  

 
‘Maar wat ook gevallen is, in die schone tuin die verwoest werd en die verwelkte stond een 

plant die niet is gestorven. En dat was de christelijke kerk. Het Romeinse rijk onder de 

keizers is de kweekbodem geweest van de christelijke gemeente op aarde. Die akker was 

vooraf door God bereid. Aan haar dogma’s merkt ge, dat het was in een land van filosofen 

en rechters. Aan haar inrichting, dat het was in een land van keizers en hiërarchie. Dat die 

inrichting door de tijdsomstandigheden bedongen was, hebben reeds de hervormers gezien. 

In de dampkring der vrijheid heeft ook de kerk de republikeinse vorm aangenomen. En aan 

een overblijfsel van hiërarchie lijdt thans nog onze Hervormde Kerk. Dat de kerk zich ook 

in haar leerstellingen aan onze westerse beschaving heeft aan te passen en niet te star bij 

haar Griekse en Romeinse kleed mag zweren, dat wordt tot grote schade van de zaak van 

Christus nog minder algemeen ingezien. We blijven geloven dat vooral in dit opzicht onze 

Nederlandse Hervormde kerk een grote roeping en een ontzaglijke verantwoordelijkheid 

heeft. Maar daartoe is nodig niet in de eerste plaats wijsheid van woorden, maar betoning 

des geestes en der kracht.’7 

 
Dit citaat tekent de grondlijnen van dit hoofdstuk waarin ik uiteen wil zetten hoe 

Noordmans de crisis waarin hij kerk en wereld in zijn dagen ziet verkeren, in het verlengde 

plaatst van heel de kerkgeschiedenis en vervolgens ook in de Bijbelse geschiedenis. Meer 

en meer belicht hij de profane geschiedenis vanuit een transcendent perspectief, waarbij de 

werkelijke geschiedenis van Gods heil geschreven wordt door Gods oordelen binnen de 

dialectiek van Woord en Geest. Reeds dit citaat toont een sterke eschatologische 

gerichtheid en tekent een progressief karakter van de ontwikkeling van de Kerk. 

Noordmans lijkt hier tevens te willen zeggen, dat zelfs al zou de moderne wereld ten onder 

gaan gelijk het Romeinse Rijk, de door God geroepen christelijke gemeente desalniettemin 

zal blijven voortbestaan. In contrast met de Vroege Kerk constateert hij echter dat de kerk 

niet meer groeiende is, maar dat christenen zich trachten te ontdoen van hun doop en 

gehoor willen geven aan de ‘oude mens’, het heidendom dat nog in hen huist. Volgens 

Noordmans kan een gedoopte echter geen heiden meer worden. Daarom wil hij van 

christenen blijven spreken en dient een ieder aan zijn doop in Christus te worden herinnerd. 

Deze houding is tekenend voor zijn kerkbegrip en hij verschilt op dit punt duidelijk van het 

neocalvinisme.
8
 Als dieper liggende motief mag wellicht reeds Noordmans’ geloof in de 

                                                 
6
 O. Noordmans, 'De bakermat van de christelijke Kerk (ca.1902),' in: Verzamelde werken deel I: Het begin 

- Om de ware humaniteit, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1978), 29. 
7
 Ibid., 50. 
8
 Noordmans vergelijkt de Doleantie met de stam Dan: ‘En zo heeft het er in onze tijd veel meer van dat 

deze hooggeroemde reformatie, deze uittocht, volstrekt niet is geweest de uittocht uit het land der slavernij, 

maar veeleer de tocht van een woelige stam, van Dan, die niet tevreden met zijn woonplaatsen van de ene 

zijde der vaderlijke erve zich heeft verplaatst naar de andere en naar het noorden is getrokken en daar zich 

gevestigd heeft in de woonplaatsen van een stil en zeker volk en zo een gemakkelijke overwinning heeft 

bevochten.’ (O. Noordmans, 'Beslistheid (1906),' in: Verzamelde werken deel I: Het begin - Om de ware 

humaniteit, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1978), 78.) 
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geestelijke progressie van de tijd genoemd worden, die een zekere onomkeerbaarheid aan 

de geschiedenis geeft. De worsteling tussen de oude en de nieuwe mens is een worsteling 

van de Heilige Geest met de oude, zondige vorm of gestalte. Deze worsteling ziet 

Noordmans niet alleen terug in de mens, maar ook in de kerk, de staat en heel de schepping. 

De werkelijke crisis ligt voor Noordmans dan ook in het belijden van de kerk. Zijn 

standpunt in deze crisis kan worden verduidelijkt vanuit zijn houding tegenover het 

neocalvinisme, de vrijzinnigheid en de Rooms-katholieke kerk. Het probleem omtrent de 

belijdenis van de kerk is niet op te lossen met een kerkscheiding zoals Kuyper meende, 

omdat het dan gewoon meeverhuist. De vijandschap tegenover God zit veel dieper, 

namelijk in ieder mens zelf. Het neocalvinisme valt te prijzen vanwege zijn strijd om de 

waarheid. Maar volgens Noordmans moet het eerder gaan om een beslistheid van een 

doorleefde geloofswaarheid dan om beslistheid in de leer. De neocalvinistische orthodoxie 

staat in dit opzicht niet beslist genoeg boven het modernisme. Het wordt een strijd om 

hoogverheven waarheden die het eigenlijke leven niet meer raken. De orthodoxie schiet dan 

in de verdediging en miskent op deze wijze de diepste vraag die het modernisme stelt. 

Noordmans meent: ‘Het modernisme heeft een vraag gesteld aan de christelijke kerk en die 

vraag komt, dunkt mij, hierop neer: geef ons de christelijke waarheden eenvoudig, zodat we 

aan ons hart kunnen gevoelen dat ze waar zijn.’
9
 Deze vraag dient niet beantwoord te 

worden door strijd te voeren, maar door boven de dwaling te staan. Dat kan alleen door van 

Christus te getuigen. Noordmans zegt scherp dat het noodzakelijk is dat men zich eerst door 

Christus zelf weet aangesproken, opdat men vervolgens ook het waarheidselement in het 

modernisme kan zien. Als kritiek op de strijd die het neocalvinisme voert zegt Noordmans:  
 

‘Wij, die hervormd willen zijn, wij moeten in ons zelf het modernisme overwinnen. De 

Baäldienst is niet buiten, maar in Israël overwonnen. Het profetisch woord, dat de strijd 

beheerst, dat de drank kent en de droesem laat, dát voert verder en verenigt en behoudt. 

Onze leerbepaling, onze prediking, ons gesprek moeten staan in het teken der 

evangelisatie.’10 

 
Voor Noordmans betekent dit dat de theologie gebaseerd moet zijn op zowel het 

intellectuele als het zedelijke aspect. Slechts wanneer deze twee elementen verbonden 

worden, kan er aan dogmatische zekerheid worden gewonnen. Het dogma staat in een 

levende betrekking met het persoonlijke geloof. Hier ligt ook de kracht van de 

reformatorische traditie ten opzichte van de Griekse kerk, die het dogma tot relikwie heeft 

gemaakt en de Rooms-katholieke kerk die de zekerheid van het geloof fundeert op het ene 

                                                 
9
 Ibid., 84. Deze erkenning van het tegoed van het modernisme, doet sterk denken aan de wijze waarop De 

la Saussaye Sr. de verdeeldheid in de kerkelijke traditie analyseert. Simpel gezegd kan worden gesteld dat 

ook de ketter zijn letter heeft en die kan en moet men hem niet ontnemen, wil men niet zelf ook in ketterijen 

vervallen. 
10
 Ibid., 86. Noordmans haalt hier hard uit naar het neocalvinisme door nogmaals de vergelijking te maken 

met Dan: ‘Dan is als een jonge leeuw. Hij zal uit Bazan voortspringen (Deut. 33). En we kunnen van Dan in 

dat opzicht veel leren. Maar de andere zijde van Dans karakter is, dat hij is als een slang, een adderslang aan 

de weg bijtende in de verzenen van het paard zodat zijn berijder achterover valt (Gen. 49:17). Die 

eigenschap moeten we niet mede hebben. We spreken hiermee over de gescheiden kerken. En we geloven 

dat dit karakter – deze strijdlust, maar ook bitterheid – en deze strijdwijze die niet altijd de toets doorstaat, 

samenhangt met de aard der beslistheid. Men wil de waarheid bevestigen, maar met een zekere jaloersheid 

die een ander geen droppel waarheid gunt. Het neocalvinisme erkent de vraag niet in het modernisme.’  
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dogma van de kerkelijke onfeilbaarheid.
11
 Het is de Reformatie geweest die het dogma in 

het persoonlijke leven heeft geplaatst, waardoor tevens het onderscheid tussen leek en 

clerus werd opgeheven. Paus Pius IX heeft ten dele gelijk, wanneer hij in zijn Syllabus 

errorum de dwaling van de moderne tijd toeschrijft aan het protestantisme, vanwege het 

ontbreken van een gezagsinstantie waardoor elke ketter zijn letter kan hebben. Toch meent 

Noordmans dat het protestantisme dit risico moet lopen, omdat slechts op deze weg de 

volle waarheid benaderd kan worden. Zodra binnen het protestantisme eveneens zekerheid 

wordt gezocht in uitwendige autoriteit, bijvoorbeeld in een eenzijdig beroep op de 

autopistie van de Schrift, dan gaat het geloof ten onder in het intellectualisme. Aan dit 

gevaar is het suprarationalisme niet ontkomen en juist in zijn poging om orthodox te zijn, 

slaagt het neocalvinisme hier evenmin in.  

Rondom het probleem van gezag en christelijke vrijheid beweegt Noordmans zich langs de 

lijnen die Chantepie de la Saussaye Sr. heeft getrokken. Met hem waardeert hij 

aanvankelijk Schleiermacher die het intellectuele element binnen het geloof nadrukkelijk 

verbond met de morele toe-eigening. En net als De la Saussaye verwerpt Noordmans de 

waarde van syllogismen voor het geloof en stelt hij dat de waarheid ethisch is. 

 
‘Wanneer we dus opkomen voor het humaan karakter der christelijke waarheid, dan is dat 

hier geen tegenstelling met het goddelijk karakter, maar dan verzetten we ons tegen de 

benedenmenselijke, de blootverstandelijke, de rationalistische opvatting daarvan. En hier 

geloof ik dat de nieuwere theologie in Schleiermacher een beslissende stap vooruit gedaan 

heeft waar ze alle rationalisme in de wortel aantastte door op het ‘Gefühl’ (dat is hier 

onmiddellijk zelfbewustzijn) terug te gaan.’12 

 

Noordmans wil wat hij het ‘metafysische punt’ in de theologie noemt niet opgeven, maar 

dit moet met ‘psychologische gegevens’ worden gezocht. Zo wordt een hogere logica 

gevonden dan het rationalisme oplevert. Deze hogere logica raakt aan de dwaasheid van 

God die het intellectualisme van de mens nietig verklaart. Juist zo komt de theologie de 

lijnen van het koninkrijk van God op het spoor. De nieuwere theologie met haar nadruk op 

het gevoel, brengt dus een wezenlijk element in voor het geloof. Zij dient echter niet door te 

slaan door alle metafysische begrippen als ‘openbaring’, ‘wedergeboorte’ of ‘Zoon van 

God’ op te vatten als verstandsbegrippen en daarmee los te laten. Dan wordt de waarheid 

gereduceerd tot het louter menselijke en wordt de verlichting door de Geest, de illuminatio, 

verduisterd waardoor het koninkrijk van God uit het oog wordt verloren. Daarmee is tevens 

de ‘eenheid van het levensmoment’ verbroken.
13
 Deze eenheid is daar waar het persoonlijk 

ethisch-religieuze leven van de mens raakt aan de goddelijke genade. Met Kohlbrugge 

maakt Noordmans hier onderscheid tussen het verkiezend handelen van God dat hij de 

grote religie noemt en het menselijke handelen, de kleine religie. 

Om aan dit gevaar te ontkomen heeft de dogmatiek niet alleen met de psychologie te 

rekenen, maar ook met de historie, zo meent Noordmans.
14
 ‘Dit betekent nadruk leggen op 

                                                 
11
 Cf.: O. Noordmans, 'Historisch spiritualisme - een herinnering aan de vrijzinnigen (1919),' in: 

Verzamelde werken deel I: Het begin - Om de ware humaniteit, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. 

Kok, 1978), 53. 
12
 Ibid., 63. 

13
 Cf.: Ibid., 63-66. A. van der Kooi verduidelijkt: ‘Noordmans spreekt van “eenheid van levensmoment”. 

Eenheid wil hier zeggen dat niets uit de donkere inhouden van het menselijke bewustzijn een schaduw kan 

werpen op het licht waarin God en mens zijn verenigd.’ 
14
 Cf.: ‘Het is in kiem weer bij Schleiermacher te vinden. De Romantiek heeft geleid tot bestudering van de 

historie. Op de theologie toegepast betekent dit een op de voorgrond stellen van het christologisch 

standpunt, door Schleiermacher ingeluid, maar in zijn Glaubenslehre niet geheel uitgevoerd.’ (Ibid., 66.)  
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het feit dat de waarheid Gods ons niet hoofd voor hoofd en altijd weer door directe 

openbaring, maar door historisch intermediair toekomt.’
15
 De theologie verstaat de 

geschiedenis vanuit een christocentrisch perspectief. Jezus Christus is niet slechts een groot 

wijsheidsleraar zoals de negentiende eeuw leerde, maar de volle openbaring van de 

onzienlijke God. Kenmerkend voor Noordmans’ visie op de relatie tussen christologie en 

de geschiedenis is hetgeen hij zegt over de vleeswording:  
 

‘Wij geloven dat in ’t feit der vleeswording vele gedachten liggen. Het feit der 

vleeswording beroert sedert de ganse wereld, spreekt tot alle harten, buigt straks alle knieën. 

De invloed daarvan vaart door alle zeden, betoont zich in lied en leven, in geloof en 

getuigen, in gebed en prediking, in taal en schilderstuk. Voorwaarts komt de volheid 

daarvan, stromende door de eeuwen tot in het heden, het nu, en brengt het Koninkrijk der 

hemelen, dat nabij komt. Honderd- en duizendvoudig breekt zich de echo daarvan in de 

wereld. Zo moet Christus komen, en niet achterwaarts gedrongen worden in de stilte der 

eeuwigheid.’16 

 

Noordmans noemt de historie de grootste vijand van het rationalisme. In de geschiedenis 

gaat het namelijk niet simpelweg om de begrippen, maar juist om de inwerking en 

doorwerking van de inhoud van de begrippen in het leven zelf. De moderne historische 

kritiek op de scholastieke theologie is in zoverre terecht, dat het onvruchtbaar is om God 

naar zijn wezen te willen kennen. Volgens Noordmans leidt dat tot neoplatoonse 

bespiegelingen. Door deze kritiek is de dogmatiek echter niet waardeloos geworden, maar 

zij vraagt juist om dynamisering. De geschiedenis treedt op als medium van de openbaring 

van God als Vader, Zoon en Geest. ‘In de triniteitsleer zit schot naar schepping en 

historie.’
17
 Zo wordt zowel het modernisme als de scholastieke dogmatiek en het starre 

beroep op het Schriftgezag gecorrigeerd door het psychologische en historische perspectief. 

Kernachtig stelt Noordmans: ‘We hebben het recht om te vragen dat het dogma zich aan 

ons geweten laat toepassen. Niet als iets aparts dat erbij komt, maar als christelijke 

waarheid zelf.’
18
 Hij zegt daarom wel respect te hebben voor de systematische arbeid van 

het neocalvinisme, maar meent dat hun scholastieke theologie geen antwoord is op de vraag 

van het christelijke leven in de twintigste eeuw.
19
 Zoals tegen de Kerk van Rome gezegd 

moet worden dat het dogma niet kan worden gecanoniseerd, moet het neocalvinisme 

worden voorgehouden dat het evenmin kan worden ‘gescriptureerd’. Noordmans meent dat 

                                                 
15
 Ibid., 66-67. 

16
 O. Noordmans, 'Het getuigenis van dr. De Hartog (1910),' in: Verzamelde werken deel I: Het begin - Om 

de ware humaniteit, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1978), 163. 
17
 Ibid., 162. 

18
 Samenvattend stelt Noordmans: ‘A. De psychologische winst maakt sterk tegen de scholastiek, wanneer 

de scholastiek een vlucht is voor mystiek en pantheïsme. En in het nadruk leggen op het ethische moment is 

de persoonlijkheid versterkt, de structuur van het hart erkend. De nieuwe theologie loopt minder gevaar 

voor mystiekerij dan de zeventiende- en achttiende-eeuwse. B. De versterking van het historisch besef 

maakt het bouwen op de letter minder nodig, ofschoon we aan deze dingen misschien een zeker 

pedagogisch recht zullen moeten laten.’ (Noordmans, 'Historisch spiritualisme - een herinnering aan de 

vrijzinnigen (1919),' 68.). 
19
 Cf.: Ibid., 72. ‘Zo komen we de toestand van grieken en katholieken niet te boven, maar krijgen eigenlijk 

weer één dogma! De katholieken de kerk; de protestanten de Schrift. Zoals het reeds bezig is zich te 

ontwikkelen dat de ‘locus de Sacra Scriptura’ het schibboleth wordt. Alle dogma’s behalve dat éne moeten 

dan voor hun zekerheid met een omweg lopen over de Schrift. Een onmiddellijk contact is er dan niet. Het 

‘testimonium Spiritus Sancti’ is dan geen getuigenis van de realiteiten der Schrift, maar van het boek. 

Populair gezegd betekent dit dat het waar is omdat het in de bijbel staat, zoals de katholiek iets aanneemt 

omdat de kerk het zegt. Een nieuwe fides implicita!’  
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elke vorm van uiterlijk gezag ten diepste gezagverlies impliceert. Hij stelt een andere weg 

voor om de impasse te doorbreken tussen zowel de Roomse wijze om geloofszekerheid te 

verkrijgen, als de neocalvinistische:  

 
‘De klove die er bestaat tussen dogmatische en morele zekerheid moet kleiner worden. Op 

die wijze zal men ook meer werken met de brede voet, de sfeer en invloed, en niet alleen 

met de hoge top der waarheid. Zoals Jezus zelf zijn Christusambt naar alle zijden betoont, 

zodat hij de Christusbelijdenis eer voor verontreiniging bewaart dan haar uitlokt. Zoals 

Calvijn het uitdrukt: hij doet meer zijn schatkamers open dan dat hij spreekt van zijn eigen 

persoon. Dan zal men zich kunnen verblijden over een ieder die zich beweegt in de 

invloedssfeer van de waarheid zonder al te haastig een belijdenis af te dwingen en daardoor 

af te stoten.’20 

 

Het uiteindelijke gezag ligt enkel besloten in het spreken van God zelf. Daar ligt de enige 

dogmatische zekerheid, die dan ook pas volkomen zal zijn wanneer in het eschaton het 

geloof in aanschouwing overgaat. In het aardse leven is deze zekerheid te benaderen 

volgens de opklimmende reeks van de Schrift, de belijdenis van de kerk en het getuigenis 

van de Geest in de ervaring. Anders gezegd: de mens vindt zekerheid in de Bijbel, de 

geschiedenis en de psychologie in zoverre Gods Woord hierin tot de mens toekomt.
21
 

Dogmatische zekerheid is dan ook geen zaak die staat of valt met de afzonderlijke delen 

van het geloof. Het komt aan op die ene vraag van Jezus aan zijn discipelen: ‘Wie zegt gij 

dat Ik ben?’
22
  

Deze concentratie op ‘de levende omgang’ met Jezus Christus bracht Noordmans reeds 

eerder tot uitdrukking in zijn lezing Catechismusprediking. Hij meent dat de Heidelberger 

Catechismus zeer zeker gebruikt dient te worden in de leerdiensten, maar dan wel in 

kritische zin. Zo bekritiseert hijzelf de rationele wijze waarop deze catechismus over Jezus 

Christus als Middelaar spreekt, omdat hij meent dat Petrus nooit tot zijn belijdenis ‘Gij zijt 

de Christus’ is gekomen vanuit een ontologisch bewijs, maar vanuit het volgen van zijn 

Heer. Luther en met name Calvijn hebben volgens hem een reformatie van het gehele leven 

voorgestaan en daarom moeten de polen van de leer en het zedelijke, de belijdenis en de 

ervaring bijeen worden gehouden. Het neocalvinisme heeft gelijk wanneer het stelt dat de 

kerk een belijdende kerk heeft te zijn, maar dat betekent dat ze vrij moet zijn van 

formulierdrang. Pas in het levende contact met de ‘formulieren van enigheid’ kan hun 

rijkdom gestalte krijgen en kunnen ze daadwerkelijk de eenheid bewerken die namelijk 

alleen maar in Christus Jezus zelf besloten ligt: 

  
‘Ik ben niet te overtuigen dat dergelijke slapende stukken de grondslag kunnen vormen voor 

de eenheid van Christus’ kerk, of dat zij naar de letter als wet zouden kunnen gelden om te 

oordelen over levenden en doden. Dat doet Christus alleen maar. Hij alleen is gisteren en 

heden dezelfde tot in eeuwigheid. Hij leeft. En ook in de kerk van heden zal zijn oordeel 

niet op zulk een houterige en dode wijze uitgaan, als waarop menig schreeuwend partijmens 

dat wil, wel wetend dat het toch niet van hem gevraagd zal worden het toe te passen, maar 

er een middel in vindend een reuk van rechtzinnigheid van zich te doen uitgaan.’23  

 

                                                 
20
 Ibid., 73. 

21
 Cf.: Ibid., 73-74. 

22
 Cf.: Ibid., 52.Noordmans verwijst hier naar Marcus 8:29. 

23
 O. Noordmans, 'Catechismusprediking (ca.1909),' in: Verzamelde werken deel I: Het begin - Om de ware 

humaniteit, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1978), 109. 
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Noordmans wil vanuit zijn streven naar een belijdende kerk niet meedoen aan een strijd 

tegen het modernisme op formele gronden. Hij spreekt zelfs zijn waardering uit voor de 

rechtsmodernen, wanneer hij bijvoorbeeld een hernieuwd besef van ‘zonde en genade’ 

aantreft bij iemand als Heering.
24
 Tegelijkertijd kan hij zich kritisch uitlaten tegenover 

confessionelen en de Gereformeerde Bond, wanneer zij de richtingenstrijd eerder voeden en 

te weinig een geestelijke strijd voeren, die het geheel van de kerk raakt.
25
 Zijn kritiek op het 

neocalvinisme moge inmiddels eveneens helder zijn.  

Na een eerste verkenning van Noordmans positie in de richtingenstrijd aan het begin van de 

twintigste eeuw, kan worden gesteld dat hij op een kritisch-geestelijke wijze de diverse 

richtingen doorlicht en tot de constatering komt dat elke richting worstelt met hetzelfde 

probleem, namelijk hoe het mogelijk is om tot geloofszekerheid te komen. In zekere zin is 

de richtingenstrijd te beschouwen als een herhaling van de tijd van de Reformatie waarin de 

reformatoren zich moesten ontworstelen aan het conservatisme en de gezagsinstanties van 

de nu geheten Rooms-katholieke kerk, zonder zelf te vervallen in humanisme of 

geestdrijverij. De oplossing voor de huidige crisis ligt ook nu niet in de instelling van enige 

vorm van uiterlijk gezag, maar is te zoeken in de verbinding van leer en leven in de 

gerichtheid op Christus zelf. Noordmans meent dat de ethische richting deze problematiek 

het beste heeft aangevoeld, en tegelijkertijd is ook zij vastgelopen. Vanuit een kritische 

analyse van de ethische theologie zoekt hij daarom naar een nieuwe kentheoretische 

onderbouwing van het geloof Vanaf 1926 spreekt hij uitgebreid over de ethische theologie 

en tegelijkertijd loopt zijn ontwikkeling parallel aan de opkomende dialectische theologie 

van met name Karl Barth. Om Noordmans positie binnen de kerk en zijn visie op de 

problemen rondom het belijden in relatie tot gezag helder te krijgen, zullen de volgende 

twee paragrafen nader ingaan op zijn waardering voor het ethisch beginsel en de 

dialectische theologie.  

3.2 Het ethisch beginsel 
Het ethisch beginsel dat de waarheid ethisch is, zoekt op vruchtbare wijze leven en leer te 

verbinden. Noordmans spreekt over het ethisch beginsel en niet van een richting, hierin 

overigens De la Saussaye volgend. Het ethisch beginsel vertolkt volgens Noordmans een 

wezenlijk kenmerk van de reformatorische theologie, namelijk dat van de progressie. Om 

tot een goed verstaan te komen wat Noordmans hiermee bedoelt, is het verhelderend op 

welke wijze hij de genese van dit beginsel tekent in relatie tot de confessionelen. Het 

confessionalisme heeft volgens Noordmans nooit tot een werkelijke theologie kunnen 

komen. In die zin zijn het modernisme van Scholten, de ethische richting en het 

neocalvinisme als een reactie te beschouwen op de uit Réveilkringen voortkomende 

confessionele vereniging. Hij meent dat het deze richting met haar zoeken naar restauratie 

van het ‘gereformeerd eigene’ binnen de kerk langs juridische weg, aan vooruitgang 

ontbreekt. Het is een conservatieve partij gebleken, terwijl het werkelijk gereformeerde de 

vooruitgang juist als beginsel huldigt en de status quo vanuit de belijdenis aanvecht. De 

juridisch-confessionele richting met Groen van Prinsterer als voorman, heeft daarom meer 

gemeen met het lutheranisme, dat volgens Noordmans een formulier-kerk 

                                                 
24
 Cf.: O. Noordmans, 'Moderne theologen (1913),' in: Verzamelde werken deel I: Het begin - Om de ware 

humaniteit, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1978). 
25
 Cf.: O. Noordmans, 'Is er een kerkhistorische crisis? (1915),' in: Verzamelde werken deel I: Het begin - 

Om de ware humaniteit, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1978). 
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vertegenwoordigt.
26
 De confessionelen geraakten in het slop, waarna Kuyper door middel 

van een revolutie de kerkelijke organisatie vaarwel zei, terwijl Hoedemaker voor 

reorganisatie koos. Tegelijkertijd heeft niet iedereen zich achter Hoedemaker geschaard en 

is de oorspronkelijke confessionele richting blijven bestaan, zoekende naar kerkherstel. 

Noordmans bekritiseert met name de Schriftvisie van deze confessionelen, als ook hun 

poging om de proponentsformule aan te scherpen. Over hun toekomst zegt hij: ‘Het kan 

niet anders of de spanning tussen de gereformeerde eis van progressie en de met iedere 

‘status quo’ noodzakelijk gegeven regressie moet binnen niet te lange tijd velen te machtig 

geworden.’
27
  

Noordmans meent dat het neocalvinisme en de ethischen sterke parallellen vertonen: ‘Beide 

richtingen zijn pogingen om de gereformeerde belijdenis tot nieuw leven te brengen. Beide 

leggen de nadruk op de noodzakelijkheid van het trekken van consequenties. Beide eisen 

levensgemeenschap tussen de waarheid, waarvan de belijdenis getuigt, en de belijder zelf. 

Ze stellen de wedergeboorte voorop.’
28
 De ethische theologie deed echter in duidelijkheid 

onder voor zowel het oud-modernisme als het neocalvinisme, waardoor zij voor velen een 

raadsel is gebleven en haar directe betekenis gering bleef. Ook binnen de ethische richting 

hebben volgens Noordmans maar weinigen werkelijk het ethisch beginsel van De la 

Saussaye sr. en Gunning verstaan en uitgedragen. De meeste ethischen maakten een 

scheiding tussen leer en leven en benadrukten eenzijdig ‘het leven’, waardoor in de 

prediking de aandacht vrijwel geheel uitging naar de ‘praktische toepassing van het geloof’. 

Deze kritiek treft ook iemand als de invloedrijke ethische dominee N. Beets. Volgens 

Noordmans stonden de hoofdwaarheden van het geloof voor hem zo ongeveer vast en 

interesseerde hij zich niet wezenlijk voor de theologie. Hierdoor ontstond een 

eenrichtingsverkeer van leer naar leven, terwijl Noordmans juist de wederkerigheid tussen 

leven en leer voorstaat. Om deze reden noemt hij zowel Beets als de confessionelen met 

hun eenzijdige nadruk op de leer fundamentalisten. En met zijn nadruk op het leven en de 

ethiek komt Beets en andere ‘ethischen’ met hem, dicht in de buurt van het oudliberalisme 

van het begin van de negentiende eeuw. Ook bij de oudliberalen stond de leer niet ter 

discussie, maar moest het om het leven gaan.
29
  

Dat de waarheid ethisch is, betekent echter dat de waarheid niet in absolute zin aan het 

leven vooraf gaat. Noordmans leerde van J.H. Gunning jr. het volgende: ‘Niet alleen wordt 

het leven door de waarheid geheiligd, maar ook omgekeerd ontwaakt in verband met en 

tegenover het christelijk leven een lied in het dogma. Dat ontwaakte dogma is geen leerpunt 

meer. Wie het christelijk leven niet kent, kent ook de christelijke leer niet, evenmin als 

                                                 
26
 Cf.: ‘Haar belijdenissen zijn ‘formules van eendracht’. Het zijn grootst-gemene-delers. De uitersten zijn 

vermeden en slechts de allernoodzakelijkste stukken zijn opgenomen. De la Saussaye merkte tegen Groen 

op dat de kracht der beginselen in hun consequenties ligt en sprak daarmee ongetwijfeld tegen deze een zeer 

gereformeerde hoofdgedachte uit.’ (O. Noordmans, 'Twee kerkelijke richtingen (1930),' in: Verzamelde 

werken deel III: Ontmoetingen. De actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 

1981), 377.) 
27
 Ibid., 379. 

28
 Ibid., 381. 

29
 Elders zegt Noordmans: ‘Beets is ook praktisch: hij preekt de morele kant van het dogma, bijna 

uitsluitend de christelijke deugden. Maar zijn toepassing is direct, historisch literair, niet speculatief 

bemiddeld, niet uit het leven van de Heilige Geest afgeleid. Hij is een verbeterde, gezuiverde Van der Palm. 

Ten onrechte heeft De la Saussaye hem als de vader van het door hem zelf beleden ‘principe morale’ 

vooropgesteld.’ (O. Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch (1928),' in: Verzamelde werken deel III: 

Ontmoetingen. De actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 396.) 
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omgekeerd. Waarheid en zedelijkheid zijn één.’
30
 Wanneer in werkelijk ethische zin over 

ervaring wordt gesproken, dan gaat het volgens Noordmans zowel om het Woord als de 

ondervinding daarvan, en niet om een meer oppervlakkige gevoelsbeleving. Dit hebben 

vele aanhangers alsook bestrijders van de ethische richting nooit werkelijk begrepen. 

Noordmans meent echter dat het ethische beginsel als zodanig zeer vruchtbaar is, ook om 

de richtingenstrijd te boven te komen. Hij ziet hierin ook een verbindend element. Vele 

modernen staan volgens hem in zijn tijd dichter bij De la Saussaye sr. dan bij Scholten. En 

de theologie van Kuyper is naar zijn mening grotendeels terug te voeren op de De la 

Saussaye en Gunning. Juist de neocalvinistische nadruk op het Schriftprincipe, dat als 

meerwaarde gezien werd boven het speculatieve van de ethische richting, is met de kwestie 

Geelkerken en op de synode van Assen uit 1926 op een dood spoor gekomen, aldus 

Noordmans. Hij stelt: ‘De wagen is naar de Schepping teruggetreden, terwijl de hele 

tegenwoordige christenheid uitziet naar de Openbaring.
31
  

Ook Gunnings positie vraagt echter om correctie: ‘Gunning heeft de eenheid des levens, die 

hij slechts profetisch wilde grijpen, toch nog te strak gespannen en waarheid en leven te 

direct op elkaar betrokken. Nieuwe afgronden hebben zich voor ons geslacht geopend en 

het is ons niet meer mogelijk de kosmos nog zo harmonisch te zien als hij.’
32
 Noordmans 

wil de openbaring minder immanent en meer transcendent opvatten, om de gevaren van het 

pantheïsme en het humanisme te ontlopen. Het onderscheid tussen God en mens vraagt om 

meer nadruk. Noordmans spreekt nu over de openbaring ook als de oordelen van God die 

inslaan in de aardse levensvormen.
33
 Hier worden de raakvlakken zichtbaar met de 

opkomende dialectische theologie van met name Karl Barth, waarover hieronder meer.  

Noordmans’ kritiek op de ethische theologie is geen kritiek op het ethisch beginsel als 

zodanig. Hij meent dan ook dat de ethische theologie vanuit haar eigen interne dialectiek 

zichzelf het beste kan uitleggen en dat is feitelijk wat Noordmans in zijn artikelen poogt: 

                                                 
30
 Noordmans, 'Twee kerkelijke richtingen (1930),' 385. Cf.: ‘Ik herinner aan een woord dat ik aanhaalde 

van Van Heusde: ‘Filosofie moet bij ons van toepassing zijn op leven en handelen,’ Hoe vreemd het moge 

klinken, het is precies juist, dat de ethische theologie in deze trek van ons volk haar hindernis vind. Hoe 

dogmatisch wij ook zijn, men houdt er bij ons niet van om de richting van leer naar leven om te keren en het 

dogma tot een voorwerp van christelijke wijsbegeerte te maken. De theologie van De la Saussaye en 

Gunning is in de ban gedaan om haar belangstelling in de leer. De ware belangstelling voor het dogma is 

noodwendig speculatief. Niet de Latijnse kerk, maar de Griekse heeft het geschapen. Ook de ethische 

theologie is wijsgerig. Zij is georiënteerd aan de Duitse filosofie. De la Saussaye is een der eersten in ons 

land, die daarvan grondig kennis nam. Dit alles sluit moeilijk aan bij ons volk. Het calvinisme heeft ons, 

evenmin als onze Latijnse cultuur, in die richting opgevoed. In de Institutie van Calvijn is weinig 

speculatief-dogmatische belangstelling. De redenering is nuchter, rationeel; de strekking is praktisch.’ 

(Ibid., 386-387.) Overigens zal hieronder blijken dat Noordmans in later tijd juist kritisch staat tegenover 

het Griekse speculatieve denken en de latiniteit van het Westers christendom propageert. 
31
 Cf.: Ibid., 388. Geelkerken werd op deze synode geschorst, omdat hij weigerde te ondertekenen dat de 

wijze waarop Genesis 1-3 over het paradijs en de zondeval spreekt, slechts letterlijk uitgelegd mocht 

worden. Geelkerken keerde later terug binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Noordmans lijkt te 

suggereren dat dit voor de Gereformeerde Kerken in Nederland als zodanig de weg is. 
32
 Ibid. 

33
 Overigens meent Noordmans dat het ethisch beginsel de verbinding van het transcendente met het 

immanente in principe wel herbergt. Deze verbinding ligt namelijk in het werk van de Heilige Geest in het 

menselijk leven. Cf.: ‘Wetenschappelijk wil het ethisch beginsel niets anders zijn dan dat van de ethische 

immanentie Gods in onderscheiding van de pantheïstische immanentie en de bovennatuurlijke 

transcendentie. Het wil dus de verklaring geven van het leven van de Heilige Geest in de gelovigen. Zo 

verstaat de vader der ethischen het praktische. Hierdoor komt er nu juist – het klinkt paradoxaal, maar is 

volkomen juist – een speculatieve zijde in het ethische. De liberalen zijn praktisch, maar ze preken 

christelijke en filosofische deugden door elkaar. Er is geen eenheid van beginsel. De Heilige Geest als het 

beginsel prediken zij niet.’ (Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch (1928),' 396.) 



3. O. Noordmans – Een schat in aarden vaten 

   

120

het ethisch beginsel van leer en leven in wederzijdse verbondenheid zo zuiver mogelijk 

verklaren. De ethische theologie is voor hem de enige richting uit de negentiende eeuw die 

de worsteling omtrent gezag en belijden werkelijk in haar diepte heeft willen doorleven en 

daarom heeft zij geweigerd om met een simpele oplossing genoegen te nemen. De 

gereformeerde progressie treft Noordmans specifiek aan bij De la Saussaye, in 

tegenstelling tot de Groninger theologie en die van het oudliberalisme: 

 
‘Inderdaad is De la Saussaye oneindig moderner geweest dan Hofstede de Groot. Aan de eis 

van Pierson aan de moderne mens gesteld dat het supranaturalisme zijn afscheid moet 

hebben, beantwoordt hij veel meer dan deze. Hij is ook veel moderner in zijn speculatie. De 

Groot herinnert aan de achttiende eeuw. De la Saussaye grijpt vooruit op de twintigste. Hij 

staat daarom ook veel nader aan de oplossing van het humanisme dat bij hem gespannen is 

tot zijn grenzen.’34  

 

Deze spanning ziet Noordmans bij Gunning in een nog hogere mate terug wanneer deze het 

christendom gelijk stelt aan humaniteit, juist om een relativering van het christendom te 

voorkomen. Het christendom is voor hem de ware godsdienst en daarmee de uitdrukking 

van het wezen van de mens.
35
 Aan het grote gevaar dat deze positie met zich meebengt, 

heeft de ethische theologie niet kunnen ontsnappen. Noordmans stelt: ‘De ethische 

theologie, en dat is haar eer, heeft zich gericht op deze ene, grote vraag: het leven van de 

Heilige Geest in de gelovigen, de eenheid des geestes. Zij heeft de paulinische speculatie 

als haar taak gezien. Maar deze taak is ook haar, gelijk iedere theologie, te zwaar 

geweest.’
36
 Want hoewel Gunning weet dat er geen overgang is van Schepper naar schepsel 

en omgekeerd en dat er buiten het geloof geen werkelijke kennis verworven kan worden, is 

er in de praktijk wel een omkering opgetreden. De ethische theologie heeft aan de eisen van 

de tijd willen voldoen en de eenheid van ervaring gezocht, waardoor ze aan haar eigen 

beginsel ontrouw geworden is, aldus Noordmans.
37
  

Hij werkt deze kritiek als volgt uit: ‘Zo wordt dan de eenheid der ervaring aangewezen: 

natuurlijke en christelijke godsdienst; gezag en vrijheid; de normale en de wedergeboren 

mens; Christus en de gemeente; natuur en geest.’
38
 De ethische theologie loopt stuk waar ze 

                                                 
34
 O. Noordmans, 'Het ethisch beginsel (ca.1928),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 426. Hoewel De la Saussaye 

aangeeft dat de Groninger godgeleerden voor hem een belangrijke inspiratiebron zijn geweest, benadrukt 

Noordmans toch vooral het verschil tussen de ethische theologie en de Groningers. En dit verschil ligt 

grotendeels juist in het humanisme van de Groninger theologie besloten. Cf.: O. Noordmans, 'Ontwikkeling 

en toekomst van de ethische theologie (1930),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 435-438. 
35
 Cf.: Noordmans, 'Het ethisch beginsel (ca.1928),' 430-431. 

36
 Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch (1928),' 401. 

37
 Noordmans meent dat de ethische theologie vaak verkeerd begrepen is, mede door toedoen van haar 

eigen voormannen. Als hij spreekt over de strijd met het neocalvinisme, voert hij als oorzaken onder andere 

aan: ‘In de eerste plaats, omdat het beginsel van de ethische theologie, haar eigenlijke ‘Einstellung’, vaak 

zeer onzuiver en onklaar tot uitdrukking is gebracht. Bij De la Saussaye en Gunning beide is ook 

filosofische ethiek ingedrongen naast de evangelische. Vele motieven uit het Duitse idealisme worden voor 

een goed hoorder merkbaar. Ook wanneer ze geen ‘Vermittlungstheologen’ behoeven te heten, dan hebben 

ze toch veel materiaal uit die theologie gebruikt.’ Noordmans doelt hier onder andere op de invloed van 

Richard Rothe. Hiertegenover stelt hij herhaaldelijk dat de invloed van Alexander Vinet de ethische 

theologie juist voor de gevaren van de Duitse ‘Vermittlungtheologie’ heeft behoed. (O. Noordmans, 

'Ontwikkeling en toestand van de ethische theologie (1930),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. 

De actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 485.) 
38
 Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch (1928),' 402. 
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de eenheid zoekt van heteronomie en autonomie. Noordmans meent dat de autonomie een 

paard van Troje genoemd kan worden, dat de theologie van binnenuit bedreigt. Hoewel De 

la Saussaye dit gevaar aanvoelde, heeft hij de mens de ontdekking van de theologie 

genoemd. Ondanks het feit dat hier een juiste intentie achter schuil gaat, werd de 

cultuurmens het uitgangspunt en niet de nieuwe mens, die slechts door het geloof wordt 

gekend. In de kennisleer mist de ethische theologie daarom vaak de hoogte van de 

werkelijke leer van het getuigenis van de Heilige Geest, zoals die wel door Calvijn en 

Augustinus is bereikt. In aansluiting tot deze beide stelt Noordmans: ‘We moeten boven 

onszelf uit gaan: in hun natuur kunnen de dingen niet gezien worden, maar in het woord 

alleen.’
39
 Noordmans meent dat zeker in de jongere ethische theologie er te veel 

vermenging is opgetreden tussen de filosofische denkvormen als autonomie, humaniteit en 

vrijheid en de theologische inhoud, waardoor uiteindelijk de inhoud wordt verdreven en de 

gehele ethische theologie wordt uitgehold. Christendom en cultuur worden dan 

gelijkgesteld, evenals theologie en filosofie. Noordmans wil voorkomen dat door de 

aanpassing aan de tijdgeest de theologische inhoud verloren gaat: 

 
‘Mijn overtuiging is dat het nodig is van de zijde van de inhoud, desnoods met prijsgave 

van veel helderheid, de theologie te beoefenen. Kerkvaders, scholastieken en reformatoren 

zullen daarbij meer aan het woord komen dan filosofen. Het gaat om de inhoud. De ethische 

theologie is begonnen om de ernst en de eenvoud van het gereformeerde leven te verdiepen. 

Het gaat om het leven van de Geest in de gelovigen. In dit catastrofale ethische leven, deze 

stroom van versnellingen, geeft ons het getuigenis van de Heilige Geest inzicht, als wij 

slechts donkerheid zien. Dat is de kennisleer. En die Geest brengt geestelijk leven, als wij 

slechts zonde en schuld gevoelen.’40 

 

Noordmans spreekt daarom van een gereformeerd-ethische levenstijl zodat de 

gereformeerde ernst en eenvoud, die de mens als schepsel rechtstreeks voor zijn Schepper 

plaatst, niet veronachtzaamd wordt. In de koppeling van gereformeerd en ethisch komen 

ethische noties als het ‘geloof van de gemeente’, ‘vrijheid’ en ‘autonomie’ onmiddellijk in 

verband te staan met de meer gereformeerde bepalingen van ‘uitverkiezing’, ‘Schriftgezag’ 

en de ‘soevereiniteit van God’.
41
 De ethische theologie die werkelijk trouw blijft aan haar 

beginsel, moet niet spreken van een god-menselijk leven, omdat dat te veel het gevaar van 

de vermenging in zich bergt. Juist waar het de ethischen gaat om de geestelijke verhouding 

tussen God en mens, dient God voorop te gaan. In de dialectiek van het gereformeerd-

ethische wordt het denken steeds verstoord. Gedachten van mensen brengen geen storingen 

teweeg, maar leiden tot een humanistische vervlakking. Hier blijkt weer de verwantschap 

met de dialectische theologie: ‘De grote storingen gaan van God uit. Deze hoofdgedachte 

van Barth is zuiver ethisch,’ zo meent Noordmans.
42
 Het ‘humanisme’ dat de ethische 

theologie voorstaat, verschilt wezenlijk van het humanisme als zodanig en is daarom een 

verwarrende aanduiding. De ethischen stellen het menselijke tegenover het onmenselijke. 

Noordmans verduidelijkt:  

 
‘Wat is dan het onmenselijke, dat ik hier bedoel? Het zijn de abstract logische en 

metafysische redeneringen in de theologie. Het zijn die lijnen, die men van Genesis tot 

                                                 
39
 Cf.: Ibid., 403-404. Noordmans verwijst hier naar Augustinus, Sermo CLXV, 5 en naar diens 

Confessiones, VII, 10. 
40
 Ibid., 407. 

41
 Cf.: Ibid., 390. 

42
 Noordmans, 'Ontwikkeling en toestand van de ethische theologie (1930),' 487. 
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Openbaring kan doortrekken, zonder zich van de mens die intussen verschenen of, wat erger 

is, van Christus die in het vlees gekomen is iets aan te trekken. Het zijn de zedelijke 

natuurwetten van de roomse theologie en de scheppingsordinantiën van Kuyper, die het 

God en mensen onmogelijk maken zich in de geschiedenis te bewegen of verroeren. 

Daartegenover krijgt het ethische pas zijn ware betekenis.’43 

 

Volgens Noordmans doet de ethische theologie zichzelf onrecht aan, wanneer zij zichzelf 

een antropologisch uitgangspunt toeschrijft. Wanneer zij spreekt van ‘humanisme’, bedoelt 

ze geen antropologie. Noordmans stelt: ‘De la Saussaye had beter gedaan te spreken van de 

ontdekking van God in de theologie in plaats van die van de mens.’
44
 De ethische theologie 

beoogt niet de perfectionering van de menselijke geest, maar het gaat om de kennis van de 

Heilige Geest die het menselijke denken stoort en het zo bekeert en maakt tot kennis van 

het hart. Dan komt de mens tot de zedelijkheid van het geloof. De storing die de mens 

aanbrengt in het leven, is die van de zonde. De ethische theologie stelt deze storing voorop 

in de schepping. Vandaar dat vermenging van goddelijke en menselijke categorieën het 

verderf van het ethisch beginsel betekent. Het is gericht op de positieve storing van Gods 

genade die leidt tot de wedergeboorte van de mens, zijn herschepping. De grootste 

‘ethische’ storing is daarom die van het kruis van Christus. De Geest blijkt dan menselijker 

te zijn dan de mens zelf en zo is de werkelijke vertroosting mogelijk. Hier komen het 

gereformeerde en het ethische weer samen, de leer en het leven, het Woord en de Geest: 

‘De valse tegenstelling van theologie van het Woord en van het Geweten valt hier helemaal 

weg. Deze dingen komen tot ons door Woord en Geest. En als ze ons raken is het logisch 

gehalte en de Woord-zin veel groter dan de zedelijke assimilatie daarvan in ons binnenste. 

Christelijk leven is geloven en dat alles is veel meer waar dan wij het in ons hart 

gevoelen.’
45
 

Dat het hier voor Noordmans om een zeer wezenlijk punt gaat, moge blijken uit het feit dat 

hij in 1932 nogmaals een lezing houdt met de titel De betekenis van het ethisch beginsel 

voor leer en leven. Volgens hem leeft nog steeds de noodlottige voorstelling dat 

gereformeerden en confessionelen uitgaan van de leer, terwijl de ethischen dan vooral het 

leven op het oog zouden hebben.
46
 Noordmans stelt daarom de vraag waarop de leer, die in 

de Vroege Kerk is ontstaan, nu eigenlijk betrekking heeft. Het antwoord wordt gegeven 

door Augustinus, wanneer hij in zijn De civitate Dei leert, dat we christenen zijn om het 

eeuwige leven. Bijzonder kenmerkend voor Noordmans’ eigen theologiseren, is de 

overtuiging dat tijd en eeuwigheid niet in elkaar overlopen, maar evenmin te scheiden zijn:  

 
‘De scheiding van die twee levens was een heidense gedachte, maar dat de christelijke leer 

of onderwijzing allereerst de eeuwige dingen betreft was een waarheid en die begrepen de 

mensen toen beter dan nu. Het is een grondfout van onze tijd dat we de kennis van de 

                                                 
43
 Ibid., 485. 

44
 Ibid., 486. 

45
 Ibid., 488. 

46
 Cf.: ‘Kijk ik ben bezig de gevaarlijkste plekken te zoeken, waar dit beginsel door anderen en door eigen 

aanhangers vaak verkeerd begrepen is of verkeerd uitgewerkt. Ik herhaal nog eens de drie beschuldigingen: 

1. Dat het in het geloofsleven het leven boven de leer zou stellen. 2. Dat het in de kerk meer belang zou 

stellen in de ziel dan in God. 3. Dat het in de wereld met persoonlijkheid en cultuur afgoderij zou bedrijven 

in plaats van God de ere te geven die Hem toekomt.’ (O. Noordmans, 'Betekenis van het ethisch beginsel 

voor leer en leven (ca. 1932),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De actualiteit der historie I, 

red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 492.)  
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dingen die boven zijn zo weinig betrachten. Daarom kan men de mensen geen slechtere 

dienst bewijzen dan door te zeggen dat het niet op de leer, maar op het leven aankomt.’47  

 

Augustinus leert dat God in alles het primaat dient te hebben. Of de mens nu naar buiten 

treedt, de wereld in, of juist zich in zichzelf keert en op de ziel als zijn diepste grond stuit: 

God mag noch door de wereld, noch door de ziel op het tweede plan geplaatst worden. 

Toch is dat precies hetgeen de moderne mens doet, aldus Noordmans. De ziel, verdiept tot 

persoonlijkheid wordt een zeer grote mate van zelfstandigheid toegedicht waardoor ze niet 

langer verantwoordelijk staat voor haar Schepper, maar slechts voor zichzelf. Evenzo meent 

de mens niet alleen zijn eigen schepper te zijn, maar ook die van de cultuur. Het is echter de 

crisis van de moderne mens, dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn eigen schuld 

niet kan dragen. Noordmans pleit voor een omkering van deze fatale ontwikkeling in het 

moderne levensbewustzijn:  

 
‘De crisis die we beleven, is een persoonlijkheidscrisis en cultuurcrisis. Daarom is de 

toestand zo moeilijk. We zullen moeten leren de wereld weer minder te zien als ons eigen 

werk, maar als schepping van God, en ons eigen leven weer minder als persoonlijkheid en 

meer als ziel, als verantwoordelijk tegenover God op ieder punt, zonder uitzondering, ook 

het middenpunt. Een mensenleven heeft geen eigen middenpunt. Daar waar hij het zoekt is 

een uitzicht op God. In ons is iets van persoonlijkheid en geest, maar wij zijn geen absolute 

geest.’48 

 

Deze analyse van de persoonlijkheids- en cultuurcrisis is een vernietigende kritiek op alle 

richtingen, omdat het nergens tot een werkelijk theologisch Réveil is gekomen waarin de 

eenheid van leer en leven is nagestreefd. Vrijwel overal heeft de cultuurfilosofie de 

theologie in meer of mindere mate verdrongen. Noordmans stelt provocatief dat De la 

Saussaye omstreeks 1850 de enige theoloog in Nederland was en dat deze terecht heeft 

beweerd dat ethisch geen aanduiding is voor een richting, maar een methode van 

theologiseren is.
49
 Hij verwijst naar het feit dat De la Saussaye, in navolging van Calvijn, 

theoloog van de Heilige Geest wilde zijn. Hij besefte dat de waarheid die de mens in zijn 

ervaring ontdekte, de eigen ervaring overstijgt en geestelijk is; zij heeft betrekking op het 

eeuwige leven. Anders gezegd: ‘In het leven des Heiligen Geestes hangt de ervaring samen 

met de hogere orde van het koninkrijk Gods. Het is niet meer onze ervaring zonder meer.’
50
 

Noordmans meent dat werkelijke theologie ontstaat op de afstand van het geloof. Het al te 

directe moet worden vermeden. Deze wereld is niet het koninkrijk van God, de menselijke 

geest is niet te vereenzelvigen met de Heilige Geest en de menselijke ervaring valt niet 

samen met de eeuwige waarheid. Juist de gereformeerde ernst, die weet heeft van het 

                                                 
47
 Noordmans verwijst naar Augustinus, De civitate Dei, VI, 9 en: Enarrationes in Psalmos XL, 3. Ook hier 

verdedigt Noordmans het ware ethische beginsel, en zo hij kritiek levert op de ethische theologie, dan doet 

hij dat vanuit haar eigen grondovertuiging. Want hij verbindt de uitspraak van Augustinus onmiddellijk met 

de persoon van Gunning: ‘Ik heb het voorrecht gehad bij hem op de collegebanken te zitten. Wanneer ik 

maar alleen aan zijn figuur denk, is deze voor mij de uitdrukking van de gedachte die Augustinus uitsprak: 

‘We zijn christenen om het eeuwige leven. Met zijn aangezicht naar boven gericht was hij de uitbeelding 

van het heimwee der ware kerk naar het andere vaderland. Hij was thuis in de letteren van bijna alle 

beschaafde landen en een goed kenner van de Europese kunst, maar zijn hoogste interesse ging toch uit naar 

de geschriften van de apostelen en de profeten.’ (Ibid., 490.) 
48
 Ibid., 491.  

49
 Cf.: Noordmans, 'Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie (1930),' 438. 

50
 Noordmans, 'Betekenis van het ethisch beginsel voor leer en leven (ca. 1932),' 495. 
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eeuwige leven en die de mens op eerbiedige afstand doet buigen voor het gezag van God, 

doet de behoefte aan theologie ontstaan:  

 
‘Theologie, godgeleerde bespiegeling en bezinning kan slechts gedijen als er in de evaring 

afstand bewaard wordt. Als het geloof niet directe ervaring is en als er tussen de personen 

ook ruimte is voor ideeën. Paulus is theoloog, omdat hij Jezus niet meer naar het vlees kent 

en over Hem nog iets anders heeft te vertellen dan de verhalen van de evangelisten. In zijn 

geloofsleven is ruimte voor de christelijke leer, omdat hij de apostel is van de Heilige Geest, 

geroepen door de opgestane Heiland.’51  

 

De ethische theologie is volgens Noordmans in zijn grondtrek dan ook paulinisch te 

noemen, omdat zij de afstand van het geloof verenigt met de troost van het eeuwige leven. 

Dit uit zich ook in de verhouding tot de cultuur. Het ethisch beginsel is cultuurkritisch, 

zoals heel het christendom ten diepste cultuurkritisch is. Dat is iets anders dan 

cultuurvijandigheid. Maar het ethisch beginsel plaatst het leven onder de tucht van de 

eeuwigheid en stelt dat de wereld reeds onder het goddelijk oordeel is geplaatst.   

Het neocalvinisme mist hier de kritische diepgang van Calvijn: ‘Een soort aansporing om 

op ieder levensterrein maar gerust te gaan om er de ere Gods groot te maken is niet van 

Calvijn afkomstig.’
52
 De ethischen hebben, zover ze hun beginsel zijn trouw gebleven, 

beter dan de neocalvinisten en zeker dan de modernen begrepen dat men christen is om het 

eeuwige leven. De modernen noemen zich te eenvoudig op natuurlijke wijze kinderen van 

God. Maar ook Kuypers leer van de wedergeboorte mist het werkelijk kritische element. 

Kuyper vergelijkend met Gunning, zegt Noordmans:  

 
‘Maar Gunning ziet de nieuwe mens meer op het strand der eeuwigheid staan, terwijl 

Kuyper de wedergeboorte veronderstelt om daarop het wetenschappelijke, kerkelijke en 

politieke leven op te trekken. Dat maakt een groot verschil. De veronderstelde 

wedergeboorte is niet kritisch meer. Zij verliest het oordelend karakter en het gevaar 

ontstaat dat er een nieuw humanisme ontstaat dat dan op een hoger vlak weer van de mens 

uitgaat, nu de wedergeboren mens.’53 

 

Het ethisch beginsel verdient volgens Noordmans juist in de crisis van zijn tijd meer 

aandacht. Iedereen spreekt van herstel, maar dat is voornamelijk mensenwerk. Wat nodig 

is, is herschepping en dan moet de cultuur zich laten gezeggen door het evangelie in plaats 

van dat het christendom cultureel wil worden. Ook hier voelt Noordmans verwantschap met 

de dialectische theologie, die eveneens kerk en maatschappij onder het licht van de 

eeuwigheid plaatst.
54
 De eenheid van het leven ligt in de eeuwigheid, zo gelooft 

Noordmans. Het ethisch beginsel verkondigt de mens dat de eenheid niet in de wereld of de 

persoonlijkheid verkrijgbaar is, maar dat het de Heilige Geest is die de mens in het geloof 

                                                 
51
 Ibid., 496.  

52
 Ibid., 498. 

53
 Ibid., 499. 

54
 Cf.: ‘Wat wij thans de dialectische theologie noemen, die men nu eens voor een modegril, dan voor een 

oorlogsreactie, dan weer voor een voorbijtrekkende nevel verklaart, is niets anders dan zulk een krachtige 

inzet van cultuurkritiek, van het eeuwig Evangelie uit voltrokken. … Ze heeft ook filosofische kanten, die 

aanleiding tot bedenkingen kunnen geven. Maar de hoofdzaak is dat ze weer luide heeft uitgeroepen dat we 

christenen zijn om het eeuwige leven en van daaruit een zedelijke kritiek oefent op kerkelijke en 

maatschappelijke christelijkheid.’ (Ibid., 500.) 
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opheft tot het kindschap van God.
55
 In deze zin hebben De la Saussaye Sr. en Gunning 

eenzelfde beslissende wisseling van perspectief trachten aan te brengen in het moderne 

denken als Augustinus dat in zijn tijd heeft gedaan:  

 
‘Dat de waarheid ethisch is, moet de abstracte weergave zijn van het feit dat de Heilige 

Geest, die in alle waarheid leidt, uitgestort wordt en dat wij er niet over beschikken. Het is 

in dit hoogste verband een profetische uitspraak, die in een belangrijk tijdsgewricht van de 

wetenschap naar het réveil heenwijst, meer dan andersom; zoals Augustinus het doet van 

het neoplatonisme naar kerk en ascese.’56  

 

Het ethisch beginsel verwijst dus niet slechts naar de zedelijke of morele zijde van het 

dogma, maar bovenal naar een hoger Ethos. Hier brengt Noordmans in navolging van De la 

Saussaye de vleeswording van de Logos in het geding. De historische Logosopenbaring 

verlicht volgens hem de zin van het leven en brengt het onder een transcendent oordeel. Pas 

door de verbinding met de vleeswording van de Logos is de ethische theologie in balans en 

krijgt haar idealisme het historisch realisme van de incarnatie als tegenpool.
57
 Hier 

overstijgt de ethische theologie de Groninger theologie die eveneens de wereld met de 

Logos wilde verbinden; echter niet in ontologische zin, maar binnen het kader van de 

goddelijke opvoeding. Zij maakten de afstand tussen God en mens te continu en de Logos 

werd te veel tot voorbeeld gesteld. Noordmans meent dat het ethische beginsel verbonden 

kan worden met het vroegkerkelijke verstaan van de Logos: ‘In het oude christendom is de 

Logos de band tussen alle stukken die tot wereld en geloof behoren. Schepping en 

Evangelie worden erdoor saamgehouden. Hij is meer dan wat wij een logisch verband 

noemen. De Logos is levensbeginsel tegelijk en bevat ook het Ethos in zich.’
58
 De mens 

vindt resten – met een woord van Calvijn: scintillulae, vonkjes – van het hogere ethische 

verband in zijn eigen levenskring. Maar juist daardoor ervaart hij dat het zwaartepunt van 

het bestaan daarbuiten ligt.
59
 Hier loopt de ethische theologie het grootste gevaar om te 

ontsporen en dat is ook gebeurd, in Noordmans ogen. Zij heeft de eenheid van het leven te 

organisch gedacht en God, de wereld en de mens te nauw, te monistisch op elkaar 

betrokken. Hij stelt daartegenover:  

 
‘Die eenheid moet staan sub specie Dei; derhalve van het ethos van het Evangelie uit 

voltrokken worden. Ze zal moeten staan in het teken van Kruis en Gericht en niet in dat van 

Schepping en Humaniteit. Ze is de hoogste worp van het geloof, als bij Paulus, en daarom 

het minst geschikt voor het creëren van een apologetische algemeengeldigheid.’60  

 

God is de eerste en de laatste en dat is hij niet als idee, maar als Persoon, zo stelt 

Noordmans. En omdat hij de eerste en de laatste is, vallen het oordeel en het zijn voor God 

samen. In de theologie gaat het daarom niet alleen over het morele en het religieuze, maar 

                                                 
55
 In dit verband geeft Noordmans een inzicht van Augustinus (Sermo CLXV, 5) en Calvijn (Institutio, III, 2, 

35) weer, dat in meerdere van zijn artikelen naar voren komt: ‘Zo zeggen Augustinus en Calvijn dat we 

door ons geloof boven ons inzicht worden uitgetrokken. “Dat ik het kan”,  zegt Calvijn met Augustinus, 

“zie ik, maar waarom, dat zie ik niet”. (Ibid., 501. Cf.: Noordmans, 'Gereformeerd-ethisch (1928),' 403. En: 

Noordmans, 'Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie (1930),' 454.) 
56
 Noordmans, 'Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie (1930),' 448. 

57
 Dit ontologisch realisme van het geloof overtreft het realisme van de wetenschap: ‘De wetenschap leert 

wat kan zijn; de ethiek wat moet zijn. Het Evangelie predikt wat is.’ (Ibid., 476.) 
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 Ibid., 437. 

59
 Ibid., 449. 
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juist ook om het metafysische, de ontologie. De Kantiaanse filosofie moet in de 

theologische kenleer daarom worden omgekeerd, zoals de dialectische theologie dat heeft 

gedaan. Kennis over de werkelijkheid is alleen te verkrijgen vanuit het hogere standpunt 

van Gods genade. Elk monisme, de eenheid van het leven, dat door de mens wordt 

gecreëerd, slaat stuk op de oordelen van God.
61
 Vanuit de mens gezien is het leven niet één, 

maar is er juist sprake van pluralisme en fragmentarisme. Dat geldt ook voor het sinds de 

negentiende eeuw zo centraal geachte begrip van de menselijke persoonlijkheid. Het geloof 

plaatst daartegenover het begrip wedergeboorte. De wedergeboren mens staat uit naar de 

eeuwigheid en aan hem kan daarom eigenlijk geen eenheid van persoon worden 

toegeschreven. ‘De Heilige Geest past in de noden van het leven bij gedeelten de 

waarheden van het eeuwige leven aan onze zielen toe. Het beginsel der eenheid ligt niet in 

de kleine wedergeboorte, maar in de grote.’
62
 De gereformeerde antithese wordt dan ook 

door Noordmans gewraakt, alsof binnen ‘de eigen kring’ de eenheid van het leven bereikt 

zou kunnen worden. Tevens geeft hij in 1952 nogmaals de ethische opvatting van de 

wedergeboorte weer, als het grootste verschilpunt met het neocalvinisme:  

 
‘Zij wilden haar in Gods handen laten en er geen stormram van maken tegen de naaste. En 

in de tweede plaats mocht die wedergeboorte nooit als een dood feit in het verleden komen 

te liggen. Zij moest gepredikt kunnen worden als een Evangelie. De toekomst moest er in 

zijn. De kwintessens van het ethisch beginsel ligt eigenlijk uitgedrukt in het woord van 

Paulus, dat de tweede Adam een levendmakende Geest is en niet, zoals de eerste, bloot een 

levende ziel (1 Kor. 15:45).’63  

3.3 Noordmans’ verhouding tot de dialectische theologie 
Na deze weergave van Noordmans’ waardering van het ethisch beginsel kan worden 

vastgesteld, dat hij dit beginsel in zijn zuivere vorm wil vasthouden. Vanuit dit beginsel 

bekritiseert hij alle richtingen, inclusief de ethische theologen en dan met name de jongere 

ethischen. Tegelijkertijd ziet hij in dit beginsel vanwege zijn progressieve karakter ook een 

samenbindend moment dat tot een doorbraak kan leiden. Nadrukkelijk legt hij het primaat 

bij God boven de mens en houdt hij de afstand in ere tussen de menselijke ervaring van de 

werkelijkheid en het transcendente, de geest en de Heilige Geest. Alles dient bezien te 

worden vanuit het licht der eeuwigheid. Zo komt er plaats in de theologie voor het oordeel 

dat met gezag op de mens toekomt.  

Reeds enige malen is gewezen op Noordmans’ affiniteit met de opgekomen Zwitserse of 

dialectische theologie. Ondanks de grote verwantschap is hij echter van meet af aan ook een 
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historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 504. 
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kritische gesprekspartner geweest van de zogenoemde Zwitserse theologen. Twee van de 

eerste artikelen waarin Noordmans zich rechtstreeks uitlaat over de ‘Zwitserse theologie’ 

zijn besprekingen van publicaties van E. Brunner en wel in het bijzonder van zijn Die 

Mystik und das Wort uit 1924. Noordmans plaatst het werk met Roessingh in een bredere 

beweging binnen de theologie die een sterk anti-humanistische tendens vertolkt. Brunner en 

de gehele dialectische theologie bestrijdt ondermeer de synthese van het Duitse idealisme 

met het christelijk geloof, evenals de synthese van christendom en cultuur. F. 

Schleiermacher, die als de vader van de negentiende-eeuwse theologie kan worden 

beschouwd, wordt zeer scherp bekritiseerd. Zoals beschreven is de ethische theologie 

onmiskenbaar door Schleiermacher beïnvloed en de ethischen zochten eveneens naar een 

zekere synthese tussen geloof en cultuur. Het is dus de vraag of Noordmans zich in 

onmiddellijke zin verwant weet met de kritische dialectische theologie.
64
  

Noordmans prijst Die Mystik und das Wort vanwege het feit dat Brunner het 

reformatorische geloofsbegrip tracht te bepalen en van daaruit afrekent met de invloed van 

de godsdienstpsychologie binnen de theologie. Eveneens ziet hij het werk als een goede 

kritiek op een bepaald begrip van Gods heiligheid zoals onder andere vervat in Das Heilige 

van Rudolf Otto. Daarover zegt hij:  

 
‘Deze transcendentie Gods verschilt minder dan men denkt van Schleiermachers 

psychologisme. Er is iets heidens in deze heiligheid. Daartussenin legt nu het boek van 

Brunner de nadruk op het transcendentale. Dat betekent dat we ons niet bezig houden met 

indrukken in onze ziel. En ook niet God huiverend zoeken in de donkere hoeken van de 

natuur. Maar dat we zoeken in de diepten van de geest. Daarvoor hebben wij de Heilige 

Geest nodig. Want de Geest alleen kent de diepten Gods. Dan denk ik aan het tiende boek 

van Augustinus’ Confessiones, waarin deze ook opklimt van zolder tot zolder in zijn geest, 

om boven zich, supra me, God, het hoofd, het caput van zijn geest te vinden.’65 

 

Ondanks deze terechte kritiek meent Noordmans dat Brunner geen recht doet aan het geheel 

van Schleiermachers denken. Hij stelt dat Schleiermacher een gecompliceerde figuur is, die 

geen gesloten systeem heeft geleerd. In hem strijden onder andere de ‘hernhutter’ en de 

‘spinozist’. Brunner nu verwerpt Schleiermacher vanwege deze invloed van Spinoza zonder 

recht te doen aan de andere zijde in Schleiermachers theologie.
66
 In Filosofie van de 

paradox (1925) weerspreekt Noordmans Brunner in meer fundamentele zin. Hij meent dat 

diens dialectiek van de paradox niet helder maakt wat nu het wezen van de paradox is in 

relatie tot de zonde van de mens. Brunner geeft geen antwoord op de vraag of de paradox 

wezenlijk behoort tot de relatie tussen God en mens als zodanig, of dat deze pas met de 

zonde gegeven is. Noordmans meent dat de onhelderheid voortkomt doordat er bij Brunner 

een vermenging optreedt van een platoons-augustiniaanse en de reformatorische leer. Dit 

                                                 
64
 Cf.: ‘De Zwitserse theologie is slechts een enkele golf in een getijde. Zij maakt deel uit van een terugslag 

op het humanisme van de achttiende en negentiende eeuw. Op allerlei wijze hebben wij de nadruk horen 

leggen op de menselijke factor in de bijbel; de mensheid van Jezus; het humaan karakter van het 

godsdienstig leven; het ethisch gehalte van de waarheid; het praktische in het christendom; het verband 

tussen dit laatste en de cultuur.  – Daarover hebben wij veel gehoord. Sommigen zeggen: genoeg. Anderen 

menen: meer dan genoeg. Tot de laatsten behoren ook de hier bedoelde Zwitsers. Ik noem een paar 

algemeen bekende namen: Barth, Brunner, Thurneysen, Gogarten.’ (Zwitserse theologie, 557) 
65
 O. Noordmans, 'Die Mystik und das Wort (ca. 1924),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 540. 
66
 Ook zegt hij: ‘De Monologen worden dus geheel buiten beschouwing gelaten en uit het corpus der 

geschriften uitgezet. De Monologen met hun verheerlijking der individualiteit als oorspronkelijk gegeven 

vormen zulk een tegenwicht tegen Schleiermachers naturalisme.’ (Ibid., 541.) 
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wreekt zicht met name op het punt van de geloofszekerheid. Noordmans werkt dit als volgt 

uit:  
 

‘Es gibt kein Auseinanderfallen der Wahrheits- und der Gewissheitsfrage“, zo luidt de ene 

stelling van Brunner. Daarmee is gezegd dat we nergens zekerheid kunnen hebben waar we 

geen klaarheid hebben. Dit is niet reformatorisch, al beroept Brunner zich op Luther. Het 

Woord brengt een gezagsmoment mee dat bij hem niet voldoende erkend is. Door dat gezag 

wordt voor het geloof de waarheidsvraag tot op zekere hoogte getemperd ten behoeve van 

de zekerheidsvraag. Brunner legt voor zedelijkheid en geloof te veel nadruk op evidentie ten 

koste van het gezag. Hij vergeet, wat hij zelf met zoveel ijver heeft betoogd, dat het weten 

hier in horen is overgegaan en dat dit de kenvoorwaarden ingrijpend verandert. Brunner is 

zelf in de grondfout van de nieuwere theologie blijven steken.’67 

 

Noordmans maakt onderscheid tussen het kennen door de idee en het kennen door het 

woord en stelt daarbij dat waarheid en werkelijkheid elkaar wel snijden, maar dat beiden 

nooit samenvallen. Hij meent, dat het reformatorisch standpunt in de verzekerdheid van het 

geloof een moment van duisternis erkent, waardoor de zekerheid van het geloof nooit die 

evidentie krijgt, dat het absolute voor de mens denkbaar wordt, zoals in het platonisme dat 

op indirecte wijze wel mogelijk is door de paradoxale kennis van de ideeën middels de 

anamnese. Noordmans zegt dat het er in het geloof precies omgekeerd aan toegaat. Geloven 

geschiedt op gezag:  

 
‘Het “woord” brengt zijn hele inhoud zelf mee. Het geloof is “zuivere objectiviteit”. De 

psychologische vormen in het geloof worden opgewekt door de inhoud, die tot ons komt. Ze 

bestaan niet voordat die inhoud ons nadert en hebben nog minder een vast a priori-bestaan. 

Voor het geloof wordt elk formeel principe ontkend. De hele Kant-Plato wordt hier terzijde 

geschoven.’68  

 

Waar Brunner volgens Noordmans niet verheldert waardoor de relatie tussen God en mens 

paradoxaal van aard is, stelt Noordmans zelf dat het niet gaat om de paradox van de 

filosofie, maar om die van het geloof. Het ‘Woord’ is voor het geloof paradoxaal, omdat het 

woord er is vanwege de zonde. Zonder de zonde zou de mens het goddelijke kunnen 

aanschouwen. Door de zonde is God slechts bemiddeld en indirect te kennen. Het woord is 

echter gegeven als een lamp voor de voeten van de mens, opdat hij niet in de duisternis 

wandelt. De aanschouwing is dus vervangen door het gezag van het Woord. Daarom hoeft 

de theologie de ervaring als zodanig ook niet uit te bannen, zoals de Zwitserse theologie 

lijkt te doen. ‘Het geloof ontvlucht niet de ervaring, maar de zondige ervaring.’
69
 De 

aanschouwing van de waarheid, van het goddelijke wordt evenmin miskend, maar zij wordt 

uitgesteld. Zij is een eschatologisch perspectief. 

Noordmans prijst de Zwitserse theologen omdat zij het moderne realisme bestrijden en 

daartegenover de paradox centraal plaatsen in de theologie. Hij deelt eveneens hun 

opvatting dat het Woord van God het heersende perspectief op het menselijk bestaan heeft 

te zijn. Maar de paradox van het Woord heeft voor hem een minder filosofische en een 

meer theologische of pastorale betekenis dan bij Brunner: 
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 O. Noordmans, 'Filosofie van de paradox (1925),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 554. 
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 Ibid., 555. 
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 Ibid. 
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‘Maar hier heeft het geweld van de paradox altijd iets geforceerds, wanneer die zo 

stelselmatig wordt toegepast. Het Woord, niettegenstaande het gezag waarmee het komt, 

handelt zachter, ook redelijker met ons. Het treedt ten dele in de plaats van ons verduisterd 

verstand, maar laat plaats voor zijn herstelling. Het keert zich niet verachtelijk van onze 

‘mening’ en onze ervaring af, maar verbetert die en veredelt die. Maar tegenover het 

donkere in het Woord mogen wij nu ook de evidentie in haar volle stralende heerlijkheid 

niet eisen. Dat behoort tot het “lumen gloriae”. De paradox echter is geforceerde 

evidentie.’70 

 

In 1926 bespreekt Noordmans eveneens Barths commentaar op Paulus’ brief aan de 

Romeinen. Duidelijk betoont hij meer affiniteit met Barth dan met Brunner. Hij noemt 

Barth de meest orginele theoloog onder de ‘Zwitsers’, die bovendien minder filosofisch en 

meer paulinisch denkt.
71
 Wat hem met name in Barth lijkt te intrigeren is de wijze waarop 

deze omgaat met de liberale theologie. Barth gaat niet eenzijdig in de oppositie, maar hij 

trekt de historische-kritische lijn van de nieuwere theologie consequent door waardoor er 

progressie mogelijk wordt en de patstelling tussen de traditionele en de moderne theologie 

doorbroken kan worden. Noordmans typeert Barths hoofdgedachte als volgt: ‘Welnu, zoals 

de tekstkritiek een onbekende tekst; het historisch-kritisch onderzoek een onbekende 

geschiedenis; de evangeliënkritiek een onbekende Jezus, zo poneert de kritische theologie 

de onbekende God.’
72
  

Het nieuwe en kritische van de dialectische theologie ligt voor Noordmans besloten in de 

proclamatie van de onbekende God, nadat het historisch-kritische onderzoek de 

onbekendheid van de Schrift en de heilsgeschiedenis had geleerd. De notie van 

‘onbekendheid’ op zichzelf brengt de kritiek niet in beweging, maar leidt eerder tot reductie 

zo wees het moderne Schriftonderzoek uit. De onbekendheid wordt nu wel een kritisch 

beginsel omdat ze als een theologische categorie wordt geponeerd. Barth voert de kritiek op 

tot de grootst mogelijke hoogte door de kritiek tot het wezen van de theologie te verklaren:  

 
‘En deze eigenschap wordt bij de nadering van het eigenlijke voorwerp der theologie niet 

verloochend, zodat de kritiek tegenover de tekst noodzakelijk, tegenover de historie 

toelaatbaar, tegenover Jezus oneerbiedig en tegenover God ongeoorloofd zou zijn. 

Integendeel acht zij de kritiek tegenover ‘het kritiekste’ het meeste op haar plaats.’73 

 

De kritiek wordt zo tot criterium sacrum, waarbij de onbekende God, het voorwerp van de 

theologie, zelf als kritisch beginsel alle menselijke kritiek overwint. ‘Steeds dieper trekt 

zich het geheim van de Onbekende in de eeuwigheid terug. De verborgenheid neemt toe. 

                                                 
70
 Ibid., 556. Cf.: ‘ …, in 1925 heb ik ook reeds geschreven dat de paradox overhoop ligt met het element 

van gezag dat er in het Woord ligt. De paradox is bliksemlicht, die van de existentie zelf uitgaat. Ze is niet 

een lamp voor de voet en een licht op het pad. Ze maakt het niet mogelijk één stap te doen. Ze sluit de 

continuïteit absoluut uit. Ze is een explosie in de existentie zelf.’ (O. Noordmans, 'Het probleem van de 

continuïteit (1935),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De actualiteit der historie I, red. J.M.  

Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 654.). Wat Noordmans onder pastorale theologie verstaat zal 

hieronder worden uitgewerkt. In deze paragraaf wordt volstaan met zijn kritiek op de dialectische theologie, 

om later zijn eigen positie nader te reconstrueren. 
71
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is theoloog, Brunner is filosoof. Dit moet natuurlijk cum grano salis worden opgevat.’ (O. Noordmans, 'De 

theologie van Barth en Brunner (1926),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De actualiteit der 

historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 594.) 
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 O. Noordmans, 'De Zwitserse theologie (1926),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 558. 
73
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Na de geheimzinnigheid van de Urtext (Ex. 2:12) de raadselachtigheid van de historische 

Jezus, die niet historisch wil worden, en achter Hem de onbekende God.’
74
 De negatieve 

bepaling ‘onbekend’ wordt zo tot het meest positieve dat over God gezegd kan worden en 

ze betekent alles behalve de ondermijning van de theologie. Noordmans noemt deze 

‘metafysische wending’, waarbij de godskennis in geen enkel opzicht uit de natuur of 

cultuur opkomt, maar geopenbaard wordt in het besef dat de mens door God gekend wordt, 

het werkelijke originele in Barths theologie. Zoals Noordmans het zelf vertolkt: Wij zijn 

huisgenoten Gods en God is niet omgekeerd onze huisgenoot. Wij zijn voorwerpen van zijn 

kennis meer dan Hij van de onze. God stelt zich niet op ons standpunt, maar door het geloof 

plaatsen wij ons op het Zijne.’
75
 

Daarom moet de uitspraak ‘de waarheid is ethisch’ ook deze beperking hebben, dat de 

waarheid zo diep mogelijk ingaat in het zedelijke, maar dat de godskennis alle kennen te 

boven gaat. Het wezenlijke dat over het leven gezegd moet worden, ligt buiten de grenzen 

van het leven. Ook de zonde ligt buiten de sfeer van het fysische en het religieuze, buiten de 

grens van leven en dood. Een mens is geen zondaar omdat hij slechts het kwade zou willen, 

maar omdat het goede dat hij wil tot zonde wordt in het weten van de heilige God. Het 

raadsel van de zonde gaat de macht van het menselijk kennen te boven, omdat de wereld in 

het boze ligt, in plaats van dat de zonde in de wereld ligt. Zo ook verloopt de 

wereldgeschiedenis in de zonde en niet omgekeerd. Noordmans maakt een onderscheid 

tussen het oudtestamentische besef van levensvreugde en ook van de heiligheid van God en 

het nieuwtestamentische. Binnen het nieuwtestamentische denken lijkt het leven tussen 

geboorte en dood op de achtergrond te verdwijnen, evenals de Schepper in de schaduw lijkt 

te staan van de Vader. Maar de schepping en de mens verdwijnen niet in het 

nieuwtestamentische beeld, noch in de kritische theologie van Barth.  

Hier vindt weer de paradoxale omkeer plaats: ‘Deze heiligheid is de intiemste vereniging 

van God en mens. Zij stelt de mens midden in Gods gedachten, Ze is een andere naam voor 

genade. … De mens komt als kind in Gods gedachten voor.’
76
 De waarheid over het leven 

ligt buiten het leven in het heilige weten van God. Over de waarheid dient men met deze 

twee woorden te spreken: zonde en genade. Met de geboorte komt heel het leven in de 

betekenis van de zonde te staan, terwijl de dood de genade representeert. Noordmans 

benadrukt dat deze kritische theologie het leven wel samentrekt tot geboorte en dood, maar 

daarmee het leven zelf niet tekort doet. Ze is ook niet cultuurvijandig. ‘Zij laat het leven 

bestaan. Als kritische theologie is ze juist cultuurtheologie, maar in andere zin, 

geraffineerder dan we dat gewend zijn te zeggen. De nieuwtestamentische heiligheid is niet 

dodelijk voor het leven en evenmin voor de cultuur. De christelijke kerk heeft dit voldoende 

bewezen. Veeleer is de oudtestamentische heiligheid, niettegenstaande de levens-

‘Bejahung’, dodelijk voor de cultuur.’
77
 Deze samentrekking van het levensbeeld heeft dan 

ook geen fysische betekenis, maar moet gezien worden in het licht van het oordeel van de 

heiligheid van God. Hierin verschilt het christelijk geloof van het platonisme dat juist wel 

fysisch denkt en het lichaam als een kerker opvat, waarin de waarheid niet kan doordringen.  
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 Ibid., 563. 
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 Noordmans, 'De Zwitserse theologie (1926),' 566. Cf.: ‘Wij leven niet volgens de natuur, het stuk tussen 
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theologie (1926),' 563.) 
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‘De waarheid vóór de geboorte kan men zonde noemen en die na de dood genade. En zonde 

en genade houden bij Barth een ethische klankbodem. Haar kennis is geloof en leidt niet in 

de richting van het neoplatonisme. Zij trekt ons niet van het leven af. Maar legt ons vast op 

onze ethiek, omdat zij die nodig heeft als de stof, waaraan beide, zonde en genade, haar 

boven-ethische werkelijkheid kunnen openbaren.’78 

 

Zo komt er nog een belangrijk element binnen de kritische theologie naar voren: Barth 

plaatst de theologie tegenover de biologie, het oordeel Gods tegenover het proces. Vanuit 

Gods perspectief bestaat òf de oude mens òf de nieuwe. De rechtvaardigverklaring houdt 

geen ruimte over voor het procesmatige en ook niet voor de evolutie. Hier breekt Barth 

radicaal met het negentiende-eeuwse denken met zijn nadruk op ontwikkeling en de idee 

van de persoonlijkheid.
79
 Noordmans stelt: ‘Barth is de antipode van Bergson. In plaats van 

de “évolution créatrice” poneert hij een scheppende “Neuprädikation”.’
80
 Tegenover de 

filosofie van het leven, plaatst de kritische theologie het oordeel van God over het leven.  

En juist op dit punt herhaalt Noordmans de bovengenoemde kritiek op Brunner nu ook in 

relatie tot Barth, namelijk dat de dialectische theologie niet pastoraal genoeg is. Hij mist de 

zeer bepaalde wederkerigheid van het ethisch beginsel:  

 
‘Wanneer de rechte verhouding hersteld is en de weg niet gaat van ons denken naar Gods 

denken, maar andersom, door het geloof, dan ontstaat er toch wel weer een verhouding 

tussen beide. Als de goddelijke dialectiek door haar heilige spanning een zedelijk veld 

schept, waarin ethiek en cultuur mogelijk worden, dan werken deze beide weer terug op de 

theologie en matigen haar tegenstellingen. Er komt dan meer ruimte voor de leer van het 

Woord dan bij Barth daarvoor ingeruimd is. Zuivere theologie is in deze bedeling niet 

mogelijk. Paulus verschuift het ogenblik, dat hij zal kennen zoals hij gekend is (1 Kor. 

13:12), naar de toekomende eeuw. Maar voor dit alles is nodig dat in de theologie in ere 

hersteld wordt de regel dat alles gezien moet worden sub specie Dei. Pas als wij erkend 

hebben dat het Woord God is, is het mogelijk in te zien dat het Woord vlees is geworden.’81 

 

Noordmans meent zo dat de dialectische theologie een terechte kritiek uitoefent op het 

humanisme van de achttiende en negentiende eeuw. Dit humanisme heeft in de moderne 

theologie een zeer grote plaats gekregen, waardoor deze theologie volgens Noordmans geen 

ander systeem kent dan de ethiek. Dat geldt voor Schleiermacher en ook voor R. Rothe. 

God wordt in dit denken uiteindelijk de sluitsteen van de cultuur en de mens komt voorop 

te staan. In de vorige paragraaf is Noordmans’ kritiek op de ethische theologie uitgewerkt 

en deze kritiek komt in grote lijnen overeen met wat hij als de hoofdmomenten in de 

dialectische theologie ervaart. Zoals daar gezegd, neemt hij geen afscheid van het ethisch 

beginsel, maar tracht hij het zuiverder te verstaan dan met name de jonge ethischen hebben 

gedaan met hun voorliefde voor de cultuur. Omgekeerd meent hij dat de dialectische 

theologie vanuit haar terechte transcendentale perspectief opnieuw de relatie tussen God en 

mens moet doordenken.  

Noordmans zelf zegt het zo:  
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‘Wanneer we echter uit een transcendentaal verband op distantie de dingen bezien, zal 

behalve het meer fragmentarische nog een gevolg optreden. De momenten van het 

theologische verband zullen een minder ethisch karakter dragen. Ze zijn geen stukken van 

ons bezit of direct delen van onze gezindheid. Daar zullen ze een meer logisch karakter 

vertonen. Dit betekent niet een opheffing van het ethische, maar wel van het nabij-ethische. 

Voor ons zal de ethische vulling niet mogelijk zijn. Voor ons zal het een begrip, een woord 

blijven, dat correspondeert met geloven. God kan het alleen vullen met realiteit, gezindheid 

en goed.’82 

 

Noordmans ziet de dialectische theologie in directe relatie tot de gehele tijdgeest in Europa 

en maakt wederom de vergelijking met de theologie van Augustinus en de ondergang van 

het Romeinse Rijk. Barth appelleert aan de vragen van de tijd door het werkelijke leven, de 

realiteit, te verbinden met de absoluutheid van God. In de crisis waarin Europa tijdens de 

eerste decennia van de twintigste eeuw verkeert, zijn alle menselijke waarheden die in de 

negentiende eeuw hoogtij vierden tot leugen geworden. Daarom spreekt Noordmans zijn 

waardering uit voor Barths nadruk op de discontinuïteit tussen Gods waarheid en de 

menselijke waarheden. Juist in de crisis blijkt dat de dood de enige overgang is van de 

aardse werkelijkheid naar de toekomstige. De zin van het leven wordt in stukken geslagen, 

gedood, zodat de dood het enige venster is om de werkelijkheid van God te schouwen. De 

theologie moet dus niet vanuit een zeker conservatisme trachten te redden wat er te redden 

valt aan oude waarheden en nog minder streven naar restauratie. De kritiek moet tot het 

uiterste worden doorgetrokken. Dat kan alleen binnen het christelijk geloof, dat ‘weet’ dat 

de dood zijn zin ontleent aan de kracht van de opstanding. De opstanding betekent een 

nieuwe werkelijkheid en van daaruit moet alles bezien worden. ‘De realiteit van alle zijn is 

de opstanding.’
83
 Op de rand van de afgrond proclameert Augustinus dat de mens leeft voor 

de eeuwigheid. Elke theologie die zijn tenten opslaat nog ruim voor deze grens, is ten dode 

opgeschreven omdat zij zich vastklampt aan zekerheden die geen zekerheid blijken te zijn 

in het licht van de zekerheid van het geloof, dat met gezag van Godswege komt. 

De eenheid van het leven zoals Noordmans die zoekt vanuit het ethisch beginsel, lijkt juist 

in de kritische theologie van Barth het best benaderd te worden omdat alles onder het 

gezichtspunt komt te staan van God als de geheel Andere. Noordmans meent dan ook dat 

de dialectische theologie in haar kritiek een sterk universalistisch karakter heeft. Heel het 

leven komt mee in deze theologie. Het geloof is geen afgezonderd stukje privéleven en het 

christendom gaat niet op in de cultuur. De dialectische theologie kent geen overgangen van 

de mens naar God, noch van de cultuur naar het koninkrijk van God. Alleen Gods waarheid 

is waarheid en de mens kan over deze waarheid niet beschikken. Er is evenmin een 

overgang van geest naar de Geest of van de idee van de persoonlijkheid naar het goddelijke, 

zoals in de ethische theologie nog wel het geval leek te zijn. Alles is in Gods handen. 

Volgens Noordmans is de moderne cultuur bezig met een nieuwe torenbouw van Babel om 

zo tot de hemel en tot God op te klimmen. De dialectische theologie wijst terecht op de 

onmogelijkheid van deze onderneming door te stellen dat het omgekeerde wordt bereikt: de 

mens komt noch zichzelf, noch God tegen. Gods waarheid doet de toren van Babel 

instorten.  

Het kruis van Christus is de enige plaats waar het goddelijke en het menselijke 

bijeenkomen, maar daar wordt al het menselijke dan ook verbroken. Ook bij het kruis is er 

geen sprake van een overgang, maar van discontinuïteit. Het gaat erom dat Gods woord 

                                                 
82
 Noordmans, 'De theologie van Barth en Brunner (1926),' 605-606. 

83
 O. Noordmans, 'Barth en zijn theologie (1926),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 613. 
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geloofd wordt op gezag.
84
 Te midden van alle geloofstwijfel die reeds in het interbellum 

heerste, stelt deze theologie onomwonden:  

 
‘Het eeuwige leven is het ene, het enig nodige voor alle sterfelijke of liever gestorven 

mensen. Er kunnen misschien vele godsdiensten zijn en het is niet te zeggen of het 

christendom de hoogste is. Maar er is maar één Evangelie: één dood, één kruis, één 

opstanding, één geloof, één Heer, één doop. Er is maar één plaats waar de cirkel van Gods 

raad ons leven raakt. Er is maar één plaats waar de arenden, de breedgewiekte gedachten 

Gods vergaderd worden. Het is daar waar het lichaam is, het eigenlijke reële 

mensenleven.’85  

 

En dit lichaam is sterfelijk, aan de dood onderhevig. Slechts Gods genade brengt de mens 

over de grens van de dood heen tot het eeuwige leven. Hier tekent zich weer de negatieve, 

discontinue relatie tussen God en mens vanwege de zonde en de dood. De gedachte dat het 

kruis de plaats is waar God en mens elkaar raken, zal Noordmans uitwerken in zijn 

Herschepping. De invloed van de dialectische theologie is onmiskenbaar aanwezig in heel 

zijn denken en veel van zijn eigen overtuigingen die hij reeds voor zijn contact met de 

Zwitserse theologie had ontwikkeld, lijken nu samen te vallen. Is Noordmans vanwege zijn 

waardering voor vele elementen in de dialectische theologie ‘barthiaan’ te noemen? Hijzelf 

beantwoordt deze vraag als volgt:  

 
‘Ik voel weinig voor een doop met de naam van Barth. Ongetwijfeld heeft hij door zijn 

persoon en Kommentar een geweldige stoot gegeven. Maar de stand van godsdienstig leven 

en denken in ons land wettigt het toch niet dat we allen ineens op een drafje achter Barth 

zouden gaan aanlopen. De scherp getrokken figuur van zijn theologie is ook niet bestemd 

om zo te blijven staan. Het is een belichting. Maar een belichting van onze Europese cultuur 

en godsdienstigheid. En die gaan voorbij met gedruis. In zover gaat Barth ook voorbij.’86  

 

In twee artikelen uit 1935 werkt Noordmans zijn grootste punt van kritiek uit op de 

dialectische theologie. Hoewel Barth in de loop der jaren de hoogspanning van de absolute 

paradox iets heeft losgelaten en zijn theologie gereformeerder is geworden, meent 

Noordmans dat de werkelijk gereformeerde opvatting van het Woord bij Barth nog steeds 

over haar grenzen wordt gedreven.
87
 Terecht benadrukt Barth het discontinue tegenover de 

hang naar continuïteit in de moderne theologie van de negentiende eeuw, alsmede in de 

                                                 
84
 Cf.: ‘Zij [de dialectische theologie] heeft er bezwaar tegen om hier in eigenlijke zin te spreken van 

ervaring en van beleven. Zij wil het woord geloof in ouderwetse zin nemen, als geloof op het woord, op 

gezag. Wij kunnen hier in dit leven niet bouwen en als we het doen zijn het torens van Babel. De plaats 

waar de nieuwe hemel en aarde de onze raken is het kruis, het vormloze teken der verbrokenheid. En de 

hemelse mens komen wij hier niet anders te zien dan in de tekenen van Christus’ verbroken lichaam en 

vergoten bloed. Alle directe, niet dialectische overgang tussen oud en nieuw is heidense godsdienst.’ (O. 

Noordmans, 'De theologie van Barth (1930),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De actualiteit 

der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 631.) 
85
 Ibid., 632. 

86
 Cf.: ‘Ik zou mijzelf geen barthiaan willen noemen, al ben ik van de familie en kom dus voor deze rol in 

aanmerking.’(O. Noordmans, 'De schimmen der barthianen,' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. 

De actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981).) 
87
 Over deze ‘ontspanning’ van de paradox sinds de begintijd van de dialectische theologie met als centrum 

Barths eerste Römerbrief, zegt Noordmans het volgende: ‘In de dialectische theologie komt overal weer wat 

binding. Voor tijd en eeuwigheid komt Schepper en schepsel. Voor het ogenblik komt het Woord, voor de 

enkeling de kerk. Voor het “Entweder-Oder” het geloof. Men kan zeggen dat de algemene vorm niet meer 

het existentiële is, maar de prediking. En de logica is die der bewogen rede, de dialectiek; niet die van de 

paradox.’ (Noordmans, 'Het probleem van de continuïteit (1935),' 653.) 
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Rooms-katholieke leer waar de mens middels de weg van de traditie de eeuwigheid zou 

kunnen binnengaan.
88
 Maar Barths continuïteitskritiek treft alles: de Schrift, de traditie en 

ook de fenomenologie, omdat volgens Barth over het wezen der dingen niet gesproken kan 

worden en daarmee evenmin over het wezen van het Woord van God. Het Woord is slechts 

herinnering en op grond van de herinnering schept het verwachting. Het Woord wordt 

verkondigd en wel als oordeel. Eveneens bestaat er geen continuïteit van het Woord in de 

tijd. Het is de Heilige Geest die de geschiedenis maakt en dat gaat sprongsgewijs, 

discontinu: ‘De profeten, Christus, de apostelen, de kerk hebben elk hun eigen tijd. Ze 

liggen niet in elkaars verlengde. Het zijn machten, hogere machten van elkaar.’
89
  

Noordmans meent dat Barth hier de grenzen van de gereformeerde theologie overschrijdt. 

De Heilige Geest komt te laat ter sprake bij Barth, als het laatste Woord overgaat in Geest. 

Openbaring, Schrift en traditie zijn in de gereformeerde theologie meer in tijd aan elkaar 

verbonden. De tijden staan bij Barth te kritisch op elkaar, terwijl gereformeerd gezien juist 

de verbinding der tijden het geheim van het Woord en de Geest uitdrukt, namelijk dat de 

tijden omspannen zijn door het Woord. Het Woord zelf voegt de tijden samen en het is 

daarom veel dynamischer en realistischer dan in Barths theologie tot uitdrukking kan 

komen. ‘Het is waarheid die verleden en toekomst verbindt. Het is gaande waarheid en pas 

daarom kan het tot limiet het gebeuren, de werking, de overgang hebben. Deze praktische 

zin van het Woord is het best tot uitdrukking gekomen in de gereformeerde theologie. En 

wij moeten toezien dat wij deze binding niet losmaken.’
90
  

Zoals gezegd is de gereformeerde theologie van het Woord pastoraler in Noordmans’ 

beleving. Het Woord leeft niet slechts in de herinnering. De gelovige gaat voor het Woord 

uit en leeft van de belofte. Hij stelt tegenover Barths absolute continuïteitskritiek: ‘De 

theologische tijd die eigen is aan het Woord, aan de beloften in het Evangelie, aan de 

Heilige Geest als onderpand, is de levensvorm der kerk. Ik geloof niet dat we de siddering 

tot het wezen van het geloof moeten maken, evenmin als het wagen. Het geloof rust in het 

Woord niet alleen momenteel, maar al voortgaande. De troost der volharing (perseverantia) 

mag niet weggenomen worden.’
91
 Juist wanneer Barth spreekt van het Woord als Ereignis, 

schept hij weer ruimte voor de fenomenologie en gaat het horen van het Woord toch weer 

over tot een schouwen. Maar het Woord laat zich niet uitsplitsen in verleden, heden en 

toekomst. Volgens Noordmans doet God de mens leven in de pastorale, theologische tijd 

en dat is het heden der genade dat zich uitstrekt over de tijden heen.  

Barth spreekt van een absolute tegenstelling tussen het gehalte en de gestalte der dingen. 

Noordmans meent dat Barth hier de discontinuïteit te zeer op de spits drijft en daarmee een 

fout begaat. Want hij miskent de continuïteit die in het Woord zelf besloten ligt. Het Woord 

schept namelijk de gestalte, de vorm in en aan het gehalte. En met dat de vorm geschapen 

                                                 
88
 Cf.: ‘Barth doet dat in zijn Dogmatik heel radicaal. Allereerst keert hij zich tegen het modernisme dat 

kerk en theologie uit de grote samenhang met de gegeven wereld wil verstaan of van de mens zelf uit tot 

verstaan van het wezen des geestes wil komen. Alles heeft dan al een bepaalde zin en God kan er geen 

Woord meer tussen krijgen. Dit is de existentieel-ontologische continuïteit. Maar ook, als men het Woord 

laat gelden, komt hij op tegen het opus operatum van het Woord bij Rome en de orthodoxie. Eenmaal 

gesproken, meent men, heeft God het dan gezegd. De zin is dan wel door God gegeven, maar eenmaal 

gegeven ligt ze dan ook vast. Er is te veel vaststaande zin en God kan er weer geen Woord tussen krijgen. 

De woorden duren, zoals zo straks de dingen duurden, en de logische actie kan ermee gereed zien te komen, 

tot ze er heer en meester van is. Maar God moet aan het woord blijven. Het Woord Gods, zegt Barth, is 

actus purus.’ (Ibid., 659.) 
89
 O. Noordmans, 'Ik ben met Barth onder hetzelfde oordeel (1935),' in: Verzamelde werken deel III: 

Ontmoetingen. De actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 641.  
90
 Ibid., 643-644. 

91
 Ibid., 644.  



3. O. Noordmans – Een schat in aarden vaten 

   

135 

is, is er continuïteit. De gestalten zijn fragiel en komen voort uit de immense spanning van 

de scheppingsdaad van het scheiden. Maar desalniettemin is er sprake van enige 

continuïteit: wanneer God spreekt dat er licht is, en scheiding brengt in en met het duister, 

dan is er licht, dan is er dag en dan is er continuïteit. De continuïteit mag in het geloof nooit 

de boventoon voeren en de schepping kan nooit tot symbool worden van harmonie en de 

continuïteit van de gestalte. De scheppende kracht gaat uit van de discontinuïteit van het 

Woord. Dat is het gelijk van Barth. De schepping bestaat niet in continuïteit met 

scheppingsordinantiën, zoals de neocalvinisten menen. Noordmans meent dat dan de school 

of de filosofie en dan vooral het neoplatonisme de overhand krijgt over de christelijke 

theologie. Zoals hieronder nader zal worden uitgewerkt is volgens Noordmans scheppen 

zowel gehalte als gestalte, scheiding en vorm. Het gaat om de verhouding tussen beide en 

dan is het gehalte belangrijker dan de gestalte.
92
 Want de wereld ligt, zoals gezegd in de 

zonde, waardoor de continuïteit van de gestalte slechts de dood kan brengen. Het geloof in 

de herschapen wereld richt zich op het gehalte en daarmee op het oordeel van God.  

Maar wanneer Barth ten laatste het Woord, als actus purus, tot Geest maakt, dan is het 

Woord zonder enige binding en is alle continuïteit uitgebannen. Noordmans stelt met Barth 

dat het Woord niet op kan gaan in de existentie, maar stelt contra Barth dat de andere grens 

van het Woord de Geest is. Wanneer Barth de Geest het laatste Woord noemt, dan 

overschrijdt hij deze grens en is de existentie geheel en al zonder paradox vastgelegd op de 

predestinatie. Het Woord schept echter verbanden. Het gezag schept het verband van wet en 

organisatie. Zuiver geestelijk geschieden en verschijnen de dingen, maar het gehalte heeft 

een gestalte nodig wil er sprake zijn van openbaring. Daarom zegt Noordmans dat de 

gereformeerde theologie van het Woord de middenweg bewandelt tussen enerzijds de 

existentie en anderzijds de Geest: Het is de weg tussen het humanisme en de wederdopers.  

 
‘Wij moeten daartussen in gaan; met Augustinus en Calvijn autoriteit, wet en kerk laten 

gelden. Het Verbond in de geschiedenis. Daar maakt het Woord binding. Er is continuïteit: 

Vader-Zoon-Geest; geloof-hoop-liefde. Zelfs verstand-gevoel-wil. Maar het is 

nieuwtestamentische continuïteit. En nader de apostolische. Ze is er tussen Schrift en 

Belijdenis.’93  

 

Deze continuïteit gaat niet uit van de schepping, maar van de herschepping, het eschaton. 

Het is de continuïteit van de genade en die heeft een eigen duur. Noordmans meent dat 

Barth te strikt christologisch blijft denken over de tijd tussen Jezus’ hemelvaart en zijn 

wederkomst welke de levensduur van de kerk is, wanneer hij deze tijd identificeert met de 

duur van het leven van Jezus Christus. Barth miskent dan de belijdenis en het werk van de 

Heilige Geest, aldus Noordmans. In zijn kritiek op elke vorm van analogie wil hij enkel een 

analogie zien van het werk van de Vader en het werk van de Zoon ten aanzien van de 

schepping. Maar van een analogie tussen het werk van de Zoon en de Heilige Geest wil hij 

niet weten. Juist hier, als het gaat over de leer van de Heilige Geest, wordt het grootste 

                                                 
92
 Cf.: ‘Wij hebben een theologie van het Woord. Maar als wij die hebben, willen wij de vreselijke 

tegenstellingen niet vergeten die in de vorm besloten liggen, de strijd niet die door het Woord beslecht 

wordt. Het gehalte niet dat in de gestalte is bedwongen. Bij dat alles vergeleken is de continuïteit waar we 

mee te maken hebben gering en gevaarlijk om te hanteren. De school is een plaats waar kinderen met 

buskruit spelen en als de school geen kerk wordt waar we van genade leven en waar de schepping in de 

herschepping een ander gehalte krijgt, dan gaan we samen te gronde, zoals we in gevaar staan te doen. Er is 

een periculum in mora.’ (Noordmans, 'Het probleem van de continuïteit (1935),' 657.) 
93
 Ibid., 661. 
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verschil tussen Noordmans en Barth zichtbaar.
94
 Noordmans deelt met Barth het geloof in 

de onbekende God die zich openbaart in zijn Woord, dat gepredikt en geloofd moet 

worden. Het geloof is de enige vorm van ware kennis. Met Barth zegt hij: ‘wat Hij zegt, 

moet geloofd worden. Wat we geloven is uit ethische of kosmische samenhangen niet af te 

leiden. God beveelt, maar schrijft geen ethiek. God verkiest, maar ziet de persoon des 

mensen niet aan. God spreekt vrij, maar Hij is geen jurist. Hij is God, daar is alles mee 

gezegd.’
95
 Noordmans stelt echter dat deze God de Schepper en de Herschepper is en over 

herschepping kan niet worden gesproken zonder de belijdenis van de Heilige Geest. Barths 

theologie is Noordmans te christocentrisch en eerbiedigt te weinig de trinitarische spreiding 

die hij zo elementair acht voor het christelijk geloof.
96
  

3.4 Geloven op gezag 
In de voorgaande paragrafen is beschreven op welke wijze Noordmans zich verhoudt tot het 

modernisme, de confessionelen, de neocalvinisten en vooral ook tot de ethische en de 

dialectische theologie. Daarmee zijn de grondtrekken van zijn eigen theologische 

ontwikkeling geschetst en is duidelijk geworden welke elementen hij afwijst dan wel 

opneemt in zijn eigen denken. In de nu volgende paragrafen zal zijn theologische 

ontwikkeling meer inhoudelijk worden uitgewerkt. Nu eerst zal zijn visie op verkiezing en 

geloof worden beschreven, om vervolgens tegen deze achtergrond zijn geschiedenisbegrip 

en christologie te kunnen duiden. Als een rode draad loopt ook door deze paragraaf de 

vraag naar de verhouding van de continuïteit en de discontinuïteit van de openbaring en de 

menselijke ervaring. 

In zijn artikel Historisch spiritualisme (1919) gaat Noordmans in op het gedachtegoed van 

wat hij noemt de spiritualisten zoals Sebastian Franck. Binnen het spiritualisme wordt meer 

waarde gehecht aan Christus als het beginsel van de wereld, dan aan de historische Christus 

of de persoon door wie God zich heeft geopenbaard. Christus is het Woord en het Licht van 

den beginne en deze geestelijke en eeuwige uitgang uit God wordt op hoger waarde geschat 

dan de historische, aanschouwbare uitgang in de persoon van Jezus van Nazareth. 

                                                 
94
 Cf.: ‘Barth kent ook wel bijzondere betekenis toe aan de levensduur der kerk, de tijd tussen Hemelvaart 

en Wederkomst. Maar hij wil het leven der kerk toch ‘vanuit de christologie’ verstaan. Dat bedoel ik als ik 

zeg dat Barth te veel dringt op  identiteit en de analogie te principieel uitsluit. De duur van het genadeleven 

mag niet opgesloten blijven binnen het verloop van het leven van Jezus. Dan komt men de belijdenis van de 

Heilige Geest te na.’ (O. Noordmans, 'Vragen binnen de dialectische theologie (1936),' in: Verzamelde 

werken deel III: Ontmoetingen. De actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 

1981), 666-667.  
95
 O. Noordmans, 'De boodschap der Zwitsers (1937),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 671. 
96
 J.M. Hasselaar concludeert m.i. terecht: ‘De invloed van Barth is duidelijk en ook blijvend geweest. 

Zonder Barth kan Noordmans’ radicale breuk met alle natuurrechtelijke noties in de theologie en met iedere 

vorm van “scheppingsopenbaring” niet gedacht worden.’ Tegelijkertijd geldt: ‘Reeds vroeg stelt hij aan 

Barth enige vragen over de blijvende troost voor de kinderen Gods, over het werk van de H. Geest en de 

verhouding tussen Woord en Geest – vragen die Barth, als ik goed zie, in de latere delen van zijn 

“Kirchliche Dogmatik” bezig is te beantwoorden. Maar déze antwoorden bevielen Noordmans nu juist in ’t 

geheel niet! Tegen de ontwikkeling van Barth’s denken had Noordmans meer en meer zijn bedenkingen; hij 

vond het een teleurstellend terugbuigen naar reeds opgegeven posities.’ (J.M. Hasselaar, Dr. O. Noordmans 

Hoofdmomenten van zijn theologie ('s-Gravenhage: Boekencentrum, 1958), 6-7.) De Knijff formuleert dit 

verschil als volgt: ‘Door het leven in de Geest wordt de menselijke persoon niet door de eeuwigheid 

opgeslokt, maar in de door de eeuwigheid gedragen tijd geplaats en gehouden.’ (H.W. de Knijff, 'O. 

Noordmans als 'ethisch theoloog',' in: Heel de kerk - Enkele visies op de kerk binnen de 'Ethische Richting', 

red. J. Vlasblom, et al. (Zoetermeer: Boekencentrum, 1995), 207.) 
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Noordmans zegt onder de indruk te zijn van dergelijke beschouwingen en meent dat ze 

zowel in de Bijbel als in de christelijke theologie door de eeuwen heen te vinden zijn:  

 
‘Men hoort dit geluid bij Paulus en Johannes evengoed als bij hedendaagse theologen. Men 

kan het beluisteren bij de oude Alexandrijnse kerkvaders en bij de nieuwste sekten. Christus 

in ons; allegorische exegese; accommodatie; universele openbaring; spiritualisering van de 

historie. Dat alles kunnen wij uit onze theologie niet uitsnijden zonder dat deze 

verschrompelt en verdort.’97  

 

Maar ook bij de reformatoren zelf bestaat de tendens om de Griekse beelden, de dogmata, 

te verinnerlijken en te vergeestelijken. Noordmans verwijst naar Luther die stelde dat 

Christus niet in beeldvorm, maar in werkelijkheid leeft en ook naar Melanchthon die 

oproept om Christus niet in zijn naturen en menswording te erkennen maar in zijn 

weldaden. Tegenover de dogmatische beelden, de symbolen van triniteit en christologie, 

plaatst de Reformatie het levende Woord. Het aanschouwen wordt tot horen.
98
 Dit betekent 

niet, dat de reformatoren de dogma’s van de concilies uit de eerste vier eeuwen niet serieus 

hebben genomen. Noordmans stelt:  

 
‘Wij erkennen dus dat het spiritualistische bij de reformatoren ons geen recht geeft om te 

besluiten dat zij met de metafysische lijnen van het Griekse dogma gebroken zouden 

hebben. Wanneer zij de “text” daarbij geschreven hebben, dan hebben ze de “print” laten 

staan. In de geloofsleer zijn zelfs de meest rigide calvinisten geen beeldenstormers 

geweest.’99  

 

Desondanks gaat het Calvijn niet om de letterlijke dogmatische formules. Noordmans stelt 

dat het werkelijk speculatieve element bij Calvijn ontbreekt, ook in zijn christologie:  

 
‘Alle beschouwingen van Calvijn over deze stof staan in het teken van het spirituele en 

spiritualistische woord van Augustinus, dat men er wel iets van zeggen moet om er niet 

geheel van te zwijgen. Voor hem zijn het dogmatische hulplijnen, waarop hij z’n religieus-

ethisch onderricht schrijft. Trouwens in de Westerse kerk zijn de Griekse dogma’s van den 

beginne af aan weinig meer geweest.’100  

 

De reformatoren hebben alle nadruk gelegd op het levende Woord en daardoor heeft het 

dogma een geheel andere bestemming ontvangen. Noordmans stelt: slechts voor 

schoolgebruik is het dogma blijven staan. ‘Het geloof heeft geen enkel dogma meer tot 

voorwerp en de zaligheid hangt er niet van af. De kerk als zodanig bezit ze niet meer. Zij 

ruilde de dogmatische beelden uit tegen Gods levend Woord.’
101
 Noordmans maakt een 

scherp onderscheid tussen de kerk en de school. In de school kan het dogma zijn plaats 

hebben als dogmatische regels, als onderwijsmiddel. In het licht van Noordmans latere 

onderscheidingen kan worden gezegd dat het dogma de vorm, de gestalte is. Deze hebben 

een betrekkelijke continuïteit, maar het gaat niet om eeuwig overgeleverde beelden. Het 

gaat om het gehalte, het levende Woord zelf en dat klinkt in de kerk.
102
 Het Woord is echter 

                                                 
97
 Noordmans, 'Historisch spiritualisme - een herinnering aan de vrijzinnigen (1919),' 189. 

98
 Ibid., 191. 

99
 Ibid., 192. 

100
 Ibid., 193. (Noordmans verwijst hier naar Augustinus, De Trinitate V, 10.)  

101
 Ibid., 194. 

102
 Het onderscheid tussen print en tekst ontleent Noordmans aan Dilthey. Later zal hij ook verwijzen naar 

Augustinus, die spreekt over res en signa. Overeenkomst in al deze woordparen is, dat voor Noordmans de 
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geen gestalteloze geest, maar heeft gestalten, vlees nodig. Dat is het specifieke van het 

kerkelijke spiritualisme tegenover het vrije spiritualisme van mensen als Franck. Bij Luther 

valt de historische Christus dan ook samen met de Christus-in-ons en de eeuwige Christus. 

De historische Christus is voor de reformatoren geen antiquiteit die de gelovige naar het 

verleden wijst. Ook verstaan zij Christus niet logisch zoals de scholastici dat doen, of 

mystisch gelijk de vrije spiritualisten, maar religieus als voorwerp van het geloof. Het 

levende Woord wordt noch beeld, noch vrije geest.
103
 De werkelijke historische Christus is 

volgens Noordmans niet de Christus die in het verleden, ‘bij de doden’, wordt gezocht, 

maar de toekomstige die als zodanig in het heden werkzaam is.
104
 Reformatorisch moet de 

betekenis van Jezus Christus niet chronologisch-historisch worden verstaan. Dan ontstaat er 

een afstand van circa 2000 jaar en wordt Christus opgesloten in het verleden. Het gaat om 

een historisch spiritualisme, dat minder in een feitenrelaas is geïnteresseerd, als wel in de 

betekenis van de gebeurtenissen zonder dat deze tot een vluchtig symbool worden. Het gaat 

niet om de geschiedenis als zodanig, maar om de geschiedenis als middel, als intermediair 

van het Woord.
105
   

Noordmans zegt elders in relatie tot de leer van de verzoening, dat hij de continuïteit in het 

geloof van de kerk niet wil loochenen, maar daarbinnen vooral de innerlijke beweging van 

het kerkelijk dogma wil benadrukken. Het is geen ‘rustige platonische idee van vaste 

eeuwige structuur’, maar het dogma kent een historisch proces en kan dan ook vanuit de 

christelijke vrijheid bekritiseerd worden.
106
 De Vroege Kerk vatte de geschiedenis mystisch, 

als metafysische dramatiek. In de middeleeuwen wordt deze dramatiek gevangen in een 

logisch-juridisch kader en komt alles onder het beslag te staan van Gods objectieve 

raadsorde. Calvijn echter benadert de geschiedenis psychologisch. Noordmans stelt dat de 

heilsgeschiedenis dan in de taal van het hart wordt weergegeven.
107
 Hij zoekt zich zo een 

weg tussen enerzijds de moderne historische kritiek op het dogma en anderzijds de logisch-

objectieve benadering van het dogma van de gereformeerde orthodoxie. Zo komt hij in 

1921 tot een herinterpretatie van de predestinatieleer. 

Temidden van de crisis waarin het geloof en de theologie zich bevinden, meent Noordmans 

dat de zekerheid van het geloof niet gevonden kan worden zolang de schema’s in de 

theologie niet radicaal worden omgekeerd. In Predestinatie stelt hij dat er geen overgang is 

tussen het zedelijke handelen van de mens en het goddelijke, zoals de grondgedachte 

genoemd kan worden van het zedelijke vooruitgangsgeloof van de negentiende eeuw. Het 

                                                                                                                            
tekst, het gehalte, de res van meer importantie zijn dan de print, de gestalte en de signa. (Cf.: Noordmans, 

'Vragen binnen de dialectische theologie (1936),' 663.) 
103
 Cf.: Noordmans, 'Historisch spiritualisme - een herinnering aan de vrijzinnigen (1919),' 196-198. 

104
 Cf.: Ibid., 201. 

105
 Zie voor een meer uitgebreide analyse van deze tekst het proefschrift van E. van der Sluis. Daarin wordt 

beschreven hoe Noordmans vanaf 1910 naar een nieuwe kentheorie zoekt, die resulteert in de constellatie 

van de ‘pneumatische tijds-ruimte’, zoals ondermeer wordt uitgedrukt in het artikel Historisch 

spiritualisme. Voor hier is de volgende conclusie van belang ten aanzien van Noordmans opvatting van de 

historie: ‘De herscheppende greep die Noordmans doet is deze dat hij, in navolging van de reformatoren de 

tijd omkeert. Dáárin bestaat zijn opvatting van het historiebegrip; een opvatting die wellicht een eerste 

poging is een methode der historia te formuleren. De eschatologische trek die Noordmans’ werk vanaf het 

begin kenmerkt begint hier, onder invloed van de schepping der reformatoren, herscheppende vormen aan 

te nemen. De historie bezit niet langer het monopolie der feitelijkheid, maar ontvangt hier, van het einde uit, 

de kracht van het verwijzende Woord en het betekende symbool.’ (E. van der Sluis, Noordmans' vroege 

theologie: Inzet en breuklijnen in de eerste fasen van zijn denken (S.l.: s.n., 1993), 127.) 
106
 O. Noordmans, 'De verzoening (s.a.),' in: Verzamelde werken deel I: Het begin - Om de ware humaniteit, 

red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1978), 287. 
107
 Cf.: Ibid., 292. 



3. O. Noordmans – Een schat in aarden vaten 

   

139 

hart van de kerk ligt besloten in de uitverkiezing. Noordmans noemt de predestinatie de 

absoluut-religieuze idee, die in radicale oppositie staat met de menselijke moraal. Alle 

andere begrippen en ideeën binnen de theologie, zoals verzoening, noemt Noordmans 

accommodatie-voorstellingen. Ze passen de hoogste goddelijke waarheid van de verkiezing 

aan aan het menselijke waarheidsbesef.
108
 Het is de fout van de moderne theologie dat ze de 

accommodatie voor het ware heeft aangezien en de waarheid van de predestinatie heeft 

verworpen. De moderne theologie omarmde de evangeliën, stelde de bergrede centraal en 

zag Jezus als voorbeeld van hoogste zedelijkheid en nam afstand van Paulus’ theologie 

waarin zaken als zonde en rechtvaardiging centraal staan. Noordmans zegt dat het 

Evangelie daarmee van zijn kracht wordt ontdaan en dat juist de onmiddellijkheid van de 

evangeliën onverdraaglijker is dan Paulus’ theologie:  

 
‘Het Evangelie is de ware wereld der predestinatie en tegelijk de wereld der ergernissen. 

Hier komt Gods grote zedelijkheid in conflict met de kleine menselijke moraal. Het kruis 

staat er als een opgericht teken van het geweld van het conflict. De wereld heeft niet zo heel 

veel begrepen van wat er toen heeft plaats gehad. Paulus is voor ons de grote uitlegger 

geworden. De tegenstelling van menselijke en goddelijke zedelijkheid heeft hij in de 

woorden: wet en genade vastgelegd. En in het woord genade beluistert voortaan de 

christelijke kerk de zedelijke inhoud van Gods vrijmachtige verkiezing. Wel hoort zij er ook 

nog de macht uit, maar veel meer de hoge, wijde, mensen-bevrijdende gezindheid.’109 

 

Dat Jezus uitgerekend het verlorene – zij die in zedelijk en sociaal opzicht niet meetellen –  

verkiest, is de grote ergernis voor het rechtsgevoel en zedelijk besef van de mens. Volgens 

Noordmans staat de prediking van Paulus daarom dichter bij de menselijke moraal en is zij 

een verzachting van Jezus’ verkondiging. Dit heeft de moderne theologie niet ingezien. 

Maar ook de orthodoxie, die zich wel beriep op de predestinatie, heeft de volle ergernis van 

de idee van de predestinatie niet gevat. Zij heeft de predestinatie verstaan in een logisch 

determinisme en haar supralapsarisch – aan de zondeval voorafgaande – enkel in Gods 

eeuwige raad geplaatst. De uitverkiezing gaat echter niet logisch aan goed en kwaad vooraf, 

maar stijgt daar zedelijk bovenuit. Alleen zo verstaan is de predestinatie de kern van de 

genade. De leer van de uitverkiezing kan dus geen abstractum blijven, geen idee of formele 

leer. De predestinatie kan alleen in Christus worden verstaan en moet net als het Woord 

vlees worden, ingaan in de werkelijkheid. Dan is er geen sprake van determinisme, maar is 

de predestinatie de drijvende macht – verstaan als mensen-bevrijdende gezindheid – in de 

geschiedenis. Want hoewel de predestinatie het menselijk zedelijke te boven gaat, blijkt er 

bij Jezus geen indifferentie te bestaan ten opzichte van goed en kwaad. Hij keert alleen het 

schema om, waardoor de menselijke moraal wordt gedood.
110
  

Direct met dit artikel over de Predestinatie, waarin dus de verkiezing als de absoluut-

religieuze idee wordt gesteld boven alle menselijke ideeën, hangt een tweede artikel uit 

1921 samen dat voor dit onderzoek van grote importantie is. In Geloven op gezag houdt 

Noordmans tegenover de modernen en de ethischen een pleidooi voor het autoriteitsgeloof. 

De verwerping van gezag noemt Noordmans een zedelijke fout, die impliceert dat de mens 

zelf alles denkt te weten. Protestanten beroemen zich graag op het feit dat zij elk gezag 

verworpen hebben en in de vrijheid van het geloof leven. Maar Noordmans meent dat men 

dan vergeet dat de roem van het protestantisme juist is gelegen in het feit dat men God meer 
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 Cf.: O. Noordmans, 'Predestinatie (1921),' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische peilingen 

rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979), 134. 
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gehoorzaam wilde zijn dan de mensen.
111
 De theologie heeft altijd beseft dat men in de 

kennisleer een gezagselement nodig heeft. Dat beseft ook de moderne filosofie in het spoor 

van Kant, maar in de theologie heeft men dit element juist veronachtzaamd:  

 
‘Zij zag niet, welk een machtig theologisch beginsel er in schuilt om niet alleen toe te 

geven, maar ook luide uit te roepen, dat in de historie, als in het daarvoor geschapen 

medium, brokken hogere kennis zweven, die, onverteerbaar voor onze kennis, schijnen te 

behoren tot een hoger synthetisch geheel, dat boven onze gezichtskring ligt en waarvan de 

logica ons ontgaat. Stukken waarheid, die, als ten hemelvenster uitgeworpen, ons de smaak 

geven van hoger leven. Zo zijn wij voor onze religieuze kennis bijna absoluut autonoom 

geworden. Wij menen het zelf te weten.’112 

  

Noordmans meent dat de crisis van zijn tijd vooral een zedelijke crisis is die een ernstige 

bedreiging vormt voor heel de beschaving. De moderne mens spreekt eerder dan dat hij 

luistert. Juist ook in het geloof wreekt zich deze houding, omdat het geloof uit het gehoor 

is. De veronachtzaming van het gezag betekent eveneens een verlies aan waardering van de 

historie, zo stelt Noordmans. R. Descartes, de vader van het moderne autonomie-denken, 

devalueerde de geschiedenis als bron van slechts conjecturale kennis. In de loop van de 

negentiende eeuw kwam men weer tot het besef dat de absolute historische kritiek geen 

stand kan houden en dat de geschiedenis niet louter geconstrueerd kan worden vanuit 

wetmatigheden, zoals de natuurwetenschap deze hanteert. Het eigene van de geschiedenis 

ligt juist besloten in het bijzondere. Met de hernieuwde aandacht voor de geschiedenis, is 

het vroegere gezagselement echter niet teruggekeerd.  

Binnen de theologie komen de problemen het best tot uitdrukking in de belijdenis van de 

opstanding van Jezus Christus, zo stelt Noordmans. Men begrijpt dat de opstanding geheel 

kan worden vergeestelijkt. Maar van de weeromstuit heeft men getracht om de geschiedenis 

zo evident te maken, dat het gezagselement overbodig wordt. ‘Men heeft zijn best gedaan 

om ons duidelijk te maken, hoe wij die opstanding nu nog geestelijk beleven en daardoor 

zelf getuigen zijn van het historisch feit. De opstanding in zedelijke zin wordt daarbij de 

hoeksteen, waarop de opstanding in historische zin rust.’
113
 Noordmans uit hiertegen het 

volgende bezwaar:  

 
‘Wanneer ons zedelijk leven een soort telescoop is, waarmede wij op grote afstand getuigen 

zijn van historische feiten, dan hebben wij strikt genomen geen getuigen meer nodig. Het 

historische wordt dan geheel door het zedelijke geabsorbeerd en daarin schuilt een fout. 

Wanneer het verstand het eindoordeel velt over feiten uit de geschiedenis, dan zijn we het er 

thans allen over eens, dat dit ontoelaatbaar is en noemen het rationalisme. Maar wanneer het 

emotioneel gedeelte van ons geestesleven hetzelfde doet, dan mogen we ons wel afvragen, 

met welk recht dit geschiedt.’114 

                                                 
111
 Cf.: O. Noordmans, 'Geloven op gezag (1921),' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische peilingen 

rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979), 135-136. 
112
 Ibid., 140. Noordmans zegt hier tevens: ‘Maar bij Kant blijft er tussen ons en de hoogste dingen een 

donkere streep, waar geen geschapen licht doorheen dringt. De theologen echter, die met hun 

waarderingsoordeel juist de bedoeling hadden om voor het godsdienstig kennen, tegenover het gewone 

oordeel, toch een soort oordeel te redden, trachtten aannemelijk te maken, dat, al kunnen wij met ons 

verstand niet bij de hoogste goederen, wij er toch met de emotionele zijde van ons wezen wel bij kunnen. 

Bij Kant is daarom meer ruimte voor het verlangen naar openbaring en gezag dan bij bedoelde 

godgeleerden. En het is wel merkwaardig op te merken, dat de nieuwere theologie op dit punt verder van 

Augustinus en Thomas Aquinas afstond dan de nieuwere filosofie.’ 
113
 Ibid., 146. 
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Dat Christus is opgestaan, gelooft de christen op gezag, zo meent Noordmans. En het 

gehele vroegkerkelijke dogma berust eveneens op gezag. Wanneer dit gezag wordt 

miskend, dan maakt men zich los van de gehele kerkelijke traditie. Zonder te willen 

vervallen in ‘Roomse onmondigheid’, stelt Noordmans dat het christendom een historische 

godsdienst is. En dat geldt niet alleen voor geloofswaarheden als de opstanding en de 

hemelvaart, die overgeleverd zijn door getuigen, maar bijvoorbeeld ook voor het geloof in 

het eeuwige leven. Van het eeuwige leven bestaat geen getuige, maar het behoort wel tot de 

historische kennis, aldus Noordmans, omdat deze geloofswaarheid is opgenomen in het 

getuigenis der eeuwen dat raakt aan de eeuwigheid.
115
 Hier is geen sprake van evidentie in 

natuurwetenschappelijke zin, maar dit geloofsgoed komt met gezag op de mens toe.  

 
‘Het getuigenis der eeuwen is een geweldige instantie voor het geloof. En wanneer wij de 

keus hadden, op welke wijze we begeerden, dat onze overtuiging omtrent de hoogste dingen 

tot stand zou moeten komen, dan zouden we geen machtiger bewijsmiddel kunnen vragen. 

De voorzichtige overweging van voor en tegen bij een zuiver wetenschappelijk argument is 

kinderspel vergeleken bij wat er gebeurt, wanneer zichtbare en onzichtbare machten in tijd 

en eeuwigheid met de druk van hun gezag de hefboom onzer overtuiging doen rijzen. 

Daarvan gaf Augustinus getuigenis toen hij zeide: Ik zou het Evangelie niet geloven, als het 

gezag der kerk mij er niet toe bewoog. Dit woord is geen vertolking van een ascetische 

stemming, maar regel des geloofs.’116 

 

Tegenover de autonomie van Descartes’ denkende subject plaats Noordmans weer het 

getuigenis der eeuwen, dat met gezag het menselijke denken stoort en te boven gaat. De 

zedelijke crisis die Noordmans in zijn tijd bespeurt tracht hij te boven te komen door de in 

de negentiende eeuw uitgegroeide leer van de autonome persoonlijkheid onder kritiek te 

stellen. Binnen de moderne theologie dacht men in de persoonlijkheid een eeuwigheidskern 

te hebben, als een vast punt kon gelden tussen tijd en eeuwigheid. De idee van de 

persoonlijkheid, die mag gelden als het toppunt van de emancipatie van het zedelijke en het 

rationele in de mens, breekt volgens Noordmans in de theologie stuk op de absoluut 

religieuze idee van de predestinatie, dat boven-zedelijk is en op het gezagselement, dat 

boven-redelijk is. Noordmans tracht door zijn denken ‘vanuit het einde’, vanuit de 

eeuwigheid, de mathematische methode van Descartes en de algemene crisis in de 

theologische kenleer te boven te komen door de geschiedenis als het medium van het 

Woord te zien dat met gezag tot de mens spreekt.
117
  

Noordmans plaatst daarom tegenover de methodische twijfel van Descartes de prediking 

van het Woord. In de prediking gaat het niet over kwesties die betwijfeld kunnen worden. 

Het gaat ook niet over de kwestie God of Jezus. Waar in het wetenschappelijk discours God 

een onzekere factor is, is God in de prediking de bron van zekerheid. En deze zekerheid van 

de verkondiging kan alleen maar worden aangevochten. Binnen het geloof zelf is geen 

                                                 
115
 Cf.: ‘Geen laatste historische autoriteit kunnen we noemen, op wiens gezag wij de onsterfelijkheid 

aannemen. De lijn verliest zich aan de gezichtseinder der tijden, daar waar tijd en eeuwigheid elkaar raken.’ 

(Ibid., 150.)  
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 Ibid.  

117
 Van der Sluis komt tot een vergelijkbare analyse, wanneer hij zegt: ‘Terwijl de methode der scientia bij 

Descartes haar diepste grond vindt in de metafysica, de receptiviteit voor de Godsidee, zo vindt de methode 

der historiae bij Noordmans haar diepste grond in de door de Geest geschonken ontvankelijkheid voor de 

gehoorzaamheid aan de roep van de in de geschiedenis tot ons komende eeuwigheid Gods. En daarmee 

komt de eschatologische kracht van de historie tot volle ontplooiing.’ (Van der Sluis, Noordmans' vroege 

theologie, 193-194.) 
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twijfel, maar daarbuiten des te meer. Dat is de levensstrijd die de mens behoedt voor de 

hoogmoed en hem doet geloven op gezag. Noordmans wijst weer op het transcendente 

element in de zekerheid van het geloof:  

 
‘De zekerheid is methodisch niet te krijgen. Filosofisch en natuurlijk is zij een dwaasheid. 

Het moet bovennatuurlijk en bovenwetenschappelijk op een of andere manier gegeven 

worden. De zekerheid ligt op het gebied van de genade. Zij is er. Ze is een voorrecht. Wij 

scheppen de dingen niet. Dat doet God. Waarheid is een kostbaarheid, waarmee men 

tegenover anderen, maar ook tegenover zichzelf niet royaal kan zijn.’118 

 

Een verdere ontmanteling van de religieuze idee van de persoonlijkheid geeft Noordmans 

vervolgens in zijn opvatting over de christelijke vrijheid. In zijn artikel Reformatie en 

vrijheid (1930) bespreekt Noordmans het reformatorisch perspectief op vrijheid. Vrijheid 

betekent geen autonomie, maar is een zaak van het geloof. De gelovige kan over de 

christelijke vrijheid evenmin beschikken als hij dat kan over geloofszaken als de opstanding 

en het eeuwige leven. Een beroep op vrijheid gaat meestal gepaard met een machtsclaim, 

maar dit druist geheel in tegen de gewetensvrijheid als vrucht van de Reformatie. 

Gewetensvrijheid is geen revolutionair beginsel waarop men zich in aardse 

aangelegenheden kan beroepen. Het duidt de relatie aan tegenover God en dat betekent dat 

wie een beroep op gewetensvrijheid doet niet over vrijheid in wereldse zin spreekt. 

Integendeel: gewetensvrijheid heeft in de wereld als pendant de onvrijheid en de dwang en 

zij staat feitelijk op de grens van leven en dood, zoals de martelaar beseft. Men heeft het 

begrip gewetensvrijheid wel in de grondwet geplaatst, maar het komt in de Bijbel niet voor 

en het is evenmin in de alledaagse werkelijkheid uitvoerbaar. Christelijke vrijheid, zo zegt 

Noordmans, heeft haar uitgangen niet in de tijd maar in de eeuwigheid:  

 
‘Op de grens tussen God en de geschiedenis staan de martelaren. Deze kunnen aan het 

nageslacht wel hun geloofsgetuigenis nalaten, de belijdenis van hun vrijheid in Christus, 

maar niet de politieke gewetensvrijheid. Ze betuigen juist door hun einde dat daarvoor in 

deze wereld geen plaats is. Iedere zware historische crisis, zoals in onze dagen die van het 

vraagstuk van de oorlog, brengt dat opnieuw aan ’t licht.’119  

 

Het vrijheidsbeginsel van de Reformatie heeft dus niets van doen met vrijzinnigheid en 

liberalisme, noch met menselijke autonomie, maar het gaat over de vrijwillige belijdenis 

van goddelijke waarheden versus het aanhangen van menselijke ideologieën. De christelijke 

vrijheid wekt deemoed op en uit zich in het aardse leven in de dienst aan de naaste, aldus 

Noordmans.
120
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 O. Noordmans, 'Twijfel en zekerheid (1930),' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische peilingen 

rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979), 165. 
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 O. Noordmans, 'Reformatie en vrijheid (1930),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 260-261. 
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verschil zit hem precies vast op het geloven op gezag in alle gehoorzaamheid versus de religie die op 
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3.5 Pastorale dogmatiek 
De hierboven geschetste lijnen in Noordmans’ denken in relatie tot de ethische en de 

dialectische theologie komen samen in wat hij noemt een pastorale dogmatiek, waarvan de 

zojuist besproken leer van de predestinatie de grondslag vormt.
121
 Noordmans spreekt van 

pastorale dogmatiek om uit te drukken dat het dogma een zaak van de gemeente zelf is. De 

gemeente kan op grond van het dogma ook tot eigentijdse belijdenissen komen, zoals sinds 

de Reformatie gebeurd is.
122
 In de pastorale dogmatiek gaat het niet enkel om synode-

uitspraken of om theologische discussies, maar vooral ook om het gemeentelijk gesprek 

waarin boer en burger participeren. Het dogma wordt zo een functie van de kerk waaraan 

alle leden meewerken. Noordmans verklaart: ‘De pastor is niet zoals de bisschop het 

subject van de dogmatiek, maar, door zijn preek, het object; vaak tegen wil en dank. De 

dogmatische lijnen lopen niet evenwijdig, maar zij zoeken een beslissing en het criterium 

komt daar te liggen, waar die beslissing valt, in het geloof.’
123
 Het dogma is dus geen 

uitwendige zaak die beaamd moet worden, maar het is een sobere spreekregel voor de preek 

waarlangs het Woord rechtstreeks het hart van de hoorder binnendringt. Met Barth noemt 

Noordmans het dogma als functie binnen de kerk actus purus:  

 
‘Het dogma is de structurele doorsnede van een preek, die bezig is een hart te bekeren. Het 

is de uitbeelding van de Heilige Geest, op heterdaad betrapt bij het troosten van een 

gemoed. Het is de figuur van de Triniteit zelf, uit het dogma van Nicea; van Christus, uit de 

formules van Chalcedon. Maar nu niet op een drievoet gezeten in de wierook-walm van een 

cultische dienst, of in bisschoppelijke tegenstellingen aan de wereld voorgesteld, maar in 

het gebrekkig woord van dominee of oefenaar regelrecht op ons afkomende om zich in ons 

hart en leven te begraven. Met deze onweerstaanbare God, deze gratia irresistibilis et 

efficax, waarbij elk semi wordt te niet gedaan, heeft het dogma te doen.’124 

 

Noordmans ziet de pastorale dogmatiek als vrucht van de gang van het Woord door de 

Westerse (kerk)geschiedenis. Deze geschiedenis zal nu worden toegelicht. De Westerse 

kerk brengt in tegenstelling met de Oosterse kerk een onderscheid aan tussen symbool en 

dogma. Noordmans meent dat de drie symbolen van het Apostolicum, de geloofsbelijdenis 

van Nicea en het Athanasianum in de Westerse Kerk vooral hun plaats hebben in de 

liturgie, terwijl het dogma als kritische functie een eigen dienst in de kerk ging vervullen 
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 G. Neven noemt als aspecten van de pastorale dogmatiek onder meer: 1. De theologie ontstaat door de 

omgang met de Schrift. Uit de verhouding met de teksten die in haar midden worden gelezen en uitgelegd 
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ordeningen verheffen, verliezen in deze rechtvaardigingsleer hun autoritaire en determinerende macht. Ze 

worden slechts middelen in het vrijsprekende en herscheppende werk van de Geest. Daarom kan de 

gemeente in de wereld alleen nog maar geïnteresseerd zijn in het recht. (G. Neven, 'In de speelruimte van de 

Geest - introduktie in de geloofsleer van dr. O. Noordmans,'  (1979), 91-92.) 
122
 Cf.: O. Noordmans, Herschepping - Beknopte dogmatische handleiding voor godsdienstige toespraken 

en besprekingen (Zeist: Nederlandsche Christen-Studenten-Vereeniging, 1934), 39. 
123
 O. Noordmans, 'Het kerkelijk dogma (1934),' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische peilingen 

rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979), 179. 
124
 Ibid., 181. 
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met het oog op de prediking. In de Oosterse kerk vallen symbool en dogma, cultus en leer 

samen. Het dogma ging, zoals Noordmans het zegt, ter ruste in het symbool.
125
 Dit verschil 

wordt zichtbaar in het feit dat de Griekse bisschop gestalte heeft gekregen in de strijd tegen 

de sofist, daar waar de Latijnse bisschop het grondpatroon van de retor kent en met hen in 

debat trad. Het dogma is voor de dogmatische retor Ambrosius geen speculatief product 

van het denken, maar van het spreken. In de Latijnse kerk is het dogma daarom niet in 

ruste, maar in beweging als een gesproken woord tussen God en mensen, dat gehoord moet 

worden.  

Het is voornamelijk de Griekse kerk geweest die de dogma’s van triniteit en christologie 

heeft uitgewerkt. Maar vervolgens kreeg het dogma in het Oosten geen voortgang en werd 

het tot symbool en is het enkel verfijnd en opgenomen in de liturgie. De Westerse kerk 

heeft bij het uitblijven van de wederkomst het dogma verder ontwikkeld tot onderwijzing 

ten behoeve van de zending. Waar de eerste christenen sterk leefden van de eschatologische 

verwachting, moest naarmate de geschiedenis van de kerk voortduurde ook het aardse leven 

meer in beeld komen. Noordmans spreekt van een zekere ascese: ‘Zoodra de kerk zich 

inricht voor eeuwen in plaats van voor de eeuwigheid, moet er ascese optreden. Men 

accepteert dan het leven, maar onder reserve.’
126
 De ascese maakt het leven mogelijk en 

doet tegelijkertijd beseffen dat het koninkrijk van God niet samenvalt met de aardse 

werkelijkheid. Ascese houdt het besef levend dat men christen is voor de eeuwigheid en 

geeft tevens ruimte voor het geloofsleven. Noordmans herinnert aan de Plichtenleer van 

Ambrosius die hij de eerste christelijke ethiek voor Europa noemt. Vervolgens heeft 

Augustinus in zijn Enchiridion naast de uitleg van de Twaalf Artikelen als inhoud van het 

geloofsleven de christelijke deugden van hoop, geloof en liefde geformuleerd. Deze 

verkondiging wordt vergezeld door de leer van de sacramenten, als bevestiging van de 

Bijbelse beloften. Ook het sacrament verwijst naar Vader, Zoon en Geest en voltooit zo 

volgens Noordmans de christelijke onderwijzing of catechismus. Met zijn De civitate Dei 

heeft Augustinus een geloofsleer geschreven ‘voor een hele jonge volkerenwereld’. 

Noordmans noemt dit werk: ‘Een retorische dogmatiek, waarin het trinitarisch dogma, 

zonder dat er veel sprake is van Nicea, met het oog op kerk en staat wordt 

geproclameerd.’
127
  

Noordmans bestrijdt de gedachte dat de Westerse kerk het Griekse dogma op de 

achtergrond heeft geplaatst en een ander dogma, namelijk dat van de mens, zou hebben 

toegevoegd aan de Griekse dogma’s over God. De Latijnse kerk heeft volgens hem juist de 

leer van de menselijke vrijheid die de Griekse kerk uit de filosofie had overgenomen, uit de 

geloofsleer verwijderd door de triniteitsleer verder te ontwikkelen in relatie tot de prediking 

en de kerk. ‘Men kan kortweg zeggen, dat ze de leer van de kerk heeft uitgewerkt, van de 

geloofsruimte, waarin de werkingen van de Triniteit openbaar worden.’
128
  

Er heeft volgens Noordmans wel ontsporing plaatsgevonden, namelijk wanneer gelovigen 

de algemene christelijke ascese omvormden naar het voorbeeld van de heidense ascese en 

zo werkelijk asceet werden. Ascese is voor hen niet langer een wachten op het Koninkrijk, 

maar zij zoeken in eigen kracht in onmiddellijke verhouding tot de eeuwigheid te staan. 

Deze specifieke ascese nu betekent een weigering van het leven als zodanig. Maar daarmee 

heeft het Westen de mens niet centraal geplaatst, want in reactie op deze vorm van ascese 
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 Noordmans, Herschepping, 25. 
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komt in de strijd tussen Augustinus en Pelagius de leer van de genade op. Noordmans 

verstaat deze leer als volgt:  

 
‘Genade is een verlenging van den geloofsband; een meegaan van Vader, Zoon en H. Geest 

in den tijd of een inwoning in het gemoed; een leiding in het leven; een kracht voor den 

arbeid; een goddelijke zucht in het gebed. Alleen als de kerk van genade wist kon ze het 

wagen haar historisch leven van geloof, hoop en liefde te beginnen. Genade is een woord 

waarin de heele werking der Triniteit, die de geloofsruimte der kerk vult, wordt 

saamgevat.’129  

 

Alleen vanuit de genade van God kan de mens ten volle in het leven staan en zo in geloof, 

hoop en liefde het eeuwige leven verwachten. Het dogma wordt door de Westerse kerk 

daarom midden in het leven geplaatst. De leer van de mens heeft zij juist zeer consequent 

vervangen door het dogma van de triniteit. Noordmans interpreteert de strijd van 

Augustinus met Pelagius als een strijd tussen kerk en klooster, waarin het dogma bevrijd 

wordt van de contemplatie om vervolgens midden in het leven te worden gepreekt. In de 

preek valt de antropologie weg en neemt de triniteitsleer nu de vorm aan van de leer van 

zonde en genade.
130
 Tegenover de asceet komt de zondaar in beeld en juist deze wordt door 

genade gered.  

Naast het symbool en de onderwijzing of catechismus komt in de Westerse kerk als 

reflectie op het dogma ook de dogmatiek op. In de Oosterse kerk is dit een onmogelijkheid 

doordat het dogma daar als symbool opgaat in de liturgie. De dogmatiek heeft evenzeer een 

zaak van ascese te zijn. Wanneer deze ascese niet in acht wordt genomen, dan loopt de 

dogmatiek het risico dat er vermenging ontstaat doordat de filosofie, de staat, de cultuur en 

ook de mens hun plek opeisen. Noordmans beschrijft dit gevaar als volgt: ‘De 

geloofsbelijdenis of het symbool en de catechismus zijn goed kerkelijk en het gevaar dat de 

vorm te veel invloed zal krijgen op de stof, is hier gering. Maar de dogmatiek is een 

mengvorm, een poging om met de middelen der school de leer der kerk te formuleeren.’
131
 

Origenes heeft dit gevaar niet weten te ontwijken, zodat in zijn dogmatiek de filosofie de 

overhand heeft gekregen. Ook Augustinus’ De civitate Dei draagt de sporen van de school 

van Plato, maar hij blijft werkelijk een leraar der kerk door zich veel nauwer dan Origenes 

te richten op Christus zelf.
132
  

In de middeleeuwse scholastiek wordt de invloed van de school op de dogmatiek steeds 

groter, totdat met de Reformatie de christelijke onderwijzing weer gezuiverd wordt van veel 

oneigenlijke inhouden. Na de symbolische ‘dogmatiek’ en de retorische dogmatiek, ontstaat 

nu volgens Noordmans in de Reformatie de pastorale dogmatiek.
133
 Het kenmerk van deze 
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 Ibid., 29. 
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 Cf.: Noordmans, 'Het kerkelijk dogma (1934),' 176-177. 
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 Noordmans, Herschepping, 32. 

132
 Cf.: ‘Catechisatie is nooit school. Zelf ben ik daarvan sterk onder de indruk gekomen bij mijn studie van 

Augustinus. De vergelijkende lezing van zijn catechetische, homiletische en dogmatische schriften doen ons 

een wondere eenheid zien. In zijn improviserende preken komt hij op de dingen.’ (O. Noordmans, 'De 

betekenis van de kerkelijke symbolen voor onze tijd (1940),' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische 

peilingen rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979).) 
133
 Noordmans beschrijft de verschillen als volgt: ‘Het Griekse dogma is als een drama tussen Vader en 

Zoon, waarbij de mens toeschouwer is. Er is in de dogmatische partijen van het Nicaenum een stilte als der 

eeuwigheid. – In de retorische dialectiek van Ambrosius en Augustinus gaat de mens als zondaar naast de 

triniteit, de staat als heiden naast de kerk. Het dogma gaat, beweegt, zich door de kerk in homiletische 

antithesen. Er blijft nog een zekere wederkerigheid, waardoor verhinderd wordt, dat het Woord, de richting 

van God naar mens, volkomen tot zijn recht komt. De genade als kracht en de zonde als begeerlijkheid 
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dogmatiek is, dat elke vorm van correlatie tussen God en mens middels symbool of 

sacrament doorbroken wordt. Het trinitarische Woord komt nu eenzijdig tot de mens. In de 

rooms-katholieke kerk bleef er altijd een zeker semi-pelagianisme bestaan. Zoals hierboven 

beschreven komt het Woord nu onweerstaanbaar in de prediking tot het hart van de mens. 

De lutherse reformatie doorbrak de correlatie tussen God en mens met name door het 

leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof, terwijl de gereformeerde reformatie de 

nadruk legde op de leer van de predestinatie. Noordmans zegt hierover ‘Deze beide 

leerstukken kan men de meest bijbelsche van de dogmatiek noemen. Van de Drieëenheid en 

de Christologie kan men niet goed zeggen dat ze in den bijbel staan. De praedestinatie en de 

rechtvaardiging door het geloof staan er voluit, uitgewerkt in. Hier toont de kerkelijke 

waarheid haar meest bijbelsche zijde.’
134
 In de predestinatieleer en de rechtvaardigingsleer 

wordt ten volle ruimte geschapen voor de mens; niet voor de mens in zijn algemeenheid, 

maar voor de zondaar die juist zo het leven vindt op grond van Gods barmhartigheid. 

Noordmans stelt dat het dogma bij Augustinus en helemaal bij de reformatoren, lapidair 

van aard is. Het heeft een zekere soberheid en hardheid. Maar juist zo komt het zuivere 

woord-karakter tot uitdrukking, terwijl dat in de Oosterse en Rooms-katholieke kerk nog 

niet mogelijk was. Het dogma heeft in de pastorale dogmatiek de platoonse anamnese, de 

beschouwing en het idealisme overwonnen, iets wat Augustinus nooit geheel gelukt is.  

Maar het dogma kent naast de beschouwing ook de begrenzing van wat Noordmans noemt 

de existentiële of werkende zijde van het mensenleven, voor zover hij op zichzelf is 

aangewezen. Calvijn heeft het gevaar van de vermenging van de prediking en het geloof 

met de existentie beter aangevoeld en bestreden dan Luther dat heeft gedaan. Met zijn twee 

rijken leer heeft hij de wereld en de mens niet geheel onder de prediking gesteld en is de 

dogmatiek naar deze zijde te onkritisch gebleven. Calvijn heeft in zijn theocratisch ideaal 

de staat niet existentieel naast het Evangelie aanvaard.
135
 Vanuit Genéve heeft in West-

Europa en Amerika een ontwikkeling plaatsgehad waarin de pastorale geloofsleer van het 

Woord regelrecht werd betrokken op de existentiële levenssfeer, waardoor de kerkvorming 

een beslissende rol heeft gespeeld in de Westerse politiek, aldus Noordmans.  

Sinds de achttiende eeuw komt met name in Duitsland echter het idealisme weer opzetten 

en herleeft de neoplatoonse anamnese. Noordmans’ analyse luidt:  

 
‘De droevige hulpeloosheid, waarin men zich daar thans bevindt tegenover een 

ongekerstende opleving van volk en ras, bewijst meer dan iets anders, dat de hele rijkdom 

van mogelijkheden der herinnering, die het idealisme uit de menselijke geest naar boven 

heeft gebracht, niet kan vervangen de duidelijke aanwijzing van de éne weg, die de Schrift 

ons wijst. De Duitse kerk heeft een goed deel van haar krachten in de anamnese 

verbruikt.’136  

 

                                                                                                                            
(concupiscentia) houden iets zakelijks, waardoor de middensfeer sacramenteel blijft.’ (Noordmans, 'Het 

kerkelijk dogma (1934),' 177.) 
134
 Noordmans, Herschepping, 41. 

135
 Noordmans zegt, in navolging tot Th. Haitjema, dat de spil van Calvijns denken gezocht moet worden in 

zijn ideaal van de kerk-staat: ‘Er is weinig van te merken, dat de anamnese de hervormer veel te stellen 

heeft gegeven. Deze nuchtere geest heeft gemakkelijker dan de bisschop van Hippo de soberheid van het 

christelijk denken leren oefenen. Maar met de Latijnse staatsgedachte heeft hij een strijd op leven en dood 

bestaan. Voor heel die existentiële sfeer in en achter de staat was er in zijn dogmatiek geen zelfstandige 

plaats. Hij geeft daaraan niet een eervolle vooraanzitting in een leer der schepping, maar zet ze op de 

achterste bank, bij de uitwendige middelen, waardoor het geloofsleven moet worden beschermd.’ 

(Noordmans, 'Het kerkelijk dogma (1934),' 185.) 
136
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In de achttiende en negentiende eeuw heeft de theologie volgens Noordmans de 

secularisering bevorderd, omdat zij blind was voor de grens tussen genadeleven en cultuur, 

dogma en wetenschap. In reactie op de hierdoor ontstane geestelijke nood komt de 

theologie van de crisis, de dialectische theologie op. Barth ontdekt weer de hardheid en 

armoede van het dogma en zuivert het van de cultuurfilosofie. Hij brengt een theologie van 

het Woord en stelt de prediking centraal, wat elementair is voor de pastorale dogmatiek. 

Meer dan in zijn Römerbrief benadert Barth in zijn Kirchliche Dogmatik de gereformeerde 

pastorale dogmatiek. Hij heeft het meer Lutherse standpunt losgelaten door bij Calvijn in de 

leer te gaan. Maar zoals in §3.3 uitgewerkt, heeft hij de gereformeerde theologie over haar 

eigen grens heen gebracht, door het onderscheid tussen het Woord en de Geest op te heffen. 

De werkelijk gereformeerde opvatting van de predestinatie kent Barth niet. Waar hij eerst 

volgens Luthers model de heilsweg in stadia verdeelde en zo ‘rustpunten’ aanbracht in de 

relatie tussen God en mens in de momenten van schepping, verlossing, unio mystica en 

voleinding, ziet Barth in zijn dogmatiek de heilsweg meer in zijn geestelijke continuïteit. 

Noordmans drukt de gereformeerde positie als volgt uit:  

 
‘In de gereformeerde dogmatiek drijft het Woord Gods de mens voor zich uit in de 

gehoorzaamheid des geloofs. De christen staat nergens, maar hij gaat. Hij herinnert zich 

niet om dan weer te wachten, want zulk een zelfstandige figuur tegenover God is hij niet. 

God is alles en hij niets. Hij kent een kracht in het Woord, waardoor herinnering en 

verwachting verbonden worden. Geloven gaat bij hem over in leven, zonder het karakter 

van geloven te verliezen.’137 

 

Barth nu zegt terecht dat de Heilige Geest het laatste woord in de prediking spreekt, maar 

lijkt daarbij te vergeten dat de Geest ook het volgende woord spreekt en wel als de Trooster 

die de gelovige doet volharden. De Lutherse rustmomenten heeft hij vervangen door de 

gereformeerde opvatting van het voortdrijvende Woord, maar zonder de nadruk op de Geest 

als Trooster krijgt de dogmatiek iets onbarmhartigs en ontstaat er inderdaad een siddering 

bij de gelovige, zoals Barth stelt. Hij blijft te Luthers, de prediking is bij hem een 

gebeurtenis die temidden van de gemeente plaats heeft, terwijl calvinistisch gezien de 

verkondiging vooral aan en in de mensen geschiedt.
138
 Het verschil zit hem voor 

Noordmans vooral in het tijds- en geschiedenisbegrip, waarover hieronder meer (§3.6).  

Noordmans deelt dus Barths kritiek op de moderne theologie. Ook hij ziet overal  

vermenging van ‘kerk en school’ in de dogmatische handboeken die veel stof ontlenen aan 

de cultuurwetenschappen. Hij pleit daarom voor wetenschappelijke ascese in de dogmatiek.
 

139
  En deze kritiek treft niet alleen de moderne theologie, maar evenzeer het neocalvinisme, 

zoals vervat in Kuypers Encyclopaedie der heilige godgeleerdheid.
140
 De wetenschap kan 

dienstbaar zijn aan de preek, maar in de geloofsleer als zodanig komt de wetenschap niet 

voor, evenmin als de antropologie of de zedenleer. De preek weet alleen van de mens als 
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kerkelijk dogma (1934),' 170.) 
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zondaar en rekent met het gebod van God.
141
 En zo geeft Noordmans zelf in 1934, als 

antwoord op de door hem beleefde crisis in de tijdgeest, richtlijnen voor de pastorale 

dogmatiek in zijn Herschepping. Zoals hij elders in dat jaar schrijft, gaat het niet om een 

studeerkamerrevolutie, maar heeft de pastorale dogmatiek en het kerkelijk dogma als 

zodanig betrekking op zowel de gebeurtenissen op het wereldtoneel als die in de 

binnenkamer van de mens.
142
 

Het komt er volgens hem op aan dat men weer inzicht krijgt in de vormen waarin de 

prediking en het dogma in de kerk optreden. Hij stelt dat die vorm van het dogma de 

zuiverste is, die het beste de eenheid van het dogma tot uitdrukking brengt. De Triniteit en 

de predestinatie zijn volgens hem de meest absolute gestalten van het dogma en daarmee is 

de indeling van de pastorale dogmatiek gegeven. Alles wat de mens daaraan wil toevoegen, 

leidt tot vermenging en daarmee tot verstoring van de prediking en dan ook van de gang 

van het Woord in de geschiedenis. De kerk heeft enkel het gebeente van het dogma in 

handen. Het is aan de Geest om de beenderen met spieren en vlees te bedekken en tot leven 

te wekken. Alleen wanneer de pastorale dogmatiek de grenzen van het dogma in acht 

neemt, kan het Woord ingaan in het leven. Juist door de tijdgeest uit de dogmatiek te 

weren, raakt ze het nauwste betrokken op de tijdgeest. Noordmans drukt deze relevantie als 

volgt uit: 

 

‘De praedestinatie en het “sola fide” beide hebben geen aansluiting bij het humanisme. 
Maar ze geven in iederen tijd en niet in het minst in onzen tijd, waarin het wezen van den 

mensch weer eens ’t best met een groot vraagteeken schijnt te kunnen worden aangeduid, 

houvast aan de zielen. Onze bestemming en onze zaligheid hangen van God en het geloof af 

en zoo kunnen wij dan toch vrede hebben, al schijnt de heele wereld zich op te maken tot 

den oorlog.’143   
 

De pastorale dogmatiek geeft voor Noordmans eveneens richting aan de crisis in de kerk. 

De grote worsteling waar de diverse kerkelijke richtingen mee worstelen, is de verhouding 

van de kerk met de cultuur en dan bovenal met de staat. Omdat de dialectische theologie 

vanuit de staat naar de institutionele kerk denkt, wordt de scheiding tussen beide absoluut. 

Wanneer kerk en staat tegenover elkaar komen te staan, valt alles uiteen, ook de kerk en het 

gezin. Het parool van het leven wordt dan de oorlog, zo stelt Noordmans. Hij wil de 

omgekeerde richting bewandelen:  

 
‘Wanneer de richting omgekeerd is, als men van de huiskerk naar de preekkerk gaat en van 

de preekkerk naar de kerk van leven en werken, dan staat, dan staan de dingen anders. De 

pastoraal kan dan tot pastorale worden. … Deze jeugddroom zal ik nooit loslaten. Wij staan 

in oorlogshouding. Maar wij bidden zonder ophouden om vrede.’144 
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3.6 In de lijn der profeten – de theologische tijdsorde 
Het dogma geeft dus houvast, het is een richtsnoer dat uitgaat over de gehele aarde. 

Noordmans vat het dogma op als een spreekregel voor de kerkelijke toespraak die door 

kerkelijke beslissing algemene instemming heeft verkregen.
145
 Volgens hem is het moeilijk 

om de kerk te ontlopen, want overal waar twee of drie mensen samen zijn in de naam van 

Jezus Christus, daar is sprake van kerk. En daar is dan ook sprake van kerkelijk spreken, 

van een kerkelijke toespraak of preek.
146
 De preek is altijd een sociaal gebeuren en dat niet 

alleen omdat hij in het midden van de gemeenschap wordt uitgesproken, maar ook omdat er 

verbondenheid optreedt met de reformatoren, kerkvaders, apostelen en profeten. Elk 

spreken staat in deze successie en volgens Noordmans is dat vooral een opklimmende, 

verticale reeks. Het dogma doet het sociale karakter van de preek overgaan in het 

autoritaire, omdat het dogma onlosmakelijk met gezag verbonden is, in zoverre er 

overeenstemming bestaat met het Woord van God. De reden voor elk kerkelijk spreken 

komt ‘van boven’, terwijl in de wetenschap, de school, het spreken veel meer horizontaal 

is.
147
 In tegenstelling tot de ‘school’ komt in de preek het dogma zelf als leerstuk niet ter 

sprake. Het is daadwerkelijk een spreekregel. De preek is geen evenwichtig harmonieus 

verhaal zoals een wetenschappelijke verhandeling dat heeft te zijn. De dogmatiek wordt 

juist scheef getrokken in één punt en als belofte verkondigd. Noordmans verstaat dit 

beloftekarakter als volgt: ‘In het woord “belofte” zit alles in. Het wil zeggen, dat men niet 

alles zegt; er zit toekomst achter; en er schuilt een Persoon achter.’
148
 

En deze Persoon, God zelf, is één. Maar de eenheid van God is een gebroken eenheid in 

Vader, Zoon en Heilige Geest. In zeker opzicht kent de kerk maar één dogma, namelijk dat 

van de triniteit en dat is het dogma van de predestinatie. Waar de filosofie (de school) het 

heeft over God, wereld en mens, spreekt men in de kerk alleen over God: Vader, Zoon en 

Heilige Geest. Daarmee is de hele waarheid over de werkelijkheid uitgesproken. De Zoon is 

het hart van de prediking: ‘In de openbaring van Jezus Christus is de daling, het komen, het 

lijden. Dat is het eigenlijke lichaam van de openbaring en de prediking. Daarbij vergeleken 

blijft de belijdenis van den Vader en den H. Geest spiritueel. In het dogma van de Triniteit 

zijn zij de vleugelen, zich strekkende van den wand tot den wand, van de schepping tot de 

voleinding, terwijl in het midden de indaling van den Zoon wordt aanschouwd.’
149
 De kerk 

is uitgegaan van Gods eigen Preek, die van het Woord, van Jezus Christus die onder de 

mensen kwam wonen. De leer van de triniteit houdt deze openbaring zuiver en brengt alles 

van Schepping tot en met Pinksteren in een geheel eigen orde die haaks staat op het 

menselijke besef van tijd en ruimte.
150
 

De kerk nu is de ruimte waar God alles is en waar de kenmerken van het dogma, het sociale 

aspect en het gezag dan ook tot uitdrukking worden gebracht. Want ook de kerk komt ‘van 

boven’. Dwars tegen de tijdgeest in verklaart Noordmans dat de kerk niet op natuurlijke 

bodem kan worden gebouwd:  

 
‘Zij kan niet staan op den grondslag van bloed of ras. Zij is de natie dergenen die uit alle 

volkeren zijn uitverkoren en die een pinkstertaal verstaan, die in alle talen en tongen luidt. 
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Zij wordt van boven geprojecteerd hier op aarde en deze projectie is een beeld van het 

vaderland, waarvan de kaart niet kan geteekend worden. Deze burgerschap der nederigheid 

heeft de kerkvader Augustinus geteekend in zijn Stad Gods en hij heeft haar geplaatst 

tegenover de burgerschap van den hoogmoed, die een zuiver aardschen oorsprong heeft.’151 

 

Noordmans benadrukt daarom dat het dogma zijn woord-karakter behoudt. Alleen wanneer 

de transcendente aard wordt geëerbiedigd, blijft het woord betekenisvol en gezaghebbend. 

Het dogma vraagt om een theologische ruimte, om begrenzing, omdat in absolute vrijheid 

het dogma nietszeggend wordt en opgaat in wetenschap of humanisme. Het dogma heeft 

daarom het Schriftwoord als zelfstandige grootheid naast zich nodig en de preek laat zich 

begrenzen door beide. Zonder deze begrenzing van de theologische ruimte loopt het woord 

gevaar enkel woord te blijven. Het is dan geschikt voor kritische reflectie, maar het verliest 

zijn gezag waarmee het de mens onder goddelijke kritiek plaatst. Het gaat dus om Woord 

en Geest beide.
152
 Alleen dan is er sprake van de onmiddellijkheid van het Woord, die om 

een beslissing vraagt. Het transcendente en immanente karakter van het Woord komen dan 

samen. Daarom stelt Noordmans dat er maar één dogma is, want het trinitarisch spreken 

houdt het Woord in beweging zodat het in een rechte lijn tot de hoorder komt. ‘De 

Schepper spreekt en het is er. De Zoon is het Woord in den beginne. De Heilige Geest 

spreekt in alle talen. Dit talenwonder der Triniteit mogen wij in onze geloofsleer niet 

stilleggen.’
153
  

Het trinitarisch dogma brengt volgens Noordmans eveneens een eigen theologisch 

tijdsbegrip met zich mee. Zoals in de vorige paragraaf is uitgewerkt, stelt Noordmans dat 

het theologische tijdsbegrip niet uit losse momenten bestaat, maar één doorgaande 

beweging vormt doordat de trinitarische God vanuit het eschaton de tijd bepaalt tot het 

heden der genade. Hij onderscheidt dit trinitarisch tijdsbegrip van de astronomische tijd, 

waarin de verbinding tussen heden, verleden en toekomst ontbreken. Hij vindt dit 

theologische tijdsbegrip onder andere terug bij Augustinus in zijn werk De civitate Dei, 

maar in zekere zin ook in het Apostolicum.
154
 ‘Bij Calvijn komt de theologische tijd 

werkelijk tot uitdrukking in het dogma van de predestinatie:  

 
‘Maar pas in de pastorale dogmatiek, zoals de gereformeerden die hebben uitgewerkt, treedt 

die wondere verbinding van Gods Woord en tijd op, waaraan ik hier denk. Daarin is iets van 

de zuivere ‘duree’, die ons aan de grenzen van het eeuwige brengt. Gisteren en morgen zijn 

in het Woord niet gescheiden. Er is een durend heden, dat ze samenbrengt, als Mozes en 

Elia met Jezus op de berg. Het Woord is iets dat gaat, zoals de geschiedenis, maar op een 

verborgener, geestelijker wijze, in de kerk, in het geloof.’155 

 

De heilsweg wordt nu enkelvoudig, ontdaan van elke halfheid of vermenging en ook van de 

dubbelheid van woord en sacrament. Het ene dogma van de predestinatie of triniteit voert 

het geloof tot op de grens van het voorstelbare. Op deze limiet worden openbaring, Schrift 

en geloof tot een eenheid en dringt de prediking de hoorder tot een beslissing. Volgens 

Noordmans volgen alle motieven in de preek elkaar in een rij op als in een processie. De 

trinitarische tijdsopvolging kent geen uitgebreidheid, omdat alles is gericht op het heden. 
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De stof in de preek moet zich scharen in de opeenvolging van de profeten en de apostelen, 

waarnaast geen ruimte was voor cultuurverschijnselen in de geschiedenis van Israël. Alles 

in de prediking gaat terug op de beginwoorden van de profetie: ‘Zo spreekt de Heer’. 

Noordmans stelt:  

 
‘Zo moet de preek alle overwegingen van elders afsnijden, tot de éne mogelijkheid 

overblijft: Gods Woord te denken; te geloven. – Dat is het criterium, dat de dogmatiek 

aanlegt. En deze maatstaf is altijd, bewust of onbewust, vooral in de gereformeerde kerk, 

gebruikt. De prediking moet een werkelijkheid, het geloof, de bekering benaderen. En 

daarmede bedoelde men niet een correcte uiteenzetting van wat geloof en bekering zijn, 

maar men wilde dat het Woord zelf een schakel zou worden in een geschiedenis. Het moest 

zo ingesteld zijn, dat er iets gebeuren kon. Er moest een woord zijn, waarvan het geloof het 

onzichtbaar verlengde kon worden, Dan pas hield de preek op retoriek te zijn.’156  

 

In de preek waaieren de woorden en de stof niet uiteen, maar komt ieder woord dichter bij 

de hoorder. Er wordt geen geschiedenis verteld, maar door het inwendige woord komt men 

zelf in de lijn van de geschiedenis van de theologische tijdsorde, die zich beweegt richting 

het eschaton.
157
 Het is hier van belang om nog eenmaal te wijzen op Noordmans’ kritiek op 

Barth. Want juist op deze limiet overschrijdt Barth de grens en laat hij het Woord opgaan in 

de Geest, aldus Noordmans. Noordmans stelt dat de limiet alleen kan worden benaderd. 

Het Woord wordt nooit het persoonlijk eigendom van de mens, noch een nieuw 

levensbeginsel in de mens zodat op deze wijze Gods Koninkrijk wordt voorbereid.
158
 Het 

Woord moet instrument van de Geest blijven en de predestinatie drijft de gelovige voort 

zonder hem rust te gunnen in de aardse zaken. De mens heeft als Abraham te gehoorzamen 

aan het Woord en op weg te gaan. Maar juist in deze afhankelijkheid ontvangt hij de 

vertroosting van de volharding en wordt hij van de zonde verlost. In tegenstelling tot wat de 

kerk van Rome of het humanisme beweren, is er geen overgang van de mens naar God, van 

geest naar Geest. Alleen zo kan de Geest de Trooster zijn in de dwaasheid van de prediking 

waardoor elke wijsheid van de mens uiteengeslagen wordt:  
 

‘Het zijn de armen van geest aan wie het Koninkrijk der hemelen is beloofd. Zoals het 

genadige Woord niet tegenover de natuur, maar tegenover de zonde staat, zo komt ook de 

Geest niet tot de rijken maar tot de armen; niet tot de levenden, maar tot de doden, om ze 

levend te maken. De Geest die op Pinksteren is uitgestort is de Geest der opstanding.’159 
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3.7 De crisis van de geschapen geschiedenis 
De theologische tijdsorde waarbinnen de predestinatie de drijvende kracht van de 

heilsgeschiedenis is, brengt een radicale scheiding aan met het profane gebeuren. Op de lijn 

van het Woord door de geschiedenis is geen plaats voor natuurlijke theologie. Alles valt 

van deze lijn af; dat is de soberheid van het éne dogma. Wanneer in de dogmatiek over de 

schepping wordt gesproken, dan dient dit evenzeer te gebeuren vanuit het trinitarisch 

dogma. Vanuit de natuur komt men niet tot het geloof in God als Schepper. Het 

Apostolicum belijdt terecht eerst het geloof in God de Vader. God kan alleen worden 

gekend doordat hij zich openbaart door het Woord. Een algemeen godsbegrip bestaat alleen 

in het heidendom, aldus Noordmans. Vanuit de Bijbel wordt de mens verkondigd dat God 

de Vader de Schepper van hemel en aarde is. Ook hier moet alles in de rechte lijn van het 

geloof worden gezien:  

 
‘Dat de Schepper van hemel en aarde onze Vader is, kunnen wij zelf evenmin zomaar 

vaststellen als dat Jezus onze Zaligmaker is. Het moet door de Heilige Geest aan onze harte 

bezegeld worden. En zo ook, dat onze Vader uit het allervolmaaktste gebed de Schepper is, 

dat is niet een teruggaan van een nieuwtestamentische waarheid op een vanouds, ook aan de 

heidenen bekende, maar men leert het uit het Evangelie: de Vader, die de vogelen des 

hemels voedt, zonder dat ze zaaien of maaien, en die de leliën des velds bekleedt, ofschoon 

ze niet arbeiden en niet spinnen, Die is waard Schepper te heten.’160 

 

Schepping als Bijbels-theologisch begrip wordt gekenmerkt door dezelfde armoede of 

soberheid van het trinitarisch dogma. Elke ruimtelijke opvatting van schepping wordt 

teruggebracht tot het kritische begrip van schepping als scheiden. De schepping gaat niet uit 

van de harmonie van het leven, maar begint rondom het kruis. Ook in de scheppingsleer is 

alles gezegd met de woorden zonde en genade.  

In de Rooms-katholieke theologie staat een ruimtelijke opvatting van de schepping centraal. 

De mens wordt dan als een natuurlijk wezen beschouwd aan wie de filosofische en 

theologische deugden geschonken worden als een toegift. De zonde is iets bijkomstig, een 

dissonant in de op zich harmonieuze schepping. De genade komt als een bovenbouw op het 

natuurlijke leven te staan en zo wordt de mens genezen van de zonde. De Reformatie nu 

leert dat het evangelie kritisch scheppend indringt in de werkelijkheid en de mens niet 

neemt zoals hij is, maar tot bekering oproept. Echter ook in de reformatorische kerken heeft 

zich een ruimtelijke voorstelling van de schepping ontwikkeld. Die ontstaat daar waar de 

theocratie wordt losgelaten en de kerk een eigen terrein binnen de staat krijgt toegewezen.  

De kerk kan echter niet bestaan in een nevenschikking met de staat. Het Evangelie 

doordringt kritisch-scheppend de gehele werkelijkheid.
161
 Ook in de scheppingsleer moet 
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men de limiet eerbiedigen: het vrederijk is op aarde nog niet gekomen. De wolf verkeert 

niet bij het lam. Daarom is voor harmonie in het christelijke scheppingsbegrip geen 

plaats.
162
 Men kan niet rusten in een ruimtelijke schepping. Het kruis staat midden in de 

schepping en doorklieft de harmonie. Maar juist rondom het kruis ontstaat zo een plek licht. 

Vanaf het kruis vindt de herschepping plaats. Het christelijke scheppingsbegrip verbreekt 

niet alleen de harmonie, maar ook elk dualisme. Er is maar één perspectief, namelijk dat 

van het geloof dat leert verstaan dat de wereld door het Woord Gods geschapen is: ‘Maar 

dan wordt het Godsrijk niet in het dierenrijk getrokken, doch het planten- en dierenrijk in 

het Godsrijk.’
163
 Schepping is dus een zaak van geloof en wie gelooft in God de Schepper, 

die gelooft in het koninkrijk van God.
164
 Schepping is zo geen rustige toestand, maar een 

dramatische geschiedenis op leven en dood.
165
 

Noordmans scheppingsbegrip staat wederom in nauw verband met de ontwikkelingen in 

cultureel-maatschappelijk vlak. De crisis waartoe het denken van de Verlichting, het 

Idealisme en de Romantiek heeft geleid, leert Noordmans dat schepping een kritisch begrip 

moet zijn. Tot haar schande heeft het christendom moeten leren dat er in de dogmatiek geen 

ruimte kan zijn voor beschouwingen over de mens of de cultuur. Buiten de openbaring in 

Jezus Christus om wordt de schepping tot een angstaanjagend raadsel en de zo 

hooggewaardeerde cultuur blijkt een enorme ontzetting te herbergen:  

 
‘Ons geslacht weet daarvan mee te spreken. Achter het spel komt de revolutie, achter de 

revolutie de arbeid, achter de arbeid de oorlog, achter den oorlog de ondergang. Dat is een 

beschrijving van de schepping buiten Christus èn in ’t leven van het individu èn in de 

geschiedenis van het geslacht. De 18e, de 19e en de 20e eeuw laten er in hun samenhang iets 

van zien.’166  

 

‘Scheppen’ als kritisch begrip betekent veeleer scheiden dan vormen. God scheidt hemel en 

aarde, licht en duister, dag en nacht, land en zee. En ook de schepping van de mens is een 

scheiding in Adam en Eva. Noordmans noemt scheppen daarom een oordeel.
167
 Vanaf de 

zondeval in de oer-geschiedenis loopt er vervolgens de lijn van de goddelijke belofte met 

daaromheen het geweldige en gewelddadige drama van de schepping buiten Christus om.
168
 

Het is de zondeval van de mens dat zij het goddelijk geheim achter de wereld heeft willen 

ontdekken. De kennis van het onderscheid tussen goed en kwaad is de val van de mens. 

Goed en kwaad lopen als een scheiding dwars door de mens heen en stellen hem schuldig. 

Evenzo loopt deze scheiding als een breuk door heel de schepping. Maar Noordmans meent 

dat de zonde niet buiten God om gaat. Het kruis staat midden in de schepping en Gods 

oordeel drijft de breuk van goed en kwaad voor zich uit naar het einde toe.  

                                                                                                                            
de kwestie van kerk en staat is opgelost, is de wereldgeschiedenis ten einde. Een harmonische oplossing is 
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Vanuit deze optiek dat scheppen scheiden en oordelen is, kan het beeld van een schepping 

als harmonisch paradijs niet langer standhouden. De voorstelling dat God de wereld 

afgerond heeft geschapen, maar dat de harmonie door de val verstoord zou zijn, waarna de 

Zoon de schepping moet komen herstellen, wordt vanuit de Triniteit bestreden. God schept 

voortdurend en dus is er veeleer sprake van een creatio continua. En wanneer de mens 

zichzelf of de wereld wil leren kennen, dan vindt hij nooit een harmonieus geheel. Hij komt 

slechts langs het spoor van de zonde uit bij de zondeval, maar niet bij een paradijs. De 

schepping in niet-kritische zin is geen bodem om op te staan en in het menselijk bloed is 

geen leven, maar uiteindelijk slechts de dood. Scheppen is geen vormen, dus al wie zijn heil 

zoekt in de vorm, de stof, in bloed en bodem, die sterft. De mens kan alleen houvast vinden 

in de belofte van Vader, Zoon en Geest. De samenhang heeft men niet in de wereld te 

zoeken, maar in het werk van de drie-ene God. De twintigste eeuw is er getuige van wat er 

gebeurt als de mens zichzelf ernstig gaat nemen als autonoom wezen en zich uitroept tot het 

middelpunt van de schepping en zelf als wereldschepper gaat optreden. Dit leidt nooit tot 

God, maar tot heidendom.
169
 

Daarom moet de omgekeerde weg bewandeld worden, namelijk die van de theologische 

tijdsorde. Die begint niet bij een volmaakt paradijs om dan uit te lopen naar het kruis, maar 

hij heeft zijn uitgangspunt in het kruis van Jezus. Alle geschapen vormen moeten verbroken 

worden in de gang naar het kruis.  

 
‘De schepping gaat met ons mee tot wij op Golgotha gekomen zijn en wat wij dan nog van 

haar gedaante of heerlijkheid te zeggen hebben, mogen wij uitspreken. Niet eerder. Het 

paradijs ligt vlak rondom het kruis. En de Adam en Eva die wij zien ingaan en uitgaan, zijn 

de moordenaar en Maria Magdalena. Alles wat aan dien optocht naar het kruis niet 

deelneemt, alles wat in de rij der profeten van ’t O.T. en der apostelen en ’t N.T. niet wil 

staan, maar daarbuiten omgaat, is geen schepping, maar heidendom.’170  

 

Scheppen als scheiden creëert zo een geschiedenis van profeten, apostelen en martelaren 

die onder het hoofd van Jezus Christus worden gebracht. Noordmans benadrukt 

voortdurend dat er geen sprake is van herstel van wat eens goed was. De Triniteit brengt 

voortgang dwars door de zonde heen en schrijft zo geschiedenis in de hoogste zin. Dat God 

de Vader beleden wordt als Schepper wil dus niet zeggen dat hij ook de God van de 

heidenen is, maar slechts dit, dat de profetische boodschap van het Oude Testament en de 

apostolische van het Nieuwe een eenheid vormen. Dat betekent echter ook dat het 

christelijk geloof geen statisch scheppingsbegrip kan hanteren. Want als God de Vader de 

Schepper is, en scheppen oordelen, dan bestaat alles per gratie van zijn oordeel. God kan 

het kwade ten goede keren en hij kan de vormen waaraan de mens eeuwigheidswaarde 

toekent verbreken en omvormen. Wie uitgaat van de scheppende oordelen van God, moet 

breken met elke dualistische opvatting over de schepping. Het geloof aan een eens 
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volmaakte maar nu verstoorde schepping moet wijken voor de voortdurende bede: Kom, 

Schepper Geest.
171
  

In tegenstelling tot de ‘school’ kan de kerk niet blijven staan bij de schepping als 

vormbeginsel. De kerk is niet geïnteresseerd in het bestaan van de schepping en het wezen 

der dingen, maar zij aanbidt de Drie-ene God. Van daaruit komt de leer van de schepping in 

beweging en ontstaat er geschiedenis. God gaat mee in de val van de mens, hij gaat een 

verbond aan met zijn verkozen volk waardoor de oudtestamentische geschiedenis 

geschreven wordt. De leer van de schepping in Bijbelse zin moet dan zo worden verstaan: 

‘Het wordt een leer van den val, want de lijn beweegt zich naar beneden toe, en tegelijk 

wordt het een geschiedenis van Gods indaling in de wereld; van de Incarnatie.’
172
 De 

geschiedenis van het Oude Verbond laat zien hoe Gods scheppend handelen de zondeval 

uitdrijft tot op Golgotha. Het Nieuwe Verbond laat zien dat God zelf in de ellende gaat 

staan, midden in de breuk van de val en verzoening brengt. De geschiedenis van het Oude 

Testament gaat dus niet over het ontstaan van de wereld of de kosmos, er komt geen 

aardrijkskunde of biologie in voor; ook geen antropologie, cultuurbeschouwingen, 

natuurwet of zedenwet. De Bijbel vertelt de geschiedenis van de val, van zonde en dood. En 

het scheppende werk van de Vader is dat hij de val, de zonde en de dood uitdrijft. Daarom 

valt in de Bijbel in positieve zin niets over de cultuur te lezen, maar men leest slechts hoe 

de toren van Babel instort. Er staat evenmin iets over hoe verheven en moreel de mens is. 

De oergeschiedenis vertelt het verhaal van Kaïn en Abel, de broedermoord. En zo loopt de 

gehele oudtestamentische geschiedenis uit op Gods scheppend handelen in de incarnatie. 

Ook dit is een scheidend handelen, dat uitloopt op het oordeel van het kruis.  

Noordmans begrip van schepping en geschiedenis staat zo haaks op de hoofdstroom van het 

negentiende-eeuwse denken. Het organische, evolutionaire karakter van schepping en 

geschiedenis wordt radicaal verbroken, evenals het vooruitgangspositivisme: het is een 

neerwaartse lijn van zonde en verderf die uitloopt op de dood. Het geloof in de God van 

vooruitgang of in de Voorzienigheid staat volgens hem lijnrecht tegenover de Bijbelse visie 

op God de Vader, Zoon en Geest. Het voorzienigheidsgeloof wil het bestaande vasthouden 

en de vormen behoeden voor het kwade. Dit geloof is niet Bijbels, maar komt voort uit de 

Stoa, aldus Noordmans. Zo er in de Bijbel al sprake is van voorzienigheid, dan draagt zij 

een dramatisch karakter en is zij niet gericht op behoud van het bestaande. De materie, de 

stof is negatief en wordt ten goede gedacht in het oordeel van God.
173
 Tegenover de 

wijdlopige beschouwingen van de moderne tijd waarin alles met alles samen lijkt te moeten 

hangen in een alomvattende opgaande geschiedenis, stelt Noordmans de beperking, de 

ascese van de pastorale dogmatiek. Hij beroept zich ook in dezen op Augustinus:  

 

                                                 
171
 Cf.: Noordmans, Herschepping, 75-77. 

172
 Ibid., 78. 

173
 In 1949 handelt Noordmans uitgebreider over het geloof in de voorzienigheid en geeft hij aan dat de 

moderne mens door deze leer terecht eerder geërgerd dan getroost wordt. Volgens Noordmans is een 

spreken over de voorzienigheid alleen mogelijk als het betrokken wordt op ‘de grote doeleinden Gods in de 

heilsgeschiedenis’ en de schepping als achtergrond van de zondeval wordt beschouwd. Cf.: ‘De debâcle van 

het evolutiegeloof der negentiende eeuw heeft een geestelijke afgrond geschapen, waarvan de woestheid en 

ledigheid ons angst aanjagen. Maar deze angst is alleen te verdragen, omdat er een latente hoop leeft op de 

komst van Gods koninkrijk.’ ‘Maar hier liggen dan ook de ergernissen. En daarover willen wij niet getroost 

zijn door een vroom, maar dikwijls wat slap voorzienigheidsgeloof. Het gaat niet over regen en droogte, 

voorspoed of tegenspoed, rijkdom of armoede. Het gaat om de openbare gerechtigheid; om waarheid of 

leugen; om Godsdienst of afgodendienst; om beeldendienst of een dienen van God in geest en in waarheid.’ 

(O. Noordmans, 'Het koninkrijk der hemelen (1949),' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische peilingen 

rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979), 469; vgl.: 457-470.) 



3. O. Noordmans – Een schat in aarden vaten 

   

156

‘Augustinus verwierp de wereldperioden en daartegenover stelde hij het éénmaal der 

geschiedenis. Als wij de schepping te veel zien als een stelsel van ordinanties, dan duidt dat 

op herhaling. Goed critisch kan ze slechts met het oog op de historie gedacht worden. Zoo 

wandelt de schepping met God mee. Wij mogen Gods openbaring niet op een cosmologisch 

raam spannen. Geloof aan de schepping is in de eerste plaats geloof aan een grens. Het 

oneindigheidsbegrip uit de natuurwetenschap mogen wij in de toespraak niet toelaten.’174 

 

In de oudtestamentische geschiedenis onderscheidt Noordmans zo de val en de 

oergeschiedenis, die de zonde en de gebrokenheid van de schepping openbaren. Hier is er 

nog sprake van ruimtelijkheid, van algemeenheid. Maar als God in de val gaat staan, dan 

krijgt de historie een enorme toespitsing. De geschiedenis wordt al minder algemeen met de 

roeping van Abraham uit de volkeren en de tijd van de aartsvaderen eindigt uiterst kritisch 

met de woorden van Jozef dat God het kwaad dat zijn broers bedreven hadden, ten goede 

heeft gedacht. Met de Wetgeving op de Sinaï krijgt de geschiedenis een nog meer 

toegesneden karakter en wordt de breuk tussen God en mensen expliciet: ‘Door de wet 

wordt de scheidslijn tusschen Israël en de volkeren, die bij de patriarchen nog onduidelijk 

is, getrokken. Voortaan is het duidelijk wat creaturen, schepselen zijn. Het zijn heidenen. 

Zij hebben geen graadmeter voor den val en hun geschapen-zijn is hun een reden tot 

hoogmoed en niet tot nederigheid.’
175
 De wet betekent geen herstel van het oorspronkelijke, 

maar vraagt om vervulling en verwijst zo naar de toekomst. De wet leidt tot afzondering en 

versterkt het kritisch gehalte van de schepping, want hij maakt expliciet duidelijk dat ook 

Israël in de zonde ligt. Maar juist doordat de wet de val op zijn spits drijft, bereidt hij de 

komst van Jezus Christus voor, zodat de verlossing op de schepping kan aansluiten. De 

oudtestamentische geschiedenis toont vervolgens de profeten, die de functie van de wet 

vertolken door de breuk in de schepping voortdurend zichtbaar te maken. De Bijbelse 

geschiedenis krijgt in wet en profeten een uiterst kritisch gehalte, doordat de zondeval 

overal expliciet wordt gemaakt. Er vindt geen herhaling plaats in deze geschiedenis en ook 

geen uitbreiding. Alles wordt op de spits gedreven van het kruis.
176
 Dit bijzondere karakter 

van de geschiedenis als openbaring moet volgens Noordmans weer op de voorgrond 

worden gesteld. Waar de theologie lange tijd de algemene openbaring als de brug heeft 

beschouwd waarover de heiden in de kerk kon komen, moet men nu inzien dat de leer van 

de algemene openbaring de weg is waarop de mensen de kerk uitlopen en tot het 
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heidendom vervallen. Deze kritiek treft ook het neocalvinisme, dat in haar leer van de 

algemene gratie de bijzondere openbaring eveneens miskent.
177
  

Noordmans spreekt dus niet van een universele geschiedenis. Het gaat hem om de eenheid 

van de particuliere Bijbelse geschiedenis. Deze eenheid is de eenheid van de oordelen van 

God waardoor de spraakverwarring uit de oergeschiedenis uitloopt in de eenheid van taal 

met de uitstorting van de Geest. In de beperking loopt Gods geschiedenis uit op de volheid 

van de tijd waarin de geboorte van Jezus plaatsheeft. Schepping en geschiedenis vallen zo 

samen in het handelen van God en culmineren in de kruisiging. De Bijbelse geschiedenis is 

de geschiedenis van de grens en de beperking en daarmee de explicitering van de val. Juist 

zo is ze heilsgeschiedenis en bant ze de cultuurgeschiedenis radicaal uit:  

 
‘Dat laatste is een soort bloei van de volkerenwereld, van grooten rijkdom en variatie. De 

eerste is een reeks feiten zonder cultureele beteekenis, evenals het Kruis. Het is een ladder, 

waarlangs God indaalt in de wereld, en de treden daarvan worden gevormd door de 

verschillende étapes van Israëls val, een val die in ’t N.T., in de trappen van Christus’ 

vernedering (Philipp.2) in haar ware afmetingen wordt voorgesteld. De Zoon vereenigt dan 

in wat Hij “éénmaal” lijdt alles, wat de profeten “vele malen” (Hebr. 1:1) hadden 

ondergaan. De laatste rest van het cultureele, van het herhaalbare, wordt daar afgelegd.’178 

 

De profeten wijzen vooruit in de tijd naar de volheid van de tijd, waarin Jezus is gekomen. 

In de theologische tijdsorde is geen algemeenheid meer. Alles wordt geschapen door het 

oordeel van God. Alles heeft zijn ure. Naarmate alles wordt voortgestuwd naar het kruis, 

verdwijnt het algemene meer en meer en lijkt de tijd welhaast stil te staan. Noordmans zegt:  

 
‘De evangeliën zijn het minst zakelijke en meest geestelijke deel van de bijbel. Alles staat 

hier in het teken van de grote beslissing. De eschatologische strekking van Jezus’ leven is zo 

geweldig, zijn gang door de wereld zo snel, alles is zo goddelijk-eigen, dat er voor het 

algemene nauwelijks plaats overblijft. – Wil men het dan toch algemeen maken, dan vervalt 

men licht in moralisme, socialisme, humanisme, communisme, utopisme.’179 

 

Met de uitstorting van de Geest ontstaat de pinkstercirkel rondom het kruis als de beweging 

van de herschepping. En ook in de pinkstercirkel blijft de theologische tijd regeren: ‘Men 

zegt geen dingen die altijd en overal gezegd kunnen worden. Het moment kan van 

onberekenbaar gewicht zijn en de stoot geven tot “een eeuwige beweging”.’
180
 In de 

pinkstercirkel komt er wel weer meer algemeenheid, maar het is nu de algemeenheid van de 

genade van God, die de dingen herschept en op de eeuwigheid richt. De tijd vanaf 

Pinksteren zal later nader worden belicht. Nu Noordmans’ visie op de schepping en de 

geschiedenis is uitgelopen op het kruis, zal eerst zijn christologie worden behandeld. Dit 

overigens in lijn met Noordmans’ eigen visie die overeenkomstig het Credo en het 

trinitarisch dogma na de Vader over de Zoon spreekt en daarna over de Geest. 
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3.8 Christologie 

3.8.1 Verhouding tot de Leben Jesu Forschung 
Voor de beantwoording van de vraag hoe Noordmans Jezus Christus in het licht van de 

geschiedenis waardeert biedt het reeds genoemde artikel Historisch spiritualisme een goed 

uitgangspunt. Tegenover het vrije spiritualisme dat spreekt over de Christus-in-ons los van 

de historische Christus, grijpt Noordmans terug op Luther die de Christus-in-ons gelijk stelt 

met de historische Christus. De historische Christus is dan geen antiquiteit, behorend tot het 

verleden, maar verwijst naar de toekomst. In §3.4 is reeds gezegd dat het Noordmans niet 

gaat om een chronologisch-geschiedkundig perspectief op Christus. Evenzeer wijst hij een 

historistische nadruk op de feiten af. Reformatorisch gezien staat het levende Woord in de 

geschiedenis centraal. Paulus zegt volgens Noordmans dat hoewel hij Christus heeft 

gekend, hem niet meer naar het vlees kent (2 Kor. 5:16).
181
 Het onderzoek naar de 

historische Jezus wil hem nu net wel ‘naar het vlees’ kennen:  

 
‘Wij verstaan dan hoe de Christus der evangeliën, dezelfde, in Paulus’ brieven geheel 

anders, psychologisch en spiritueel leeft. – Alleen op die wijze is een levende toeëigening 

van de historische Christus mogelijk. Zo is dan de historische Christus niet het vluchtig 

symbool van de eeuwige Christus, dat even aan de wereld wordt getoond om terstond weer 

teruggenomen te worden in de schoot der eeuwigheid, maar de historische Christus is de 

eeuwige Christus, die onze gedachten niet rugwaarts, maar voorwaarts voert, wanneer Hij, 

al wassende, toenemende in genade bij God en de mensen, een steeds groter en sterker deel 

van de psyche der mensheid om zich verenigt en aan zich bindt. Is het dan te verwonderen 

dat men teleurgesteld moet blijven, wanneer men Hem rugwaarts zoekt tot achter de 

evangeliën?182  

 

De moderne theologie zoekt in haar historische Jezus-onderzoek Christus bij de doden, zo 

meent Noordmans, terwijl het levende Woord onder de mensen leeft. De reformatoren 

hebben de juiste verhouding gezocht tussen beeld en inhoud. Ze hebben noch de Christus-

in-ons laten opgaan in het vrije spiritualisme waardoor het Woord Geest zou worden. Noch 

hebben ze de gehele voorstelling van de Christus-in-ons laten varen, maar haar juist op de 

voorgrond gesteld tegenover de metafyische Christus van het Griekse dogma en de 

lichamelijke Christus zoals die in de eucharistie centraal staat.
183
 Christus is bij hen tot 

religieus symbool geworden in spiritueel-historische zin. In de reformatorische theologie 

blijft Christus niet achter in de geschiedenis, noch wordt hij uit de geschiedenis 

weggesneden en tot de eeuwigheid verheven, maar is hij in spiritueel-historische zin actueel 

In Herschepping stelt Noordmans onder verwijzing naar Calvijn eveneens dat Christus tot 

de gelovige komt in zijn evangelie en daarom slechts aanschouwelijk is voor het geloof. 

‘Wij kunnen den historischen Christus ook niet aanschouwelijk maken. Er zijn in de 19
e
 

eeuw heel wat “Levens” van Jezus geschreven, maar zij hebben niet zoo iets kunnen doen 

als de kerk door haar prediking bereikt.’
184
 In de lijn van Schweitzer schrijft Noordmans in 
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1945 dat de moderne theologie in haar christologie vooral aan het buikspreken is. De 

negentiende-eeuwse theologie kan met recht christocentrisch heten, maar in dit 

christocentrisme wordt het geloof tot gevoel en ervaring teruggebracht en de goddelijke 

geschiedenis versmelt of verdwijnt zelfs in de gewone menselijke geschiedenis. Zo bestaat 

het liberale Jezusbeeld uit constructies die ontsproten zijn aan de tijdgeest en verdwijnt de 

Christus die op de christelijke feestdagen gevierd wordt. De moderne Jezus kwam in het 

verlengde te liggen van het algemeen menselijke en had uiteindelijk niets meer te zeggen. 

Maar ondanks alle kritiek die er op het christendom was, bleef Jezus ongeschokt het 

voorbeeld voor de moderne mens. Het christocentrisme van de nieuwe theologie en dan met 

name van de dialectische theologie staat hier haaks op. Deze theologie had een meer 

profetisch karakter en stelde de mens weer de keus om voor òf tegen Jezus te zijn. Jezus is 

niet langer een idealistisch voorbeeld, maar hij komt weer met gezag tot de mens. 

Noordmans verwoordt het verschil tussen de negentiende en het begin van de twintigste 

eeuw als volgt:  

 
‘In de kerk leek Jezus soms precies een moderne dominee. Al wat buiten diens 

gezichtskring viel, werd eenvoudig uit de prediking verbannen. Daarop heeft de twintigste 

eeuw reeds lang een reactie gebracht. In de latere theologie zijn al die trekken uit de 

evangeliën naar voren gebracht die bij het liberale Jezusbeeld werden veronachtzaamd. Laat 

mij zeggen de vreemde bestanddelen, waardoor het Evangelie anders is dan wat wij 

verwachten. Het messiaans karakter, de parousie, d.i. de verwachting van het naderend 

einde, de grote omkeer, het Koninkrijk der hemelen. Zo kwam men dan tot de overtuiging 

dat het een dwaasheid is om achter de evangeliën naar een historische Jezus te zoeken. Als 

er een Jezus is, dan is het de Christus der kerk, met al de andere, hogere, goddelijke stukken 

bekleed, waarmee de kerk hem 2000 jaar gepredikt heeft, die stukken, die een gelovig mens 

niet heeft, en die hij daarom juist gelooft. Calvijn drukte dat zo uit, dat Jezus voor ons staat 

in het kleed van het Evangelie.’185 

 

In de twintigste eeuw is Jezus volgens Noordmans weer uit zijn historische isolement 

verlost waarin de negentiende hem had geplaatst. Christus wordt weer beleden zoals hij in 

het Evangelie wordt verkondigd en door de kerk de eeuwen door is gepredikt. Jezus 

Christus wordt weer gezien in zijn wereldomvattende ambt van Gezalfde. Het christelijk 

geloof heeft weer gewonnen aan profetisch gehalte die van de mens verlangt om alles te 

geloven of niets. Christus is weer de Heer der geschiedenis die de toekomst nabij brengt. 

De geschiedenis wordt minder in termen van evolutie gedacht en meer in die van revolutie. 

Deze opvatting geeft meer ruimte om de oordelen van God in de geschiedenis te verstaan. 

En alleen vanuit dat perspectief is het zinvol om over Jezus Christus te spreken, want het 

moet gaan over de grote beslissing en het eindoordeel waarvoor hij de wereld en de 

mensheid plaatst.
186
  

Noordmans meent dat waar de negentiende eeuw zijn heil zocht in de historisch-kritische 

Bijbelexegese, de twintigste eeuw zich weer meer moet richten op de allegorische, 

pneumatische en theologische schriftverklaring. Daarmee grijpt hij ten dele terug op de 

Reformatie, die volgens hem uit de exegese ‘geboren is’. Maar de reformatorische nadruk 

op de letterlijke, Schriftgetrouwe exegese blijft net als de literair-historisch methode 

voornamelijk staan bij – wat Noordmans noemt – de zinnelijk waarneembare letter en de 

zinnelijk waarneembare zaak, waarop de letter betrekking had:  
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‘Dat de dingen een andere beduidenis hebben (Gal. 4:24), dat het om geestelijke dingen 

gaat, dat het om God de onzienlijke gaat, werd dikwijls vergeten. En daar hebben we ze alle 

drie, het allegorische, het geestelijke en het theologische. Over de Schrift kan alleen met 

macht gesproken worden, door de Heilige Geest, die haar geïnspireerd heeft. Anders komt 

er een magerheid over de zielen, die troost zoeken in Gods Woord. Geen wonder dat er in 

onze tijd roering in de exegese kwam.’187  

 

De huidige revolutie in de exegese, met name veroorzaakt door de dialectische theologie, 

plaatst de Bijbeluitleg weer in rechtstreekse verbinding met de preek. De exegese is weer 

een zaak van de kerk en niet van de school, zo zegt Noordmans in het voor hem zo 

kenmerkende onderscheid. Daardoor komt de theologie en ook de prediking in een geheel 

ander perspectief te staan. De preekstof wordt kerkelijk gezien totaal anders geordend dan 

vanuit de filosofie gebeurt en veel wordt ook weggelaten omdat alles geplaatst wordt in de 

directe verhouding tussen God en mens. Het gaat niet meer over de natuur, maar over het 

kruis; niet meer over de cultuur, maar over de belijdenis; het kerkelijk spreken oefent 

ascese uit en richt de mens weer op de eeuwigheid. Hierdoor kan de mens pas werkelijk 

vertroost worden. De Bijbel wordt zelf als één grote preek beschouwd, waarin alles vanuit 

de schepping op de verlossing is gericht; het is de geschiedenis van Adam naar Christus.
188
 

Deze geschiedenis moet de mens geopenbaard worden door de Geest.  

Vanuit dit perspectief is tevens de negentiende-eeuwse ‘Jezus-vroomheid’ verworpen, die 

de navolging van Jezus Christus als voorbeeld predikte. Beter is het terug te gaan op de 

reformatorische visie op Christus: ‘Van Hem zegt Luther dat men sommige werken van 

Christus kan navolgen en andere niet. Nauwelijks zou men kunnen vragen: Wat zou 

Christus doen? Hij heeft gedaan, wat Hij doen moest, tot Hij zeggen kon: Het is volbracht. 

Meer heeft de Christus op aarde niet te doen.’
189
 Het geloof in Christus ligt ingebed in het 

geloof in de Drieënige God. Dan is het perspectief niet zozeer gericht op Jezus’ aardse 

leven en zijn menszijn, maar worden de harten opgericht naar de hemel en dan blijkt Jezus 

Christus als het beeld van de onzienlijke God het grote trinitarische werk te openbaren. Het 

is de Geest die de mens fragmentarisch het geheimenis, dat in Christus als het 

vleesgeworden Woord besloten ligt, meedeelt. Daarom zal Noordmans’ christologie in de 

volgende paragrafen ook besproken worden vanuit het verband van wat hij noemt de 

trinitarische spreiding.
190
 

3.8.2 De verhouding tussen de Vader en de Zoon  
In zijn Herschepping werkt Noordmans het meest uitgebreid uit hoe Christus volgens hem 

in het Evangelie en de kerkelijke traditie is verkondigd. Evenwel vervolgt hij zijn eigen 
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overeenstemming met de bijbel, ook met Calvijn behoeft niet zinnelijk waarneembaar te zijn. Ze is niet 

letterlijk historisch, maar allegorisch, met macht, pneumatisch, theologisch. Een andere overeenstemming 

dan die welke bestaat met des Geestes macht is er niet voor de ware historie. Wij hebben geen 

Schriftgeleerden, maar discipelen van Jezus Christus te zijn. (Ibid., 113) 
188
 Cf.: Ibid., 112-113. 

189
 Noordmans, 'Het koninkrijk der hemelen (1949),' 450. 

190
 Het trinitarisch geloof is volgens Noordmans het breedste en het diepste geloof dat er op aarde mogelijk 

is. Cf.: ‘Zulk een geloof is persoonlijk, maar is ook zakelijk. Het kent wel Jezus van Nazareth uit de 

evangeliën; het weet van zijn geboorte, zijn lijden en sterven; van zijn omwandeling op aarde en van zijn 

prediking. Maar het maakt zichzelf van Jezus geen beeld, omdat Hij reeds “het beeld des onzienlijken 

Gods” is (Kol.1 :15). Het maakt geen voorbarige samenvatting van zijn leven, om dan in Hem een der 

menselijke idealen te eren, een held, een hervormer, een filantroop.’ (Ibid., 444.) 
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specifieke interpretatie van de schepping als geschiedenis van de val. Jezus, het licht van de 

wereld, maakt de val volledig zichtbaar. Hij openbaart de zonde en de ellende, die zonder 

zijn komst niet met deze helderheid zichtbaar zou zijn geweest. ‘De critiek van het O. 

Testament op de schepping bereikt haar hoogtepunt in de evangeliën. Wie de mensch is, dat 

is aan Jezus te zien, als Hij gegeseld en met den doornenkroon voor Pilatus staat. De Zoon 

Gods heeft zich dan in de schepping ingegraven tot hij de volle lijdensfiguur heeft 

aangenomen.’
191
 Maar juist op dit hoogtepunt van de val, blijkt ook dat God de schepping 

gevangen houdt in zijn oordeel en haar zelf in haar val opvangt. Zo openbaart God zichzelf 

in volledige dynamiek en blijkt ook de schepping niet een statisch geheel te zijn. In zijn 

Zoon openbaart God zich als degene die niet slechts ‘boven’ de schepping staat, maar dat 

hij met zijn oordeel ook ‘onder’ de schepping te staat. Dit oordeel blijkt dan een reddend 

oordeel te zijn.  

Noordmans weerspreekt op deze wijze het gebruikelijke onderscheid dat de Vader Gods 

transcendentie uitdrukt en de Zoon Gods immanentie. Hij noemt dit een filosofisch 

onderscheid dat in de theologie vervangen dient te worden door een spreekwijze dat God 

zowel boven de gevallen schepping staat als ook reddend onder haar in zijn Zoon. Ook in 

zijn barmhartigheid en verlossende werk is God de transcendente. En juist daar waar hij de 

val geheel transcendeert wordt de schepping tot zijn koninkrijk. Net als het begrip 

‘schepping’ is ook het ‘koninkrijk Gods’ een kritische term. Noordmans noemt het zelfs het 

meest kritische Bijbelse begrip, dat de mens voor de keuze stelt om zich te bekeren en te 

leven, of om onder te gaan in de dood. ‘Maar in dat koninkrijk is tegelijk alle hulp en alle 

barmhartigheid, waarvan het Evangelie vol is. Het doet ons zien dat God een Heiland is.’
192
 

De centrale figuur uit het evangelie is die van kruis en opstanding. Kruis en opstanding 

staan niet alleen voor de gebeurtenissen aan het einde van Jezus’ leven, maar tekenen zijn 

gehele verblijf op aarde. Noordmans stelt dat de evangeliën veel minder geschiedenis 

bevatten dan het Oude Testament en de Handelingen der apostelen. In het evangelie staat de 

tijd vrijwel stil. Er is sprake van een limiet, van omkeer:  

 
‘Het is geen tijd om verder te leven, maar om zich te bekeeren. Geen ure om aan verleden of 

aan toekomst te denken, maar om te sterven en op te staan. Er is omkeer in het Evangelie. 

De val heeft zijn geschiedenis en duur, de werderoprichting ook. Maar wat daartusschenin 

ligt heeft die nauwelijks. Het leven van Jezus is een openbaring van de ellende der wereld 

en van de barmhartigheid Gods. Men kan het Evangelie bijna evengoed een gelijkenis 

noemen als een geschiedenis. Zooals de omkeer van den verloren zoon en de liefde van den 

vader in Lukas 15 de gelijkenis zijn in de gelijkenis, zoo zijn kruis en opstanding in het 

Evangelie de geschiedenis in de geschiedenis. De tijd nadert hier de eeuwigheid en de 

eeuwigheid wordt tijd. “Zeitgeschichte” heeft met de evangeliën nauwelijks te maken.’193 

 

                                                 
191
 Noordmans, Herschepping, 92-93. 

192
 Ibid., 96. 

193
 Ibid., 97. Het gaat er volgens Noordmans om, de gelijkenis in de gelijkenis te ontdekken, de 

geschiedenis in de geschiedenis. ‘Op dat verborgen Woord, de Gelijkenis in de gelijkenis, komt dus alles 

aan. En dat Woord is nu onder het Nieuwe Testament volkomen verschenen.’ Om het Woord zuiver te 

verstaan, is het volgende echter van belang: ‘God is in Christus de mens gelijk geworden, maar daarmee 

zijn wij Hem nog niet gelijk. De gelijkenis loopt niet door. Een donkere streep in haar spectrum, de zonde, 

de dood, houdt God en mens uit elkaar.’ Wie de gelijkenis in de gelijkenis ontdekt, komt de goddelijke 

waarheid op het spoor. Deze wordt niet door ‘vlees en bloed’ gekend, maar moet door de Heilige Geest 

worden geopenbaard. Dan worden de dingen die verborgen waren zichtbaar. (Noordmans, 'Dingen die 

verborgen waren (1935),' 60-61.) 
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Het is mede om deze reden dat elke poging om een leven van Jezus te schrijven wel moet 

falen. Er is wel historie in het evangelie, maar wie een levensgeschiedenis van Jezus zoekt, 

mist het wezenlijke waar het om gaat. Het evangelie is daarom slechts geschikt om 

gepredikt te worden. Het evangelie is openbaring en het vraagt om geloof. 

Wetenschappelijk onderzoek strandt onherroepelijk op zijn eigen grenzen en zijn 

onvermogen om de openbaring te doorgronden en te systematiseren. De lijnen van kruis en 

opstanding snijden elkaar voortdurend en laten zich niet in rationeel opzicht systematiseren. 

In tegenstelling tot de stoïsche logosleer openbaart Jezus als het vleesgeworden Woord niet 

de wereldzin en de natuurlijke orde en samenhang der dingen, maar laat hij zien dat het 

natuurlijke leven in de zonde ligt en verlossing behoeft. Noordmans stelt dat de zending 

van de Zoon in de wereld niet wordt gefundeerd door de rede, maar door Gods liefde 

waarin de gevallen wereld wordt opgevangen.
194
  

3.8.3 Over Jezus’ staten, zijn naturen en zijn ambten 
Analoog aan Noordmans’ opvatting over de theologische tijdorde zoals beschreven in §3.6, 

spreekt hij allereerst over Jezus’ staten van vernedering en verhoging. Deze indeling vindt 

hij terug in het symbool, in het Apostolicum. Zij staat het dichtst bij de Bijbelse 

geschiedenis en vertolkt het meest expliciet het openbaringsgehalte van het 

Christusgebeuren. Wanneer het leven van Christus binnen het theologische schema van 

vernedering en verhoging is verteld, is het goed om over de twee naturen van Jezus 

Christus te spreken, overeenkomstig het dogma van Chalcedon. Juist deze spreekwijze 

zorgt er volgens Noordmans voor dat het evangelisch karakter binnen de christologie niet 

verloren gaat en dat het transcendente van het boven en beneden de val in hun samenhang 

bewaard blijft. Want alleen als God en mens is Jezus de Heiland. Tot slot komt na het 

symbool en het dogma de catechismus, waarin over Jezus gesproken kan worden over zijn 

drie ambten van profeet, priester en koning. De reformatoren hebben deze leer opgenomen 

en het evangelie in verband gebracht met het Oude Testament. Op deze wijze komt er als 

vorm van ascese meer aandacht voor de geschiedenis en is de onderwijzing meer op het 

leven gericht.
195
  

De christelijke onderwijzing loopt echter veel meer dan het dogma en het symbool het 

risico om de soberheid te verliezen en te veel natuur en stof in de prediking te betrekken. 

Het kritische wordt dan opgeheven, waardoor de schepping in natuurlijke zin weer op de 

voorgrond komt. ‘Jezus wordt dan rationalistisch als leeraar, piëtistisch en sentimenteel als 

lijder of politiek en burgerlijk als koning gepredikt, in een zin die aan het N.T. vreemd 

is.’
196
 De theologie doet er dan ook goed aan om de verkondiging van kruis en opstanding 

                                                 
194
 Cf.: ‘Woord en vleesch in bijbelschen zin, dat zijn God en mensch, de Heilige en de zondaar, de 

Schepper en de afvallige. Het Woord is niet de wereld-rede. Dat is een heidensche gedachte. De 

vleeschwording des Woords is een reddend Evangelie. Meer dan dat de kennis Gods in Christus bevattelijk 

is, is dit de heerlijkheid der prediking, dat er een kennis is die alle begrip te boven gaat. Dat het vleesch het 

Woord kan verstaan.’ (Noordmans, Herschepping, 114.)  
195
 Cf.: ‘In de kerk en op de catechisatie wordt ook gesproken over gebed en gebod, omdat de kerk duur 

krijgt in de eeuwen. Wij zeggen als christenen niet alleen met de Twaalf Artikelen: ik geloof, maar ook: ik 

bid en ik leef. De leer der drie ambten geeft dan gelegenheid om de stof van het Evangelie of van de 

evangeliën, al is het dan op zeer gebrekkige wijze, over ons leven te verdeelen. In strikten zin heeft het 

Evangelie geen duur; het is omkeer. Maar de evangeliën hebben wel eenigen duur en daarin zijn zij een 

gelijkenis van het leven der kerk.’ (Ibid., 105.)  
196
 Ibid., 101. Noordmans wijst er overigens op, dat de reformatoren de ambtenleer tegenover de Roomse 

‘sacramentalisering’ van Christus plaatsten, omdat langs die weg Christus eveneens te veel in het 

natuurlijke werd getrokken. Het protestantisme liep zelf het hierboven geschetste gevaar, waarop de 

dialectische theologie vervolgens een reactie is geweest om God en mens weer meer uit elkaar te plaatsen. 
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zoals we die bij Paulus aantreffen, als het hart van het evangelie te beschouwen. Wie 

daarachter de historische Jezus zoekt, vindt slechts zichzelf.
197
 

Als Noordmans dan spreekt over de twee staten van vernedering en verhoging, dan begint 

hij bij de geboorte van Jezus als de eerste trede van de vernedering.
198
 Niet zozeer de 

feitelijke historische datum is van belang, als wel de betekenis van dit heilsfeit. Het gaat om 

de wonderbare geboorte van Jezus die de vleeswording van het Woord is. Deze geboorte 

moet niet op het biologische vlak verstaan worden, maar zij is het werk van de Heilige 

Geest. De vleeswording ligt niet in het verlengde van de creatie, zo stelt Noordmans. ‘Wij 

zijn hier in iederen zin boven het menschelijk-persoonlijke uit. Wij bevinden ons met onze 

belijdenis van de vleeschwording in het rijk van den Geest. Alleen op die wijze ontlast het 

Evangelie ons van de erfenis der menschelijke opvolging die wij erfzonde noemen en die 

op een sneeuwbal gelijkt, die steeds sneller toeneemt in omvang.’
199
 Jezus kan dus nooit 

beschouwd worden als de hoogste exponent van het menselijk geslacht, net zomin als dat 

zijn komst los van de val gedacht kan worden.
200
  

Zoals eerder gezegd verstaat Noordmans het werk van de Zoon niet als een herstel en 

voortzetting met het werk van de Vader, maar als herschepping. Schepping en 

vleeswording zijn beide kritische begrippen. De vleeswording openbaart dan Gods toorn 

over de zonde en doet de roep om verzoening horen. Van een voorzetting van de 

vleeswording is ook geen sprake, zoals volgens Noordmans de Rooms-katholieke theologie 

in haar ecclesiologie leert. Grote nadruk legt Noordmans op het eenmalige karakter van de 

vleeswording. Er is geen sprake van continuïteit: noch met de creatie, noch met de tijd na 

de hemelvaart. Het tegendeel van de vleeswording is de uitstorting van de Geest, de 
Trooster, die verzoening brengt. Hier ligt de kern besloten van het voor Noordmans’ 

theologie zo belangrijke onderscheid tussen de incarnatie en de Geest. De Geest is noch 

Woord, noch vlees. De verlossing die Christus als het vleesgeworden Woord bewerkt, is de 

schakel tussen vlees en Geest.
201
 De vleeswording vormt zo het eigenlijke gehalte van de 

trinitarische heilsgeschiedenis.  

De Geloofsbelijdenis springt vervolgens van de geboorte over op Jezus’ lijden onder 

Pontius Pilatus. In de natuurlijke lijn der dingen, is dit een onbegrijpelijke sprong en zou 

men een verhandeling verwachten over Jezus’ leven en de openbaring van zijn 

goddelijkheid in dit leven. Maar het gaat om zijn vernietiging en vernedering, want zelfs 

                                                 
197
 Cf.: Ibid., 103. 

198
 Noordmans volgt in zijn beschrijving de volgorde van het Apostolicum en verbindt de staten van 

vernedering en verhoging doorlopend met de hymne uit Fillipenzen 2. Hij meent dat Paulus het leven van 

Jezus slechts beschrijft vanuit het schema van vernedering en verhoging. Onder verwijzing naar Romeinen 

4:25 stelt hij dat Jezus is overgeleverd om de zonde van de mens en is opgewekt vanwege de 

rechtvaardiging. Noordmans geeft de volgende interpretatie aan dit schema: ‘Jezus’ leven is geen exempel 

maar een paradigma. Zijn waarde zit in zijn betekenis en zijn betekenis krijgt het door de wijze waarop het 

door God gekend wordt; eenmaal als zonde en andermaal als gerechtigheid. Daarom ziet Paulus in Jezus’ 

leven geen continuïteit; geen ontwikkeling van zelfbewustzijn, geen individuele persoonlijkheid. Hij ziet 

Jezus niet als ethisch subject, niet als cultuurdrager, maar in dubbele ‘momentopname van God uit’. 

(Noordmans, 'De Zwitserse theologie (1926),' 569.) 
199
 Noordmans, Herschepping, 110-111. 

200
 Cf.: ‘Wij herinneren ons, dat de schepping daar een critisch begrip is en dat haar geschiedenis een 

verhaal is van den val. De vleeschwording kan nooit in het verlengde daarvan liggen. De voltooide val is de 

ellende. En de voortgaande zonde is de erfzonde. De vleeschwording is een ander werk Gods. Een werk uit 

de diepte, in vernietiging en vernedering, dat uitloopt op de vertroosting des H. Geestes. Daarom staat in de 

Twaalf Artikelen: ontvangen van den H. Geest.’ (Ibid., 111.) 
201
 Cf.: Ibid., 112-113. 
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God kan de wereld niet helpen zonder haar lijden te dragen, zo concludeert Noordmans. De 

schepping kan niet zomaar in het heil overgaan, maar zij moet door het oordeel heen:  

 
‘Geboorte levert geen grondslag voor zaligheid. In de vleeschwording staat God als Lijder 

tegenover God als Schepper. De Zoon neemt ook de indirecte gevolgen van de schepping 

van de Vader op zich. De oordeelen, waardoor de val, de kennis des goeds en des kwaads, 

wordt voortgedreven tot Golgotha toe. – En deze indirecte gevolgen der schepping heeten in 

den bijbel eigenlijk pas de schepping. Daardoor verschilt de prediking des bijbels van alle 

naturalisme.’202 

 

De vleeswording is volgens Noordmans een kosmisch beginsel en de eigenlijke schepping 

begint vanaf het kruis. Waar in de theologische tijdsorde van Genesis tot aan Golgotha de 

zaken steeds meer aan ruimtelijkheid en algemeenheid verloren en door de verkiezing van 

Israël en de profetische kritiek meer en meer op de ene lijn van de val kwamen te liggen 

met het kruis als dieptepunt, zo vindt vanaf het kruis de omkering ook in deze zin plaats, 

dat de schepping in eigenlijke zin nu een universele betekenis krijgt die de algemeenheid 

van de oergeschiedenis verre te boven gaat. Waar de schepping buiten Jezus om slechts kan 

uitlopen op de dood, blijkt de smalle poort van het oordeel van God de enige 

levensmogelijkheid te zijn voor de zondaar. En deze wordt nu in de ruimte van God 

geplaatst.  

Waar Calvijn het ‘nedergedaald ter helle’ voornamelijk in spirituele zin verstond en rond de 

kruisiging plaatste, meent Noordmans dat de hedendaagse mens in het licht van de 

verschrikkingen van de wereldoorlog de kosmische zin van dit geloofsartikel weer beter 

kan verstaan. De nederdaling ter helle als laagste trap van de vernedering kan wat hem 

betreft juist in een ‘tijd van apocalyptische aspecten’ niet worden weggelaten uit de 

verkondiging.
203
  

De opstanding van Jezus is vervolgens de eerste stap van zijn verhoging. Binnen het kader 

van de verlossing is ook de opstanding een kritisch begrip en geenszins een 

vanzelfsprekend vervolg op Jezus’ dood. En met het antieke geloof in de onsterfelijkheid 

heeft het niets te maken, aldus Noordmans. ‘De opstanding is dus geen voortleven van den 

mensch, maar een voortgang in Gods arbeid. De vleeschwording is een trinitarisch werk 

van ’t begin tot het einde. Het geschiedt alles voor ons. Aan het kruis blijft God toch God. 

En in de opstanding blijft de mensch toch mensch. Christus is op beide manieren onze 

Middelaar, zoo zeiden de reformatoren.’
204
 Ook de opstanding berust dus op een oordeel 

van God. En in zijn transcendentie omvat God als Vader en Zoon de ellende van de zonde 

                                                 
202
 Ibid., 117. Cf.: ‘Woord en vleesch is een bittere tegenstelling en in verband daarmee krijgt ook de 

verhouding van Schepping en Evangelie, Vader en Zoon, een spanning, die alleen eigen is aan de 

christelijke verkondiging.’ ‘Men kan zich aan de schepping niet ongereserveerd overgeven op ieder 

levensterrein. Tegenover de Schepper staat altijd de Lijder en de gemeente viert telkens de gedachtenis aan 

zijn dood. Die is niet slechts een episode in de schepping, maar een cosmisch beginsel. Het Woord is 

vleesch geworden. En van Golgotha af moet de schepping gezien worden.’ (Ibid., 117-118.) 
203
 Cf.: ‘In een tijd van apocalyptische aspecten kan de prediking zich eigenlijk de weelde niet veroorloven, 

een artikel als dit op non-activiteit te plaatsen. De wereld is sedert de Renaissance en de Kerkhervorming 

niet zoo humaan geworden, dat zij het diepste en het ergste zou mogen beperken tot de menschelijke ziel. 

Het leed en de dood zijn ook van cosmische afmetingen. “Christus in de loopgraven” is geen onderwerp 

voor de prediking, dat onze tijd niet zou verstaan.’ Ibid., 119.  
204
 Ibid., 121. De gedachte van de onsterfelijkheid behoort volgens Noordmans tot de filosofie, tot de leer 

van de mens. In de geloofsbelijdenis is echter geen ruimte voor antropologie. ‘De opstanding is een 

geloofsartikel. Dan letten we op den raad Gods, dien de bijbel ons bekend maakt. Opstanding wil zeggen, 

dat God na het kruis en den dood, het graf en de hel, nog Schepper is, nu Gods Zoon mensch geworden is.’  
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van de wereld en leidt de scheiding tussen Vader en Zoon in de verlatenheid aan het kruis 

niet tot een breuk, maar tot een bevestiging van de Drie-ene God. Op deze wijze wordt 

openbaar dat alle oordelen van God samenhangen en dat het aardse lijden in Christus 

veranderd wordt in hoop.  

De laatste trede van de verhoging, de hemelvaart, is volgens Noordmans de minst 

voorstelbare. Ze vraagt nog meer dan de andere trappen van de verhoging om het inzicht 

van de Heilige Geest. Het evangelie krijgt hier zijn grens en de vleeswording wordt 

voortgezet door de uitstorting van de Geest. Noordmans stelt dat de incarnatie in al zijn 

trappen van vernedering en verhoging van meet af aan bestemd is om opgenomen te 

worden in het werk van de Geest, waarover hieronder meer.  

Na het perspectief op Jezus vanuit het symbool, volgt dat van het dogma. Wanneer 

Noordmans in Herschepping echter over de twee naturen van Jezus Christus komt te 

spreken, zegt hij daarvan af te zien omdat het moeilijk is om het dogma in zijn praktische 

toepassing uit te werken binnen het kader van zijn boek. Hij herhaalt dat het dogma het 

diepst onder de prediking slaapt en dat hij het niet wil wekken. Elders zegt hij dat het 

dogma de grenslijn trekt tussen God en mens en zo iedere heidense vermenging tussen 

beide voorkomt, en tegelijkertijd hen tezamen houdt. Als latente vooronderstelling is de 

tweenaturenleer altijd aanwezig, maar hij kan beter niet worden genoemd, zo meent hij.  

In zijn artikel Eenheid of innerlijkheid naar aanleiding van het werk van F.W.A. Korff, 

Christologie. De leer van het komen God, zegt Noordmans wel het nodige over de 

bepalingen van Chalcedon. Dan blijkt dat zijn verstaan van Chalcedon direct samenhangt 

met heel zijn traditie- en geschiedenisbegrip. Hij verwijt Korff, dat hij de bepalingen van 

Chalcedon als een soort van slotconclusie laat staan, waardoor hij noch de oude 

ontologische kwesties hoeft op te rakelen, noch hoeft te rekenen met ontwikkelingen na 

Chalcedon. Vanuit Chalcedon weerspreekt Korff Kuypers stelling dat de Reformatie het 

christologisch dogma van Chalcedon zou hebben opgehelderd. In de weergave van 

Noordmans verstaat Korff de dogmatische formuleringen als de fixering van een geheim: 

‘Voor hem is het dogma een mysterie, zoals het dat in de Griekse kerk later geworden is. 

Het is de omrastering van twee zijnswijzen, die met elkaar in een geheimzinnig verband 

staan.’
205
 Noordmans mist in deze voorstelling van zaken het progressieve karakter van de 

theologie, dat nu juist binnen zijn eigen verstaan van de gereformeerde pastorale dogmatiek 

van eminent belang is.  

Het verschil met de werkelijk gereformeerde christologie wordt volgens Noordmans nog 

groter, wanneer Korff met een beroep op Chalcedon een vernietigend oordeel velt over 

Calvijns exegetische methode vanwaaruit hij in zijn Bijbelcommentaren de mensheid en 

godheid van Christus voorstelt als twee gescheiden, maar evenwijdig lopende lijnen. Deze 

sterke nadruk op het onderscheid van de twee naturen laat volgens Korff nauwelijks meer 

ruimte om de eenheid van de persoons van Christus te zien.
206
 Noordmans erkent dat 

Calvijn geen eigenlijke eenheid van persoon tussen het goddelijke en het menselijke 

aanneemt en ‘slechts’ stelt dat er een verborgen eenheid in Christus moet worden 

aangenomen. Hij noemt het juist de ere van de gereformeerde christologie dat zij haar 

                                                 
205
 O. Noordmans, 'Eenheid of innerlijkheid (1941),' in: Verzamelde werken deel IV: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie II, red. J.M. Hasselaar, et al. (Kampen: J.H. Kok, 1988), 217. 
206
 Cf.: ‘Bij dr. Korff staat de uitdrukking met het aangezicht naar de zichtbare wereld, naar de uiterlijke; bij 

Calvijn andersom. Bij dr. Korff staat de belangstelling heimelijk gespannen op het beeld, de figuur, de 

voorstelbare eenheid, waarin ook het historisch onderzoek zozeer belang stelt. Of – wanneer het zien nog 

iets sterker wordt gekwalificeerd – op de vorm waarin deze figuur geacht wordt in de kerk voort te bestaan: 

het mysterie, dat in de Oosterse eredienst in het middelpunt staat en dat Korff door de leerbepalingen van 

Chalcedon omrastert.’ (Ibid., 220.) 
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interesse stelt in de onderscheiding van de naturen: ‘Want als Christus in de prediking naar 

ons toekomt, dan komt het niet aan op eenheid van figuur, en op voorstelbaarheid, zoals bij 

het historisch onderzoek, maar hierop dat het hart geraakt wordt en dat zal nu eens door zijn 

godheid, dan weer door zijn mensheid geschieden.’
207
 Men moet niet achter het dogma van 

Chalcedon willen terugkeren naar het evangelie in de hoop om in de historische 

verschijning van Jezus God te zien. Het dogma nodigt juist uit om op de weg van de kerk te 

gaan en het wil regel voor de prediking zijn, waarin de Geest niet de eenheid van de 

aanschouwing biedt, maar de fragmentarische toepassing van de goddelijke danwel de 

menselijke natuur. In het geloof heeft men niet de wacht te houden bij het dogma als 

zodanig. Met Calvijn stelt Noordmans dat de gelovige schildwacht voor de eeuwigheid 

heeft te zijn.
 208
 

In Herschepping spreekt Noordmans vervolgens wel over de leer van de drie ambten van 

Jezus. Deze zijn bij uitstek bedoeld om aan de heilsfeiten enige toepasbaarheid voor het 

leven te geven. Maar ook de ambtenleer wordt gekenmerkt door een zeker kritisch gehalte: 

‘Anders zou het Evangelie in het zedelijke leven, het gemoeds- of het cultuurleven kunnen 

verzanden. Daarom buigt de christologie terug naar ’t O. Testament als profetie van de 

voleinding der eeuwen.’
209
 Het profetische ambt stelt Noordmans dan ook voorop. In het 

geheel der Bijbel is het Oude Testament als geheel profetisch, de evangeliën vormen het 

priesterlijke midden en de Handelingen en de nieuwtestamentische brieven drukken het 

koninklijke ambt uit. Noordmans noemt de profetie een publieke handeling, omdat ze in alle 

openbaarheid en algemeenheid het Woord van God bekend maakt. De profetie kent ook 

geen enkele uitbreiding in haar stof, maar verkondigt slechts de kern, namelijk de eeuwige 

verhouding van de mens tot God. Zoals eerder aangeduid staan de profeten in de 

theologische tijdsorde: ‘Deze verbinding van algemeenheid en volstrektheid maakt, dat de 

profetie één geheel uitmaakt. De profeten en de Zoon staan in één rij in de wereldkerk der 

openbaring en daarbuiten is geen waarheid of zaligheid. De openbaring in Christus geeft de 

volheid der profetie.’
210
 Noordmans noemt het profetisch ambt als geheel zelfs een andere 

naam voor de vleeswording, omdat alle profetieën in Jezus hun vervulling vinden en hijzelf 

het Woord is en daarmee ook de profeet bij uitstek. Jezus legt de profetische waarheid uit in 

de ene daad van zijn eigen leven en sterven, die daarmee eerder een gelijkenis dan een 

levensgeschiedenis genoemd kan worden, zoals reeds gezegd. De gelijkenissen en 

                                                 
207
 Cf.: ‘Dat laatste brengt ons nu juist tot het hart van de zaak. Voor mij ligt daarin de verklaring van het 

feit, dat dr. Korff bij Chalcedon in een hinderlaag gaat liggen in plaats van, als Leids theoloog, in de 

gereformeerde theologie voorop te gaan. Hij weet dat Christus ons in de prediking ontmoet en niet in het 

historisch onderzoek. Hij weet ook dat wij de historische verschijning van Christus alleen kennen door 

middel van de Heilige Geest. Hij leert verder dat het komen Gods in de historische verschijning een komen 

Gods in ons innerlijk onderstelt. Op al deze punten ziet hij de kardinale fouten van de moderne methoden. – 

Maar wat daaruit voortvloeit voor de christologie, ziet hij niet. En dat de gereformeerde theologie daarmee 

juist ernst gemaakt heeft, ziet hij dus ook niet.’ (Ibid., 218.) 
208
 Cf.: ‘Calvijn gaat echter niet op het spoor van deze verborgenheid der eenheid. Hij volgt in prediking, 

exegese, dogmatiek het dubbele spoor van godheid en mensheid. Niet de mystica notitia, maar de practica 

notitia geeft bij hem de doorslag. Hij is tevreden met de wonderen der innerlijkheid, de gebroken 

gemeenschap met Christus door de bemiddeling des Heiligen Geestes en zoekt geen beelden van Christus 

weer in de kerken op te stellen. Dit is ook wel het ware belang van Chalcedon. Dr. Korff doet verkeerd door 

er een omtuind mysterie van te maken, waarbij hij zelf de wacht gaat betrekken. De bestudering van de 

gereformeerde theologie op dit punt had hem uit zijn huisje moeten lokken om op het pad der historie voort 

te schrijden en niet bij het jaar 451, maar met Calvijn vlak voor de eeuwigheid als schildwacht te staan.’ 

(Ibid., 219.) 
209
 Noordmans, Herschepping, 127. 

210
 Ibid., 129. 
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wonderen – verstaan als gelijkenissen in actie – zijn de laatste verhulling van het Woord, 

die wacht op de onthulling door de Heilige Geest.
211
  

In het priesterlijke ambt staat het werk van de verzoening centraal. Het gaat hier om de 

plaatsbekleding, waardoor Jezus de schuld voor de zonde draagt in de plaats van de mens: 

‘Door de plaatsbekleeding wortelt Christus’ priesterschap in de vleeschwording, zooals 

Zijn profetisch ambt daarin vastligt door de gelijkenis.’
212
 Noordmans benadrukt dat Jezus’ 

lijden en sterven niet verklaard kan worden vanuit zijn trouw aan zijn zending of als 

hoogste liefdesdienst aan God of mens. Het juridische en cultische karakter van de 

kruisiging wordt expliciet gemaakt in de verkondiging van het priesterlijke ambt van 

Christus. En dit ambt is niet verbonden met de aardse offercultus zoals die in het 

heidendom wordt gevonden, maar het gaat terug op Melchisedek. Dit priesterambt draagt 

de sfeer van het goddelijk geheimenis. Daarom geldt ook van de verzoening dat ze in direct 

verband staat met het eeuwige leven en de uitleg van de Heilige Geest behoeft. Directe 

toegang tot Christus is middels de evangeliën niet mogelijk. Het is de Trooster die het 

lichaam van Christus verbreekt en in stukken uitdeelt aan de mens als onderpand voor de 

eeuwigheid.  

Tot slot spreekt Noordmans van het koninklijke ambt van Christus. Dit staat in het teken 

van de verhoogde Heer die door Woord en Geest regeert in zijn koninkrijk ‘dat niet van 

deze wereld is’. Ook nu weer snijdt het spreken over Jezus Christus elke band door met het 

natuurlijke leven. Hoewel Jezus na zijn opstanding een aantal keren verschenen is, bleef 

zijn aanschouwelijkheid beperkt tot een enkeling en met de hemelvaart ontrok hij zich aan 

het oog van een ieder. Zo loopt de hele vleeswording uit op de uitstorting van de Heilige 

Geest die onder de mensen de verwachting van de komst van Jezus Christus in al zijn 

majesteit en luister levend houdt tot de dag van de voleinding.  

3.8.4 De betekenis van de vleeswording van het Woord  
Noordmans heeft op deze wijze getracht om de christologie langs meerdere lijnen te 

schetsen zonder tot een systeem te willen komen. Waar in de theologie de incarnatie in de 

negentiende eeuw beschouwd werd als het raakpunt van God en mens en van openbaring en 

geschiedenis, stelt Noordmans dat dit slechts in deze zin het geval is, dat God de zondaar 

raakt en herschept en dat de openbaring de mens als eindig verklaart en daar de goddelijke 

geschiedenis tegenover plaatst die vanuit de eeuwigheid wordt geschreven. Daarom kan 

Jezus ook niet zomaar het middelpunt van de wereldgeschiedenis worden genoemd, zoals 

de negentiende-eeuwse theologie dat zo graag deed, maar ook op geheel eigen wijze door 

de vrijgemaakte theoloog Klaas Schilder wordt gedaan. Want deze Jezus blijkt dan steevast 

een revolutionair, een held, een genie of wat dan ook te zijn. Het kritisch geestelijk 

perspectief geeft een heel ander beeld en snijdt elke geconstrueerde overgang van het 

natuurlijke en menselijke naar de persoon en het werk van Jezus Christus de pas af. De 

vleeswording als gelijkenis kan slechts worden verkondigd en in het door de Geest 

                                                 
211
 Noordmans zegt ter verduidelijking van deze opvatting van het wonder als gelijkenis in actie: ‘Daarmee 

is niet een vergeestelijking van de wonder-verhalen bedoeld. Ze zijn zoo gebeurd, evenals Jezus’ geboorte, 

Zijn lijden, opstanding, historisch zijn. Maar de wonderen deelen in de verborgenheid van de 

vleeschwording en in het symbolisch karakter van alles in het Evangelie. Ze zijn gericht op de voleinding.’ 

(Ibid., 132.) In Dingen die verborgen waren gaat Noordmans nader in op dit gelijkenis karakter van Jezus. 

Hij zegt dan: ‘Hij is zelf het beeld en de gelijkenis Gods. En het Evangelie is zijn kleed, dat van Hem niet te 

scheiden is. Zelfs in de taal die Hij voert, staat Jezus niet zo vrij. Vele woorden, die Hij gebruikt, hebben 

van te voren al een andere betekenis; ze zijn allegorisch. Een koning betekent God; een maaltijd het 

eeuwige leven; knechten zijn mensen.’ (Noordmans, 'Dingen die verborgen waren (1935),' 59.) 
212
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3. O. Noordmans – Een schat in aarden vaten 

   

168

geschonken geloof worden verstaan. Elke interpretatie van de vleeswording die op 

sacramentele wijze de incarnatie voortgezet wil zien in het leven, wijst Noordmans 

eveneens terug en wel met een beroep op de reformatoren die de Schrift voorop stelden.
213
 

Het gaat er volgens hem om, dat er weer een scherp zicht komt op het in de Schrift 

geopenbaarde Woord:  

 
‘Op dat Woordkarakter der Schrift moet volle nadruk vallen. “Loco rei in verbo 

acquiescimus”, heeft Calvijn gezegd. En daarmee is aan alle directe mededeling van het 

leven van Christus de wortel doorgesneden. Wij komen daarmee tot ons uitgangspunt terug, 

dat we de dingen hebben te nemen, zoals ze in de prediking tot ons komen en dat we ook de 

Schrift hebben te nemen als een vorm van prediking.’214 

 

Daarom is ook de weg van Kuyper, die de Logos verbonden zag met de menselijke logos 

en de wetenschap uiteindelijk ‘geïndoctrineerd’ wist door de Logos, volgens Noordmans 

volstrekt onbegaanbaar. Het Woord blijft het Woord van de Schepper en kan daarom nooit 

tot beginsel worden, zoals bij Kuyper. Het Woord is een oordeel Gods en omgeven met 

autoriteit. Het Woord moet worden geloofd en blijft zo staan op de afstand van de Geest.
215
 

Karl Barth heeft dit beter begrepen, wanneer hij het leven van Jezus samentrekt en het 

empirische leven laat wegvallen in zijn uitdrukking ‘Jenseits von Geburt und Tod’. Het 

Woord is vleesgeworden en het heeft onder de mensen gewoond, maar deze openbaring is 

daarmee tegelijk verborgenheid: ‘Nergens is het goddelijke zo verborgen, zo menselijk, zo 

redelijk en zo zedelijk als in het Evangelie. Nergens lijkt het zozeer een stuk van ons leven 

geworden te zijn en tussen geboorte en dood opgenomen te zijn.’
216
 Toch hebben de 

evangelisten, maar ook Augustinus, Luther en Calvijn altijd weer gesteld dat het een zaak 

van belijden blijft, dat Jezus de Christus is. Het gaat om de betekenis van Jezus leven voor 

het geloof. Zoals eerder uitgewerkt, dient het leven van Jezus niet vanuit zijn 

chronologische geschiedenis te worden bestudeerd, maar paradigmatisch en wel sub specie 

mortis. Noordmans herkent dit perspectief wederom bij de grote kerkvader:  

‘Dat heeft Augustinus geweten als hij zegt dat de vereniging met Christus, de doop in 

Christus, niets anders is dan de gelijkenis van Christus’ dood; en dat wederom de dood van 

de gekruisigde Christus niets anders is dan de gelijkenis van de vergeving der zonden. 

Dadelijk treedt hier weer de hoopvolle comparatief op. De omkeerbaarheid is niet teruggaan 

maar voortgeleid worden in eeuwige perspectieven. Wie Jezus’ leven omkeert ziet zijn dood 

en wie zijn dood omkeert ziet de vergeving der zonden. Van hieruit moeten nu ook de 

kwesties van de continuïteit en de identiteit tussen de historische en de opgestane Heiland, 

de oude en de nieuwe mens worden gezien.’217   

 

De vleeswording van het Woord is voor Noordmans dus zeker een historisch factum. Maar 

het Christusgebeuren leent zich maar nauwelijks voor een historisch-kritisch onderzoek. De 

levensgeschiedenis van Jezus krijgt haar werkelijke betekenis voor wie de vleeswording als 

gelijkenis gaat verstaan en oog en oor krijgt voor het openbaringsgehalte van de gestalte 

van vlees en bloed die tot de mensengeschiedenis behoort. Dan is de christologie terug te 

                                                 
213
 Noordmans doelt niet enkel op de Kerk van Rome: ‘Wij hebben te protesteren tegen de aanname van een 

culturele, half-biologische doorwerking, die onder anglicanen vaak gepropageerd wordt, een vanzelf 

groeiend Kingdom of God door voortzetting der incarnatie, of zoals bij neocalvinisten door veronderstelde 

wedergeboorte.’ (Noordmans, 'Kritieke spanningen in de gereformeerde theologie (1935),' 126.) 
214
 Ibid. 

215
 Cf.: Ibid., 128. 

216
 Noordmans, 'De Zwitserse theologie (1926),' 564. 
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brengen tot die ene vraag die in het evangelie klinkt: ‘Wat dunkt u van de Christus?’. 

Tussen Jezus die in de mensengeschiedenis staat en Christus in de Bijbelse geschiedenis 

bestaat er slechts de discontinuïteit van het kruis dat zijn gehele leven tekent. De 

vleeswording van het Woord wordt niet verstaan indien Jezus wordt opgevat als het 

hoogtepunt van de mensheid. De mens kan ook niet overgaan in God. De gedachte van de 

vergoddelijking, de θεοποίησις, is volgens Noordmans binnen de christelijke traditie altijd 

verworpen als gnostiek en heidendom.
218
 Wie bij het historische feit van de incarnatie blijft 

staan, mist de geschiedenis in de geschiedenis, de werkelijkheid in de werkelijkheid. Die 

mist de Christus zelf. Zo vraagt de vleeswording om de uitstorting van de Geest die de 

gelijkenis, die Jezus Christus is, in het geloof waarmaakt en concretiseert in het leven van 

de mens. Er is geen overgang van de algemene mensengeschiedenis naar de geschiedenis 

van het rijk van God. Alles moet door de dood heen en aan het kruis sterft de 

menselijkheid. Slechts vanuit het einde gedacht, vanuit de herschepping door de Geest is er 

geschiedenis en leven mogelijk. 

De pastorale dogmatiek wil dus noch de algemeenheid van het humanisme, noch van het 

idealisme. Zij is katholiek in de meest persoonlijke verkondiging van de genade aan de 

zondaar. Deze betrekking tussen God en mens noemt Noordmans de katholieke vorm van 

de prediking. De materie van de prediking ligt vast in het vleesgeworden Woord, het σαρξ 

εγένετο.  
‘Als de Logos, het Woord, geen idee is, ook geen algemeen begrip, geen abstractie, geen 

kijkspel, geen voorbeeld, dan raakt Hij het onderste, de benedenste delen der aarde. Christus 

is nedergedaald ter helle. Het Woord in de Schriften wordt het kindeke, wordt het lichaam, 

wordt de tong. Het Evangelie is geschiedenis; hemelse dingen, maar op aarde geschied.’219  

 

Wanneer Noordmans spreekt over de vleeswording verwijst hij nauwelijks naar het 

vroegkerkelijk dogma.
220
 Maar binnen de pastorale dogmatiek rust het dogma wel als 

richtsnoer achter de prediking. En het diepste motief achter het dogma van Nicea als 

antwoord op de strijd tussen Arius en Athanasius, ligt besloten in het heil van de mens. Bij 

de prediking van het geloof sluit daarom alleen Athanasius aan en de christologische 

dogma’s willen niet meer zeggen dan dat in Christus God en de zondaar direct op elkaar 

zijn betrokken. Tegenover Arius kan het dogma daarom alleen maar belijden dat de 

Middelaar geen schepsel is om zo zijn godheid te proclameren. Noordmans schetst de 

verbondenheid van prediking en dogma als volgt:  

 
‘Zonder de godheid van Christus zijn de evangeliën onleesbaar en de gelijkenissen daarin 

onverstaanbaar. Het dogma van Nicea is uit het hart daarvan gesneden. In de strijd om 

Nicea gaat het er om of God en mens elkaar in Christus werkelijk ontmoeten, ja dan neen. 

Griekse filosofie kan daarbij niet veel helpen, want de Griek kent die ontmoeting in de 

bijbelse zin niet. Dat de zondaar met God in aanraking komt wil Plato niet. Ik heb de 

dialogen van Plato de laatste jaren bijna allemaal gelezen en heb het er niet gevonden.’221 

                                                 
218
 Cf.: Noordmans, 'De theologie van Barth (1930),' 621. 

219
 O. Noordmans, 'De katholieke bestanddelen der prediking,' in: Verzamelde werken deel VI: De kerk en 

het leven. Liturgische, oecumenische en culturele vragen, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 

1986), 28. 
220
 Cf.: ‘Tegenover het kerkelijke dogma kunnen het sola fide en het σαρξ εγένετο eerder de Schrift zelf 

genoemd worden. Het is Paulus en het is Johannes, waarvan de eerste meer de vorm en de ander de materie 

des geloofs beschrijft. Beide, Oude kerk en Reformatie, gebruiken dan ook hun dogmatiek ongeveer als 

richtlijnen voor Schriftlezing, en de preek als geordende Schriftlezing.’ (Ibid., 29.) 
221
 Ibid., 30. Cf.: ‘Het όµοούσιος wil de zekerheid geven dat tollenaren en moordenaren als ze in Christus’ 

koninkrijk worden opgenomen, daarmee in het koninkrijk Gods een plaats hebben gekregen.’ (Ibid., 31.) 
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De belijdenis van de wezensgelijkheid van de Zoon met de Vader bevestigt de zekerheid 

van het geloof in de rechtvaardiging van de zondaar. Het katholieke dogma is door de 

Reformatie daarom van harte overgenomen als het geraamte van de prediking. Het heeft 

eveneens een limietkarakter: het doet Christus kennen naar zijn godheid; daarachter kan en 

moet men niet terugwillen.
222
 

Vanuit dit perspectief wijst Noordmans zowel de middeleeuwse Christusmystiek af, als ook 

de opkomst van het incarnationalisme in zijn eigen tijd. Over het eerste zegt hij: 

‘Augustinus zag zich de weg tot het christendom pas geopend, toen hij een zuiver geestelijk 

Godsbegrip had gewonnen; begripsmatig en niet aanschouwelijk.’ En van daaruit 

geredeneerd, stelt hij: ‘Ondanks Franciscus van Assisi, Bernard van Clairvaux, Catharina 

van Siëna: Toch geloof ik dat de verhouding voor Europa blijft zoals ze was in het begin. 

Paulus gaat voorop. De evangelisten volgen. De cultus van Jezus’ hoofd en voeten zou 

afgodendienst zijn, als niet vooraf een theologie, in niet aanschouwelijke zin, alle 

creatuurvergoding had te niet gedaan.’
223
  

Onder incarnationalisme verstaat Noordmans de theologische stroming binnen de 

Anglicaanse kerk en de oecumenische beweging die de incarnatie als het oerdogma van de 

kerk beschouwen, dat op verborgen wijze doorwerkt in heel de geschiedenis en in het 

geestelijke leven. Volgens Noordmans is de incarnatie wel de grote vooronderstelling van 

de kerk, maar als zodanig is het geen dogma te noemen en men moet haar al helemaal niet 

als een zelfstandig werkend oerprincipe zien. Dat brengt grote risico’s met zich mee, omdat 

Woord en Geest nu enigermate gebonden blijven aan ‘het vlees’.
224
 De Vroege Kerk heeft 

nooit een scheiding aangebracht tussen de incarnatie en Jezus’ werk. Gebeurt dit wel, dan 

krijgt de incarnatie mystische, kosmische, psychologische of filosofische betekenis, aldus 

Noordmans.
225
 Hij meent dat men niet moet teruggaan achter het Credo, maar de incarnatie 

juist in het verband van deze trinitarische belijdenis moet laten staan, zoals men in de 

Vroege Kerk gewoon was: ‘Men liet de Twaalf artikelen doorlopen en wat Christus was, 

zocht men vooral te weten te komen uit wat hij deed. Daarvoor las men het derde artikel, 

waarin gesproken wordt over de Heilige Geest en de kerk. Dat was goed gezien, want 

Christus regeert ons niet door zijn natuur, maar door zijn Woord en Geest; in de kerk en 

niet daarbuiten.’
226
 Het gaat dus niet om de werking van de incarnatie als zodanig, maar om 

het werk van Christus dat bemiddeld wordt door de Schrift die de Heilige Geest tot middel 

                                                 
222
 Cf.: ‘Wanneer het in de prediking ernst is met het vast bestek, waarin Gods raad op de uitverkorene 

betrokken is; als wij een Evangelie hebben, waarin de roeping niet universeel is voor honderd schapen 

tegelijk, maar het een zoeken is naar het éne verlorene; en als het gepassioneerde dat daarin ligt niet zal 

opgelost worden in platonische beschouwelijkheid, dan moet het homoousie bestaan tussen God en de 

Christus der Schriften. Wanneer het enkel homoiousie, analogie met Gods werken is, dan verliest de 

christelijke prediking haar grond.’ (Ibid., 31.) 
223
 O. Noordmans, 'De betekenis van de theologie (1924),' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische 

peilingen rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979), 168. 
224
 Cf.: ‘Wanneer ergens of ooit de incarnatie min of meer eenzijdig naar voren wordt gebracht, als leerstuk 

naast andere of als levende idee voor een methode of als motief voor een kerkelijke beweging, dan brengt 

dat bijzondere moeilijkheden en ook gevaren mee.’ (O. Noordmans, 'De incarnatie en de oecumenische 

beweging (1937),' in: Verzamelde werken deel VI: De kerk en het leven. Liturgische, oecumenische en 

culturele vragen, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1986), 349.) 
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 Cf.: Ibid., 349-350.  
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 O. Noordmans, 'Incarnatie en oecumenische beweging (1937),' in: Verzamelde werken deel VI: De kerk 

en het leven. Liturgische, oecumenische en culturele vragen, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 

1986), 358. 
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dient.
227
 Buiten Schrift en Credo om moet men niet over incarnatie spreken, dan in 

negatieve zin. De Anglicaanse theologie beschouwt de incarnatie als positief beginsel en 

ziet er dan een zekere verheerlijking en verheffing van het menszijn in. De Kerk van Rome 

en de Reformatie hebben in lijn met de Vroege Kerk de aanname van het vlees als middel 

tot verzoening en overwinning op de dood.
228
 Maar ondanks zijn waardering voor de wijze 

waarop J.H. Newman Rome en Reformatie met zijn verstaan van de incarnatie tracht te 

verbinden, stelt Noordmans dat er een verschil blijft tussen beide.
229
 Reformatorisch gezien 

is er ook historisch gesproken geen voortzetting van de incarnatie mogelijk: ‘De 

voortzetting vindt echter plaats in de bedeling van de Heilige Geest. Christus is 

heengegaan.’
230
 

In Nederland krijgt het incarnationalisme vooral gestalte binnen de liturgische beweging 

met G. van der Leeuw als een van de grootste voormannen. Bij hem rust het dogma niet 

onder de prediking, maar ‘waakt de incarnatie tijdens de preek op’ wat volgens Noordmans 

meer neigt naar de Oorsters Orthodoxe Kerk dan naar de Reformatie.
231
 Van der Leeuw 

tracht God langs fenomenologische weg te benaderen. Noordmans vat deze methode als 

volgt samen: ‘het wezen der wereld moet ons het wezen van Gods Woord leren 

verstaan.’
232
 Vervolgens stelt hij de vraag of Gods Woord wel een wezen heeft, in 

fenomenologische zin. Van der Leeuw miskent met zijn fenomenologische categorieën, dat 

Gods Woord een oordeel bevat. Het gaat niet aan te vragen naar het wezen van dit oordeel. 

Omgekeerd wordt in het oordeel het wezen van alle werkelijkheid bepaald.
233
 Ook in het 
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 Cf.: Ibid., 360. 

228
 Volgens Hasselaar richt Noordmans zich ook tegen Barth, omdat ook hij in de incarnatie een 

christologische grondslag voor een antropologie ziet. (Cf.: Hasselaar, Dr. O. Noordmans Hoofdmomenten 

van zijn theologie, 10-11.) 
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 Noordmans vermoedt dat bij Newman een latent neoplatonisme aanwezig is, waardoor hij te zeer 

verlangt naar het aanschouwelijke: ‘Newman is niet tevreden met een vleesgeworden Woord op een afstand 

van achttienhonderd jaar geleden. Calvijn zegt ook wel, dat Christus niet ver van ons staat. Maar hij bedoelt 

het anders. Newman wil meer dan de dunne draad des geloofs. Het geloof moet een mysterieus middel zijn. 

Het moet zich verdichten tot geest. En in die geest gaat de vleeswording nog altijd door.’ (O. Noordmans, 

'Newman en de Reformatie (1940),' in: Verzamelde werken deel VI: De kerk en het leven. Liturgische, 

oecumenische en culturele vragen, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1986), 387.) Anders dan 

het incarnationalisme zoals dat binnen de liturgische beweging opgeld doet, zoekt Newman de continuïteit 

met het verleden niet middels de voortduur van de incarnatie, maar door middel van de successie. Hij 

verwijt het de reformatoren dat zij zo weinig aandacht voor traditie en geschiedenis hebben, doordat zij 

uitgaan van herhaling zonder werkelijke continuïteit. Noordmans stelt tegenover deze opvatting van de 

incarnatie de theologie van het Woord: ‘Alleen aan het Woord komt het oordeel toe, dat de geschiedenis en 

in ’t bijzonder de kerkgeschiedenis haar wezenlijk karakter geeft. Hoe men dat Woord ook bepale, 

scheppend of vocaal, het blijft altijd iets geheel anders dan een idee. Bij Newman groeit de idee van een 

empirisch aspect tot een geestelijk beginsel, dat de historie beweegt. Maar zij kan nooit Woord worden, in 

bijbelse zin; zij wordt hoogstens platonische idee. Het Woord, ook wanneer het scheppend is, begint nooit 

met zwijgen. Het spreekt en het is er; het gebiedt en het staat er. Het is nooit ondergeschikt in de historie.’ 

(O. Noordmans, 'Newman en de historie (1944),' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 291.) 
230
 Noordmans, 'De incarnatie en de oecumenische beweging (1937),' 354. 

231
 Cf.: O. Noordmans, 'Liturgie (1939),' in: Verzamelde werken deel VI: De kerk en het leven. Liturgische, 

oecumenische en culturele vragen, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1986), 56-57. 
232
 O. Noordmans, Gestalte en Geest (Amsterdam: Holland uitgeversmaatschappij, 1955), 359. 

233
 Noordmans zegt over Van der Leeuw: ‘Maar hij ziet niet, dat men bij zulke oordelen Gods, die in het 

Woord worden uitgedragen, niet naar een wezen moet vragen. Gods oordeel, waardoor Jezus aan het kruis 

voor ons tot zonde wordt gemaakt, en dat andere oordeel, waardoor hij de zondaar tot een rechtvaardige 

verklaart, heeft geen wezen, dat de phaenomenologie zou kunnen opdelven, door na te gaan, hoe zulke 

dingen elders in de godsdiensten zich toedragen. Dan krijgt men tot uitkomst: een spel, een leugen. 

Golgotha echter is ernst, tout court;  en Paulus’ evangelie is waarheid, tout court.’ (Ibid., 365.) 
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boek De Incarnatie (1933) van W.J. Aalders treft Noordmans een opvatting van de 

incarnatie aan, die hij te zeer immanent acht en die te veel mysterie in plaats van boodschap 

is.
234
 Hoewel Aalders meer dan Van der Leeuw in de Westerse traditie blijft staan, treft hem 

vergelijkbare kritiek. Hij spreekt van zowel een voortzetting als een toepassing van de 

incarnatie. Dit is naar Noordmans besef onmogelijk, aangezien de toepassing van de 

incarnatie door de Geest geen voortzetting is maar eerder een tegenbeweging. Wederom 

gebruikt hij hetzelfde argument: ‘De toepassing vooronderstelt dat Jezus is heengegaan, 

omdat de Trooster anders niet komen kan.’
235
 Het incarnationalisme mist dit progressieve 

karakter en gaat juist terug van het kruis naar de incarnatie en wordt zo tot mysterieleer, 

aldus Noordmans. Dit wreekt zich op desastreuze wijze in de sacramentsopvatting, maar 

dan ook voor de prediking van het Woord en zo voor de hele theologie.
236
  

Vanuit dezelfde dialectiek tussen Woord en Geest en geschiedenis spreekt Noordmans over 

de opstanding van Christus. Hij noemt de opstanding een Godsopenbaring die geen 

verbinding heeft met het natuurlijke. Nadrukkelijk stelt Noordmans dat het 

opstandingsgeloof ook geen constructie is, maar veeleer een reactie of geestelijke reflex. De 

opstanding is volgens hem de voortzetting van de incarnatie en als zodanig, zoals gezegd 

een kosmisch beginsel dat zijn tegendeel vindt in de zondeval.
237
 Daarom kan de 

opstanding niet als een mythe worden verstaan, maar is zij in haar eenmaligheid juist het 

toppunt van historie. Het historisch karakter van de openbaring neemt namelijk toe, 

naarmate de verborgenheid van de openbaring toeneemt. Hoe directer God zelf achter een 

gebeurtenis staat, des te meer accommodatie is er nodig om de mens iets van Gods 

geschiedenis te doen verstaan. Hiervoor is de verlichting met de Geest noodzakelijk, die 

Christus als Gestalte van God fragmentarisch vertolkt naar de mens. Noordmans komt zo 

op het volgende onderscheid tussen de profane en de Bijbelse geschiedenis: 

 
‘Een tweede, beslissende schrede doen wij, als het ons duidelijk wordt, dat de bijbelse 

geschiedenis, ook als zij mythische of visionaire vormen aanneemt, historie blijft. – Het is 

er mee als met de wonderen der Egyptische tovenaars. Deze hebben geen historie, geen 

uittocht tot achtergrond; die van Mozes en Aäron wel. De afgodsbeelden der heidenen 

worden door de profeten ‘nietsen’ genoemd. Er is geen God achter deze beelden. Gods 

openbaring toont ook een beeld, doch slechts één. Jezus Christus is het beeld van de 

onzienlijke God. En daarachter staat de ware God; het beeld is er slechts éénmaal; het is het 

beeld van de God der historie. – Wanneer wij de opstanding blijven verbinden met de 
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 Cf.: Noordmans, 'Liturgie (1939),' 117-119. 
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 Ibid., 118-119. Cf.: ‘De toepassing, de troost is echter een eigen werk des Geestes. En als Woord en 

geloof daarbij op elkaar betrokken worden, valt de gedachte aan cultische verlenging geheel weg. God en 

de ziel kunnen op aarde niet dichter bij elkaar komen dan in Woord en geloof.’ (Ibid., 119) Noordmans 

verwijt de liturgische beweging dat zij te ver terug in de tijd is gegaan en bepalende structuurelementen in 

de kerkelijke traditie negeert. Zo heeft Augustinus volgens hem juist het neoplatoonse denken over ‘God en 

de ziel’ overwonnen. De liturgische beweging haalt zo een hoop ‘oudheid’ en Grieks denken binnen, terwijl 

de Kerk in haar geschiedenis deze elementen nu net met veel strijd had uitgebannen. Liturgische 

hervormingen kunnen niet teruggaan achter de Hervorming zo valt Noordmans standpunt samen te vatten. 
236
Cf.: ‘Men moet zeggen, dat het incarnationalisme op het oorlogspad is. Het is totalitair geworden. Het 

zoekt de hele Westerse theologie op te rollen. En het doet dit door zich te intensificeren tot een 

mysterieleer.’ (Noordmans, Gestalte en Geest, 370.) In zijn bestrijding van de liturgische beweging voelt 

Noordmans zich meer verwant met de Kerk van Rome. Vooral in Van der Leeuw ziet de Oorsters 

Orthodoxe Kerk als de ware hoedster van de sacramenten en de incarnatieleer. Noordmans plaats de 

Oosterse en Westerse traditie juist radicaal tegenover elkaar. Hierop zal hieronder nader worden ingegaan in 

de paragrafen over Augustinus.  
237
 Cf.: O. Noordmans, 'De opstanding (1947),' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische peilingen 

rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979), 85-87. 
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incarnatie; haar laten in de betrekking van God en mens; haar niet verlagen tot een spel van 

lichaam en ziel, dan blijft zij daardoor voorgoed in de historie, in de bijbelse 

geschiedenis.’238 

 

Deze Bijbelse geschiedenis gaat uit van het feit en de gebeurtenis, maar rekent met de 

betekenis, het getuigenis dat de Geest uitspreekt over de feiten. Noordmans trekt een 

parallel met de reformatorische avondmaalstrijd tussen met name Luther en Zwingli. Hij 

pleit er voor dat de werkelijkheid in sacramentele zin wordt verstaan, in onderscheid tot een 

symbolische interpretatie. Er moet geen spiritualisering plaatshebben zoals bij Zwingli. 

Waar deze meent dat brood en wijn in de avondmaalskwestie slechts lichaam en bloed 

betekenen, dan is dat Noordmans te weinig en zegt hij dat het beter is om aan Luthers ‘is’ 

vast te houden. Het gaat om de gelijkenis, de similitudo, maar dan wel in sacramenteel-reële 

zin. De Rooms-katholieke transsubstantiatieleer trekt de gelijkenis echter door richting de 

substantie van brood en wijn, waardoor het geestelijke vermaterialiseerd wordt. Het 

sacramentele karakter dient echter precies omgekeerd gericht te zijn. De Geest moet niet 

neerdalen om brood en wijn te veranderen, maar hij heft de harten op naar de hemel 

(sursum corda).
239
 Tegenover Luther heeft daarom Calvijn gelijk, als hij het ‘is’ geestelijk 

opvat in de zin dat de Geest de uitlegger is van de realiteiten en tevens de uitwerker 

daarvan in de mens. Het is de Geest die het teken tot zaak maakt. Dan geldt, dat Christus is 

opgestaan en dat de opstanding de gelijkenis is van de rechtvaardiging van de goddeloze.  

Hetzelfde onderscheid tussen teken en geestelijke realiteit maakt Noordmans eveneens bij 

het vaststelbare feit van het lege graf. De constatering van dit gegeven wekt bij de vrouwen 

en de discipelen enkel verwarring op; geen geloof. De Godsopenbaring blijkt ook hier weer 

niet op historische wijze toegankelijk te zijn. Het lege graf moet worden opgenomen in de 

grote historie van de goddelijke getuigenissen door de Geest, om dan een allegorische 

betekenis te verkrijgen. Zo is er ook geen directe overgang van Jezus van Nazareth naar de 

opgestane Heiland. Noordmans concludeert: ‘Jezus is geen symbool van de Christus. Hij is 

het vleesgeworden Woord.’
240
 

3.9 De Zoon en de Geest  
Omdat Noordmans aan de pastorale dogmatiek een trinitarische structuur toekent en hij de 

vleeswording van het Woord ziet opgaan in het werk van de Heilige Geest, is het 

onmogelijk om de uiteenzetting van zijn christologie nu af te breken. Voor een goed 

verstaan van de plaats die hij aan Jezus toekent in de geschiedenis, is het noodzakelijk te 

bezien hoe hij de verhouding tussen Jezus Christus en de Heilige Geest schetst.  

In de discussie met Barth bleek al dat Noordmans het onderscheid tussen Zoon en Geest wil 

bewaren. Ook in Herschepping kant hij zich tegen de volgens hem veel voorkomende 

tendens om het werk van Christus geleidelijk aan over te laten gaan in het werk van de 

Geest, waarbij het onderscheid tussen beide vrijwel wegvalt.
241
 De troost van het Evangelie 
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ruimte te bestaan, doordat daar de continuïteit van de vleeswording wordt geleerd. Noordmans merkt op: ‘In 
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als het werk van de Trooster, komt zo echter niet volledig tot uitdrukking. Dat gebeurt 

evenmin wanneer de Geest dreigt samen te vallen met de mens zelf. De afstand tussen God 

de Vader en de mens lijkt het grootste te zijn. De Zoon, als het vleesgeworden Woord, staat 

de gelovige schijnbaar meer nabij en de Geest is als persoon moeilijk denkbaar omdat hij 

ingaat in het hart van de gelovige. Daarom moet bedacht worden dat het werk van de Geest 

breder is dan dat hij het Woord waarmaakt in het leven van de enkeling. Trinitarisch gezien 

is de Geest ten volle persoon en is hij Gods adem die in de schepping werkt, maar ook de 

inspiratie van het Schriftwoord, de toebereiding van de incarnatie en hij verzamelt de kerk 

bijeen.
242
  

Zijn centrale werk is echter dat van de herschepping. Waar rondom het kruis alles stil staat 

en de ellende en de val in hun diepte zichtbaar worden, ontstaat er met de opstanding weer 

leven en dynamiek. ‘De Geest wekt de dorre doodsbeenderen weer tot leven en de 

herschepping krijgt zijn aanvang. Deze schepping draagt een eschatologisch karakter. Zij 

komt van het einde uit en niet van het begin. Het werk van den Geest is voltooiend.’
243
 De 

herschepping staat haaks op de schepping. Het oordeel van de Geest is absoluut. Wanneer 

hij iets goed noemt, dan sluit dat de val uit. Volgens Noordmans is er geen afval van de 

heiligen mogelijk; wie rechtvaardig verklaard is, behoort tot de eschatologische 

gemeenschap. De Heilige Geest schept ook uit niets; de genade sluit nergens aan bij de 

natuur in positieve zin maar enkel bij de zonde en de dood. De grote tegenstelling in de 

theologie is niet die van natuur en genade, maar die van zonde en genade. Over de genade 

zegt Noordmans vervolgens: ‘Genade is dan de samenvattende naam voor de oordeelen 

Gods in de herschepping en de gemeenschap des Heiligen Geestes. Oordeelen die van de 

voleinding uitgaan en alles terecht brengen op het volbrachte werk van Jezus Christus.’
244
  

De heiligmaking kan dan ook niet als een groeiproces worden beschouwd: ‘De natuur 

geneest niet langzaam tot ze weer zich zelve is geworden, maar zij wordt geestelijk 

geoordeeld tot ze een andere is geworden.’
245
 De gemeenschap die de Geest sticht, kan dan 

ook niet gedacht worden in aardse sociale verhoudingen, maar ze ligt besloten in de 

mystieke vereniging met Christus (unio mystica cum Christo).
246
 En daarmee is ook de 

eenheid geduid in het gehele trinitarische werk: alle oordelen Gods houden met elkaar 

verband en vormen een keten van heil. De overgangen tussen de diverse oordelen zijn 

alleen verstaanbaar vanuit de belijdenis van de predestinatie. Deze is dan ook de grote 

vooronderstelling van heel het gemeenschapsstichtende werk van de Geest.
247
 De 

predestinatie kan het hart van de kerk genoemd worden, dat als een verborgen orgaan ‘het 

leven stuwt tot in de uiterste einden van Christus’ lichaam’, zo zegt Noordmans. De 

                                                                                                                            
Trooster recht te vervullen en geen heiligen.’ (Ibid., 143-144.) Tevens leefde de vrees van geestdrijverij die 

de Reformatoren  bij de Anabaptisten bespeurden en veroordeelden.  
242
 Noordmans onderschrijft het zogenaamde filioque, waarmee is gezegd dat de Geest uitgaat van de Vader 

en de Zoon en stelt dat juist in deze belijdenis het volle persoon-zijn van de Geest tot uitdrukking wordt 

gebracht. Over de Grieks-orthodoxe kerk, die het filioque afwees, zegt hij: ‘De grieksche kerk heet wel de 

orthodoxe, maar ze is ook een kerk van secten en geestdrijverij. Een Geest die mede van Christus uitgaat, 

vormt een kerk, waarin stijl en orde aanwezig kunnen zijn. Dan is de Geest geen vaag beginsel, maar Hij 

draagt den zin des Heeren, het beeld van Christus, persoonlijk in zich.’ (Ibid., 147.)
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rechtvaardiging door het geloof is volgens hem de meest publieke handeling van de Geest 

en die staat als zodanig in het centrum van de pneumatologie en in het middelpunt van de 

verkondiging. De rechtvaardigingsleer maakt dat heel het werk van de Geest kan worden 

verstaan als ‘een troosten van de ellendigen, die de Zoon in de wereld vindt en die Hij 

tegelijk zalig spreekt en zalig maakt’.
248
 

Volgens Noordmans wordt God zelf ook in het werk van de rechtvaardiging 

gerechtvaardigd. Zo komt God tot zijn eer. Hij werkt deze gedachte als volgt uit: 

 
‘De God des bijbels is de God der oordeelen. Hij schept met Zijn woord de maat aller 

dingen; Hij graaft met Zijn denken de bedding aller gebeurtenissen; Hij leidt met Zijn 

handelen alles tot het doel. Boven de schepping is Hij met Zijn oordeel, als de Vader; onder 

het oordeel, als de Zoon; binnen in ons met Zijn oordeel, als de H. Geest. In dat laatste 

wordt God gerechtvaardigd. Dan blijkt de kwaliteit van al die oordeelen waarvan het O. 

Testament, de wereldgeschiedenis en ook de evangeliën vol zijn. De val en het kruis, de 

geboorte en de dood, het zijn slechts momenten in de rechtvaardiging die uit het geloof is. 

Door het kruis wordt God gerechtvaardigd; maar in den vollen en laatsten zin wordt Hij het 

in den Geest.’249 

 

Door zowel de eer van God en de rechtvaardiging door het geloof rechtstreeks met elkaar te 

verbinden, wil Noordmans Luther en Calvijn bijeen houden, die elk de neiging hebben om 

ofwel de rechtvaardiging, ofwel de ere Gods te centraal te plaatsen. Beiden kunnen niet los 

van elkaar worden gezien, te meer omdat de rechtvaardiging door het geloof een werk van 

de Heilige Geest is. Geloof is niet iets dat de mens zelf kan bewerken, maar het geschiedt 

op gezag door het horen van het Woord. En het geloof brengt het hele leven in beweging: 

‘Bij het geloof gaat het om de grenzen tusschen kerk en staat, kerk en maatschappij, kerk en 

school. De dingen die wij gelooven behooren tot een nieuwe schepping en hebben derhalve 

een eschatologisch karakter. Het zijn beloften Gods: maar deze beloften zijn geen rustige 

dingen, maar grijpen in tot op den grond van het leven en brengen alles in beweging.’
250
 

Want het leven in deze wereld speelt zich af onder het kruis. Wanneer geloof en leven 

geheel zouden samenvallen, dan zou dat het eeuwige leven zijn en is het geloof overgegaan 

in aanschouwen. Tot aan de eeuwigheid oefent het kruis zijn kritiek op de mensheid, de 

cultuur, de moraal en welk ander levensgebied dan ook. De Heilige Geest nu is het 

onderpand dat voor enige ontspanning zorgt en de mens vertroosting biedt. Maar het is de 

ontspanning van de ascese die evenzeer gericht blijft op het eeuwige leven. Binnen het 

geloof ontvangt de mens de vrijheid van het kindschap Gods, dat door de Geest wordt 

bezegeld. 

Daarmee is ook de verhouding tussen het werk van Christus en de Geest nogmaals 

aangeduid. Zoals eerder gezegd, onthult de Geest de vleeswording van Christus en maakt 

hij de gelijkenis waar in het leven van de mensen, zodat ze kinderen van God worden 

genoemd. Noordmans benadrukt dat de incarnatie niet als een mystisch werk in de kerk 

verborgen kan blijven, maar dat ze bestemd is voor de Geest om van de daken gepredikt te 

worden. Hij legt het Woord uit en werkt het uit in de mens. Het is de weg van Pasen naar 

Pinksteren. Zo worden de herschapen mensen medearbeiders van God. Niet dat iemand in 

staat zou zijn om het koninkrijk van God op aarde te vestigen. Dat alles komt ‘van boven’, 

evenals het geloof zelf. Maar zo wordt de eigenlijke geschiedenis, de goddelijke 

geschiedenis geschreven:  
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‘Op een indirecte, raadselachtige wijze, even ondoorgrondelijk als de eeuwige verkiezing 

zelf, houdt God het spel zijner kinderen gaande. Hoe hun arbeid samenhangt met die van de 

andere medearbeiders Gods, dat weten ze niet. Maar als ze terugzien en de figuur en het 

werk van de profeten, apostelen, martelaars opmerken in de wereldhistorie, dan blijkt daarin 

een orde te heerschen, die alleen op den naam van schepping aanspraak kan maken en 

waarbij vergeleken al het andere chaos moet heeten.’251 

 

Noordmans meent dat de geschiedenis van de kerk een gelijkenis van de voleinding bevat. 

Er zal geen geleidelijke overgang zijn. Ook het eschaton is een oordeel Gods en geschiedt 

niet door een gestage groei of het scheppend werk van mensen. De geschiedenis van de 

kerk is een fragment binnen het herscheppende werk van de Geest, dat echter het onderpand 

is voor de wederoprichting aller dingen.
252
 Noordmans’ visie op de geschiedenis van de 

Kerk en met name op die van de Vroege Kerk, zal nu nader worden belicht en hangt nauw 

samen met het onderscheid tussen  het werk van Jezus Christus en de Geest. 

 

3.10 Leven met de dood voor ogen - Noordmans verhouding tot 
de Vroege Kerk 
 

Noordmans heeft zich diepgaand bezonnen op de kerkelijke traditie van met name de 

Reformatie en de Vroege Kerk. Ook in deze bezinning gaat het hem niet zozeer om de 

vormen die de traditie rijk is, als wel de betekende zaak, het gehalte van de gestalten. In zijn 

analyse van de crisis van de theologie in zijn tijd meent hij dat zowel de Rooms-katholieke 

Kerk als ook de protestantse scholastiek te veel nadruk op de gestalten hebben gelegd. Het 

negentiende-eeuwse protestantisme werpt de oude vormen weg, maar verliest daarmee ook 

het openbaringsgehalte. Waar het oudliberalisme nog in een zeker vacuüm verkeerde, werd 

de openbaring steeds meer in de aardse werkelijkheid getrokken, waardoor haar inhoud en 

haar kritische, bevrijdende kracht verloren ging. De door het modernisme geconstrueerde 

synthese van de moderne cultuur en wetenschap met het christendom, acht hij fataal. Met 

name in de christologie wordt dit zichtbaar wanneer Jezus wordt beschreven naar de maat 

van de historische kritiek.  

Noordmans deelt dan ook grotendeels de kritiek van de dialectische theologie en voelt zich 

met name met Barth verwant. Tegelijkertijd benadrukt hij steeds dat ook deze nieuwere 

theologie een reactie is op het idealisme en ingebed moet worden in het geheel van de 

geschiedenis van de Bijbels-profetische kritiek om werkelijk vruchtbaar te zijn en niet te 

zeer gebonden te blijven aan de tijdgeest. Het christocentrisme van de Barthiaanse 

theologie vraagt om opname in het geheel van het trinitarische werk van God. Noordmans 

zoekt daarom vanuit de eigen tijd aansluiting bij de Reformatoren en tracht te peilen waar 

het hen nu werkelijk om ging. In het bovenstaande is met regelmaat gewezen op zijn 

voorliefde voor Calvijn als theoloog van de Geest die de predestinatie als het hart van de 

theologie bestempelt. De pastorale dogmatiek die hij bij Calvijn aantreft vindt het juiste 

midden tussen de scholastieke metafysica en de platte historische kritiek van de moderne 
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 Ibid., 178. 
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 Noordmans drukt elders deze bijzondere positie van de kerk als volgt uit: ‘God spreekt nog in zijn kerk 

en Hij doet dat voordat Hij werkt en oordeelt in de wereld. Zo deed Hij het in Abrahams dagen (Gen 18:17) 

en zo doet Hij het nog. Wanneer wij de verplaatsing opmerken behoeven wij aan onze theologische ‘bon 

sens’ niet te twijfelen. De Huisheer heeft er zelfs de hand in gehad.’ (Noordmans, 'Verschuiving (1934),' 

606.) 
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tijd. Woord en Geest behouden bij Calvijn de dynamiek van de oordelen van God die 

insnijden in de empirische werkelijkheid. Deze werkelijkheid blijkt dan geen gegeven stand 

van zaken te zijn die kan worden begrepen en verklaard, maar zij wordt weer gezien op de 

afstand van het geloof. In de pastorale dogmatiek gaat het niet om de letter of het begrip als 

zodanig, maar om de Geest, die de letter tot leven brengt en het Woord als Woord 

verstaanbaar maakt in het geloof. De continuïteit in de kerkelijke traditie moet niet zo zeer 

gezocht worden in de letterlijke zin, maar in de discontinuïteit van de oordelen van de Drie-

enige God, die de God van de geschiedenis blijkt te zijn, de geschiedenis van het koninkrijk 

der hemelen.  

Wie de heilsgeschiedenis leert verstaan vanuit de oordelen van God en oog krijgt voor het 

gelijkenis-karakter, die kan inderdaad spreken van de levende traditie die getuigt van de 

levende God van alle tijden en plaatsen. Calvijn wijst Noordmans middels de noties van 

apostoliciteit en katholiciteit de weg naar de Vroege Kerk: ‘De protestantsche gemeenteleer 

reikt aan de oude kerkleer de hand over de school heen.’
253
 Noordmans stelt dat in de 

middeleeuwse scholastiek Christus uit de triniteit wordt losgemaakt en als het ware in de 

sacramenten assimileert. Deze ‘verzakelijking’ mist de zakelijkheid van het geloof zoals in 

de Vroege Kerk en in de Reformatie beleden en maakt het persoonlijke geloof onmogelijk. 

Het summum van deze verzakelijking noemt hij de aflaathandel die Christus en de genade 

tot koopwaar heeft gemaakt.
254
 Het is Luther geweest die aan deze ‘torenbouw van Babel’ 

een einde heeft gemaakt. Noordmans perspectief op de geschiedenis richt zich dan ook 

vooral op de momenten van katharsis, van scheiding. Als scheppen scheiding is en de 

geschiedenis geschapen wordt door de oordelen van God, dan valt het licht vooral op 

Barths theologie van de crisis, de kritische tegenstem van Kohlbrugge, op de Reformatie 

van Luther en Calvijn, op Augustinus met zijn kritiek op het aardse Rome en op Paulus 

vanuit zijn dichotomie van Geest en vlees. Het is het licht dat vanaf het kruis van Christus 

op de werkelijkheid wordt geworpen en het is de adem van de Geest die leven blaast over 

de dorre doodsbeenderen van de in de zonde verloren schepping.  

In het moment van katharsis vindt de scheiding der geesten plaats. Daar heeft de 

openbaring haar sterkste historische gehalte. Maar noodgedwongen ook haar meest 

verborgen gestalte. Na elke crisis ontstaat dan weer de ontspanning, waardoor het 

perspectief van de eeuwigheid naar de achtergrond verdwijnt. De kerk verliest haar 

ascetische houding en raakt verstrikt in aardse schatten. De lijn van de 

openbaringsgeschiedenis is een smalle lijn waardoor deze de vormen werkelijk in tweeën 

snijdt. Bij elke scheiding zie je dan ook ter linker en ter rechter zijde verwordingen 

optreden. Het neocalvinisme tegenover het modernisme, de wederdopers tegenover het 

humanisme. De gelijkenis die naar de goddelijke werkelijkheid verwijst, mag nooit worden 

gematerialiseerd. De letterlijke Schriftinterpretatie van de Gereformeerden, zoals geleerd op 

de synode van Assen, is even dodelijk als de Roomse sacramentstheologie. De 

Wederdopers met hun drang om het rijk Gods op aarde te zien, begaan in hun geestdrijverij 

een vergelijkbare fout als de kerk van Rome die de Kerk als voorzetting van de incarnatie 

tot het rijk van de glorie verheft. De grens van tijd en eeuwigheid wordt overschreden, net 

als die van het natuurlijke naar het goddelijke. De discontinuïteit van de oordelen van God 

wordt geloochend en daarmee verliest het geloof haar kracht en ook haar vertroosting. Het 

door de Geest geschonken geloof is veel kritischer, maar tevens veel barmhartiger en biedt 

werkelijk vertroosting omdat het de mens richt op de eeuwigheid. 
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Het is deze distantie tussen aards en eeuwig leven die Noordmans in de Vroege Kerk 

ontdekt als de elementaire structuur van het christelijke geloof. Hier treft hij de ascese aan, 

het zoeken naar een kerkelijke levensvorm zolang de eeuwigheid uitblijft. Het is de 

theologie van Paulus die zegt dat het oude voorbijgegaan is en het nieuwe is gekomen en 

die temidden van de barensweeën van de herschepping de volharding van het geloof zoekt 

in de vertroosting van de Geest. Het is deze ascese en volharding die de kerk in de 

twintigste eeuw heeft te betrachten. Zij moet de gehoorzaamheid leren, geloven op gezag en 

gericht zijn op het koninkrijk der hemelen. Noordmans meent dat Europa de crisis wel goed 

voor ogen heeft. Het heeft in de wereldoorlogen de zeis van de dood boven heel het leven 

en de cultuur gezien. De ondergang van Europa is niet alleen door Spengler voorspeld, 

maar een algeheel pessimisme heeft zich van de twintigste-eeuwse mens meester gemaakt 

tegenover het optimisme van de vorige eeuw. Noordmans verwoordt de tijdgeest op deze 

wijze:  

 
‘Hoe geweldig is het ritme van het mensenleven versneld niet alleen, maar ook hoe is de 

spanning in de vragen omtrent lot en bestemming der mensheid toegenomen. Zo zelfs dat er 

twijfel bij ons opkomst of wij, als het in dit tempo doorgaat, de catechisatie die de 

eeuwigheid met de eeuwen houdt, zullen kunnen dragen. ‘Wanneer de vragen die de ene 

eeuw stelt aan de andere antwoorden ontlokken, van zo donderend geweld als wij dat 

beleven, dan komt de gedachte van een mogelijk einde zich aan de idee der geschiedenis 

verbinden.’255  

 

Waar Spengler teruggrijpt op een concept van de geschiedenis uit de Oudheid, dat een 

blinken en verzinken van culturen leert als in een kringloop, meent Noordmans dat men er 

beter aan doet om het christelijk geschiedenisbegrip opnieuw te doordenken. Ook dat leert 

de komst van een wereldeinde. ‘Maar zij ziet het beloop der historie als iets dat eenmaal 

plaats heeft. Er is een begin, een dubbele loop en een dubbel einde. Maar geen 

herhaling.’
256
 Noordmans verwijst hier naar de geschiedenisopvatting van Augustinus, 

zoals uitgewerkt in zijn De civitate Dei, geschreven ten tijde van de crisis van het verval 

van het Romeinse rijk en de geboorte van het christelijke Europa. Het is deze kerkvader die 

Noordmans diepgaand heeft geïnspireerd, wat blijkt uit de talloze verwijzingen naar 

geschriften en concepten van Augustinus in vele van zijn publicaties. Daarnaast heeft hij 

ook diverse artikelen en een boek gewijd aan Augustinus. Voortdurend spelen hier de 

vragen van de verhouding tussen God en mens, eeuwigheid en tijd, christelijk geloof en 

cultuur een centrale rol. Het is de dubbele lijn van de geschiedenis van de civitas Dei en 

van de civitas terrena. Het is het verschil tussen christelijk geloof en filosofie. 

Juist nu Europa in de twintigste eeuw ten onder lijkt te gaan en het einde der tijden met 

grote haast nabij schijnt te komen, kan Augustinus als leermeester bij uitstek gelden om de 

moderne mens te bepalen bij de eeuwigheid. De mens in de twintigste eeuw dreigt weer in 

het heidendom te vervallen en te worden als de cynici in Augustinus’ tijd. Men kan zich 

vastklampen aan het aardse en zelfs in de lijn van de gedachte van de kringloop de hoop 

                                                 
255
 Noordmans, 'Het christelijke geloof in de twintigste eeuw (1945),' 41. Noordmans schetst in grote lijnen 

het volgende contrast tussen beide eeuwen: ‘Maar hoe dan ook, dat bij vele twintigste-eeuwers – trouwens 

ook al bij Nietzsche – de gedachte van het einde zo sterk kon worden, dat een vurig optimisme plaats moest 

maken voor een donker pessimisme, is een duidelijk teken van het dramatisch karakter van het 

mensenleven. Ja, zegt de negentiende eeuw; neen, antwoordt de twintigste. Leven, zegt de negentiende 

eeuw; dood, antwoordt de twintigste. Denken, roept de eerste; lot, antwoordt de laatste. Individu, leert de 

negentiende; volk, antwoordt de twintigste. (Ibid., 42.) 
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 Ibid., 41-42. 
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hebben op een nieuwe opgang van de cultuur. Maar men doet er beter aan om ‘de catechese 

van de eeuwigheid aan de tijd’ te volgen. Dat is wat Augustinus heeft gedaan, om 

vervolgens in gehoorzaamheid aan de onderwijzing van het Woord en de Geest in de tijd de 

christenheid te onderwijzen. Noordmans gaat zo zelf in de leer bij Augustinus om hem 

vervolgens op te roepen als kritische getuige tegenover de tijdgeest van de twintigste eeuw. 

Maar die kritiek is ook weer ter vertroosting bedoeld, juist in haar eschatologische 

gerichtheid. Want Noordmans meent dat de generatie die de Eerste Wereldoorlog heeft 

meegemaakt, bezinning nodig heeft om niet ten onder te gaan. Die bezinning op wat er van 

Europa, de Westerse cultuur en het leven van de moderne mens moet worden, zoekt 

Noordmans bij de vader van het christelijke Europa: ‘Als we de christelijke grondstemming 

van Europa in één naam samenvatten, dan: Augustinus. Hij is de vader van het christelijke 

Europese levensbesef.’
257
 

De grootheid van Augustinus ligt hierin, dat hij de antieke wereld onder het oordeel van het 

evangelie heeft geplaatst. Europa dient te beseffen dat het zich nog steeds onder dit oordeel 

bevindt, want anders is zijn ondergang inderdaad getekend. De moderne mens dient weer 

de deemoed te leren die Augustinus getuige zijn Confessiones na een lange zoektocht heeft 

geleerd. De ik-gerichtheid doet de mens omkomen in zijn angst. De moderne mens kan wel 

op de vlucht slaan in pessimisme, scepticisme, of idealisme, maar hij zal slechts tot rust 

komen bij God. Noordmans stelt Augustinus tegenover Descartes’ rationalisme en de 

fenomenologische existentiefilosofie van Heidegger. Het wezen der dingen en het wezen 

van de mens liggen in Gods oordeel besloten. De moderne mens zoekt slechts zichzelf. Hij 

heeft weer te buigen voor het goddelijk gezag en hij heeft te leven vanuit de prediking.
258
   

De Europese geschiedenis van de laatste eeuwen staat hiermee onder scherpe kritiek, 

aangezien de hoofdzonde van de mensheid in al zijn verschrikkingen tot openbaarheid is 

gebracht. De hoogmoed betekende de val van de mens, en de moderne mens staat in als zijn 

hoogmoed nu met de dood voor ogen aan de rand van de zelf gedolven graven.  

In de eerste decennia van de twintigste eeuw genieten de geschriften van Augustinus – met 

name de Confessiones en De civitate Dei – overigens een brede populariteit. De eigen tijd 

wordt veelvuldig vergeleken met de crisistijd waarin Augustinus leefde en hij wordt nu als 

de eerste moderne mens opgevat als kritische leermeester en vertrooster temidden van het 

pessimisme in het begin van de twintigste eeuw. Noordmans’ publicaties over Augustinus 

staan dus niet op zichzelf, maar maken onderdeel uit van een veel bredere stroom van 
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 O. Noordmans, 'Heidegger en Augustinus (1932),' in: Verzamelde werken deel IV: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie II, red. J.M. Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1988), 413. Cf.: ‘Jaren zoals wij nu 

meemaken verlengen het leven niet op de gewone wijze. Een geslacht dat de jaren 1939-1945 meemaakt, 

komt er – als het tenminste geestelijke bezinning heeft en niet enkel het animale leven leidt – 

ternauwernood door.’ (Noordmans, 'Het christelijke geloof in de twintigste eeuw (1945),' 42.) 
258
 Cf.: ‘Het mysterie wordt geloofd. Door die verwijzing naar de mysteriën van het christendom en de kerk 

is Augustinus de geestelijke vader van Europa geworden. Daardoor heeft hij ons werelddeel verlost van de 

spokerij, de nachtmerrie der angstmogelijkheid des doods. En van de beslistheid van de stoïcijnen die op de 

manier van Heidegger op het ik teruggaan om de dood in het gezicht te durven zien. Want die dingen bij 

Heidegger bestaan wel.’ (Noordmans, 'Heidegger en Augustinus (1932),' 417.) Noordmans herkent 

overigens dezelfde grondhouding van Augustinus bij diens moeder Monica, die daarmee ook geestelijke 

betekenis heeft: ‘Augustinus en Monnica, dat zijn los van bloed en bodem moeder en zoon voor heel 

christelijk Europa. De band is niet alleen natuurlijk, maar ook geestelijk. Augustinus is tweemaal Monnica’s 

zoon: eerst door haar bloed, dan door haar tranen.’ ‘Achter de Europese geschiedenis zit het geloof en het 

gebed van een vrouw, de moeder van Augustinus, Monnica.’ (O. Noordmans, 'Augustinus (1934),' in: 

Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: 

J.H. Kok, 1981), 239-240'.) 
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geschriften over deze kerkvader. Tegelijkertijd toont de wijze waarop Noordmans 

Augustinus recipieert het eigene van zijn theologie. 

3.10.1 De Confessiones – Nogmaals: geloven op gezag 
Tegen het einde van de negentiende eeuw ontstaat er een debat over de vraag in hoeverre de 

Confessiones mag gelden als een historisch betrouwbare bron voor Augustinus’ 

levensverhaal tot en met zijn bekering en doop. De Duitse dogmenhistoricus Adolf von 

Harnack meent dat er in deze autobiografie in hoge mate sprake is van ‘verdichting’ en dat 

Augustinus zijn bekering tot het christendom veel te absoluut als cesuur beschrijft met zijn 

leven tot die tijd. De continuïteit in zijn levensgeschiedenis is vele malen hoger dan de in 

de Confessiones beschreven discontinuïteit. Het is ook beter te spreken van een 

bekeringsproces, want de werken die Augustinus vlak na zijn zogenaamde 

‘bekeringsmoment’ heeft geschreven, terwijl hij te Cassiciacum verbleef om zich voor te 

bereiden op zijn doop, hebben veeleer een neoplatoons dan een christelijk karakter.
259
 

Daarom meent Harnack: ‘Augustin wurde im Prozess seiner “Bekehrung” als Denker 

zunächst Neuplatoniker im Sinne Plotins und nichts anderes.’
260
 Zijn zogenaamde bekering 

berust op de verwantschap die Augustinus tussen het neoplatonisme en het christelijk 

geloof ontdekte en volgens eigen zeggen vanwege het uiterlijk gezag van de Kerk. Pas 

geleidelijk aan heeft Augustinus dit uiterlijke autoriteitsgeloof weten om te zetten in een 

meer innerlijk beleefd geloof dat hem tot de werkelijke christelijke vrijheid bracht, aldus 

Harnack.
261
  

Deze these keert terug bij onderzoekers als Otto Scheel, Friederichs Loofs en Wilhelm 

Thimme en het debat breidt zich uit naar diverse Europese landen, waaronder Nederland. 

Rooms-katholieken en protestanten van diverse richtingen mengen zich in de discussie. In 

het ene uiterste is Augustinus feitelijk altijd neoplatonist gebleven. Terwijl aan het andere 

uiterste God al van jongs af zijn weg met Augustinus is gegaan en vanuit de gedachte dat 

‘zoeken’ ‘vinden’ is, Augustinus altijd al een gelovige genoemd mag worden. Zonder nu 

verder op dit debat in te kunnen gaan, is het helder dat op een vergelijkbare wijze als in de 

Leben Jesu Forschung men discussieert over de historische feitelijkheid van de 

Confessiones. De belangrijkste vraag is verder de verhouding tussen neoplatonisme en 

christendom, als hiermee samenhangend de kwestie van het gezag van de Kerk en de Bijbel 

in relatie tot het geloof.
262
 

Noordmans blijkt van de belangrijkste posities binnen dit debat op de hoogte te zijn, daar 

hij in zijn boekje Augustinus uit 1933 naar de meeste auteurs verwijst. De vraag over de 

historische betrouwbaarheid van de Confessiones beantwoordt Noordmans met dezelfde 

argumenten als waarmee hij op het historische onderzoek naar het leven van Jezus reageert. 

Het gaat het hem niet primair om de literair-historische kant van de zaak. Harnack mag 

gelijk hebben met zijn onderscheid tussen een filosofische en een theologische bekering in 

Augustinus’ leven, maar dat neemt niet weg dat Augustinus bestempeld mag worden als 
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 Onder deze vroegste werken die te Cassiciacum zijn ontstaan, rekent men: Contra academicos, De beata 

vita, De ordine, Soliloquia en De immortalitate animae. De historische betrouwbaarheid van deze werken 

wordt in deze tijd overigens eveneens geproblematiseerd: Cf.: J.H. van Haeringen, De Augustini ante 

baptismum rusticantis operibus (Groningen: M. de Waal, 1917). En nadien: J.J. O'Meara, 'The historicity of 

the early dialogues of Saint Augustine,' Vigiliae Christinae 5 (1951). 
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 A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, vol. 3 (Tübingen: 1909
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 Cf.: A. von Harnack, Augustins Konfessionen: Ein Vortrag (Giessen: Ricker, 1903

3
), 14; 30-31.  

262
 Zie voor een nadere uitwerking van dit debat: A.W. van Wilgenburg, 'Augustinus' bekering en de roep 

om gezag,' in: Augustinus en Noordmans - Twee denkers in de spanning van moderniteit en 

postmoderniteit, red. A. van der Kooi, et al. (Kampen: Kok, 2007), 108-121. 
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een Godzoeker, die van meet af aan gevoelig is gebleken voor het oordeel van God en 

voortdurend heeft geworsteld met de vragen omtrent het geloven op gezag.
263
 Noordmans 

ontkent de invloed van het neoplatonisme op het denken van Augustinus niet, maar zegt 

wel dat deze invloed zeer gering is en door het moderne historisch-kritische onderzoek 

wordt overbelicht.
264
 Hij meent dat de Confessiones vanuit een hoger perspectief dan het 

wetenschappelijke gelezen moet worden, wil men de werkelijke betekenis van dit boek 

enigszins kunnen vatten. Vanuit geestelijk oogpunt kan men namelijk geenszins aanstoot 

nemen aan het feit dat Augustinus belijdt dat hij op gezag is gaan geloven. Volgens 

Noordmans is Augustinus’ uitspraak Ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae 

Ecclesiae commoveret auctoritas juist een universele regel van het geloof te noemen, die 

begrijpelijkerwijs ergernis opwekt bij de moderne mens die van geen gezag meer wil 

weten.
265
 Het getuigenis der eeuwen is van groot belang voor het geloof en de geschiedenis 

wordt erdoor bewogen. 

Het christelijke geloof is juist tegengesteld aan de filosofie. Noordmans meent dat het 

neoplatonisme en de kerkleer concurrenten zijn. Contra Harnack stelt hij dat er geen 

overgang van het één in het ander is en juist in het leven van Augustinus wordt dat 

zichtbaar.
266
 Zodra de waarheidsvraag werkelijk in het middelpunt komt te staan, dan wordt 

zijn leven in het licht van de eeuwigheid gesteld. Augustinus heeft waarheid en gezag 

onlosmakelijk met elkaar verbonden en het gezag der kerk godsdienstige betekenis 

                                                 
263
 Cf.: ‘Alhoewel het lang geduurd heeft voor hij zich liet dopen, heeft hij toch levenslang oog gehad voor 

het bijzondere van de christelijke kerk. Daar is iets waarvan hij oog en gedachten niet kan afhouden. In haar 

geloofsbelijdenis is tegenover alle wijsheid der wereld iets heiligs en veiligs. Daar is geloof op gezag, het is 

waar.’ (O. Noordmans, 'De Confessiones,' in: Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De actualiteit der 

historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1981), 226.) (N.B. De oorspronkelijke titel van dit 

manuscript is onbekend, maar onder genoemde titel opgenomen in het Verzameld Werk.) 
264
 Cf.: ‘De wijze waarop hij dan in zijn dialogen en enkele andere geschriften uiting heeft gegeven aan zijn 

geestdrift voor een christelijke wetenschap en daarbij afziet van Schrift en dogma en de naam van Jezus 

nauwelijks noemt, plaatst ons voor een vrij ingewikkeld raadsel. (…) Maar de betekenis van de uitslag van 

dit onderzoek voor onze kennis van de kerkvader wordt dikwijls te hoog aangeslagen. ’t Is in ieder geval 

een korte periode in zijn leven geweest, die bijna wegvalt tussen de tweeëndertig jaren vóór zijn bekering 

en die tweeënveertig andere na zijn terugkeer in Africa.’ (O. Noordmans, 'Augustinus (1933),' in: 

Verzamelde werken deel III: Ontmoetingen. De actualiteit der historie I, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: 

J.H. Kok, 1981), 130-131. 
265
 Cf.: ‘De voorzichtige overweging van voor en tegen bij een zuiver wetenschappelijk argument is 

kinderspel vergeleken bij wat er gebeurt, wanneer zichtbare en onzichtbare machten in tijd en eeuwigheid 

met de druk van hun gezag de hefboom onzer overtuiging doen rijzen. Daarvan gaf Augustinus getuigenis 

toen hij zeide: Ik zou het Evangelie niet geloven, als het gezag der kerk mij er niet toe bewoog. Dit woord is 

geen vertolking van een ascetische stemming, maar regel des geloofs.’ ‘Ik zou met dit woord van 

Augustinus eindigen, wanneer ik niet vreesde dat men mij zou beschuldigen hem als advocaat in zijn eigen 

zaak te laten optreden. Immers, ik nam het voor de kerkvader op tegen de nieuwere theologie. Daarom wil 

ik ten slotte die nieuwere theologie aan het woord laten. Adolf Harnack, een harer schitterendste 

vertegenwoordigers, zegt in zijn Lehrbuch der Dogmengeschichte: “Noch hat es in der Welt keinen starken 

religiösen Glauben gegeben, der nicht an irgend einem entscheidenden Punkt sich auf eine äußere Autorität 

berufen hätte. Nur in den blassen Ausführungen der Religionsphilosophen oder in den polemischen 

Entwürfen protestantischer Theologen wird ein Glaube konstruiert, der seine Gewissheit lediglich den 

eigenen inneren Momenten entnimmt.” Habemus reum confitentem. De nieuwere theologie geeft 

Augustinus gelijk.’ (Noordmans, 'Geloven op gezag (1921),' 135; 150.) En reeds in één van zijn eerste 

artikelen verwijst Noordmans naar deze uitspraak: O. Noordmans, 'Dogmatische zekerheid (1906),' in: 

Verzamelde werken deel I: Het begin - Om de ware humaniteit, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. 

Kok, 1978), 54-55. 
266
 Cf.: Noordmans, 'Augustinus (1933),' 122. Noordmans stelt: ‘En zoveel staat wel vast dat men weinig 

zielkundig inzicht heeft getoond toen men, zoals Thimme dat deed, Augustinus’ bekering voor legende 

wilde verklaren en hem in die periode als zuiver neoplatonist wilde zien.’ (Ibid., 126.) 



3. O. Noordmans – Een schat in aarden vaten 

   

182

verleend.
267
 Hij komt tot deze verbinding om voorgoed te breken met het manicheïsme 

waartoe hij jaren had behoord, aldus Noordmans. Hij verwijst naar Augustinus’ De vera 

religione waar de kerkvader beschrijft dat de manicheeërs slechts die dingen geloven die 

hen bevielen. Tegen de achtergrond van de gezagsopvatting van de manicheeërs moet mede 

Augustinus’ predestinatieleer worden verstaan. Noordmans zegt over de manicheeërs:  

 
‘Zij ontnamen aan Gods oneindigheid de geestelijke diepte en maakten er een stelling van, 

die beter in de vlakke meetkunde paste dan in de theologie. Met paradoxale scherpte zal 

Augustinus daarvan later terugkomen in zijn predestinatieleer, die niet ’t minst uit de 

tegenstelling met zijn donkere negen jaren begrepen moet worden.’268  

 

Volgens Noordmans komt Augustinus in zijn leven vanuit zijn worsteling met de Bijbel, de 

geschiedenis en zijn eigen levenservaring voortdurend tot een sacramentele schouwing en 

dogmenvorming.
269
 Hij beschrijft hoe Augustinus steeds meer leert buigen voor het 

goddelijke gezag. Nadat hij gebroken had met de dualistische visie op het kwaad van het 

Manicheïsme, ging hij zichzelf als zondaar zien. Zijn hoogmoed werd verruild voor de 

deemoed. Het neoplatonisme leerde hem vervolgens God als Geest te zien, waardoor er 

ruimte ontstond voor het sacrament van de boete en het mysterie van schuld en verzoening. 

Ambrosius onderwees hem hoe het Oude Testament allegorisch kon worden 

geïnterpreteerd, waardoor Augustinus het gezag van de Bijbel kon aanvaarden. Augustinus 

leert zich niet langer te richten op wat buiten hem is, maar hij keert naar binnen. Hij ziet 

niet langer de stof, maar ook de geest, van de vormen komt hij tot het wezen, van de 

verschijning tot de idee, zijn oriëntatie wisselt van beneden naar boven, van het zichtbare 

komt hij tot het onzichtbare, van de wereld en de schepselen tot God de Schepper.
270
 En zo 

wordt hij naar zijn bekering toegeleid, die tegelijkertijd een breuk betekent met het 

verleden
271
:  

  
‘Zijn bekering in de tuin te Milaan plaatste hem in een christelijke houding tegenover de 

eeuwigheid en gaf hem de beslissende aansporing om de volle waarheid daaromtrent aan de 

kerk te vragen. – Dit alles werd door de Doop bezegeld. Daarmee stond hij dan gereed om 

aan de mysteriën en de autoriteit, die hij van jongsaf gekend had, hun rechten te geven.’272 

  

Zo worden voor Augustinus Jezus Christus, de Schrift en de Kerk tezamen de inrichting 

van de goddelijke voorzienigheid in de tijd om de mensen tot het eeuwige leven te 

brengen.
273
 Juist het meest verborgene blijkt in het christendom voor een ieder te zijn 

bedoeld. De christelijke waarheid is niet slechts voor ingewijden bestemd, maar heeft 
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universele reikwijdte. Wanneer Augustinus zijn hoofd buigt voor het gezag van de Kerk, 

dan doet hij dat uit het besef van het katholieke en apostolische karakter van de Kerk die de 

universele waarheid verkondigt, en die de garantie bezit van profeten, apostelen en 

martelaren.
274
 Hier wordt reeds zichtbaar welke waardering Noordmans hecht aan 

Augustinus’ verstaan van de geschiedenis en de geloofstraditie. Zijn theologische lezing 

van de Confessiones laat echter zien van welk een grote waarde dit document voor de 

gehele Westerse christenheid is. Augustinus’ leven vertolkt namelijk de toebrenging van de 

Latijnse beschaving tot Christus.
275
 In Augustinus komt het Westen tot bekering en staat 

het christelijke Europa op. Deze geschiedenis (van Europa) in de geschiedenis (van 

Augustinus) zal nu worden uitgewerkt. 

In verschillende referaten over de Confessiones benadrukt Noordmans dat hij de 

Confessiones vanuit de scheiding tussen hellenisme en latiniteit wil lezen. Waar in de 

discussie over het neoplatoons karakter van het boek al snel de tegenstelling ontstaat tussen 

neoplatonisme als hoogste vrucht van het hellenisme versus het christendom, wil 

Noordmans de lijn van de latiniteit schetsen. Hij merkt op dat aan het begin van de 

Augustinus’ zoektocht de eerste stoot richting de eeuwigheid gegeven is door de lezing van 

Cicero’s Hortensius, terwijl aan het eind van zijn bekeringsproces de Latijnse figuur van 

Ambrosius verschijnt. Noordmans meent dat de geestelijke ontwikkeling van West-Europa 

veel meer is beïnvloed door het Latijnse denken, dan door de Griek Plato.
276
 Hij leest de 

Confessiones vanuit deze optiek: ‘Voor mij is de vraag hoe wij de Latijnse kwaliteit van de 

Confessiones kunnen leren verstaan en die kunnen zien als een christelijke verdieping van 

de westerse geest.’
277
 De retorica, die in het Romeinse rijk haar politieke functie had 

verloren, wordt binnen de Kerk in zowel de prediking als in geschriften opgenomen en 

verdiept. De Confessiones zijn een prachtig getuigenis van deze ontwikkeling, aldus 

Noordmans. ‘Ze zijn geschreven in een geestelijk verdiept en christelijk verwarmd 

Latijn.’
278
 In dit Latijn zit volgens hem in ieder woord ‘de geest vlak onder de letter’.

279
  

Maar ook wat betreft de inhoudelijk kwesties zijn de Confessiones vanuit de latiniteit te 

verstaan. Noordmans onderscheidt drie grote tegenstellingen tussen Cicero en Augustinus 

die de gehele Confessiones doorkruisen. Waar het Romeinse fatsoen de stoïcijn Cicero 

belet om schuld te belijden, schrijft Augustinus één lange schuldbelijdenis of biecht. 

Tegenover de deugd, plaats Augustinus de genade. En de derde tegenstelling is een Latijnse 

kwestie bij uitstek die de gehele Confessiones op dramatische wijze doortrekt: de 

persoonlijke vrije keuze versus de onderwerping aan het kerkelijk gezag. Op de Latijnse lijn 

van Cicero naar Ambrosius schuiven zich in Augustinus’ biografie twee hellenistische 

machten in, die van het manicheïsme en het neoplatonisme. Het hellenisme mist het 
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persoonlijke karakter van de latiniteit, wat ook in de Oosterse Orthodoxie nog steeds blijkt. 

Maar deze twee hellenistische machten neutraliseren elkaar in het leven van Augustinus. 

Zijn eigenlijke mystieke ervaring is niet neoplatoons te noemen, maar Latijns-christelijk. 

Niet een onpersoonlijke geest openbaart zich aan Augustinus, maar God zelf als Vader-

Schepper. Als commentaar op Augustinus mystieke ervaring, beschreven in boek X van de 

Confessiones, zegt Noordmans:  

 
‘Echte mystiek is geen liefhebberij, maar in zijn grote momenten een aan de oppervlakte 

komen van de diepste samenhangen van het mensen- en wereldlot, zoals het bepaald is door 

God. – Hier moet het eigenste tussen God en Augustinus zich geopenbaard hebben. Een 

stuk wereldgeschiedenis in nuce, dat het lot der Europese christenheid in zich hield als het 

nachtgezicht van Paulus te Troas (Hand. 16:8vv). Het kan geen neoplatonische sport zijn 

geweest. Zo zie ik dan in Augustinus de genius van West-Europa zich baan maken naar 

Christus. De gang der latiniteit tot Christus. Het is in de persoon van Augustinus de weg van 

Cicero naar Ambrosius. Van het persoonlijke zoeken naar het gezag van de kerk. Wat in de 

Latijnse structuur niet past heeft Augustinus afgestoten.’280 

 

Noordmans ziet in het leven van Augustinus een herhaling van de ontwikkeling van de vijf 

eeuwen tussen Cicero en Ambrosius. Dit is een ontwikkeling waarin het Evangelie steeds 

meer de latiniteit beïnvloedt, met als climax het levensverhaal van Augustinus die van 

Romein christen wordt en zo een toekomst van vele eeuwen inluidt. Augustinus leert de 

Romeinse gerechtigheid verdiepen tot de geestelijke gerechtigheid (iustitia Dei). Hij krijgt 

oog voor wat hij noemt ‘het verborgen tijdsgewricht’ (articulus occulti temporis) tegenover 

de wetmatigheden van het leven en het gewone verloop der dingen. Het bijzondere, het 

oordeel van God dient de norm te zijn van waaruit het leven wordt beoordeeld.
281
 In de kerk 

heeft Augustinus de echte confessie geleerd: ‘de nederige kennis van de hoge God, die daar 

gekend wordt, omdat Hij zo laag is nedergekomen in het vlees’.
282
 Zijn levensfasen 

corresponderen met de worstelingen die de kerk in de eeuwen voor hem heeft moeten 

voeren. Noordmans concludeert:  

‘De articulus occulti temporis, het verborgen tijdsgewricht is tenslotte het kruis van 

Christus. Zo is het telkens in de Confessiones. En zo kunnen we toegeven dat manicheïsme 

en neoplatonisme niet tevergeefs een stuk van het volumen van het boek vullen; dat 

Augustinus dieper door de eeuw gaat met zijn geest dan de apologeten en ook dan 

Ambrosius; dat hij ook meer heeft af te rekenen met het hellenisme dan de anderen, maar 
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dat het toch bij hem ook gaat van Romein tot christen; en juist in Augustinus het Westen 

zich losmaakt van het Oosten.’283  

 

Juist omdat Augustinus in de Latijnse lijn staat, is bij hem de spanning tussen de 

deugdelijke mens en de genade van God tot op de spits gedreven. Omdat in het hellenisme 

de rede en de natuur zeer nauw op elkaar betrokken zijn en daarmee ook God en de mens in 

de goddelijke, redelijke orde ten nauwste verbonden zijn, is daar deze spanning tussen God 

en mens niet in deze mate voelbaar. Maar in Augustinus’ persoonlijke leven loopt de gehele 

Romeinse deugdethiek op haar grenzen. Waar Cicero meende dat de mens goed was 

geschapen en zich moest toeleggen op een deugdelijk leven zonder daarvoor de goden 

dankbaar te zijn, buigt Augustinus deemoedig het hoofd voor God. Zijn Confessiones zijn 

zowel een biecht, een ‘geween’ vanwege de zonden, als ook een lofzang vanwege Gods 

barmhartigheid. Vernedering en verhoging, geween en lofzang: ‘Hymnus et fletus, dat is de 

confessie. Lofzang en tranen. Waar het wenen ontbreekt, daar is de confessie kreupel. De 

hoge gedachtenvlucht, de intellectuele intuïtie is geen echte lofzang. Met het ‘in excelsis’ 

gaat het ‘de profundis’ gepaard.’
284
  

De Confessiones zijn zowel een schuldbelijdenis als een geloofsbelijdenis. Alle natuurlijke 

kennis, alle filosofie is hieruit verdwenen. Het oog is gericht op God en de eeuwigheid. En 

hoewel de Confessiones nauwelijks een werkelijke christologie bevatten, gaat het hele werk 

over Christus, zo meent Noordmans. Want Augustinus erkent Jezus Christus zelf als het 

fundament van de nederigheid. Christus staat in het hart van de belijdenis zonder wie de 

oprechte schuldbelijdenis, noch de geloofsbelijdenis mogelijk zou zijn. Waar hij in het 

neoplatonisme al gehoord had van God en de ziel, daar komt nu Jezus Christus tussen deze 

beide in te staan. De horizontale lijn van de latiniteit, van Cicero naar Ambrosius, wordt nu 

doorkruist door een verticale lijn, die van de opgang van de ziel tot God.
285
 Op deze lijn 

treden Cicero en Ambrosius terug. Ook Augustinus zelf treedt terug. Zelfs Christus als de 

weg treedt terug. Het historische geraakt op de achtergrond: ‘Deze lijn is symbool van de 

eeuwigheid.’
286
 Zelfs in de Confessiones zelf zit een geschiedenis in de geschiedenis. Boek 

X, waarin op mystieke wijze de weg van de ziel naar God wordt beschreven, is volgens 

Noordmans een herhaling van boek I-IX, de historische gang van Augustinus naar God. 

“Maar nu valt die geschiedenis weg. Zelfs Monnica is er niet meer. Alleen God en de ziel. 

Anders begeert Augustinus niet te kennen.’
287
 

Die doorkruising van de horizontale lijn door verticale, speelt in heel Augustinus’ leven een 

scheppend-scheidende rol. In de strijd met Pelagius beslecht hij het pleit in de strijd tussen 

verdienste en genade en wordt de latiniteit verder afgeworpen. Augustinus verbreekt hier 

het intellectualisme van Socrates en de laatste resten van de Romeinse deugdethiek. Daar is 

het hellenisme nooit in geslaagd. En bij de vroegchristelijke apologeten is de spanning 

omtrent de goddelijke genade aanwezig, maar zij wordt niet opgelost. De bekering van 

Augustinus vormt zo een keerpunt en daarmee is ook zijn grote betekenis in geestelijk 

opzicht voor Europa gegeven. Noordmans stelt: ‘In het pelagianisme kan het Evangelie niet 

tot zijn recht komen en blijft Paulus onverstaanbaar. Augustinus schept pas plaats voor 
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Christus en de heidenapostel.’
288
 En Augustinus verwijst voor Noordmans vervolgens 

regelrecht naar Luther en diens leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het 

geloof. 

Naast deze lijn van Cicero, Ambrosius, Augustinus en Luther loopt er nog een andere lijn 

door vanuit Ambrosius, die de absolute diepte van Augustinus’ leer van de articulus occulti 

temporis, met als brandpunt de in de gerechtigheid van het kruis culminerende iustitia Dei, 

mist. Cicero’s plichtenleer loopt bij Ambrosius in zijn De officiis ministrorum regelrecht 

over op de biechtpraktijk van de Rooms-katholieke Kerk. De zondaar komt hier niet uit bij 

God zelf, maar bij de priester.
289
 De antieke sociale gerechtigheid wordt nu de kennis en 

vreze Gods. De Romeinse dapperheid wordt tot martelaarsmoed. Ambrosius is voor de 

ontwikkeling van het christelijk geloof erg belangrijk, maar wie hier de lijn niet doortrekt 

tot en met Augustinus, die komt uit bij de Jezuïeten en niet bij Luther, zo luidt Noordmans’ 

analyse.
290
 Met Cicero houdt deze te vroeg afgebroken lijn nog een stuk scheppingsgenade 

in stand, terwijl bij Augustinus de genade zelf de eigenlijke schepping is in de zin van 

herschepping. De schepping begint bij Augustinus vanaf het kruis en daarom gaat het hier 

niet over natuur en genade, maar over schuld en genade. Rome blijft te veel op het 

standpunt van Pelagius staan, ondanks de formele veroordeling. Noordmans stelt echter: 

‘Augustinus en Pelagius staan absoluut tegenover elkaar. De laatste komt van de schepping 

tot de genade en de eerste van de genade tot de schepping. De eindpunten van beide lijnen 

zijn heel verschillend.’
291
  

3.10.2 Augustinus als kerkleraar  
In Augustinus’ leven en geschriften wordt dus paradigmatisch de weg van de zondaar tot 

God uitgebeeld en de weg van de antieke tijd naar het Westers christendom. In deze weg 

speelt het horen van het Woord een alles bepalende rol, evenals de Geest die Augustinus 

vanuit de stof en de vormen de werkelijkheid Gods doet verstaan.
292
 Zoals gezegd wordt in 

deze biografie getoond op welke wijze Gods tijdsorde wordt ingericht door zowel Woord 

als Geest en wat bij Augustinus dan uitloopt op de belijdenis van het vleesgeworden Woord 
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Jezus Christus, de Schriften, en de Kerk. De dialectiek van schuld en genade speelt zich 

niet enkel af in Augustinus’ leven, uitmondend in de strijd met Pelagius, maar het is de 

structuur van de gehele aardse levenstijd. Juist de apostolische Kerk is de uitbeelding van 

het gegeven dat Christus niet meer op de aarde is en dat het Woord verkondigd moet 

worden tot de einden der aarde en in alle tijden. De katholieke, apostolische Kerk drukt uit 

dat men leeft in het heden van de genade.
293
 Dit vraagt om ascese die zich mede uitdrukt in 

de onderwijzing, opdat de mens gericht blijft op de eeuwigheid en in het geloof volhardt. 

Augustinus heeft dit beseft en in geschriften als De catechizandis rudibus, De ordine, De 

doctrina christiana, De dono perseverantiae, De fide spe et caritate liber unus heeft hij 

zich werkelijk een kerkleraar betoond die in zijn geloofsonderricht leer en leven op elkaar 

weet te betrekken. Noordmans verwijst vooral veelvuldig naar Augustinus’ Enchiridion.  

Hij zegt van Augustinus geleerd te hebben dat catechese nooit school wordt. De Kerk leeft 

van het Woord en de Geest. Zij wordt daarom gekenmerkt door een levendmakende, 

scheppende dynamiek. Er is een beweging die vanuit de bron, de Schrift, de wereld ingaat 

en die de vorm krijgt van Credo en cultus als vertolking van Gods heilig drama. Vervolgens 

beweegt de belijdenis zich niet alleen binnen de liturgie, maar ook als leerregel van het 

geloof. Noordmans zegt: ‘Belijdenis betekent meer dan dat wij ons geloof bij de Bijbel 

voegen. Zij is een publieke handeling der kerk. Zij doet – sit venia verbo – aan de Heilige 

Schrift iets toe.’
294
 Augustinus’ onderricht loopt zo uit op de pastorale dogmatiek van de 

Reformatoren. ‘Wat de apostoliciteit der kerk betekent, dat wordt volkomen duidelijk in het 

pastoraal karakter der gereformeerde geloofsbelijdenissen. Pastoraal wil zeggen: aan de 

eeuwigheid tijd afkopen, zoals Paulus deed, om mensen voor het Evangelie te winnen.’
295
  

Tevens leert Augustinus hem het belang van het Apostolicum zien. De verbinding van de 

Pinksterkerk tot aan de Reformatie en het heden ligt voor Noordmans in het Apostolicum, 

dat het bijzondere en het heilige verenigt met het algemene. Het Credo komt regelrecht op 

uit de Schrift, om vervolgens in te gaan in de geschiedenis van de Kerk. Apostoliciteit en 

katholiciteit gaan hand in hand. Noordmans geeft de volgende typering van het 

Apostolicum: ‘Het is de vaste inhoud van de belijdenis, de Schrift in formule, het geheim 

der traditie, de regel voor de lering en de ruggegraat van de prediking.’
296
 Hij wijst erop dat 

voor Augustinus in zijn Enchiridion de Twaalf Artikelen kortweg als geloof worden geduid 

en dat is volgens hem in heel de Westerse kerk het geval. Het Apostolicum bepaalt de 

structuur van de theologie, de catechese en de prediking en van het kerkelijk jaar, zoals 

Augustinus in genoemd handboek uitwerkt. De theologie breekt hier door het symbool 

heen, zo meent Noordmans, waarmee het verschil met de Oosterse Kerk weer zichtbaar 

wordt:  

 
‘Catechese en prediking hadden zich altijd, zoals wij gezien hebben, buiten de grenzen van 

het artikel bewogen. Alleen de liturgie kan zich vastleggen op de tekst. Terwijl dit nu juist 

het lot werd van de Oosterse kerk, waar de Schrift aanvankelijk meer levend achter het 

symbool stond, is in het Westen de europese zendingskerk, ofschoon ze alle drie 

oecumenische symbolen een plaats gegeven heeft in haar liturgie, in de theologie haar 

eigenlijke roeping gevolgd, in aansluiting bij catechese en prediking.’297 
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Luther en Calvijn verstaan in aansluiting op Augustinus tegenover Rome opnieuw dat 

Woord en Geest het belijdeniskarakter van het Credo dienen te vertolken. Het kan niet 

worden vastgelegd op de Schrift alleen, maar evenmin op de kerkorde en het ambt. De 

belijdenis beweegt zich daar tussenin. Alleen in die vrijheid kan werkelijk het ik geloof 

klinken. Hier ligt volgens Noordmans ook de waarde van de symbolen voor het hedendaags 

belijden. Exegese buiten de geloofsbelijdenis om heeft geen betekenis, zo stelt hij. Dan 

komt men weer in de school terecht: ‘Wanneer men daarom een Bijbelonderzoek wenst dat 

helemaal los staat van de kerkelijke belijdenis, dan berust dat op een gebrek voor de zaken 

waarom het hier gaat. Het is de natuurlijke functie van een belijdenis dat de Schrift daarin 

haar gemeentelijke uitlegging vindt.’
298
 In deze zin hebben ook de drie reformatorische 

Formulieren van Eenigheid hun functie. Daaraan moet niet in starre en formele zin worden 

vastgehouden, zoals de restauratieve stroom binnen de confessionele richting dat wilde en 

zoals de neocalvinisten dat doen. De binding met de gereformeerde belijdenissen is 

pastoraal en homiletisch van aard en veel minder begripsmatig.
299
  

Vanuit deze optiek bespreekt Noordmans zelf in Het koninkrijk der hemelen (1949) een 

deel van de Heidelberger Catechismus. Ook hier verwijst hij weer naar Augustinus waar hij 

in het Enchiridion het Apostolicum het geloof noemde, het Onze Vader de hoop en de Tien 

geboden de liefde. De letter wordt hier bezield door de Geest en daar gaat het om, aldus 

Noordmans.
300
 Zo gaat God zijn eigen weg; de weg van de vrijheid, van de beloften en van 

het geloof. Dat is de weg van de kinderen. Predestinatie betekent volgens Noordmans dat 

God ingaat tegen het fatum van de zonde en de dood en sommigen hiervan redt. Het kruis 

van Christus staat in dit scheppende werk in het middelpunt. De kerk, noch de gelovige 

heeft directe toegang tot het vleesgeworden Woord Jezus Christus. De Kerk van Rome 

heeft in haar leer van de eucharistie het contact met Christus te onmiddellijk gemaakt. 

Noordmans plaatst hiertegenover het volgende standpunt: ‘De Reformatie houdt zich 

tevreden met een kennis bij gedeelten. Met de hele christelijke kerk heeft zij er geen 

bezwaar tegen, dat er tussen Jezus Christus en ons Twaalf apostelen staan en zij wraakt het 

in Rome, dat deze kerk daarvoor weer de eenheid van het pausdom in de plaats stelt.’
301
  

De Vroege Kerk leert een trinitarische spreiding, zoals in de Twaalf Artikelen tot 

uitdrukking komt en ook weer in de Heidelberger Catechismus. Vader, Zoon en Geest, 

daarmee is alles gezegd: ‘Dat is het breedste en diepste geloof, dat er op de wereld geweest 

is en zal zijn. Het was er van de schepping af en het wordt gepredikt aan alle creaturen. Het 

hecht zich niet aan Jezus’ aardse menselijkheid met uitsluiting van al het andere.’
302
 Dit 

geloof heeft een bepaalde zakelijkheid, maar wordt juist daardoor zeer persoonlijk. Deze 

volgorde van het zakelijke van het woord naar het persoonlijke van de consequentie en de 

doorwerking van het woord, keert terug in heel het apostolair gehalte van de kerk. Paulus 
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bracht met de leer de wereld tot het geloof, waarna de mensen het historische verhaal en de 

aanschouwelijkheid van de evangeliën konden vatten. Augustinus ging pas geloven, nadat 

hij het goddelijk gezag had aanvaard en vervolgens kreeg de Bijbel voor hem betekenis.  

Augustinus legt in zijn De doctrina christiana uit dat wie de Bijbel wil lezen, dat moet 

doen vanuit de vreze Gods en vanuit de vroomheid. Pas dan kan hij komen tot de rechte 

kennis en bovenal de wijsheid van de Heer. Hij komt tot een tweeledige Schriftzin van een 

letterlijke en een allegorische uitleg van de Bijbel. Noordmans neemt dit onderscheid over 

en pleit eveneens, zoals reeds genoemd, voor een allegorische, geestelijke Bijbeluitleg: ‘Dat 

de dingen woorden Gods zijn en boven zich uit wijzen, behoort tot het ABC van wat een 

Christen nodig heeft te weten. De Bijbel is er vol van en Augustinus en Calvijn hielden er 

op elke bladzijde van hun geschriften rekening mee.’
303
 Hij breekt hier met de 

grammatisch-historische exegese van zijn leermeesters Van Manen en Baljon, die beiden 

leerlingen van Doedes waren.
304
 Binnen de grenzen van de letterlijke Schriftzin wil 

Noordmans nu ruimte zoeken voor een allegorische uitleg. Hij vindt deze ruimte in de 

letter zelf, die verwijst naar de zaak die uiteindelijk de viva vox Dei zelf is. Zo komt de 

letter tot leven.
305
 

Tevens stelt Noordmans de Westerse moderne mens de nederigheid van Augustinus ten 

voorbeeld, van waaruit de Schrift en Credo verstaan moeten worden. ‘Dan pas, als er een 

intellectuele deemoed geboren is, zoals in de Confessiones van Augustinus zo sterk 

uitkomt, pas dan merkt men, met meer dan een formule te doen te hebben.
306
 De Twaalf 

Artikelen blijken zo een enorme dramatiek te herbergen van Christus’ nederdaling en 

opgang, en dan kan men met Calvijn in het hart van het Credo de verzoening ontdekken. 

Ook hier gaat het niet om het aanschouwelijke. Christus is instrument van de verzoening. 

Het gaat ook niet om Christus’ twee naturen, al zijn ze verondersteld: ‘Wij komen met 

Gods wil in aanraking en niet met zijn natuur. Maar anderzijds schept Gods wil wel onze 

natuur. Ook Augustinus zegt in zijn Enchiridion: non miseranda necessitate, maar 

miserante voluntate heeft Christus ons verzoend.’
307
 Van Augustinus kan de hedendaagse 
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kerk weer de ascese leren, zodat zij als gemeenschap van de Geest de Bruidegom blijft 

verwachten vanuit de theologische deugden geloof, hoop en liefde. Door gebod en gebed 

heeft men de eschatologische houding te bewaren, zo valt te lezen in het Enchiridion.
308
 

Noordmans herkent deze gerichtheid bij Calvijn: ‘Hij is vooral hierin een leerling van 

Augustinus, dat hij voelt voor een brede katholiciteit en het opneemt voor autoriteit, 

wetgeving en organisatie, voor kerkorde en tucht, zodat de overmoed van de enkele mens 

daardoor reeds verbroken wordt.’
309
 

3.10.3 De civitate Dei – Geest en historie 
Ondanks Noordmans’ grote waardering voor de Confessiones, die volgens hem door een 

ieder meermalen dienen gelezen te worden, wijst hij er veelvuldig op, dat Augustinus 

vooral door zijn latere onderricht de grote kerkvader is geworden. Augustinus moet dus in 

zijn geheel worden gelezen. Noordmans zelf vindt de De civitate Dei van zeer grote 

importantie, juist ook voor het Europese christendom. De Confessiones kunnen nog als een 

mooie autobiografie worden gelezen, waardoor de moderne lezer blijft staan bij de figuur 

van Augustinus en de diepe geestelijke rijkdom waar het werk naar verwijst ongepeild 

blijft. In De civitate Dei spant Augustinus de persoonlijke innerlijke diepte nu uit op het 

weefgetouw van de geschiedenis. Juist vanuit dit perspectief kan Augustinus de universele 

Europese christen worden genoemd.
310
 Hij staat op de grens van de oude en de nieuwe 

wereld en zijn evaluatie van het Romeinse Rijk is een afbraak van de cultuur en de school. 

Noordmans merkt op: ‘Het is wel vreemd dat in ons christelijk werelddeel op de scholen 

deze afbraak van de oude geschiedenis zo weinig gelezen wordt. Voor ons is vaak de 

cultuur de wieg, waarin het Christuskind door God veilig kan worden neergelegd en … 

slapen kan.’
311
 Wie Augustinus slechts in de geschiedenis plaatst en de reikwijdte en 

diepgang van zijn geschriften veronachtzaamt, kan enkel de lijn van het oude Rome 

doorzetten. In de kerk gebeurt dit vaak ook voor wat betreft het hart van zijn leer: de 

genade Gods. Zijn strijd om de genade kan niet worden beperkt tot het individuele niveau 

en alleen in de preek of binnen het pastoraat aan bod komen. ‘De kerkvader ziet de 

tegenstelling veel geweldiger. Het zijn twee rijken, die tegenover elkaar staan en waarvan 

het ene een voortdurende kritiek is op het andere.’
312
 Zowel katholieken als protestanten 

prijzen Augustinus als hun kerkvader. Maar zoals het goede zonen betaamt, hebben ze naar 

hun vader te luisteren en kunnen ze zijn inzichten niet versmallen, want dan zijn de 

oordelen van God niet meer zichtbaar. Noordmans past Augustinus’ tweerijkenleer dan als 

volgt toe op de christenheid van zijn tijd: 

 
‘Rome moet ophouden met in de kerk een te directe openbaring van de ‘civitas Dei’, de 

Godsstad op aarde te zien. Wij moeten nalaten de cultuur uit de geest af te leiden zonder 

rekening te houden met haar wortelen in de zonde. We zullen dan in staat zijn, samen met 

Rome, de tegenstelling van genade en werken, evangelie en cultuur, weer breder te zien, als 

een kritiek op elk punt van het eerste op de laatste. De tegenstelling van hemel en aarde, 

waartoe de cultuurmens het Evangelie verzacht, moeten we met Augustinus laten op de 

volle maat van hemel en hel.’313 
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De kritiek die Augustinus vanuit het Evangelie uitoefent op de Oudheid, oefent hij 

vergelijkenderwijs ook uit op de moderne tijd die daarmee tot oudheid wordt verklaard. 

Tegenover de oudheid plaatst hij de waarheid, tegenover de menselijke eer Gods heiligheid 

en tegenover de aardse hang naar het leven de eeuwigheid. Gods oordeel stelt dat er 

tweeërlei liefde bestaat. De eigenliefde sticht de aardse stad, de liefde tot God de 

hemelse.
314
 Zo brengt Augustinus de inhoud van het geloof over op de verhouding tussen 

kerk en staat en tussen de cultuur en de geschiedenis en de eeuwigheid. Hij meent dat 

Augustinus met zijn De civitate Dei een zending had te volbrengen, die doorgaat tot op de 

huidige dag. De betekenis van dit werk is zo allesomvattend, dat het zich met geen ander 

boek naast de Bijbel laat vergelijken. Specifiek op het punt van kerk en staat dient men in 

de twintigste eeuw Augustinus weer ter hand te nemen:  

 
‘De verhouding van kerk en staat, de symbolen van de beide grootmachten, die de 

geschiedenis bewegen, is zozeer aan de orde dat het hoog tijd is zich te herinneren dat er in 

de christelijke letterkunde een boek bestaat van de hand van de grootste theoloog der 

christelijke kerk, waarin de hele bijbelse geschiedenis en de hele verdere historie onder dit 

gezichtpunt worden bezien.’315  

 

Noordmans ziet het werk als één grote afrekening met het heidendom. Calvijn heeft deze 

strijd later voortgezet en de christenheid in de twintigste eeuw dient hetzelfde te doen door 

in het bijzonder de heidense bloed-en-bodem-cultus te bestrijden en het humanisme in 

bredere zin.
316
 Juist de allegorische exegese van de Bijbelse geschiedenis openbaart de 
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grote betekenis van dit boek.
317
 Augustinus tekent tegenover het antieke humanisme de lijn 

van de profeten en de apostelen, die een beter humanisme vertegenwoordigen. Waar de 

klassieke oudheid en de school als zodanig zich vastleggen op het verleden en de 

herinnering, daar is het geloof gericht op de toekomst, de eeuwigheid en het koninkrijk der 

hemelen. Noordmans noemt de schoolwereld het meest conservatieve en laatste bolwerk 

van het heidendom dat ook in het heden nog bestreden moet worden. De twee rijkenleer is 

echter de meest vernietigende kritiek op de school: 

 
‘Rome ging in de politiek, in de school en, zoals we later zullen zien, ook in de filosofie aan 

de werkelijkheid ontstijgen. Het hield op in de vorm van een rijk te bestaan en nam het 

karakter aan van een ziel. In zijn humanisme, zijn retoriek en zijn platonisme nam het deze 

gestalte aan en zocht bestand en duur te verkrijgen door een kus van de eeuwige Geest 

buiten het Evangelie om. Augustinus is aanvankelijk ook begonnen met in die vorm zijn 

christelijk denken te kleden. Wij hebben gezien hoe hij slechts twee dingen begeerde te 

kennen: God en de ziel. Maar hoe langer hoe meer heeft hij zich daaruit losgemaakt. En 

tenslotte heeft hij zijn visie op de werkelijkheid in de vorm van twee rijken, die door Gods 

ondoorgrondelijke wil bewogen tegenover elkaar staan.’ 318 

 

In zijn ‘historiebijbel’ schrijft Augustinus dat Christus het keerpunt van de geschiedenis 

is.
319
 Waar de filosofie de eenheid zoekt, stelt het geloof vanaf nu dat de eenheid niet langs 

filosofische weg gezocht moet worden. Met Christus’ komst en zijn proclamatie van het 

Godsrijk, is zichtbaar geworden dat er tweeërlei burgerschap bestaat en dat er twee 

geschiedenissen zijn en dat er het aardse en het hemelse rijk is, die elk hun eigen einde 

hebben. ‘Onze bisschop ziet overal de tweeling-figuur. Met de ongebroken natuurlijke 

eenheid van Adam kan hij voor zijn christelijke gemeente het Evangelie niet vertolken. Hij 

ziet het zoals de dingen bestaan in “het voornemen Gods dat naar de verkiezing is” (Rom. 

9:11). Dan komt Abel naast Kaïn te staan en Remus naast Romulus.’
320
 God plaatst naast de 

aardse mens de martelaar en tegenover de eerste Adam komt Christus als tweede Adam te 

staan. Noordmans stelt: ‘Telkens komt naast de man met de lange geschiedenis die andere 

met zijn korte historie.’
321
 Gods scheppende oordeel brengt steeds weer scheiding aan 

tussen het oude en voorbije en het nieuwe. ‘Zo gaan openbaring en historie, eeuwigheid en 

tijd, in dit geweldige boek in elkaar op en over. – Op die wijze blijven dogmatiek, Bijbelse 

geschiedenis, kerkhistorie en zedenleer hier onder het gemeenschappelijke gezichtpunt van 

goddelijke openbaring als één geheel verbonden.’
322
 

Volgens Noordmans is de Kerk er niet  in geslaagd om ‘de hogere organisatie der volkeren 

in ’t leven te roepen die Augustinus in zijn De civitate Dei voor ogen had, ofschoon zij het 

in de middeleeuwen heeft beproefd. In de Middeleeuwen wordt de kloof tussen de twee 

steden gedeeltelijk gedicht. Dat blijkt in de Christusmystiek, in de ethiek en theologie en 

ook in de verhouding tussen kerk en staat en de inrichting van het maatschappelijk leven. 

De theologie van Thomas van Aquino draagt volgens Noordmans een meer neoplatoons 
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karakter dan die van Augustinus. Hij grijpt weer terug op de antieke oudheid, net zoals het 

humanisme in de Renaissance dat doet. Het huidige West-Europa kan worden beschouwd 

als een compromis tussen ‘Romeins-christelijk vormbesef en barbaarse 

zwerversmystiek’.
323
 

3.11 Plato en Jezus, Jezus en de Geest, Petrus en Paulus 
De civitate Dei heeft voor Noordmans eveneens een oecumenische spits. Volgens hem was 

voor Augustinus de katholiciteit de sluitsteen van de Kerk, en wel in het besef dat de 

hemelse stad op aarde niet eenduidig is aan te wijzen, maar uit de uitverkorenen bestaat. De 

christenheid staat zo al de eeuwen door onder de kritiek van de Stad van God. Daarmee is 

gezegd, dat elke theologie die het heilsmysterie op wat voor een wijze dan ook 

aanschouwelijk wil maken of reeds present acht, tot oudheid is verklaard. In haar 

gerichtheid op de eeuwigheid heeft het christelijk geloof een onmiskenbaar progressief 

karakter, dat niet veronachtzaamd mag worden. Het ‘eeuwige Rome’ stortte in, maar Gods 

Woord houdt stand. Niet het verleden bemiddelt het heilsgeheim. De geschiedenis is in die 

zin antiquarisch te noemen. De Bijbelse geschiedenis bestaat uit de rij van oordelen Gods. 

Om die reden kan men ook niet stil blijven staan bij de incarnatie en deze willen 

voortzetten. Die continuïteit leidt nooit tot Vader, Zoon en Geest zelf, maar slechts tot de 

goddelijke handeling van de vleeswording. Christusmystiek is heilloos. Dus noch de 

vormen, noch de mystiek zijn werkelijk van belang. Het gaat om de tijding van het 

Evangelie, die de gelovige richt op de toekomst. Alleen dan krijgt men oog voor het 

continue herscheppende werk van de Geest, dat geschiedt in de discontinuïteit van de 

vormen. De tweedeling tussen de aardse en hemelse stad bewaart de afstand van het geloof 

en stelt elke kerk en elke theologie onder de kritiek van de eschatologische mystiek; 

 
‘De werkelijkheid die men zoekt en die men zo gaarne als tegenwoordigheid van het heil 

zou beleven, is verderaf en de mystiek, die in de prediking aanwezig moet zijn, om daarmee 

in verbinding te kunnen treden, is spiritueler, meer door de werking en de bemiddeling des 

Heiligen Geestes beademd, dan die welke zich om een reële presentie van Christus bemoeit. 

Haar werkelijkheidsgehalte is echter hoger. Deze mystiek, die het in de prediking waagt met 

de schijnbaar ijle, onwerkelijke oordelen Gods, weet dat zij het met een wereld te doen 

heeft, die geschapen wordt juist door de spanningen, die in en rondom die oordelen 

optreden. Deze prediking vraagt minder naar aanwijsbare gestalten en aperte 

verschijningen, maar is in ruil daarvoor ook niet belast met het conjecturale, dat deze 

gestalten en verschijningen aan zich hebben. Zij kan spreken met de zekerheid, zonder 

welke geen verkondiging zin heeft.’324 

 

Deze opvatting van geschiedenis en openbaring wordt volgens Noordmans weer zichtbaar 

bij Calvijn. In zijn Institutie rekent hij met het tweelingkarakter van de Bijbelse 

geschiedenis en zuivert hij tevens de neoplatoonse resten uit Augustinus’ theologie uit.
325
 

Noordmans verstaat het calvinisme als een ten volle oecumenische beweging, die is 

ontstaan vanuit de diaspora door de verkiezing van de Geest die Genève naast Rome 

plaatst.
326
 Calvijn heeft wederom de ware katholiciteit van de kerk ontdekt. Oecumene 
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betekent voor hem niet zozeer dat er beslag wordt gelegd op de aarde, als wel op de 

belofte.
327
 Calvijn doorbreekt op deze wijze de concreet historische successie waar de Kerk 

van Rome onfeilbaar aan moet vasthouden en waarmee zij aan kritisch gehalte verliest. Hij 

predikt weer de theocratie, die niet rustig in het historisch verloop zijn gestalte krijgt. Het is 

niet de successie, maar de herhaling van de oordelen Gods die de geschiedenis voortstuwt 

naar het koninkrijk der hemelen.
328
 Noordmans beschrijft het verschil tussen Rome en 

Reformatie aldus: 

 
‘Rome bewaart een duidelijke identiteit door alle tijden heen. Het handhaaft zich in zekere 

zin biologisch. Het calvinisme verbindt verleden en toekomst meer theologisch. Het 

pausdom leeft heel sterk uit de successie: het vertrouwt op de persoonlijke opvolging zijner 

ambtsdragers en verwacht, dat daarin het bovenpersoonlijke voortbestaan van het organisme 

der kerk openbaar zal worden. Het pastoraat daarentegen verwacht de zegen meer van de 

herhaling en blijft gaarne in de nabijheid van Pinksteren. Rome vooronderstelt een 

voortdurende incarnatie. Het calvinisme hoopt op een zich herhalende werking des Geestes. 

Het eerste vat de genade op als een leven: het tweede als een verhouding.’329 

 

De christelijke herhaling wordt uitgedrukt in bekering en berouw, in de nederigheid, zoals 

Augustinus heeft geleerd. Predestinatie betekent dat de toekomst helemaal van God is en 

voor wie zich op God verlaat betekent dit een enorme vertroosting, aldus Noordmans. Hij 

meent dat in zijn tijd de lutheranen en calvinisten geen grote onderlinge verdeeldheid meer 

kennen, en dat de kerken van de Reformatie tezamen een belangrijke taak hebben in het 

oecumenisch proces, juist omdat zij van de herhaling weten en niet in antieke zin het leven 

als kringloop verstaan. Het is precies omgekeerd: niet het leven, maar de toekomst is hun 

oriëntatie: 

 
‘Zij durven met Luther onder de blote hemel te gaan en met Calvijn schildwacht te staan 

voor de eeuwigheid. En dat juist, omdat er herhaling mogelijk is; omdat een mens, een 

wereld, nooit vastzit aan eigen toekomst. Omdat de toekomst van God is. Op dat punt zal 

het calvinisme in het oecumenisch gesprek pal moeten staan. Er is een groot gevaar voor de 

kerk, dat zij zich zal vastkleven in de wereld, zodat zij niet terug kan. Rome kan, onder deze 

conditie, aan de oecumenische beweging niet meedoen.’330 

 

In de tijd van de wederopbouw ziet Noordmans ‘Rome’ weer in kracht toenemen en wel in 

een hernieuwde vorm van humanisme. Het zou in de lijn van de verwachting liggen, dat het 

                                                                                                                            
calvinisme en de oecumene,' in: Verzamelde werken deel VI: De kerk en het leven. Liturgische, 

oecumenische en culturele vragen, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1986), 397.) 
327
 Cf.: ‘Wanneer wij daarom spreken van oecumene, dan mogen wij dat woord niet allereerst geografisch 

verstaan. Oecumenisch werk is de organisatie van minderheden en niet van meerderheden. De 

oecumenische beweging legt geen beslag op de aarde, maar op de belofte, op de hemel. Zij wil verzamelen 

degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn, de uitverkorenen, die zichzelf verloochenen, hun kruis op 

zich nemen en Jezus volgen.’ ‘Calvijn heeft op die wijze de ware katholiciteit weer ontdekt. Reeds in 

Augustinus’ dagen werd er van een bepaalde zijde bezwaar ingebracht tegen de aardrijkskundige opvatting 

der katholieke idee.’ (Ibid., 397-398.) 
328
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geschiedenis een gefragmentariseerd en disncontinu karakter geeft, waardoor de geschiedenis wordt 

opengebroken naar Gods toekomst en tot heilsgeschiedenis wordt. (Voor de interpretatie van ‘herhaling’ als 

vrij initiatief van de Geest, cf.: H.W. de Knijff, 'Noordmans' calvinistische oecumene,' in: Oecumenische 

ontdekkingen in het werk van O. Noordmans, red. G.W. Neven (Kampen: Kok, 1990), 77.) 
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humanisme in de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog zou zijn achtergebleven en dat 

de Europese mens nu zijn toevlucht bij God zou gaan zoeken. Dat de mens zijn eigen 

onmenselijkheid tracht te dragen, heeft tot gevolg dat de ontstane geestelijke leegte gevuld 

wordt met aardse vormen. Dit is een symptoom van de kerk van Rome die hier op aarde een 

eigen volume heeft gezocht en zowel in liturgie als in organisatie massieve vormen heeft 

aangenomen.  

 
‘Het brengt tegenover de onmenselijke menselijkheid een christelijk humanisme naar voren, 

een ‘humanisme intégral’, zoals Jacques Maritain het noemt. Wij worden uitgenodigd om 

met deze mens de toekomst tegemoet te gaan. Maar hier, in dit zijdelings oecumenisch 

gesprek, staan nu Rome en Genève vierkant tegenover elkaar. De biologische en de 

theologische beschouwing; de leer van de groei der kerk en die van de voortgang door 

herhaling, door reformatie, door bekering, blijken onverenigbaar.’331 

 

Het calvinisme heeft als historisch verschijnsel overigens evenmin bestaansrecht, zoals de 

ontwikkelingen in de negentiende eeuw uitwijzen. Maar het gaat om het beginsel van het 

semper reformanda, de openheid voor de Geest en daarmee voor de toekomst. Het 

neocalvinisme huldigt nog steeds teveel een denken in termen van groei en voortzetting en 

voelt zich in dit opzicht verwant met Rome. Wanneer Maritain spreekt over de levende 

traditie, dan denkt ook hij aan successie en voorzetting. Hij verwijt Luther en Calvijn met 

een zeker recht, dat zij het verleden tot dood hebben verklaard. Want, zo zegt Noordmans: 

‘Het protestantisme kent geen levende heiligen, die dragers zouden zijn van een 

goddelijkheid, die met Jezus op aarde is gekomen en die zij door de eeuwen heen zouden 

voortplanten; een geestelijk traducianisme. De hervormde christen wil niet terugkeren tot 

een mens, maar tot de levende God.’
332
 Daarom komt alles aan op de calvinistische nadruk 

van de toekomstige Oecumene, die berust op Gods vrijmachtige verkiezing. Elke kerkvorm 

die zich verpandt aan de geschiedenis, zal in de geschiedenis ten onder gaan. Daarom zoekt 

het calvinisme naar een sobere inrichting van liturgie en leven, opdat er zoveel mogelijk 

ruimte blijft voor de Bijbelse theocratie die uitgaat van Gods Woord. Er is geen weg terug 

naar Calvijn of naar Augustinus. Genève is niet de stad Gods. Maar volgens Noordmans is 

er wel herhaling mogelijk van het werk van Calvijn om vanuit de verstrooiing weer een 

oecumene te vormen.
333
  

Noordmans wil zelf in zijn magnum opus, Gestalte en Geest, vanuit hetzelfde perspectief 

als dat van Augustinus en Calvijn de Bijbelse geschiedenis laten spreken. De eerste twee 

hoofdstukken bevatten meditaties over het Oude en het Nieuwe Testament. Ze vormen een 
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dogmatiek in beelden, zoals hij het zelf noemt. Dit werk mag als de uitkomst worden 

gezien van een levenslang worstelen met de vraag hoe God en mens zich verhouden in de 

geschiedenis op weg naar de eeuwigheid en hoe deze verhouding in de gestalte van de kerk 

vorm kan krijgen in het midden van het leven. Opgegroeid in de tijd van de richtingenstrijd 

binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en twee Wereldoorlogen verder, komt hij nu tot 

een gerijpt perspectief op de mens, de wereld en de kerk ten overstaan van de God van de 

geschiedenis die de God van de toekomst is: Vader, Zoon en Geest. Alles loopt uit op het 

God alles in allen. In het Woord vooraf worden meteen de grondtrekken van zijn theologie 

geschetst, zoals die zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Ze vormen nu de structuur 

van het boek: Bijbelse geschiedenis, Credo, Kerk en sacramenten, Petrus en Paulus en dat 

alles beschreven vanuit de verhouding tussen gestalte en Geest, gericht op de oecumene als 

kritisch theologisch begrip.
334
  

Allereerst wijst Noordmans dan op Abraham, die een permanente roeping heeft en slechts 

door het geloof leeft. Hij heeft afscheid te nemen van het verleden om zijn leven in hoop, 

geloof en liefde aan de toekomst te verpanden.
335
 Met hem begint er een tweede 

mensengeslacht en daarmee de eigenlijke Bijbelse geschiedenis. Noordmans meent dat God 

twee wijzen van spreken heeft. Aan Abraham openbaart hij zich in zijn tent en hij spreekt 

met hem. Het is de weg van het Woord, de weg ook van de vleeswording, zoals Jezus heel 

gewoon onder de mensen woonde. De andere weg is die van het sacrament, de 

bemiddeling. Het is de sterrenhemel die Abraham krijgt te zien als beeld van het volk dat 

uit hem zal groeien. Het is de weg van het brood en de wijn in het avondmaal. Het is de 

ongewone weg, die nodig blijkt te zijn omdat de mens God in zijn nederigheid en 

gewoonheid niet opmerkt of zelfs veracht.
336
 

God benut deze beide wegen om de mens te laten ervaren wie hij is. Want van nature 

worstelt de mens met God als Jakob. Wie leeft naar het bloed, komt tot bloedvergieten. Wie 

leeft naar de Geest, komt tot het leven. Het is het verschil tussen Abram en Abraham, Jakob 

en Israël, Mozes voor en na zijn vlucht, Simon en Petrus, Saulus en Paulus. De Geest 

schrijft op deze wijze de heilsgeschiedenis. Het is de weg van de retardatie die leidt tot 

omkeer. Het is het besef dat God tweemaal het leven geeft, een mensenleven weer ter hand 

kan nemen en het kan herscheppen. De retardatie is nodig om de mens die leeft volgens de 

wet van het bloed ruimte te doen krijgen voor de Geest.
337
 Deze geschiedenis van mensen 

die hun roeping hebben verstaan, vormt het getuigenis van de God van Israël. De aardse 

geschiedenis levert enkel afgoden op. Ook de Bijbel dient men te lezen op de afstand van 

het geloof, want wie God is, wordt niet door vlees en bloed geopenbaard: ‘De kennis van 

Hem ligt in de geschiedenis in de lengte naar ons toegeworpen door de profetie. Wij 
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moeten de lijn van achteren naar voren inpalmen. Zo heeft de christelijke Kerk gedaan, toen 

zij van Jezus op de profeten terugging.’
338
 

Noordmans volgt Augustinus zienswijze op de verhouding tussen het Oude en Nieuwe 

Testament, namelijk door te stellen dat het Nieuwe Testament in het Oude verborgen ligt. 

In het Nieuwe Testament staat het verborgene centraal en wordt het verklaard tot op het 

beloofde land, het koninkrijk der hemelen.
339
 Vanuit het Evangelie wordt zichtbaar dat de 

schaduwen van Jezus reeds opdoemen rondom de slang en de zondeval van de mens. Juist 

hier komt Noordmans’ christologie tot uitdrukking. De eerste en tweede Adam staan voor 

hem haaks op elkaar. Er is geen continuïteit denkbaar:  

 
‘Er bestaat geen rechte evenredigheid tussen Adam en Christus. Men mag niet zeggen: 

Adam is geschapen, nu zal Christus straks wel komen. Christus is geen schepsel, in geen 

enkele, al is het ook nog zo verhevene zin. Hij is de Zoon, van hetzelfde Wezen als de 

Vader. Wie Hij is kan men niet aan de mens zien en wie de mens is, kan men niet aan Hem 

zien. Pas toen de mens gevallen was, werd er voor het eerst iets van Christus merkbaar. 

Toen de zonde, op onverklaarbare wijze, in de wereld gekomen was, toen pas is ook zijn 

komen, zijn advent, begonnen. Wie die komst wil verklaren, kan haar alleen uit de zonde 

afleiden. De motieven, die Hem in de wereld hebben gebracht, liggen in de Schepping niet 

besloten. Zij zijn van een andere orde. Barmhartigheid, medelijden met onze zwakheden 

(Hebr. 4:15), vergeving, genade, vertroosting, dat zijn de goddelijke redenen, waarom Hij is 

begonnen te komen. Toen de zonde gekomen was, heeft de Zoon gedacht: Dan kom Ik ook! 

Zo is – zegt Paulus – Gods goedheid “veel meer overvloedig geworden” (Rom. 5:20). 

Jezus’ hiel is barmhartiger dan Adams hart. Daarvan getuigt elke bladzijde der 

evangeliën.’340 

 

De Adventstijd strekt zich voor Noordmans dus uit over het gehele Oude Testament. Het is 

één lange weg van ontlediging, totdat de Zoon in het laatste der dagen in het vlees komt 

wonen als Gods gestalte. Dit is werkelijk een historische, eenmalige gebeurtenis. God is 

geboren in een kribbe, waarin voor geen enkele heerlijkheid meer plaats is, aldus 

Noordmans. Zelfs zijn preëxistentie heeft hij af moeten leggen. Hij is ten volle ingegaan in 

de geschiedenis, zodat de moderne mens nog steeds door de Bijbelse geschiedenis wordt 

bepaald.
341
 De kerkvaders zagen reeds hoe God zich in de kribbe heeft vernederd en daar 

kan de mens de nederigheid en de genade leren. Precies omgekeerd aan de heidense 

voorstellingen wordt hier het Woord vlees. En Jezus ligt daar niet als het beste exemplaar 

van de mensheid, maar als het einde van de mens, om wie hij moest komen omdat hij de 

ellendigste van alle schepselen was geworden. 

 
‘Niet dit is de troost van het Kerstevangelie, dat daar een mens in een kribbe lag zonder 

meer, zodat wij ons vereerd zouden moeten gevoelen, dat God onze natuur heeft 

aangenomen, omdat die natuur daardoor wordt verhoogd. Het is juist andersom. Wij mogen 

niet, langs de omweg van het Evangelie weer heidenen worden. De heerlijkheid van dit 

Evangelie en de bijzonderheid van Israëls Heiland zijn deze, dat God de menselijke natuur 
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in dit kindeke vernedert (Phil. 2:8), naar beneden drukt, tot zonde maakt (2 Cor. 5:21), 

zodat tollenaren en zondaren door Hem kunnen worden gered.’342 

 

Zo is ook de vleeswording juist in haar historische en gewone verschijning verborgenheid. 

Noordmans benadrukt de twijfel die door het hele Evangelie loopt. Geloven geschiedt op 

grond van een gerucht en zelfs de voorbereider van het Koninkrijk, Johannes, vraagt zich 

vertwijfeld af of Jezus werkelijk degene is die verwacht wordt. Deze twijfel loopt door tot 

op het kruis waar Jezus zichzelf van God verlaten ervaart. Maar deze twijfel kan de 

vastheid van het Evangelie niet verstoren. Vlees en bloed kunnen God niet openbaren, maar 

het is de Geest zelf die het oordeel over de mens en de werkelijkheid uitspreekt. 

Noordmans zegt: ‘Wij geloven geen dingen, maar wij geloven in God; d.w.z. wij ontdekken 

en herkennen Hem achter en in het Woord, dat wij horen, en de ervaringen, die wij maken. 

Het hele leven wordt dan tot een wonder.’
343
 Pas aan het kruis, waar niets meer lijkt te 

verwijzen naar Jezus’ godheid, leert de zondaar hem als zodanig kennen. Het is de 

herkenning van de moordenaar aan het kruis.
344
 Maar juist door Jezus’ verblijf in Israël en 

zijn wonen in Kapernaüm, krijgt de vleeswording enig historisch gehalte, waardoor het 

koninkrijk der hemelen niet kan worden vergeestelijkt: het is in Kapernaüm gevestigd 

geweest. Maar tegenover deze stad staat dan Jeruzalem, waar voor Jezus slechts plaats was 

buiten de muren aan het kruis.  

Zo bevat ook het Evangelie steeds grensmomenten. Het ene gaat voorbij, het andere komt. 

Het Evangelie is in haar geheel een limiet. Noordmans stelt dat het Evangelie bestaat uit de 

gemeenschap van Jezus, de apostelen, de schare en het koninkrijk der hemelen. Hier bestaat 

geen voortzetting: na drie jaar houdt deze gemeenschap op te bestaan. Pas in het eschaton 

zal deze apostolische gemeenschap haar volledige gestalte en gehalte aannemen.
345
 Het is 

de Geest die dit evangelie in stukken uitdeelt na Jezus’ hemelvaart. Daar waar de mens het 

liefdegebod leert, ontstaat er enige ontspanning en vreugde. Het rijk der hemelen werpt als 

een schaduw zelfs iets van de eeuwige vrede uit over het leven. Het is deze pax, de 

overeenstemming van alle mensen, die de kerk eert in haar begrip van katholiciteit. Zij staat 

tegenover de pax Romana. In deze aardse werkelijkheid zijn het met name de mismaakten 

en de misdeelden die de vreugde van de eeuwige vrede al mogen proeven. Zij zijn niet als 

mislukt te beschouwen in Gods goede schepping, maar omgekeerd vormen zij een elite 

binnen het Rijk van God en zijn zij specifiek voor het evangelie geschapen, zo stelt 

                                                 
342
 Ibid., 83-84. 

343
 Ibid., 98. 

344
 Cf.: ‘Hier helpen geen vermoedens, maar alleen openbaringen. Steeds dieper wordt de gestaltenis der 

godheid ontledigd en verborgen in de vorm van een met ons lotgemeen mens, tot Jezus voor zichzelf 

onkenbaar wordt aan de kruispaal. Wanneer de persoonsvraag zo met de laatste scherpte wordt gesteld, dan 

doet het Evangelie zich niet meer aan ons voor als een dageraad, maar als een nachtgezicht (Zach. 1:8). Alle 

heerlijkheid en schittering is bedekt en gedoofd. Jezus is van de berg Zijner godheid nedergedaald. Niets 

verraad meer Zijn Zoonschap. Als Christus kan alleen nog diegene Hem herkennen, die met Hem hetzelfde 

vonnis ondergaat (Luk. 23:40). Ook het geloof heeft zijn glans verloren. Het is een vorm van ongeloof 

geworden. Nochtans vindt de herkenning plaats. In de nacht van Gods liefde tot zondaren leert de kerk 

belijden, wat zijde godheid van Christus noemt.’ (Ibid., 100.) 
345
 Cf.: ‘Het gaat er mee als met de wereld. De mensheid is veel ouder dan wat wij er van weten. Maar 

alleen die zesduizend jaren, die in de Bijbel de schepping heten, hebben betekenis voor ons geloof. En zo 

zijn het nu ook weer binnen die schepping de drie jaren van de schare, die een eigen waarde hebben. Als de 

eeuwen kunnen daarmee niet vergeleken worden. Slechts éénmaal is de schepping tot zulk een schare 

geworden. Slechts éénmaal werden God en de wereld in een heilig Twaalftal met elkaar vermenigvuldigd. 

En slechts éénmaal was het Koninkrijk der hemelen zo nabij.’ (Ibid., 107.) 
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Noordmans.
346
 Zij staan het meest dichtbij Jezus zelf en behoren zo tot de eerstelingen van 

de nieuwe schepping. 

Op deze wijze gaat Jezus zijn apostolaire weg naar Golgotha waar vanaf het kruis de 

nieuwe schepping ontstaat. De Bijbelse geschiedenis vanaf Abel krijgt hier een einde, 

omdat het pleit wordt beslecht. Aan het kruis wordt ook de plaats van Jezus in de 

geschiedenis inzichtelijk, te meer omdat hier het oordeel over de profane geschiedenis 

wordt geveld. Noordmans zegt: ‘De heilsgeschiedenis onderscheidt zich daarin van de 

profane historie, dat in de eerste de dingen hun definitief beslag krijgen. Daarin heeft een 

laatste gesprek plaats tussen God en Zijn Volk, een oordeel.’
347
 Aan het kruis blijkt dan 

volgens hem Jezus’ godheid, terwijl in de opstanding zijn mensheid openbaar wordt.
348
 In 

de opstanding wordt de lijn van geboorte tot dood doorbroken en krijgt de mens 

toekomstperspectief. Hier wordt de mens voor de keuze geplaatst om radicaal progressief, 

toekomstgericht te leven vanuit het geloof in Gods toekomst, dan wel conservatief te 

blijven hangen in het verleden en in de herinnering. Noordmans verwijst weer naar 

Augustinus, die de Oudheid de rug had toegekeerd: ‘Daarom staan wij voor dezelfde keuze, 

waarvoor de vader van het europese denken en leven, Augustinus geplaatst werd: 

herinnering of indachtig worden; otium of negotium; filosoferen of geloven; Plato of 

Jezus.’
349
 Op zijn scherpst komt in Gestalte en Geest het christelijk geloof tegenover het 

platonisme te staan en wel in de vergelijking die Noordmans maakt tussen Plato en Jezus 

zelf:  
‘Plato is door de politiek van zijn dagen teruggedrongen in de wereld der ideeën. De 

herinnering is voor hem de hoogste functie van ons bestaan geworden. Hij zag de opperste 

schoonheid van de dingen, zoals zij bij God zijn, en hij wenste ook in die “gestaltenis Gods” 

te zijn, en “Gode evengelijk” te wezen (Phil. 2:6). De weg om daartoe te geraken kende hij 

echter niet (Augustinus). Hij kon niet indachtig worden. Het evangelie was hem niet 

gepredikt. – Jezus heeft het omgekeerde gedaan. Hij was in de gestaltenis Gods en was 

Gode evengelijk en toen heeft Hij zichzelf vernietigd en ontledigd.’350 

 

Maar de kerk heeft zich nooit geheel ontdaan van haar herinnering aan het heidendom en zij 

heeft nog steeds te vaak de idee lief boven het Woord en de verborgenheid van het 

koninkrijk van God. In de cultuur is de vermenging nog ernstiger. Maar God is volgens 

Noordmans bezig deze heidense gestalte te verbreken. Het is de Geest die de mens richt op 

Gods vensters. Zo noemt Noordmans de paasverhalen die een evangelie binnen de 

evangeliën vormen. De paasgeschiedenis geeft een doorzicht op de Vader in de hemelen.
351
 

Maar zij kent tevens analogieën in de geschiedenis:  

 
‘Men mag misschien wel zeggen, dat de wereld reeds enigszins in de vorm van Pasen 

bestaat. Zodra de zonde kwam, werd ook de profetie gehoord. Een venster ging open en 

men zag de geschiedenis in zulk een vorm, dat de hoop daarin gloorde. De wereld was geen 

hel geworden. – Maar ook in de ongewijde geschiedenis zien wij zulke vormen. Wij zouden 

niet kunnen leven als zij er niet waren. Ik denk aan onze eigen historie. Hoe uit onze 

                                                 
346
 Cf.: Ibid., 149-152. 

347
 Ibid., 164. 

348
 Cf.: ‘Dit is een mens, die daar ontwaakt. Een God behoeft niet op te staan om te verschijnen. Hij staat 

met ons in de rij, zoals wij dat ook doen met Adam. Er is ook opvolging in de betrekking waarin wij tot 

Hem staan, evengoed als bij Adam en ons. Het is de volgorde van een oogst, waarin eerstelingen, die God 

gewijd worden, voorafgaan, om later gevolgd te worden door het hele gewas.’ (Ibid., 192.) 
349
 Ibid., 171. 

350
 Ibid. 

351
 Cf.: Ibid., 184. 
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verdrukking een deur der hope voor ons hele werelddeel openging, door welke velen binnen 

gestreden zijn. Ik denk aan de benauwenis van Leiden, waaruit zijn universiteit geboren 

werd. En elders aan het parlementarisme, dat opstond uit de gijzeling en het verhoor der 

Engelse bisschoppen onder Jacobus II. Aan de Westerse democratie, die te voorschijn 

kwam uit de gewetensnood van een handvol geëmigreerde Puriteinen. En tenslotte, 

vreemdste analogie van Pasen in de wereldhistorie, aan de staat Israël, als van God 

afgedwongen door de gruwel van concentratiekampen en gaskamers.’352 

 

Zo gaat het met Pasen om een feit; niet om een idee of een leerstuk. En achter dit feit staat 

het oordeel van God over Jezus’ leven, waardoor de plaatsvervangende liefde de hoeksteen 

wordt van het koninkrijk der hemelen.
353
 Gods Gestalte heeft een vertolker nodig, door wie 

Gods werken pas waarheid worden in een paradigmatische herhaling. Na Pasen komt 

Pinksteren, de uitstorting van de Geest die de Trooster is.
354
 Noordmans noemt deze 

uitstorting de voldragen vrucht van het evangelie van het kruis en zij snijdt daarom ook 

scheppend-scheidend in in deze werkelijkheid: ‘Deze overmacht des Geestes, de genade, en 

deze band des vredes, de catholiciteit, zijn de meest betwistbare waarheden der wereld.’
355
 

Zelfs de twaalf apostelen konden dit aanvankelijk niet vatten en wilden Jezus’ woorden 

naar de letter voortzetten. Zij hadden de doorbraak van de Geest nodig, om de zaak binnen 

de letter te kunnen verkondigen.
356
 Wanneer de Geest aan het werk gaat met de letter en de 

daarin besloten zaak tot vervulling brengt, dan verandert de letter zelf ook. Er komt 

beweging in en zo ontstaat er historie.
357
 Precies hierom mag en kan de kerk niet bij de 

incarnatie blijven staan en Jezus als de ideale mens ten voorbeeld houden. Ook heilsfeiten 

blijven een dode letter, tenzij de Geest ermee aan het werk gaat. Hij neemt uit hetgeen 

Christus gedaan heeft en leidt de mens in in de waarheid. Het gaat om dit realisme van de 

Geest dat ontstaat in de dialectiek tussen Christus als Gods gestalte en de Geest als 

vertolker van deze Gestalte.
358
 

                                                 
352
 Ibid., 184-185. 

353
 Cf.: Ibid., 199-200. 

354
 Cf.: ‘Pasen blijft niet. God gaat verder en schept iets nieuws. Hij vaart voort tot Pinksteren en begint 

daartoe weer van onderen op. Jezus is heengegaan. De apostelen gaan beginnen. En daartoe zullen zij de 

Heilige Geest ontvangen.’ (Ibid., 220.) 
355
 Ibid., 225. 

356
 Cf.: ‘De Geest heeft zwaar moeten werken om ze van de druk van de letter van Jezus te bevrijden. Jezus 

had het al gezegd: Hij zal het uit het mijne nemen (Joh. 16:14). Petrus en Johannes beginnen met Jezus’ 

tempelgang en wetsbetrachting naar de letter voort te zetten. De Twaalve zijn later persoonlijk nauwelijks 

ontkomen aan het lot, dat het Joden-Christendom heeft getroffen. Het reciet van deze dingen geeft Lukas’ 

tweede boek. Hoe de Heilige Geest doorbreekt en doorstoot door de letter en door het halve van dit Joodse 

réveil. Hoe Jezus zelf nog eenmaal openstaat van de rechterhand Gods en ingrijpt in dit halve, door het lot 

uit Handelingen 1 te corrigeren met een persoonlijke keuze. Voor Judas komt dan niet een stroman, 

Matthias, maar een apostel des Geestes, Paulus (Hand. 9).’ (Ibid., 230-231.) 
357
 Cf.: ‘Ook het heilsfeit, zonder de Geest, kan even dood komen te liggen als de letter. De Geest heeft ook 

achter deze zaken nog iets te doen. Hij moet de diepten Gods nog onderzoeken. Hij moet weten wat God 

met deze feiten bedoelt. Anders kan de Geest ook geen mening (Rom. 8:27) hebben en ons daarmee niet 

onderwijzen.’ (Ibid., 232.) 
358
 H.W. de Knijff verwoordt deze dialectiek treffend, wanneer hij zegt: ‘En nu, in de voltooiing van 

Christus, treedt de dynamiek van de tegenstelling ten volle aan de dag, daar zij nu een blijvende beweging 

wordt tussen twee als het ware constante polen: Christus en de Geest. De beweging komt niet in rust, 

integendeel; uitgangspunt is de gestalte Gods in Christus, streefpunt de heerschappij des Geestes. Zo zien 

wij de tegenstelling van gestalte en geest werkzaam in de gehele heilsgeschiedenis, zij omspant schepping 

en voleinding en geeft de terminus a quo en de terminus ad quem van Gods werk op aarde aan.’ (De Knijff, 

Geest en gestalte, 32.) 
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Noordmans benadrukt dat de Geest vertolker is en geen vertaler. Hij spreekt weliswaar niet 

zichzelf uit, maar tegelijkertijd heeft hij wel de ruimte van de vertolker die de oude letter 

omzet in verstaanbare taal voor de hoorder in welke context dan ook. Deze geestelijke 

vrijheid en beweeglijkheid herbergt echter een continue spanning. Enerzijds loopt men het 

gevaar Jezus naar de letter te verstaan, zoals de Joden de wet naar de letter wilden verstaan, 

waardoor ze de profetie als geestelijke uitleg van de wet niet konden verstaan. Zowel de 

wet als Jezus betekenen dan de dood. Anderzijds is de profetie net als de Geest als vertolker 

wel verbonden aan de gestalte van de wet en Christus. De kerk heeft de pneumatische weg 

te gaan, die loopt tussen wetticisme en biblicisme enerzijds en geestdrijverij of 

vrijzinnigheid anderzijds. De kerk kan aan deze risico’s enkel ontkomen, wanneer ze het 

risico neemt om radicaal met het oog op de toekomst van het Rijk der hemelen te leven. Het 

is deze geestelijke progressie die elke aardse binding verbreekt en de kerkelijke drang om 

eeuwig dezelfde te blijven verstoort. Noordmans meent dat de kerk teveel bij het oude is 

gebleven en te weinig de Geest heeft verstaan. Dat geldt juist ook voor de kerk van Rome:  

 
‘De vleeswording van Jezus wordt als menswording blijvend geacht; de figuur van Jezus 

met de apostelen om zich heen, wil men voortzetten; het primaat van Petrus herhaalt zich 

steeds; het offer op Golgotha verlengt zich in de Kerk; zelfs aan de opstanding wordt een 

opmerkelijke zakelijke duurzaamheid in de gelovige toegeschreven.’359 

 

De Kerk van Pinksteren moet niet zozeer gezocht worden langs aards-historische lijnen. Zo 

komt men niet in contact met Jezus, maar vindt men Petrus de opziener, Johannes de 

theoloog en Jakobus de canonicus te Jeruzalem. Het zijn echter Stefanus en Paulus die 

Jezus niet in de geschiedenis zien, maar zittende aan de rechterhand van de Vader in de 

hemel. Pas door de uitstorting van de Geest krijgt het getuigenis heilshistorische vorm.
360
 

Hier klinkt weer Noordmans’ kritiek op de historisch-kritische Bijbelexegese, als ook op de 

archeologie. De Pinksterboodschap moet niet bedolven worden onder materiaal uit het 

verleden.
361
 Wanneer de Kerk echter vasthoudt aan de drie historische gestalten van Petrus, 

Johannes en Jakobus, dan blijft ook zij in de geschiedenis hangen en mist zij het zicht op 

het dynamisch-scheppende karakter van de eeuwige verhoudingen tussen Vader, Zoon en 

Geest.  

Tussen de personen van de Triniteit bestaat geen historische overlevering of opvolging, 

aldus Noordmans. ‘De continuïteit tussen de evangeliën en de Handelingen sterk 

benadrukken, betekent een verloochening van de Heilige Geest. Tussen Hemelvaart en 

Pinksteren staat een donkere band in het spectrum der Triniteit. Paulus, Augustinus en 

                                                 
359
 Noordmans, Gestalte en Geest, 236. 

360
 Noordmans zegt van Stefanus en Paulus nog het volgende: ‘En zij ontvangen hun evangelie voortaan 

niet van mensen (Gal. 1:12), ook niet van Petrus of Johannes of Jacobus, maar op de manier van Pinksteren, 

bij wijze van uitstorting, zoals Jezus het had gewild (Luk. 24:49). Dat de genoemde discipelen van Jezus 

daarbij niet geheel werden uitgeschakeld, spreekt voor ieder bijbellezer vanzelf. Maar door de uitstorting 

des Geestes krijgen hun overlevering en getuigenis haar heilshistorische vorm. De gestalte van deze materie 

wordt daardoor tot geest; want de tweede Adam is niet maar een levende ziel, maar een levendmakende 

geest. De vorm des Geestes, zoals wij die bij Paulus vinden, is voor gewoon historisch onderzoek minder 

bereikbaar.’ (Ibid., 237.) 
361
 Cf.: Ibid. Vgl.: ‘Men verwachtte van de vondsten aan Egyptische scherven een wijziging in de 

nieuwtestamentische studie. Prof. Van Dijk merkte toentertijd reeds op, dat dit onmogelijk was, omdat het 

in het nieuwe Testament gaat over religieuze hoofdbegrippen als rechtvaardiging, heiliging enz. Een 

hervormer als Luther kan daarover meer licht ontsteken; maar potscherven kunnen dat niet.’ (Noordmans, 

'De betekenis van de kerkelijke symbolen voor onze tijd (1940),' 364-365.) 
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Luther hebben hem duidelijk zien staan.’
362
 Maar juist wanneer de Kerk zowel belijdt dat 

het Woord vlees geworden is, als ook dat de Geest op alle vlees is uitgestort, kan zij 

werkelijk katholiek zijn. Deze katholiciteit blijkt uit de zendingsarbeid van de apostel 

Paulus en zij klinkt door in Augustinus’ uitspraak dat de Kerk niet aan één volk kan 

toebehoren. De reformatoren hebben de katholiciteit als geestelijk realisme opnieuw 

verstaan. Zij staan daarmee in lijn met de zeven aangestelde diakenen uit het boek 

Handelingen. Dit zevental betekent een zekere breuk met het twaalftal van de apostelen. 

Van hen hoeft niet te gelden dat zij de opgestane Heer hebben gezien, maar zij krijgen hun 

roeping bij gratie van de Geest. Noordmans ziet hierin een voortgang van Petrus naar 

Paulus en van de twaalf stammen naar de zeven gemeenten die de wereldkerk 

vertegenwoordigen.
363
 Het is het verschil tussen incarnatie en inspiratie. Wie de incarnatie 

op de voorgrond plaats, begaat de grootst mogelijke zonde, namelijk de zonde tegen de 

Heilige Geest, zo meent Noordmans. Een vernietigender oordeel over onder meer de 

Rooms-katholieke Kerk bestaat er niet.
364
 

Noordmans werkt dit nader uit door een scherp onderscheid tussen Petrus en Paulus aan te 

brengen. Petrus is geroepen door Jezus en zijn tijd is die voornamelijk van Kerst tot Pasen, 

terwijl Paulus door de Geest geroepen is en veel meer in de Pinksterkring staat. In deze 

cirkel heeft een nieuwe betrekking plaats tussen God en mens. In Paulus, als apostel van de 

Geest, komt de Geest in het Nieuwe Testament naast Christus te staan. Niet langer staat de 

concrete verschijning of ontmoeting met Jezus centraal, maar het woord en het gesprek. Er 

is ook geen weg terug achter Paulus waarlangs men Jezus weer kan laten verschijnen. Jezus 

zelf heeft met de verkiezing en roeping van deze apostel van de Geest die weg afgesneden. 

De Kerk heeft altijd moeite gehad om te leven van het Woord en de neiging gevoeld om op 

de wijze van de evangeliën gestalte aan Jezus te geven en hem een reële presentie toe te 

kennen. Maar zij moet het doen met het woord aan Thomas, dat zij die niet zien en toch 

geloven, zalig zullen zijn. Paulus wilde en kon niet meer terug gaan op het kennen van 

Jezus naar het vlees. Zo moet het ook voor de Kerk zijn. Volgens Noordmans leeft de kerk 

van de predestinatie: ‘Na Pinksteren nemen de verschijningen van Jezus deze geestelijke 

vorm aan. Daarom noemt de Westerse Kerk, die Paulus’ prediking het best heeft verstaan, 

de verkiezing dan ook het hart van de kerk.’
365
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 Noordmans, Gestalte en Geest, 238. 

363
 Cf.: ‘Paulus’ apostolaat is van groter betekenis geweest dan dat van de Twaalve (1 Cor.15:10). Het 

geheim van deze voortgang ligt in Gods openbaring zelf. In de uitgang des Geestes uit de Vader en de 

Zoon.’ (Ibid., 243.) Noordmans meent dat het verschil tussen de Twaalf en de Zeven besloten ligt in het 

verschil in verhouding tot de tempel en de wet: ‘Voor Petrus en Johannes waren de tempelreiniging van 

Jezus (Luk. 19: 45 en 46) en zijn rede tegen de stoel van Mozes (Matth. 23) geen beslissende keerpunten in 

de heilsgeschiedenis. Voor Stefanus en Philippus betekenden die een afbraak van de eredienst en een 

verandering van de zeden (Hand. 6:14). Daarom weten de Twaalve, als ik het zo eens mag zeggen, niet 

goed raad met de Heilige Geest. Wel in de zin van een verschijning, een Doop, een Sacrament, maar niet als 

van een de wereld herscheppende God. De belijdenis van de incarnatie, dat Jezus als Jood had 

rondgewandeld en dat in Hem het Woord vlees was geworden, gelukt hun goed. Maar zij verstaan niet 

volkomen de heilige kunst om na Pinksteren met de evangeliën te breken, om met de Griekse gemeente de 

volle wending des Geestes mee te maken, waarop Jezus hen had voorbereid. Zij willen liefst met Jezus 

doorgaan en de evangeliën voortzetten.’ (Ibid., 247-248.) 
364
 Cf.: ‘De rede van Stefanus betekende het einde van de Tempel. Van zulk een oordeel is geen beroep 

mogelijk. Men kan zich niet van de Geest op de letters beroepen. Evenmin als men zich van Jezus of Paulus 

op de historie beroepen kan. Jezus en Paulus, dat is de bijbelse geschiedenis zelve. En de uitlegging van de 

letters, dat is de Geest zelf.’ (Ibid., 251.)  
365
 Ibid., 295. 
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De Bijbelse geschiedenis van het Nieuwe Testament ligt daarom vervat in de namen van 

Jezus en Paulus. Net zoals Jezus’ leven geheel opgaat in zijn ambt, valt ook Paulus’ leven 

vrijwel samen met zijn dienst. Zijn naam of levensgeschiedenis doen niet ter zake. Zijn taak 

is het werk van Jezus voort te zetten en ‘de velen’ tot het ene hoofd Christus te verzamelen 

om zo de wereldwijde katholiciteit te vormen.
366
 En zo schrijft hij onder andere zijn brief 

aan de gemeente te Rome, zijn brief aan het Westen. Hij strijdt met Jood en Griek om de 

ziel van de mens, zoals Augustinus, Luther en Barth deze brief ook hebben gelezen om de 

mens voor Christus te winnen. En zo moeten in de twintigste eeuw in de kracht van de 

Geest ook de Rooms-katholiek en de communist gewonnen worden. Het is de continue 

worsteling tussen vlees en Geest, waarbij het vlees de Geest tot geest met een kleine letter 

wil maken.
367
 

Volgens Noordmans is de vraag of Petrus leergezag heeft gehad over Paulus van cruciaal 

belang voor de beoordeling van heel de heilsgeschiedenis en dus ook voor de 

kerkgeschiedenis van Rome en Reformatie. Met deze vraag is de legitimiteit van de 

Reformatie als zodanig gemoeid. Noordmans formuleert deze kwestie op zijn scherpst met 

de volgende vragen: ‘Vormt het primaat van Petrus de voltooiing van het Nieuwe 

Testament of doet Paulus’ brief aan de Romeinen dat? Of anders: Is het Evangelie door 

Petrus voortgezet in de wereld, of is het door Paulus vertolkt?’
368
 Nog scherper: wordt Jezus 

voortgezet door Petrus of is de Geest de plaatsvervanger van Christus op aarde en wel heel 

in het bijzonder in de gestalte van de apostel van de Geest, Paulus?  

Noordmans wijst op het feit dat Paulus in de Galatenbrief Petrus terechtwijst. Deze kwestie 

heeft de Vroege Kerk reeds in verlegenheid gebracht.
369
 Noordmans stelt dat Paulus 

vooropgaat. Rechtstreeks van bovenaf is deze apostel geroepen en het geestelijk evangelie 

dat hij verkondigt gaat vooraf aan de op schrift gestelde historische evangelieverhalen die 

Jezus’ leven uitbeelden voor de ogen van de gelovigen. Noordmans stelt dat Paulus het 

evangelie in den beginne heeft gehoord en dit heeft vervat in zijn twee brieven aan de 

gemeente te Korinthe, die aan de Galaten en zijn brief aan de Romeinen. Deze vier brieven 

vormen de vier evangeliën van Paulus die vòòr de historische evangeliën komen. Hij zegt:  

 
‘De Heer is met de Geest in de Handelingen der Apostelen. Het geestelijk evangelie van 

Paulus was er vóór de boeken der evangelisten. En wanneer Jezus – als ik dat eens stellen 

mag – had moeten kiezen tussen de vier evangeliën en de Handelingen, zou Hij zeker Zijn 

leven in de Geest gekozen hebben. Paulus is voor Hem in voller zin apostel geweest dan 

Petrus.’370  
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 Cf.: ‘Zo vinden wij voor het N.T. een zekere twee-eenheid in Jezus en Paulus, zoals wij die voor het 

O.T. vinden in Mozes en de profeten. Jezus’ werk is nog niet af, als zijn omwandeling met de Twaalve is 

afgesloten. … Er blijft nog over de grote catholiciteit, het alles tot één vergaderen in Christus (Ef. 1:10); het 

wegbreken van de tussenmuur, die scheiding maakte (Ef. 2:14); het prediken van het Evangelie aan alle 

creaturen.’ (Ibid., 265.) 
367
 Cf.: Ibid., 273. 

368
 Ibid., 288. 

369
 Cf.: ‘Dat Paulus Petrus bestraft zou hebben, bracht vele kerkvaders in verlegenheid. Te Jeruzalem kon 

men het moeilijk vergeten. Tweehonderd jaar later werd het daar nog tegen hem ingebracht. Hij had zich 

aan God vergrepen, zo schreef men. Augustinus en Hiëronymus hebben er een interessante correspondentie 

over gevoerd. De laatste had het gevoelen van vele Griekse kerkvaders overgenomen, dat Paulus en Petrus 

samen een comediestukje hadden opgevoerd met een strekking ten gunste van Paulus. Augustinus verzette 

zich daartegen zeer ernstig.’ (Ibid., 292.) 
370
 Ibid., 299.Noordmans markeert daarbij nog het volgende verschil door te verwijzen naar een Eusebius, 

die het volgende over Petrus zegt: ‘Toen Petrus te Rome het Woord verkondigde, verzochten de mensen 

Marcus, hem daarbij op een afstand te volgen en het gehoorde later uit de herinnering op te schrijven, wat 

deze dan ook deed. – Wanneer dit verhaal juist is, moet Petrus dus sterk historisch hebben gepreekt. – Zulk 
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Wie wil spreken over de betekenis van Christus doet er dus beter aan zich bij Paulus te 

vervoegen, voordat hij de evangeliën ter hand neemt. De christologie wordt geschreven 

door de Geest, die de vertolker is van de gestalte Christus. Hij neemt ‘uit het zijne’ en deelt 

uit wat werkelijk van belang is. Dit is de verkondiging van Paulus. 

Noordmans komt zo op de vraag wat dan nog de waarde is van de evangeliën. Onder 

verwijzing naar Newman spreekt hij van het risico dat er vanuit de lezing van de evangeliën 

een Bijbelreligie groeit, bestaande uit de verering van ‘heilige scenes en vrome 

sentimenten’, maar waarin het persoonlijk insnijdende levende Woord verloren is gegaan. 

In Noordmans’ opvatting van de heilsgeschiedenis, gaat het steeds om het nieuwe dat God 

naast het oude zet. Hoewel God eeuwig is, sluit dit niet uit dat God in de profane 

geschiedenis redenen vindt voor zijn handelen. Juist door deze interactie komen zijn 

eigenschappen van trouw en barmhartigheid tot uitdrukking. Vanuit zijn liefde voor de 

wereld, plaatst hij na de val van de eerste Adam de tweede Adam van terzijde erbij. Tot die 

tijd bestond er nog geen reden voor de komst van de tweede Adam. Pas toen het God 

duidelijk werd dat Israël zijn roeping niet kon dragen, werd in de volheid van de tijd de 

Christus geboren. Het oude heeft zo zijn waarde gehad in de zin dat het voor God de reden 

vormde om het nieuwe te scheppen. Door zijn oordelen krijgt de geschiedenis gestalte. Zo 

zegt Noordmans over de roeping van het volk Israël: ‘Wat Hij met Israël heeft 

doorgemaakt, is voor de wereld van ontzaglijke betekenis geworden. God heeft de wereld 

niet uitgedacht, maar Hij maakt met haar een geschiedenis door, waarin Hij zelf op ieder 

ogenblik betrokken is.’
371
  

Alles wat is, heeft een zekere waarde in de dynamiek tussen gestalte en Geest. In het 

herscheppende werk van de Geest kan men echter niet bij de oude letter blijven staan, want 

die bestaat geestelijk gezien niet meer. Paulus laat deze progressie het scherpst zien, 

wanneer hij spreekt over de wet van Mozes. In de heilsgeschiedenis betekent het nieuwe, 

het bijkomstige steeds de ondergang van het oude. De wet was ooit het radicaal bijkomstige 

en in die zin goed. Maar hij is een historische macht geworden, waar als nieuwe radicale 

bijkomstige gestalte de verzoening is geplaatst, het Nieuwe verbond, de Middelaar 

Christus. Daarom kan Noordmans zeggen dat door de genade van het kruis Israël ten onder 

is gegaan. De wet is volgens Paulus als historische macht uitgegroeid tot de Anti-Christ.
372
 

Maar juist door zijn apostolaat waarin hij de rechtvaardiging van de zondaar door het 

geloof predikt, redt hij volgens Noordmans het Oude Testament door het terug te voeren op 

                                                                                                                            
een evangelie-verkondiging is voor Paulus niet denkbaar. Wanneer deze apostel historisch wordt, dan doet 

hij dat uit het Oude Testament (Hand. 13 en 14). Of hij gaat terug op zijn eigen levensgeschiedenis (Hand. 

22; 26). Over Jezus echter wordt Paulus nooit verhalend, tenzij dan dat hij een korte historische uitbreiding 

geeft aan zijn boodschap, dat Jezus is “overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze 

rechtvaardiging” (Rom. 4:25).’ (Ibid., 296.) 
371
 Ibid., 276. 

372
 Cf.: ‘Zolang men Jezus naar het vlees bleef kennen, als Jacobus, als Petrus ook in zekere mate, met wet 

en tempel incluis, zolang leek het met de Joden een nog hangende zaak te blijven. Maar nu Paulus Jezus 

naar de Geest had leren prediken, nu had hij het zelf tot een fatale beslissing gebracht. Een wet zonder 

verdienste en zonder loon hadden zij niet willen hebben. Van genade wilden zij niet leven. Een belofte was 

hun niet concreet genoeg. Door het geloof konden zij niet bestaan. – Zo was het ook gegaan met de tempel. 

Een huis, niet met handen gemaakt, een kruis onder de blote hemel had hun diepe verachting opgewekt. Het 

offer,  daar gebracht, leek hun Gode niet welgevallig te zijn. Voor die geestelijke tempeldienst hadden zij 

geen oog. Zo had Paulus zelf, neen, zo had de Geest Israël laten struikelen. Dagelijks meer.’ (Ibid., 310-

311.) 
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de verkiezing van Israël en door in zijn Romeinenbrief de geestelijke tempeldienst te 

leren.
373
  

Die verkiezing door de Geest is de enige weg tot Jezus. Het oordeel van de Geest verklaart 

iemand tot kind van God. Deze verzekering van het geloof door de Geest kan niet worden 

vervangen door een historisch geloof. Noordmans stelt:  

 
‘Een historisch geloof kan wel volgen op een verzekerd geloof, maar er niet aan voorafgaan. 

Zo was het, toen Paulus apostel was. Zo is het nog. Wanneer wij ons afvragen, hoe heden 

ten dage een Hervormd Christen met Jezus op het nauwst in aanraking komt – wij hebben 

het in het begin al opgemerkt – dan moeten wij zeggen: door de Psalmen en de Brieven.’374  

 

Zo heeft Paulus als apostel van de Geest het primaat boven Petrus en de evangeliën: ‘Er is – 

zoals Augustinus en Calvijn zeggen – geen Teken zonder Woord. Zo kunnen wij ook 

zeggen: er zijn geen vier evangeliën zonder de Brieven, het éne evangelie. “Niemand kan 

zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest” (1 Cor. 12:3). En de Heilige Geest is de 

Briefschrijver.’
375
 

3.12 Augustinus – Rome – Reformatie – Katholiciteit 
Noordmans formuleert met zijn tegenstelling tussen Petrus en Paulus een fundamenteel 

verschil in de opvatting van traditie en geschiedenis tussen Rome en Reformatie. De 

reformatoren kwamen zonder formele binding aan de successie en de traditie tot de 

zekerheid van het geloof. Rome gelooft in een depositum fidei, een in lijsten en dogma’s 

vervatte waarheid die kan worden overgeleverd van bisschop tot bisschop. Hij maakt de 

volgende vergelijking:  

 

‘De Kerk is dan als een hereboerderij, die van vader op zoon overgaat en waar de schuren 
altijd vol zijn. Vergeleken met het profetisch karakter van het Gereformeerde leven, waarin 

alles geestelijk en eschatologisch is afgestemd, moet men hier onwillekeurig denken aan 

bloed en bodem. De successie doet de Kerk steunen op de rots Petrus en de traditie stuwt de 

waarheid tot op de dag van heden.’376  

 

Rome koestert de traditie en onderzoekt haar nauwkeurig tot op Christus zelf. Zij weet de 

Geest der waarheid geïncorporeerd in de kerkgeschiedenis. Noordmans wil dit onderzoek 

niet diskwalificeren, maar stelt wel dat als men de geschiedenis niet verstaat naar de Geest, 

maar naar de letter dit de geschiedenis tot antiquiteit maakt. Een dergelijke houding wreekt 

zich helemaal, wanneer men vanuit dit perspecitief het Nieuwe Testament leest. Met 

Calvijn pleit Noordmans niet alleen voor een literair-historisch lezing, maar ook voor een 

wereldhistorische of mystieke lezing. De letterlijke, historische betekenissen gaan namelijk 

op in de heilshistorische betekenis. Daarom dient men niet slechts op het verleden gericht te 

                                                 
373
 Cf.: Ibid., 308.  Het is wederom Augustinus geweest die de betekenis van deze tempeldienst in grote 

mate heeft verstaan: ‘Hoe de dienst in die geestelijke tempel toegaat, daarvan heeft Augustinus een 

treffende beschrijving gegeven: “Hem (God) zijn wij de dienst schuldig, die in de Griekse taal latreia 

(offerdienst) genoemd wordt; hetzij in de sacramenten of in onszelf. Want wij zijn allen samen zijn tempel 

en elk voor zich zijn tempel.” “Ons hart is, als wij het tot Hem opwaarts heffen, zijn altaar; met Zijn 

Eniggeborene verzoenen wij Hem door de priester; wij slachten Hem bloedige slachtoffers, als wij ten 

bloede toe voor Zijn waarheid strijden; wij branden Hem reukoffers met de zoetste wierook, als wij voor 

Zijn aangezicht in vrome en heilige liefde ontvlamd zijn”.’ (Ibid., 305-306.) 
374
 Ibid., 320-321.  

375
 Ibid., 321. 

376
 Ibid., 326. 
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zijn, maar voornamelijk op de toekomst. Na Pasen Pinksteren, na Petrus Paulus, na Rome 

de Reformatie.  

Wanneer men streeft naar een Una Sancta, naar een werkelijk Bijbelse katholiciteit, dan 

kan dat enkel de toekomstige Katholiciteit betekenen. Men moet niet met Petrus Christus 

willen opvolgen, maar hem met Paulus tegemoet gaan. Op het historische fundament van de 

evangeliën en de eerste gemeente staan de zuilen van Petrus, Johannes en Jakobus. Wie 

hierop de kerk bouwt, rekent niet met de wijze waarop God de heilsgeschiedenis schrijft. 

Gods trekt het spoor langs de als een ontijdig geborene apostel Paulus. ‘De weg van deze 

apostel is een enkel spoor, absoluut historisch. Zijn geschiedenis is ons in de Handelingen 

voluit verteld en het Nieuwe Testament bestaat verder bijna geheel uit zijn Brieven. Het 

verhaal is compleet en het levert ons in geen enkel opzicht een verzameling oud-christelijke 

antiquiteiten.
377
  

De Kerk en de geschiedenis bevatten wel structuren, maar het zijn geen historische maar 

geestelijke verbanden. Om deze reden kan de Oosterse Orthodoxie volgens Noordmans 

geen structuren leveren voor de Una Sancta. Rome heeft voor op de Oosterse Kerk, dat zij 

geen aanschouwelijke toestand heeft gecreëerd, maar geschiedenis heeft gemaakt. De 

momenten staan niet naast elkaar, maar na elkaar. De successie heeft een zeker progressief 

karakter. Maar als antiquiteit staat de stoel van Petrus nog steeds in Rome. Het absolute 

enkele historische spoor van Paulus heeft ze niet vervolgd. Toch ligt in het oecumenisch 

gesprek op dit punt een opening, volgens Noordmans. Rome kent geschiedenis. Tegenover 

de Reformatie plaatste zij de Contra-Reformatie. Er zit beweging in en er is een doel, een 

gerichtheid. Het wezenlijke oecumenische gesprek dient dan ook tussen Rome en 

Reformatie plaats te hebben, zo meent hij:  

 
‘En wanneer wij in de oecumenische beweging met Rome geconfronteerd worden, dan 

voelen wij op dat punt onze verwantschap. Niet tot de Oriëntalen en niet tot de Anglicanen 

voelen wij ons, als het er op aankomt, aangetrokken, maar tot de Roomsen. Tussen hen en 

ons moet de beslissing vallen ten opzichte van de Una Sancta. Die anderen zijn ons te 

formeel, te bedrieglijk-breed, te schijnbaar-omvattend. Men kan slechts een-worden, als 

men zich samen strekt naar een prijs der roeping Gods (Phil. 3:14), een doel in en achter 

deze wereld. Daarin ligt opgesloten, dat men wil ophouden met te duren. De pauselijke stoel 

heeft deze discontinuïteit als mogelijkheid in zich.’378 

 

Noordmans zegt zich als Westers christen verwant te voelen met de Rooms-katholieken, 

omdat zij ondanks het Petrusambt Paulinische christenen zijn en vanuit hun midden het 

Paulinisch Réveil, zoals Noordmans de Reformatie duidt, is geboren.
379
 De verwantschap 

met Rome is vele malen groter dan met de Oosterse Kerk. Noordmans noemt Rome dan 

ook de mystische stad van Paulus. Wie niet vanuit een gerichtheid op het verleden in de 

geschiedenis geïnteresseerd is, maar vanuit de toekomst die gelooft niet in het Rome van 

Petrus, maar in dat van Paulus. En dan komt de Petrusstoel leeg te staan. Noordmans ziet in 

de binnen de Kerk van Rome groeiende aandacht voor de positie van de leek en de arbeider 

een omslag richting de werkelijke oecumene. Binnen de Hervormde Kerk ziet hij echter 

tendensen ontstaan in omgekeerde richting, zowel bij hen die naar restauratie neigen als 

ook in de liturgische beweging met als één van de belangrijkste representanten Van der 

                                                 
377
 Ibid., 336. 

378
 Ibid., 339. 

379
 Cf.: ‘Wij zijn met Rome meer van enen huize dan met Byzantium. Met Rome hebben wij gemeen de 

Latijnse nuchterheid, de discipline, het officium (het ambt), de ordo (de sobere regel), het ministerium (de 

aardse dienst).’ (Noordmans, 'Liturgie (1939),' 54.) 
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Leeuw.
380
 Zoals eerder gezegd omarmt Van der Leeuw volgens Noordmans deze met zijn 

incarnationalisme en visie op de liturgie de Oosterse Orthodoxie. Vanuit deze ontwikkeling 

kan de verhouding Rome-Reformatie in het heden plots omgekeerd komen te liggen:  

 
‘Wij konden opmerken welk een groot verschil het maakt of men, inzake kerkorde, de weg 

der historie achterwaarts of voorwaarts aflegt. In de eerste richting zagen wij Hervormde 

predikanten, die bezig waren een bisschop te zoeken. In de andere waren het Rooms-

Katholieken, die doende waren leken te mobiliseren, met het oog op de nood der tijden. Zij 

hadden ontdekt dat deze in zulke tijden meer voor de Waarheid hadden gedaan dan de 

bisschoppen. Zij stootten bij hun werk als vanzelf op de vragen van de dag, terwijl bedoelde 

Hervormden zich dreigden te verlopen in kerkelijke precieuzigheden en preciesheden.’381 

 

Het gaat Noordmans dus om het wezen van de Reformatie en niet slechts om haar 

historische gestalte die evengoed scheefgroei vertoont. Als men dan vraagt waar het Calvijn 

in zijn kerkinrichting en ambtstructuur om ging, dan was alles erop gericht dat niemand 

over een ander kon heersen binnen de gemeente. Met het ambt van de presbyter, de 

ouderling, grijpt hij terug op de opvatting van het bisschopsambt van de Vroege Kerk. 

Bisschoppen als Athanasius en Augustinus waren geen kerkvorsten zoals de bisschoppen 

met name vanaf de twaalfde eeuw dat waren geworden. In plaats van administrateurs en 

bureaucraten waren ze predikers en zielzorgers die geheel ten dienste stonden van de 

gemeente. Deze ambtsopvatting zoekt Calvijn in de beweeglijke figuur van de presbyter die 

uit het midden van de gemeente opkomt.
382
 De eenvoud die de Reformatie tegenover Rome 

zocht, drukt volgens Noordmans een grotere mate van katholiciteit uit dan de 

uitgebreidheid van Rome. Zo komt hij tot de volgende interpretatie van de Reformatie: ‘Dat 

is geen haeresie, geen weglopen met een stuk van de Waarheid, maar een weer-opnemen 

van Rome’s mystische roeping en een verder-trekken op Paulus’ spoor naar het Westen. 

Over de breuk, die daarbij ontstond, had een ander “Romeinen 9-11” geschreven kunnen 

zijn.’
383
 Noordmans vergelijkt de verhouding tussen Rome en Reformatie met de tijd van 

Augustinus, toen de Westerse Kerk het Romeinse rijk opving in haar val en de ondergang 

van het Avondland voorkwam. Zo heeft de Reformatie in de zestiende eeuw de Kerk van 

Rome opgevangen toen zijzelf viel. In deze zin ‘teert’ de Roomse Kerk nog steeds op de 

Reformatie, aldus Noordmans.
384
  

                                                 
380
 Cf.: Van der Leeuw speelde een voorname rol in de zogenaamde liturgische beweging, die naar een 

allang bestaand rooms-katholiek en anglicaans voorbeeld de calvinistische erediensten met de eenzijdige 

nadruk op de prediking wilde verlevendigen door naast de kansel de avondmaalstafel een even belangrijke 

functie in de diensten te geven en door in het kerkelijke jaar een vaste structuur aan te brengen. De 

liturgische beweging streefde ernaar de aanwezigheid van God in de dienst te ervaren en te vieren.’ (E.P. 

Meijering, Het Nederlandse christendom in de twintigste eeuw (Amsterdam: Balans, 2007), 151.) Voor 

Noordmans reactie op Van der Leeuw, zie met name: Noordmans, 'Liturgie (1939).' 
381
 Noordmans, Gestalte en Geest, 344. ‘De Rooms-Katholieke Kerk, die de bijbel aan de leken geeft; die 

hun geestelijke liederen toestaat, waaronder Luthers naam voorkomt; die meer werk wil gaan maken van 

het Evangelie in de prediking; die het protestantse levensgevoel in zich wil opnemen; en die ter andere zijde 

de levens der heiligen met Newman van groter waarde gaat houden dan de successie der pausen – deze kerk 

komt op den duur voor een keuze te staan.’ (O. Noordmans, 'Oudheid en Waarheid,' in: Verzamelde werken 

deel VI: De kerk en het leven. Liturgische, oecumenische en culturele vragen, red. J.M.  Hasselaar e.a. 

(Kampen: J.H. Kok, 1986), 413.) 
382
 Cf.: Noordmans, Gestalte en Geest, 345-347. 

383
 Ibid., 350. 

384
 Cf.: ‘Iets dergelijks heeft bij de Kerkhervorming plaats gehad. Het kerkelijke Rome had zich in de loop 

der eeuwen te veel van het politieke Rome eigen gemaakt. In de vijftiende en de zestiende eeuw werden de 

gevolgen daarvan overal zichtbaar. In zulk een gestalte is een kerk allerminst een argument voor de 
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Het verschil tussen Rome en Reformatie kan dan ook worden geduid met de woorden 

incarnatie en inspiratie. De weg van Pasen naar Pinksteren en van Petrus naar Paulus is 

onomkeerbaar. Zo ook kan men van Genève niet terugkeren naar het Rome van Petrus, 

noch van de presbyter naar de bisschop. Juist in de ambtsopvatting van Rome en 

Reformatie ziet Noordmans het onderscheid tussen Woord en Geest. Treffend komt dit tot 

uitdrukking in het volgende citaat: 

 
‘Want het is juist, wat Von Balthasar opmerkte, dat het tweede artikel, houdende de 

Christologie, zich in het Westen vrij rustig heeft gehouden. Of men daarover leest bij 

Augustinus of bij Thomas of bij Calvijn, dat maakt niet zoveel verschil. Het is juist dat 

derde artikel, waarbij de progressie valt op te merken. Reeds Augustinus maakt in zijn De 

Civitate de opmerking, dat dit derde artikel het typisch christelijke inhoudt. Plotinus en 

Porphyrius, die heidense wijsgeren – zo schrijft hij – kenden God de Vader en God de Zoon 

wel, maar over de Heilige Geest zeiden zij niets of niets duidelijks. En een Kerk, met een 

geloofsregel kenden zij niet. Hun ontbrak de nederigheid (De Civ. X. 23, 28, 29). Zo 

schreef de vader der Westerse Christenheid. – En lees nu bij het licht van deze uitlatingen 

van de bisschop die van een lerende presbyter, meer dan duizend jaar later. Ik bedoel het 

derde en het vierde boek van de Institutie van Calvijn, in welke boeken het juist gaat over 

de Heilige Geest en over de Kerk. Men kan ze noemen een uitwerking van het program, dat 

de bisschop had geproclameerd. Over de Vader en de Zoon geen verheven speculaties; 

enkel het sola fide, door de Heilige Geest. En dan de nederigheid, de overgang van 

bisschop tot presbyter, “het uit het stof verrezen mannetje” (Inst. IV, 3,1).’385 

 

Precies hier, in de uitwerking van de leer van de Geest, ziet Noordmans het onopgeefbaar 

karakter van het Westerse christendom – Rooms en reformatorisch – tegenover de Oosterse 

Kerk. Het filioque betekent juist dat niet alleen God Geest is, maar dat ook de Heer Geest 

is, zo stelt hij. Met deze belijdenis heeft het Westen de Oosterse liturgie opengebroken en is 

er ruimte gekomen voor de progressieve geschiedschrijving van de Geest als vertolking van 

het werk van het vleesgeworden Woord.
386
  

Binnen dit kader krijgt Noordmans’ strijd tegen de liturgische beweging met haar 

incarnationalisme extra reliëf. Waar met name Van der Leeuw teruggrijpt naar de Oosterse 

liturgie en de reformatorische liturgische soberheid afwijst, komt de Geest in het gedrang. 

In de Oosterse sacramentenleer staat het mysterie centraal en wel in deze zin, dat 

‘sacramenteel besef en redenerende theologie omgekeerd evenredig’ aan elkaar zijn. Er is 

hier geen sprake van een spanning tussen teken en zaak.
387
 Volgens Van der Leeuw is dit 

‘monisme’ verbroken bij Augustinus. Boven is reeds gezegd dat binnen het 

incarnationalisme een verschuiving plaats heeft van het kruis naar de incarnatie. Voor de 

                                                                                                                            
goddelijke openbaring, indien zij het al ooit kan zijn. Toen heeft dan de inderdaad gezegende 

Kerkhervorming plaats gehad. De leer en de praktijk der kerk werden daarbij uitermate vereenvoudigd. Het 

ging weer opnieuw, als bij Augustinus, om het hart der kerk: Gods vrije verkiezing en genade en niet om de 

monumentale omtrekken van een historisch lichaam.’ (O. Noordmans, 'Rome en de Reformatie,' in: 

Verzamelde werken deel VI: De kerk en het leven. Liturgische, oecumenische en culturele vragen, red. J.M.  

Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1986), 454.) 
385
 Noordmans, Gestalte en Geest, 351. 

386
 Cf.: ‘Door deze belijdenis wordt de hele ontwikkeling der Westerse Christenheid gestuwd. Daardoor 

wordt het hele Evangelie als ’t ware van de hemel op de aarde getrokken, vernietigd, vernederd, 

vermenselijkt, verinnerlijkt, toepasselijk gemaakt. Het Westen geeft de Liturgie, het hemelse spel van het 

Oosten, prijs en concentreert zijn aandacht op de offerande van Christus in een sobere eredienst (Rom. 

12:1), te vieren in aardse nederigheid en eenvoud, met een “geestelijk eten en drinken” (Calvijn).’ (Ibid., 

352.) 
387
 Cf.: Ibid., 345-355. 



3. O. Noordmans – Een schat in aarden vaten 

   

209 

sacramenten betekent deze verschuiving dat ze nu tot organen worden van de incarnatie 

waardoor zij hun instrumenteel karakter verliezen. Noordmans meent dat er dan een 

mysterieleer ontstaat: 

 
‘De mysterieleer ziet de sacramenten als één geheel. Er is eigenlijk maar één sacrament. En 

het middenpunt daarvan is het Heilig Avondmaal, omdat dit de incarnatie het meest 

onmiddellijk representeert. Het is nu geen geheimenis, waarin het kruis, de dood des Heren, 

uitsluitend of overwegend tot ons spreekt. Neen, de hele heilsgeschiedenis, de incarnatie in 

al haar momenten, van de geboorte van Jezus tot de hemelvaart, wordt daar opnieuw tot een 

tegenwoordigheid. Onder het sacrament ritselt het leven van de opgestane Heer. Dat gehele 

leven is present in de cultus. Het sacrament is geen herhaling van de historie.’388 

 

De incarnatie heeft binnen deze theologie een positieve doorwerking, zoals gezegd. Zij 

wordt verlengd in het leven van de kerk en de gelovigen. De sacramenten en de 

geschiedenis worden zo de vormen waarvan het door de incarnatie ontstane 

opstandingsleven de inhoud is. De geschiedenis krijgt zo geen herhaling, maar een 

voortduur die in het sacrament tot gelijktijdigheid wordt. Door de positieve verbinding van 

vorm en inhoud vloeit de genade voortdurend over in het heden en zijn God en mens op 

deze wijze verbonden. Overeenkomstig de Griekse liturgie ontstaat er nu een dynamisch 

realisme, doordat vanuit het sacrament het opstandingsleven doorbreekt waaraan de 

gelovige deelkrijgt en vanwaaruit hij gaat handelen.
389
  

Noordmans plaatst hiertegenover wat hij noemt de Westerse sacramentsopvatting. 

Augustinus noemt het sacrament het zichtbare Woord. Volgens hem komt in het sacrament 

het Woord bij de tekenen. In zijn strijd met de Donatisten maakt hij onderscheid tussen het 

sacrament als zodanig en de kracht of werking van het sacrament. Ook wanneer het 

sacrament door een afvallige bisschop is bediend, behoudt het zijn kracht. Maar hij plaats 

het sacrament als zichtbaar Woord wel in het midden van de zichtbare Kerk, waardoor het 

sacrament niet opgaat in zijn kracht en zo tot gnostiek wordt. Tevens maakt hij het 

onderscheid tussen het sacrament en de zaak, waarmee hij wil uitdrukken dat er geen 

automatische werking van het sacrament uitgaat, waardoor het een heidens ritueel zou 

worden. Wanneer het sacrament vleselijk, naar de mond wordt gebruikt en niet geestelijk, 

naar het hart, dan behoudt het sacrament zijn werking zonder echter tot heil van de 

gebruiker te zijn. Augustinus houdt in zijn onderscheid teken en zaak bijeen, net zoals hij 

Kerk en sacrament samenhoudt met de goddelijke predestinatie als ook de historische en 

eeuwige kerk. Dit realisme tracht noch te vervallen in mysticisme, noch in ritualisme. 

Augustinus moet daarom zowel gezien worden als degene die het Westers christendom de 

predestinatieleer heeft meegegeven, alsook is hij de grondvester van de sacramentenkerk.
390
 

En ook hier is het weer Calvijn die op Augustinus voortbouwt. Hij noemt met Augustinus 

het sacrament het zichtbare Woord en maakt eveneens het onderscheid tussen sacrament en 

zaak, hoewel hij minder de nadruk legt op de kracht van het sacrament, als wel op de 

taal.
391
 Calvijn heeft eveneens zijn weg gezocht tussen het mysticisme van in zijn geval de 
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 Ibid., 372. 
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 Cf.: Noordmans, 'Liturgie (1939),' 73. 

390
 Cf.: O. Noordmans, 'Het zichtbare Woord (1947),' in: Verzamelde werken deel VI: De kerk en het leven. 

Liturgische, oecumenische en culturele vragen, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1986), 314-

318. (Noordmans verwijst hier naar drietal werken van Augustinus: Contra Faustus 19, 16; Tractatus In 

Johannis Evangelium 80, 3; De Baptismo contra Donatistas 6, 11) 
391
 Cf.: ‘Calvijn haalt de uitspraak van Augustinus aan: Non quia dicitur, sed quia creditur.’ (Cf.: Calvijn, 

Institutie IV, 14, 4; Augustinus, Tractatus in Iohannis Evangelium, 80, 3) (Ibid., 314.) Cf.: ‘De sacramenten 

stellen ons, zegt Calvijn, de beloften ‘ad vivum’ voor; dwz. God tekent ze als een schoolmeester voor zijn 
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wederdopers en het ontstane ritualisme van Rome. Noordmans analyseert: ‘Calvijn heeft 

ook de verkiezing heel sterk geleerd en zich bij Augustinus aangesloten, die hij geregeld 

aanhaalt in zijn Institutie. Door zijn strenge kerkorganisatie en de kerkelijke tucht is echter 

het gevaar bezworen, dat deze kerken enkel op de vrije genade zouden gaan drijven; waar 

anders wel gevaar voor zou geweest zijn, nu de roomse hiërarchie was weggevallen.’
392
 In 

de Nadere Reformatie is dit spanningsveld opgeheven naar de mystieke zijde in 

bevindelijke zin, doordat de volle nadruk op de uitverkiezing kwam te liggen waardoor men 

meende dat kerkgang en sacrament overbodig werden. In de negentiende eeuw kwam zowel 

de predestinatieleer als ook de tucht in een kwaad daglicht te staan. Maar de liturgische 

beweging kan volgens Noordmans geen oplossing bieden voor dit probleem.  

In de lijn van Augustinus en Calvijn moet de nadruk vallen op Woord, sacrament èn Geest, 

die door Woord en sacrament in het hart van de mens het geloof werkt. Noordmans stelt dat 

niet vanuit de schepping, maar vanuit Pinksteren over de sacramenten moet worden 

gesproken. Dan is er geen sprake van een organisch karakter, maar komt er weer alle ruimte 

voor het oordeel en de barmhartigheid van God. Dan breekt niet de hele heilsgeschiedenis 

door in het sacrament, maar in doop en avondmaal wordt de gehele levensgeschiedenis van 

de zondaar samengevat van geboorte tot de dood, van de erfzonde tot aan het offer. Dit 

negatieve realisme blijft open voor de bijzondere genade en blijkt juist zo universele 

strekking te hebben. Noordmans stelt tegenover de liturgische beweging: 

 
‘Zo laten wij Woord en sacramenten als pijlers in de kerkdienst onverbonden staan. Wij 

maken de preek niet sacramenteel en wij wissen, ook als wij het sacrament met Augustinus, 

Luther en Calvijn verbum visibile noemen, het onderscheid tussen Woord en sacrament niet 

uit ten bate van het eerste. Wij laten ze van Christuswege uitgaan in deze zondige wereld, 

zonder dat wij zien hoe daaruit een hogere werkelijkheid zou kunnen ontstaan, die nu reeds, 

lang voordat geopenbaard is, wat wij zijn zullen, door een soort magisch ritualisme op ons 

zou kunnen inwerken. Wij laten dat aan God over.’393 

 

Noordmans onderschrijft dat het in zekere zin waar is dat de lex orandi ook de lex credendi 

is en omgekeerd, maar wijst er tegelijkertijd op dat binnen de Westerse Kerk de 

geloofsregel een grotere plaats heeft ingenomen, wat geresulteerd heeft in een eenvoudiger 

en meer sobere liturgie dan die van de Oosterse Kerk.
394
 En ook op het gebied van de 

liturgie heeft de heidenapostel Paulus het primaat boven de andere apostelen. De 

pneumatische liturgie is per definitie open van structuur en toekomstgericht. De Geest laat 

zich niet opsluiten in de cultus of de kerk. In die zin ligt de liturgie op het zendingsveld en 

op de straat. 
395
 Zoals Augustinus de Kerk de juiste verhouding tussen wet en genade heeft 

geleerd in zijn strijd met Pelagius, zo heeft Calvijn in navolging tot Paulus en tegenover 

                                                                                                                            
kinderen op het bord, zoals Augustinus reeds zei. Daarom wil Calvijn het sacrament met deze kerkvader 

een zichtbaar Woord noemen.’ ‘Zo realistisch is deze Latijnse theoloog, die bijna op iedere bladzijde 

Augustinus aanhaalt, niet. De kernspreuk van zijn Institutie is: loco rei in verbo acquiescimus. (ipv in de 

zaak, vindt ons geloof rust in het Woord).’ (Noordmans, 'Liturgie (1939),' 66-67.) 
392
 Noordmans, 'Het zichtbare Woord (1947),' 318. 
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 Noordmans, 'Liturgie (1939),' 58. 
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 Ibid., 98. 

395
 Cf.: ‘En Lydia, de eerste christin in Europa, kwam tot bekering in ’t vrije veld. Wie Paulus in de 

Handelingen op zijn reizen volgt, ziet hem niet bezig de Heilige Geest in een liturgie te spinnen tot een 

‘geest der liturgie’. Maar wèl merkt men dat de Heilige Geest de reizen van de apostel van etappe tot etappe 

bestuurt. Dàt noemt Paulus zijn liturgie, d.i. zijn apostolische bediening, die zich geheel binnen de leiding 

des Geestes beweegt. Die liturgie wordt telkens gewijzigd (Hand. 16:6 en 7) en afgebroken (Hand. 28:16). 

Want het werk des Geestes is groter en omvat de liturgie.’ (Ibid., 121.) 
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Rome de verhouding tussen offer en Evangelie omgedraaid, zodat het hele leven een 

offerande wordt.
396
 

Tegenover de liturgische beweging heeft Rome echter dit voor, dat zij het sacrament nooit 

als orgaan, maar als teken is blijven verstaan. Ondanks de leer van de ingegoten genade 

(gratia infusa) blijft er een zeker onderscheid bewaard in de zin dat Christus eerder vóór de 

mens is, dan in hem. In de sacramentsopvatting van de liturgische beweging valt de afstand 

tussen God en mens weg en is er noch voor het Woord, noch voor de Geest werkelijk 

plaats. Het woordkarakter van het sacrament moet  echter bewaard blijven, aldus 

Noordmans.
397
 Waar de liturgische beweging langs empirisch-historische weg het contact 

met de Vroege Kerk legt, heeft de Reformatie aansluiting gezocht vanuit de regel van het 

geloof, de regula fidei. ‘Zo is zij gekomen tot de theofanie in het Woord, in plaats van die 

in de liturgie.’
398
 Ook in de sacramentsleer kunnen Woord en Geest niet samenvallen. 

Noordmans vindt voor deze opvatting wederom steun in de leer van de Vroege Kerk: 

 
 ‘Het is de incarnatie, die in de vroege kerk de epiclese wakker riep, het roepen om de 

Heilige Geest, dat later, althans te Rome, door de oblatie geheel verdrongen werd. Deze 

incarnatie is een offerande, die van boven blijft komen, doordat zij opgenomen wordt in de 

uitstorting des Heiligen Geestes, zodat zij niet mysterieus door de wereld ritselt, maar aan 

ieder in zijn eigen taal met duidelijke stem gepredikt wordt.’399  

 

De Geest doorbreekt daarom elke mysterieleer. Niet de continuïteit van een organische 

verbinding met de heilsgeschiedenis, maar de discontinuïteit van de oordelen van God 

geven zekerheid en vastheid aan het geloof, omdat de oordelen van de Drie-ene God een 

eenheid vormen. Noordmans stelt:  

 
‘Deze prediking des Geestes, die alles uit het werk van Jezus Christus neemt, laat Zijn 

geschiedenis niet één geheel blijven, zoals de mysterieleer dat eist, maar breekt die in 

stukken en verklaart van elk stuk de heilsbetekenis. Daarnaar richtte de Westerse kerk zich 

in beginsel. Augustinus sprak er zo over in zijn Enchiridion en de Heidelbergse 

Catechismus vraagt nog steeds: Wat nut dit u? en: Wat nut u dat?’400  

 

Augustinus heeft deze christelijke epiclese moeten leren. Aanvankelijk begeerde hij naar 

neoplatoonse model slechts God en de ziel te kennen, zo blijkt in zijn Soliloquia. Maar 

wanneer hij Christus tussenbeide leert plaatsen, ontstaat ook de juiste aanroep van de Geest: 

Kom, Here kom!
401
 Zo is de Kerk voor hem apostolair, katholiek en dus gericht op de 

toekomst van de Heer. Het is geen dichtgetimmerd huis, maar een nest waar hij ‘zich de 

veren wil laten schudden’. Op deze wijze heeft de kerk in de twintigste eeuw weer kerk te 

zijn, gehoorzaam aan haar zending en gericht op de eeuwigheid. 

 

3.13 Besluit 
Met de bespreking van deze specifieke oecumenische gerichtheid van Noordmans’ 

theologie keert in zekere zin de thematiek van de eerste paragraaf terug. Daarom is het tijd 
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om de balans op te maken. Noordmans’ theologische arbeid is sterk gericht op de 

geestelijke nood die hij in de twintigste eeuw ervaart en alleen maar groter ziet worden. Na 

de Eerste Wereldoorlog groeit de crisis en ontwikkelt zich het heidendom van met name de 

bloed-en-bodem-cultus die hij uiteindelijk ziet uitmonden in ‘de vreselijke diepten des 

Satans’: de Tweede Wereldoorlog.
402
 De crisis is vooral zo groot, omdat ze zowel de 

wereld als ook de kerk in de wereld treft, terwijl het nu juist de taak van de kerk is om het 

geestelijk leven vorm te geven en te verbreiden door de prediking van het Woord. De crisis 

van de wereld ligt in deze zin dus besloten in de crisis van de prediking.  

Belangrijk voor Noordmans doorgronding van deze geestelijke crisis, is zijn visie op de 

negentiende eeuw. Deze eeuw heeft volgens hem een sterk ontbindende werking gehad en 

betekende de voltooiing van het afbraakproces van de middeleeuwse kerk. Al vroeg ziet 

Noordmans het als grote schade dat het op elk levensgebied aan gezag ontbreekt, zoals 

doorklinkt in deze latere typering van de negentiende eeuw: ‘Een sterk materialistische 

levensbeschouwing dreigde alle geestelijke eenheden op te lossen. Stijlloosheid en 

tuchteloosheid vierden hoogtij op elk gebied en zo ook in de kerk.’
403
 De richtingenstrijd 

die de Nederlandse Hervormde Kerk in het laatste kwart van de negentiende eeuw 

verscheurt, is voor hem ten diepste een vraag naar de belijdenis van de kerk. Het Algemeen 

Reglement van 1816 is er grotendeels debet aan geweest, dat de kerkorganisatie tot een lege 

vorm is geworden waarin voor de inhoud van de belijdenis geen ruimte was. De kerk stond 

daarom weerloos tegenover de opkomende vragen omtrent geloof en wetenschap en kerk en 

cultuur.  

Tijdens het interbellum ontwikkelt zich bij Noordmans steeds meer het besef dat  een 

uitweg uit de impasse slechts gevonden kan worden als de Hervormde kerk tot 

reorganisatie komt en wel vanuit het besef van haar katholiciteit en eschatologische 

gerichtheid. Het antwoord kan niet in het verleden liggen, zoals de antirevolutionaire 

confessionelen beogen, noch in een bepaalde synthese met de moderne cultuur zonder een 

werkelijk kerkbegrip zoals bij de vrijzinnigen en vele moderne ethischen. En de ‘revolutie’ 

van de neocalvinisten die hun kracht in het isolement zochten, is Bijbels gezien helemaal 

een onmogelijkheid. De enig legitieme vorm van kerkelijk conservatisme ligt besloten in 

het katholiciteitsbegrip, namelijk in het belijden van het apostolisch gezag. Maar juist de 

notie van katholiciteit maakt dat dit conservatisme een uiterst progressief, zo niet een 

revolutionair karakter heeft.
404
 De kerk is gericht op het eschaton, het Koninkrijk der 

hemelen. Deze revolutionaire tendens heeft niets te maken met de revolte van Kuyper die 

juist de katholiciteit van de kerk prijsgaf en een burgerlijke elite-kerk stichtte.
405
  

In zijn bezinning op de toekomst van de kerk snijdt Noordmans ook diep in eigen vlees in 

de zin dat hij de ethische richting waarmee hij zichzelf het meest verwant voelde, onder 

scherpe kritiek stelt. Tegelijkertijd blijkt dit een zuiverend proces te zijn, waardoor hij het 

ethische beginsel vruchtbaar acht om de cultuursynthese die met name de latere ethischen 

hebben gezocht, te doorbreken. Hij zoekt een eigen weg in de worsteling die De la 

Saussaye heeft gevoerd om de christelijke vrijheid en het gezagselement binnen het geloof 
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te formuleren, juist ook in relatie tot de Rooms-katholieke kerk. Tevens werkt hij de wijze 

waarop De la Saussaye met de kerkgeschiedenis omgaat verder uit door het progressieve 

element niet enkel binnen de geschiedenis werkzaam te zien, maar consequent toe te passen 

op de scheppingsleer en de eschatologie, die nu een heel eigen kritisch scheppende werking 

krijgen en de geschiedenis van het einde uit voortstuwen: van de zondeval naar het kruis 

richting de toekomst van het koninkrijk der hemelen. 

In de theologie van Gunning ziet hij de kritische werking van het ethische waarheidsbegrip 

reeds terug en hij blijft deze leermeester trouw, juist in diens benadrukking van de 

katholiciteit van de kerk en haar eschatologische gerichtheid.
406
 Gunning wilde in zijn 

uitspraak hoger dan de kerk de richtingenstrijd transcenderen door te wijzen op Jezus 

Christus als het hoofd der kerk en door de bede om de Geest. Hij bracht de verticale 

gerichtheid weer naar voren in navolging van de Vroege Kerk die sterk de wederkomst van 

de Heer verwachtte. In Gunnings liefde voor de kerk herkende Noordmans Augustinus’ 

liefde voor de kerk ‘als zijn eigen moeder’.
407
 Noordmans heeft Gunnings visie op de kerk 

als de heilige processie van patriarchen, profeten, apostelen, martelaren en heiligen verder 

uitgebouwd langs de lijnen van Augustinus’ De civitate Dei. Tevens heeft hij zijn 

onderscheid tussen vorm en Geest uitgewerkt tot een pneumatologisch-hermeneutisch 

principe om de Bijbel en de geschiedenis te verstaan. Bij Gunning treft hij de ontwikkeling 

aan van een apostolisch kerkbegrip dat hem zelf zo lief is geworden. Over Gunning en de 

kerk zegt hij onder andere:  

 
‘De opoffering van het nationale, het op de voorgrond brengen van het Woord tegenover het 

geweten, het roepen om tucht, ze wijzen alle drie op een hogere verschijning van de kerk, 

een openbaring van geest en van waarheid, die met gezag over de harten komt. Een kerk, 

waarvan Augustinus’ woord zou gelden, dat hij het Evangelie niet zou geloven als het gezag 

der kerk hem daartoe niet bewoog. Een katholieke kerk.’408 

 

Tevens verhoudt Noordmans zich in deze tijd diepgaand met de dialectische theologie en 

dan in het bijzonder met het denken van Barth. Op tal van punten voelt hij zich verwant met 

deze kritische theologie, die radicaal de onbekende God predikt en de negentiende-eeuwse 

idee van de persoonlijkheid stukslaat. Noordmans leert zelf eveneens radicaal rekening te 

houden met de oordelen van God in de tijd, die elke vorm van natuurlijke theologie 

vernietigd.  
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kerk in het dogma der Drieëenheid aanneemt.’ (Ibid., 366.) 
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De crisis waarin de wereld verkeert en de crisis in kerk en theologie hangen voor 

Noordmans zoals gezegd onmiddellijk samen en de richting om uit de impasse te komen, 

dient gezocht te worden in de reformatorische pastorale dogmatiek. Zijn reconstructie van 

de geschiedenis van het christendom brengen hem uiteindelijk tot de kern van de pastorale 

dogmatiek: de predestinatie of de belijdenis van de trinitarische God is het hart van de kerk. 

Bij Calvijn komt in de pastoraal de emancipatie van de gelovige tot stand doordat deze zich 

in nederigheid leert buigen voor het goddelijk gezag dat in het gereformeerde theocratische 

ideaal tot uitdrukking wordt gebracht. Alleen wanneer de Reformatie daadwerkelijk als de 

voortzetting van de Vroege Kerk kan worden gelegitimeerd en ten volle haar katholiciteit 

kan worden beleden, kan ook in het heden op deze weg worden voortgegaan. Noordmans 

lijkt zich te bezinnen op de vraag of de Reformatie mislukt is, zoals in zijn tijd soms 

gesuggereerd wordt. Is de kritiek van Rome dat de Reformatie enkel verdeeldheid brengt 

terecht? Zijn verstaan van de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament en tussen 

Jezus Christus en de Geest brengen hem op het spoor van Paulus, Augustinus en Luther en 

Calvijn die de ruggengraat vormen van de Westerse Kerk. Vanuit deze overtuiging bestrijdt 

hij elke kerkelijke stroming die de eenheid in dit leven zoekt en zich vastgrijpt aan 

vergankelijke gestalten. De ware katholiciteit van de kerk ligt in het eschaton waar de Heer 

van de Kerk aan de rechterhand van de Vader zit. In de geschiedenis is hij aanwezig als de 

Lijdende, de geofferde en de Geest vertolkt de waarheid fragmentarisch opdat de mens zijn 

leven tot eredienst aan God maakt. 

Deze lijnen komen onder andere samen in Noordmans’ inzet voor de vereniging 

Kerkopbouw, later fuserend met Kerkherstel.
409
 Beide verenigingen bezinnen zich op de 

nabije toekomst van de Hervormde Kerk inzake kerkorde, belijdenis en tucht met als doel 

dat de Nederlandse Hervormde Kerk weer een belijdende kerk zal zijn. In zijn participatie 

aan Kerkopbouw blijkt ook hoezeer Noordmans’ geschiedenisbegrip zijn hele denken 

doortrekt. Juist wanneer hij meent dat de kerk zich haar oecumenisch karakter meer moet 

herinneren, onderwerpt hij vanuit de gerichtheid op de eschatologische eenheid de Bijbelse 

geschiedenis en de traditie van de kerk aan een diepgaand onderzoek. Wanneer hij uitlegt 

waar het Kerkopbouw om te doen is, dan stelt Noordmans dat ‘wij ons willen plaatsen op 

de historische basis der bijzondere en oecumenische geloofsbelijdenissen en dat wij ons 

willen stellen in de weg der levende traditie, die van de belijdenissen uitgaat’.
410

 Het gaat 

hem dan niet om een aansluiting in formele of intellectuele zin, want dan slaat de levende 

traditie dood waardoor er van kerkopbouw geen sprake meer kan zijn. Noordmans zoekt 

naar de diepste drijfveren van de martelaren en naar de geestelijke en daarmee historische 

beslissingen die de kerkgeschiedenis rijk is. Zo komt hij uit bij met name de synode van 

Dordrecht, bij Calvijn en Luther en Augustinus. Het gaat om de beslissing, om het ‘hier sta 

ik, ik kan niet anders’, zoals Luther letterlijk zou hebben uitgesproken. Noordmans ervaart 

zijn tijd eveneens als een tijd die om een beslissing vraagt. De Hervormde kerk ervaart dat 

ze is teruggedreven van de autonomie der individuele persoonlijkheid naar de 

geloofsbelijdenis en de persoon van Christus.
411
 Noordmans bestudeert de geschiedenis niet 
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  Kerkherstel werd opgericht op 10 juni 1930 en droeg vooral een confessioneel karakter. Th. L. Haitjema 

was hier één van de meest bepalende figuren en zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken Van Ruler met 
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niet naar herstel en restauratie maar naar opbouw en progressie. In Kerkopbouw verenigden zich met name 

ethischen en vrijzinnigen. Eén van de splijtpunten was de vraag naar de kerkelijke tucht. Dankzij 

voornamelijk de inzet van H. Kraemer vonden beide verenigingen elkaar en kwam het uiteindelijk in 1951 

tot de vernieuwde kerkorde waarin het apostolaat der kerk centraal stond. 
410
 Noordmans, 'Wat wil Kerkopbouw (1931),' 93. 
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als een archeoloog, maar hij wil oog krijgen voor de herhalende kracht van het 

gepredestineerde werk van Vader, Zoon en Geest in de geschiedenis dat elke repristinatie 

uitsluit.  

Deze geschiedenis bestaat uit Gods scheppend-scheidende oordelen en zij is daarom naar 

menselijk besef discontinu, terwijl ze de tijd richting de eeuwigheid drijft. Noordmans 

meent ook dat de tijd steeds sneller gaat en dat geschiedenis de moderne mens op de hielen 

zit. Het willen staan in de lijn van de belijdenissen van de kerk is dan geen poging om 

houvast te creëren en de stormvrije ruimte van het dogma te zoeken, maar omgekeerd: ‘Het 

dogma brengt ons niet uit de nood des tijds, maar er in! Wij kunnen tegenover die nood 

minder afstand nemen dan een ‘platoniserend’ voorgeslacht. Daarmee, met het inroepen 

van het dogma, houdt het wikken en wegen niet op. Het begint dan pas!’
412
 De erkenning 

van het gezag van Gods verkiezende handelen en van zijn genade betekenen juist ook dat 

de individuele mens niet de kerk maakt of de belijdenis schrijft. De beslissing zelf is een 

zaak van God, de Schrift, de kerk en de bekering. Het is het werk van de Geest. Waar het 

echter om gaat, is dat de kerk weer de juiste gerichtheid op Gods toekomst betracht en weer 

deemoedig het hoofd leert buigen, zoals Augustinus, de vader van het Westers 

Christendom, dat heeft geleerd. Dan tracht zij niet een onderkomen te zoeken in de 

geschiedenis of de traditie, maar laat zij zich ook werkelijk voortdrijven door Gods 

oordelen in de geschiedenis en neemt zij haar post in als schildwacht voor de eeuwigheid. 

Want: ‘Wie weigert te variëren, zich te bekeren als het Koninkrijk der hemelen nabij komt, 

valt uit de geschiedenis uit.’
413
 

Wanneer de kerk bij de oude, lege organisatievorm blijft staan, dan is dat een weerstaan van 

de Geest. Vanuit het kritisch-hermeneutisch principe van gestalte en Geest, beoordeelt 

Noordmans dan ook de recente kerkgeschiedenis. En dan moet hij stellen dat vanuit haar 

organisatievorm met de nadruk op orde en rust en het vermijden van het komen tot een 

daadwerkelijk belijden, de Hervormde Kerk sinds 1816 geschiedenisloos is gebleven. Er is 

geen plaats voor herhaling, zelfs niet voor successie; zij heeft enkel duur. Woord en Geest 

zijn binnen deze kerkstructuur met haar streven naar evenwicht naar de achtergrond 

verdreven.
414
 Het reorganisatieontwerp stelt vervolgens een presbyteriale kerkorde voor 

naar het model van Calvijn in Genève, waarbij kerkorde en belijdenis hand in hand gaan.
415
 

Noordmans spreekt binnen het verband van Kerkopbouw de volgende woorden uit: 

  
‘We moeten er van overtuigd zijn dat de dingen die we tegenkomen een eschatologische zin 

hebben en dat de beslissing voor of tegen ons nadert. We moeten belijden dat 

eschatologische zin, met de gedachte van cultuureinde ingesloten, zonder de belijdenis van 
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 O. Noordmans, 'Voorheen en thans (1936),' in: Verzamelde werken deel IV: Ontmoetingen. De 

actualiteit der historie II, red. J.M. Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1988), 202. 
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van kerkopbouw toegelicht (1933),' 215-216.) 
415
 Cf.: ‘Wil onze kerk blijven, ook in de twintigste eeuw, dan zal dat een andere duur moeten zijn dan de 

bestuurlijke. Daarom grijpt het Ontwerp terug op de presbyteriale kerkorde, omdat die voor ons land het 

historische type is en omdat wij haar het meest bijbels achten.’ (Noordmans, 'Het reorganisatie-ontwerp van 

kerkopbouw toegelicht (1933),' 211.) 
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Christus te geweldig is om te denken en te dragen. Daaruit ontwaakt ons verlangen naar een 

kerk die ons draagt en bewaart, een ark waarin we veilig zijn. Een gedachte die Augustinus 

zo sterk heeft gevoeld. Deze kerkidee voert ons ver uit boven het gezin en de school. Kerk 

is iets veel groters dan cursus. In die kerk komt dan weer plaats voor autoriteit.’416 

 

Noordmans’ lezingen en publicaties vanaf halverwege de jaren twintig over de ethische en 

dialectische theologie, alsmede die over de reorganisatie van de kerk en Augustinus, 

kunnen mijns inziens niet los van elkaar worden gezien. Juist de publicaties over 

Augustinus, als ook de talloze verwijzingen naar deze kerkvader in andere werken, helpen 

een goed inzicht te krijgen in Noordmans’ theologie. Vanuit zijn kritisch-theologisch 

scheppings- en geschiedenisbegrip krijgen het leven en de geschriften van Augustinus 

bijzonder gewicht. Naast zijn persoonlijke interesse gaat het Noordmans dus vooral om het 

theologisch gehalte van de leer en het werk van deze kerkvader dat werkelijk historisch is 

vanwege zijn beslissende impuls voor het Westers Christendom waardoor de Oudheid 

werkelijk tot oudheid werd verklaard. Wie de betekenis van Augustinus geestelijk-

paradigmatisch verstaat, ervaart ook de rijkdom van deze theologie voor de huidige tijd 

juist vanwege haar kritisch gehalte.  

Augustinus staat in de lijn van de profeten, de apostelen en de martelaren en daarna gaat de 

lijn door met Luther en vooral ook Calvijn. De profane geschiedenis leert dat de leerlingen 

van deze grote ‘godsmannen’ de diepgang missen van hun leermeesters, hen niet volkomen 

begrepen hebben en het revolutionaire, scheppende karakter ombuigen in conservatisme. 

Wanneer dan de oordelen Gods de geschiedenis verder voordrijven, komt er een nieuw 

keerpunt. De continuïteit ligt dus enkel in de eenheid van de oordelen, maar deze eenheid 

uit zich op het veld van de profane geschiedenis als discontinuïteit. Noordmans verstaat 

Augustinus vanuit deze discontinuïteit: oudheid versus christelijk geloof, school versus 

kerk, filosofische hoogmoed versus geloven op gezag, plichtenleer versus het liefdegebod, 

fatum versus predestinatie, pax romana versus de eeuwige vrede in de civitas Dei die 

tegenover de civitas terrena staat. Noordmans ziet deze tegenstellingen langs twee lijnen 

lopen, namelijk enerzijds langs de Griekse lijn waar vooral de confrontatie met de school, 

het neoplatonisme, de kosmos, de ruimte, de idee, de aanschouwing, het beeld en de 

mystiek naar voren komen. Anderzijds schetst hij de Latijnse lijn onder andere gekenmerkt 

door de retorica, de orde, de discipline, de onderwijzing, de zakelijkheid, de plicht, de tijd, 

de historie en het gezag. In deze laatste lijn nu is er pas werkelijk geschiedenis mogelijk als 

een voortgang van het Woord door de tijd door de progressieve dialectiek van gestalte en 

Geest. 

Binnen het hele vraagstuk van de kerk inzake de belijdenis en de kerkorde, speelt voor 

Noordmans deze Latijnse lijn van Cicero via Ambrosius naar Augustinus een cruciale rol. 

Zijn hele reconstructie van het Westers Christendom en daarmee de vraag in welke richting 

de kerk haar reorganisatie heeft te gaan, ligt op deze lijn. De grote trinitarische en 

christologische strijd heeft zich binnen het Griekse deel van de Kerk afgespeeld, met de 

formulering van kerkelijke dogma’s op de oecumenische concilies tot gevolg. Het Westen 

nu heeft juist de ecclesiologie ontwikkeld. Voor Noordmans is de Kerk van het Oosten de 

kerk die in de Oudheid is achtergebleven. Zij wil leven van de aanschouwing en miskent 

daarmee de verborgenheid van het Godsrijk.
417
 De Westerse Kerk leeft van het horen, van 
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 Noordmans, 'Wat wil Kerkopbouw (1931),' 92. 
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 Terecht merkt F. Haarsma op: ‘Deze voorstelling van zaken vraagt om een wezenlijke correctie; zij 
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het woord. Zij kent geschiedenis, en wel in deze zin: ‘De toekomst der kerk raakt de 

toekomst der wereld. Het Evangelie is een raad des vredes tussen Vader, Zoon en Heilige 

Geest. En Augustinus met name heeft de hele wereldgeschiedenis onder dit gezichtspunt 

gesteld. Rover of apostel – zo staat het dilemma voor de hele mensheid. Een derde 

mogelijkheid is er niet.’
418
   

De Westerse Kerk is in de lijn van Paulus de meest apostolaire Kerk, aldus Noordmans. Als 

Woordkerk bij uitstek heeft zij nooit de statisch-sacramentele verhouding ten aanzien van 

het dogma gehad. Het dogma heeft eerder een limietkarakter en bakent de ruimte af 

waarbinnen de prediking plaats kan hebben. De Westerse Kerk heeft aan de Twaalf 

Artikelen genoeg als uitbreiding van het gronddogma van de kerk van de triniteit, wat 

hetzelfde dogma is als dat van de predestinatie. De Reformatie heeft dit dogma in haar 

pastorale dogmatiek verstaan als de rechtvaardiging der goddelozen door het geloof. Zij 

heeft het belijdeniskarakter van het Credo weer benadrukt. En de reformatorische 

belijdenisgeschriften zijn volgens Noordmans een kruising van Paulus’ 

rechtvaardigingsleer en het christologisch dogma.
419
 

Het dogma in de Latijnse Kerk is sober van aard en heeft een ascetische werking, opdat de 

prediking van het Evangelie ten volle tot uitdrukking komt. In de prediking kan, ja moet, 

het dogma scheef worden getrokken. Maar wanneer dat buiten de preek gebeurt, dan 

belandt men in de school. Noordmans’ Herschepping staat dan ook geheel in de zo door 

hem geduide Latijnse traditie, als een uitwerking van het Credo met haar trinitarische 

spreiding van Vader, Zoon en Geest. Zoals gezien, ontbreekt in de behandeling van de 

christologie de tweenaturenleer van Chalcedon vrijwel geheel. Binnen de preek, binnen het 

geloofsonderricht komt het dogma zelf niet ter sprake, maar dient het de verkondiging. Het 

dogma trekt zo de grens tussen kerk en school. Het veroordeelt Arius, die Christus tot 

schepping wilde maken. De ruimte die de oecumenische concilies bieden voor het belijden 

van het homoiousios als interpretatie van het homoousios, wijst hij af. Het dogma 

doorsnijdt elke vermenging tussen God en mens en maakt juist zo ruim baan voor het heil 

dat uitsluitend van Godswege is, zoals de Zoon van Godswege is. Uit zijn interpretatie van 

Calvijns christologie klinkt zijn voorkeur door voor het ‘onvermengd, onveranderd’ van 

Chalcedon, boven het ‘ongescheiden, ongedeeld’. De persoonseenheid van Christus is een 

verborgenheid. Christus is gehuld in het kleed van het Evangelie en over zijn aardse leven 

of persoon heeft de theologie niet te spreken. Zo oefent het dogma van Chalcedon 

paradigmatisch een sterke kritiek uit binnen de theologie en wordt de ‘school’ in de vorm 

van cultuurfilosofie, psychologie, antropologie of natuurwetenschap buiten gesloten. 

Tegelijkertijd uitte Noordmans tegenover de dialectische theologie van Barth juist de 

kritiek dat de discontinuïteit hier te groot werd en de ruimte tussen Woord en Geest en tijd 

en eeuwigheid verdween en komt er in de theologische tijdsorde enige continuïteit en 

geestelijke gestaltelijkheid.
420
 Hij stelt, dat Jezus Christus in zijn aardse gestalte juist de 
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grootst mogelijke verborgenheid voor de mens vormt, aangezien hij het zondige vlees heeft 

aangenomen en de weg van de vernedering gaat en zo zijn goddelijkheid toont die voor 

vlees en bloed verborgen blijft. In zijn verhoging toont hij zijn menselijkheid.  

Binnen de pastorale theologie kan de Geest dan de beste vertolker van het dogma van 

Chalcedon worden genoemd, aangezien hij in de prediking vanuit de verborgen eenheid nu 

eens Christus naar zijn goddelijke, dan weer naar zijn menselijke natuur verkondigt. Als het 

volle licht op het onderscheid der naturen valt, staat de eenheid daarbij in de schaduw, in de 

verborgenheid.
421
 Vanuit theologische schema’s dient Noordmans’ christologie als een 

hoge christologie te worden gedacht, met een grote aandacht voor de kenose. Tegelijkertijd 

vallen dit soort oordelen weg binnen Noordmans’ eigen theologie omdat dit 

onderscheidingen zijn uit de school, verwijzend naar een Grieks discours waartegen 

Chalcedon nu juist een dam heeft willen opwerpen. Chalcedon is voor hem geen eindpunt, 

maar juist een richtingwijzer om langs deze weg verder te gaan. Voor zover Noordmans al 

christologische vragen in dogmatische zin stelt, verplaatst hij ze naar de pneumatologie en 

benadrukt hij het soteriologische karakter van Jezus’ komst en werk.  

In deze dynamische, fragmentarische speelruimte van de Geest verplaatsen de problemen 

zich vervolgens van het hoofd naar het hart. Christologie is geen zaak van academische 

wetenschap. Stefanus en Paulus zagen Christus in al zijn glorie zitten aan de rechterhand 

van God. Christus is het hart van het Credo, hij is het Hoofd van de kerk, en de Heer van de 

toekomst. Maar de christen leeft niet van aanschouwing of van Christusmystiek, maar op de 

afstand van het door de Geest geschonken geloof. Wie zich bekommert om de vraag naar 

de mens Jezus en naar de humaniteit binnen de theologie, komt uit bij de leer van de 

rechtvaardiging en de verkiezing van de reformatoren. In de speelruimte van de Geest krijgt 

de mens de gestalte van het kindschap Gods. Zo kan en wil Noordmans geen belang 

hechten aan het historische Jezus-onderzoek. Tegelijkertijd is vanuit zijn denken de 

gekruisigde Christus geschiedenis in de hoogste zin van het Woord.  

Noordmans’ weinig concrete uitwerking van de christologie valt vervolgens te verklaren 

omdat volgens hem de christologie en de leer van de incarnatie in het bijzonder binnen de 

theologie de toegangspoort bleek te zijn voor ‘de school’. Op desastreuze wijze heeft het 

modernisme van de negentiende eeuw de gevolgen hiervan blootgelegd, zo meent 

Noordmans.  

 
‘De hele theologische kritiek werd ingezet op de belijdenis van Jezus Christus. Hier botsten 

de kerkleer en het moderne bewustzijn op elkaar. Hier kwam men God in de historie, zo 

meende men, tegen. En hier werd nu alles onzeker. De ontheologische, natuurlijke 

zekerheid bij het geloof in de Vader en de eveneens ontheologische, morele zekerheid bij 

het geloof in de Heilige Geest, wreekten zich hier in een alles verwoestend scepticisme bij 

de belijdenis van Jezus Christus. Niets kan ons zo duidelijk maken, hoezeer de hele 

theologie door het modernisme uit haar voegen was gerukt.’422 
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Noordmans sluit radicaal de poort voor het humanisme dat via de christologie de theologie 

vermenselijkte. Hij plaatst het kruis als oordeel van God voorop, zoals reeds Gunning had 

gedaan. En daarbij meent hij dat de christologie in het verband van de Triniteit moet 

worden gezien. Het neocalvinisme is het voorbeeld voor Noordmans wat er gebeurt als de 

dogmatiek niet pastoraal maar academisch blijft. De Gereformeerde Kerken worstelen 

voortdurend over natuurwetenschappelijke of historische kwesties, met de synode van 

Assen over het Schriftgezag als dieptepunt. ‘Het zal niet moeten gaan over een der drie 

zaligmakende dieren, zoals men slang, ezel en walvis raillerend heeft genoemd, maar over 

de Zaligmaker die de Zone Gods is. Hij is één met de Vader en de Geest en over deze drie 

zal het moeten gaan, als het tot nieuwe dogmenvorming zal komen.’
423
 Al de vragen die 

gesteld worden omtrent de Zoon, staan volgens Noordmans in verband met Vader en Geest 

en deze hebben betrekking op de Stad van God, die de gehele wereld onder het oordeel 

plaatst. De Leben Jesu Forschung komt nooit uit bij de levende Christus. Zij willen 

aanschouwelijk maken wat verborgen is en verstaan zo niet het getuigenis van de Geest die 

de vertolker is van Christus als gestalte van God. Dogmenvorming is niet een zaak van de 

studeerkamer of de school, maar dient plaats te hebben in het hart van de gemeente waarbij 

de eenvoudigen, de kinderen in het geloof de leiding dienen te hebben.  

Christus staat vanaf de zondeval kritisch tegenover de profane geschiedenis en de 

schepping. Zijn hele komst staat in verband met de zonde. De incarnatie kan alleen in 

negatieve zin betekenis hebben, zodat er geen enkele antropologie uit voort kan komen. 

Wie over Christus spreekt, moet het hebben over zijn vernedering en verhoging, kruis en 

opstanding. De beslissingen in de theologie van de twintigste eeuw moeten volgens 

Noordmans eerder vallen in het spreken over de Vader en de Geest, dan over Christus.
424
 

Ook hier dreigt men de school de kerk in te halen, maar het wetenschappelijk onderzoek 

heeft hier minder houvast, minder stof. Nadrukkelijk stelt Noordmans daarom dat God niet 

de Vader van alle mensen is, maar de Vader van Jezus Christus. En dat hij als zodanig de 

Schepper is. Ten aanzien van de Geest moet duidelijk zijn dat er geen overgang van de 

menselijke geest naar de Geest is. Tegen heel de opkomende bloed en bodem cultuur dient 

de Drie-ene God te worden verkondigd waardoor duidelijk wordt dat de schepping en de 

mens in de zonde liggen en verlossing behoeven. Pas dan komt het herscheppende werk 

van de Geest als Trooster tot uitdrukking en zo ook weer komt de belijdenis van Christus 

tot uitdrukking.
425
  

                                                 
423
 Noordmans, 'Het reorganisatie-ontwerp van kerkopbouw toegelicht (1933),' 220. 

424
 Cf.: ‘De christologie is de plaats waar de school in de kerk is binnengedrongen. In onze dagen, waarin de 

christologie weer meer in de samenhang met de leer van Vader en Geest wordt opgenomen, is dit veel 

minder het geval. De school meent van Christus veel te weten of niet te weten. Maar is er ook plaats voor 

deze houding tegenover de Vader en de Heilige Geest? En moet het dan ook geen aanmatiging zijn, de 

Zoon voor haar vierschaar te dagen? Op het stuk van de christologie zal de beslissing niet vallen voor de 

kerk. En de tijd om met de historische kritiek de kerk te regeren is voor bij, zoals die ook voorbij is om het 

met de natuurwetenschap te doen.’ (Noordmans, 'De naaste toekomst der kerk (1935),' 319.) 
425
 Cf.: ‘Het maakt groot verschil of de kerk Christus moet belijden aan de hand van een aantal 

natuurkundige en geschiedkundige vragen, op welk terrein het modernisme haar gelokt heeft, dan wel of ze 

dat zal doen in verband met de natuur en de schepping zelf. In het laatste geval zoekt ze in Christus de 

Vader te leren kennen. – En ook is er groot verschil tussen een psychologische overweging van het leven 

met Christus, waarin de nieuwe theologie vastgeraakt is, en een vraag naar het geloof, die ons van Christus 

leidt naar de Heilige Geest. Als de leerstellige vraag op de laatste manier gesteld wordt, doen man, vrouw 

en kind mee en wij begrijpen het, dat in de grote perioden van de dogmenvorming het volk op de straat en 

de monnik in zijn cel in de beweging ingreep. Kamergeleerden hebben daarvan een grief tegen het dogma 

gemaakt. Maar wij zien het heden ten dage weer gebeuren. We komen in een periode, waarin de kerk haar 
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De vragen omtrent de kerk zijn primair te verstaan als behorend tot de pneumatologie. De 

kerk staat in de Pinkstercirkel en in de belijdenis van de Geest ligt ook haar apostolair 

gehalte, haar katholiciteit besloten. Het is de Geest die het Woord als zwaard hanteert en zo 

herschept en vertroost en bekeert. De Geest spreekt alle talen en verenigt de gelovigen 

onder het hoofd Christus. Het is de ere van de Latijnse traditie dat zij ernst heeft gemaakt 

met de belijdenis van de Geest en de kerk. Daarin school de kracht van de Reformatie en 

langs deze weg zoekt Noordmans nu ook de richting voor kerk en wereld in de twintigste 

eeuw. Zeker na de Tweede Wereldoorlog neemt het eschatologisch karakter van 

Noordmans theologie alleen maar toe, voornamelijk uitgedrukt in zijn Het Koninkrijk der 

hemelen.
426
 De proclamatie van de komst van het rijk gaat onmiddellijk gepaard met de 

oproep tot bekering. Dat is het werk van de Geest en daarom heeft de reorganisatie van de 

kerk ook een wedergeboorte te zijn, net zoals de wereld het nodig heeft om wedergeboren 

te worden.
427
 Noordmans parafraseert Huizinga, wanneer hij in 1946 zegt, dat de wereld 

leeft in de schaduwen van morgen in plaats van in het licht van de opstanding. Wie Christus 

verwacht, heeft eerder te spreken van inspiratie dan van incarnatie. Het gaat om de 

herschepping door de Geest. Vanuit dit perspectief laakt Noordmans dan ook het 

opkomende personalisme, dat oproept tot menselijke verantwoordelijkheid. Hij waarschuwt 

voor een nieuw soort christelijk humanisme, zoals dit zich ook binnen de Kerk van Rome 

ontwikkelt. De verschrikking van de Tweede Wereldoorlog en de vragen naar de zin van 

het bestaan en de geschiedenis, kan enkel leiden tot de epiklese, de bede om de Geest. 

Noordmans stelt: ‘Wanneer wij verkiezing en roeping niet als achtergrond van ons leven 

aanvaarden, gaat de staat mensen scheppen. Heel het nationaal-socialisme van Hitler ging 

daar op uit.’
428
  

Voor de kerk betekent dit dat ze noch in de leer moet vluchten, noch in de wereld moet 

ondergaan. In de kerk is geen plaatst voor wetenschappers of humanisten, maar voor 

gerechtvaardigde zondaren die zich apostelen weten. Wanneer de kerk gestalte van het 

Koninkrijk der hemelen wil zijn, dan is haar ‘laatste wapen het kruis en haar laatste 

argument het martelaarschap’, aldus Noordmans.
429
 Deze kerk wordt geregeerd door Woord 

en Geest. Het is de zendingskerk met haar revolutionaire aard. Dit is de gestalte van de 

Westerse Kerk. Een bepaalde orde is nodig in deze kerk, maar deze orde heeft ascetisch te 

zijn, opdat de gerichtheid op de toekomst bewaard blijft. Zij staat in dienst van de 

                                                                                                                            
uitspraken midden in het leven zal moeten doen.’ (Noordmans, 'Het reorganisatie-ontwerp van kerkopbouw 

toegelicht (1933),' 221.)  
426
 Cf.: ‘De oorlog heeft de kerk opnieuw voor de vraag van het koninkrijk Gods gesteld’ (O. Noordmans, 

'Wezen en welwezen der kerk. Calvijn of Smytegelt - naar aanleiding van H. Berkhof, Crisis der 

middenorthodoxie (1952),' in: Verzamelde werken deel IV: Ontmoetingen. De actualiteit der historie II, red. 

J.M. Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1988), 242.) 
427
 Noordmans, 'De naaste toekomst der kerk (1935),' 316. 

428
 O. Noordmans, 'Taak en toekomst (1946),' in: Verzamelde werken deel IV: Ontmoetingen. De actualiteit 

der historie II, red. J.M. Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1988), 75. De christelijke visie op de mens 

benadrukt zijn nederigheid, zoals onder andere Calvijn heeft geleerd: ‘Hij meent met Chrysostomos, dat de 

humilitas het fundamentele van onze levensbeschouwing moet zijn, en rept daarbij niet van humanitas. Wilt 

gij met God delen, zo haalt hij Augustinus aan, neem dan de zonde weg, want de gerechtigheid is van God. 

Van uzelf zijt gij een Satan, dat gij zalig wordt hebt gij van God. Calvijn stelt als grens van de val niet de 

‘cleyne voncxkens’, die zo beroemd zijn geworden en die dat zo weinig verdienen.’ (O. Noordmans, 'De 

leer van God de Vader in de Nederlandse geloofsbelijdenis,' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische 

peilingen rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979), 378.) 
429
 Cf.: Noordmans, 'De kerk in de wereld (1946),' 629. 
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verkondiging.
430
 En dan voelt Noordmans juist in zijn grootste kritiek op de Kerk van 

Rome ook de nodige verbondenheid. Want deze kerk staat evengoed in de Latijnse lijn. Zij 

is in beginsel een pastorale woordkerk, zo zegt Noordmans. ‘Ook het sacrament heeft bij 

Rome een woordkarakter. ’t Is geen schouwspel maar prediking.’
431
 Hij benadrukt de 

homogeniteit van de Latijnse christenheid. Rome en Reformatie hebben beide Augustinus 

als vader die de katholiciteit der kerk leerde vanuit de gerichtheid op de civitas Dei. Daarbij 

hebben zij met eenzelfde probleem te kampen:  

 
‘De Latijnse christenheid wordt bedreigd door gemeenschappelijke gevaren, kerkelijk en 

staatkundig. De statische houding der Griekse kerk, deze absoluut-sacramentele 

levenshouding, oefent bij rooms en protestant beide een sterke bekoring. Wij westerlingen 

zijn echter samen kinderen des Woords – als men mij goed wil verstaan – al is het dat de 

prediking door de clerus tijdelijk is veronachtzaamd. De religieuzen hebben haar, vóór 

Luther, reeds gedeeltelijk overgenomen. Wij zijn predikheren en moeten dat blijven.’432 

 

Noordmans meent dat de gehele Latijnse kerk bekering nodig heeft: ‘Ik geloof dat Rome na 

1918 slechts één weg voor zich heeft: de terugweg naar de societas imperfecta pastoralis en 

naar de rechten van Gods Woord. Alle door mensen gemaakte rechten zal het aan God 

moeten teruggeven. Dat geldt trouwens evengoed van ons. Alleen wie alles verkoopt wat 

hij heeft, zal de schat van het koninkrijk Gods delven (Mt. 13:44).’
433
 De kerk heeft de 

vorm van heiligheid aan te nemen van ‘het geduldig dienen, vergaderen, het oprichten, in 

de wereld toch niet van de wereld zijn’. Om deze vorm heeft Augustinus gestreden met de 

Donatisten die de martelarenkerk wilden voortzetten. Het is de richting die Noordmans 

zoekt in zijn Gestalte en Geest. Het gaat om Woord en Geest, zoals Calvijn volgens 

Noordmans kernachtig heeft samengevat in de volgende uitspraak: Non in re sed in verbo 

acquiescimus.
434
 Reeds in 1912 stelde Noordmans: ‘Wij protestanten lopen gevaar te 

vergeten dat we belijden te geloven: een katholieke kerk.’
435
 In die tijd stelde hij nog dat de 

wereld een katholieke kerk tegenover de Roomse Kerk nodig had. Tegen het einde van zijn 

leven lijkt hij mogelijkheden te zien dat Rome en Reformatie in onderling gesprek een weg 

zoeken die gericht is op het koninkrijk van God en zo dan ook op de ware, toekomstige 

katholiciteit.
436
 Deze katholiciteit gaat uit van het geloof in Vader, Zoon en Geest met als 

                                                 
430
 Vanuit deze optiek oefent Noordmans eveneens kritiek uit op de theologie van Gemeenteopbouw en dan 

met name op haar belangrijkste woordvoerder Kraemer. Onder verwijzing naar de Jezuïeten als militia 

Christi zegt hij: ‘Het geloof heeft te doen met de drievoudige openbaring Gods in de bijbel; met de twaalf 

beloften van het apostolisch Credo. Het bestaat niet in de vorm van een categorisch imperatief. Het is voor 

kinderen en niet voor soldaten. En de kerk is geen kazerne.’ (O. Noordmans, 'Militia Christi (1946),' in: 

Verzamelde werken deel V: Om de rechte orde der kerk, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 

1984), 528.)  
431
 Noordmans, 'Het canonieke recht (1950),' 610. 

432
 Ibid., 605-606. 

433
 Ibid., 610-611. Noordmans doelt hier op de bekrachtiging van de Codex juris canonici binnen de Kerk 

van Rome in 1918. 
434
 Cf.: Noordmans, 'Kerkorde (1937),' 373. Noordmans meent dat deze woorden voorkomen in de Calvijns 

Institutie, maar volgens noot 61 van Verzameld Werk V komt het voor in het commentaar op de tweede brief 

aan de Korinthiërs. (Ibid., 388). 
435
 O. Noordmans, 'Protestantse katholiciteit (1912),' in: Verzamelde werken deel I: Het begin - Om de ware 

humaniteit, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1978), 413. 
436
 Het valt te betreuren dat D. Wassenaar deze bredere ontwikkeling van Noordmans’ katholiciteitsbegrip 

in zijn artikel niet heeft weten te verdisconteren. Hoezeer Wassenaar gelijk heeft dat Noordmans de 

Doleantie heeft betreurd en hoezeer hij gelijk kan hebben dat Noordmans de totstandkoming van de 

Protestantse Kerk in Nederland had toegejuicht, lijkt voor Noordmans de werkelijke vraag omtrent 
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gronddogma de predestinatie. Wanneer de trinitarische spreiding doorbreekt in de theologie 

van Rome dan zal dat de nodige dynamiek en progressie veroorzaken die Petrus uit zijn 

bisschopszetel helpen om met Paulus op zendingsreis te gaan. De Roomse successie bevat 

een teveel aan continuïteit. Het suggereert een aanschouwelijkheid die in deze wereld 

onmogelijk is. Het werk van de Geest is fragmentarischer. Onder deze kritiek staat het 

geheel der kerk. De belijdenis van de heilige, algemene, christelijke Kerk is voor hem een 

theologisch-kritisch begrip dat de empirische kerk oordeelt.
437
 Het gaat Noordmans daarom 

niet zozeer om de historische vorm van het calvinisme, want ook ‘reformatie’ is geen 

historisch, maar een theologisch begrip.
438
 Waar Noordmans’ katholiciteitsbesef in de lijn 

van Gunning aanvankelijk vorm kreeg in het kader van de richtingenstrijd, verbreedt zijn 

visie zich gaandeweg zijn leven naar het gehele Westers christendom met Paulus, 

Augustinus en Calvijn als sleutelfiguren en zoekt hij de dialoog met de Kerk van Rome. De 

richtingenstrijd valt in het niet bij de verhouding Rome-Reformatie en deze verhouding 

dient dan ook in de oecumene centraal te staan. Alleen dan wordt voelbaar wat Augustinus 

bedoelde toen hij de katholiciteit de sluitsteen van de Kerk noemde:  

 
‘Augustinus stelde de eenheid voorop. De kerk was één over de hele wereld. En de kerk 

moest algemeen zijn. Zij moest als een moeder de schare bevatten. Ze moest geduldig 

dragen, opvoeden. Uit dit conflict is de Europese kerk gegroeid. Het motief heeft 

Augustinus in Africa opgesteld en de middeleeuwen hebben het overgenomen voor het 

Frankische rijk. Bonifatius heeft de kerk hier geplant. Het is de zendingskerk in Europa 

geworden, die de jonge volkeren van Europa in haar schoot opnam. De strijd met de 

donatisten is echter bitter geweest. Trek voor trek heeft Augustinus in deze strijd de 

kenmerken van de katholieke kerk vastgesteld.’439  

 

De Donatisten beseften niet dat er ook in de Kerk tal van wolven rondlopen en er zich 

schapen buiten de Kerk bevinden. Noordmans merkt op dat zij zijn geëindigd ‘als rovende 

benden die met moord en brandstichting het land doortrokken’. Dit doet denken aan 

Augustinus’ opvatting van de aardse stad als roversbende. De Latijnse Kerk als pastorale 

woordkerk heeft te leven op de afstand van het geloof. Noordmans noemt het, zoals eerder 

aangehaald, het ABC van het christelijk geloof dat ‘de dingen woorden Gods zijn en boven 

zich uit wijzen’. Ons geloof leeft mede door deze accommodatie. Zo staat Christus voor de 

gelovige in het gewaad van het evangelie dat om de vertolking vraagt door de Geest. 

Daarom loopt elk historisch-kritisch onderzoek naar Jezus dood. Niet omdat Noordmans de 

historiciteit van Jezus ontkent, maar het gaat om de geschiedenis in de geschiedenis. En dan 

is de vleeswording van het Woord de climax van de geschiedenis van de zondeval en wordt 

het kruis het beginpunt van de herschepping door de Geest. Paradigmatisch is de 

                                                                                                                            
katholiciteit en oecumene pas in alle scherpte naar voren te komen in het gesprek met Rome. (Cf.: J.D.Th. 

Wassenaar, 'O. Noordmans (1871-1956),' in: Wij zijn ook katholiek - Over protestantse katholiciteit, red. J. 

Kronenburg, et al. (Heerenveen: Protestantse Pers, 2007), 247-249.) De Knijff heeft hier wel oog voor, als 

hij in zijn bespreking van Noordmans verhouding tot de Romana zegt: ‘Hier ligt Noordmans’ eigenlijke 

oecumenische belangstelling, in de controverse Rome-Reformatie komen alle lijnen samen.’ (De Knijff, 

'Noordmans' calvinistische oecumene,' 78.) Ik beschouw de zeer waardevolle studie van F. Haarsma als een 

exempel van de mogelijkheid die Noordmans open-kritische houding herbergt voor een vruchtbare 

verhouding tussen Rome en Reformatie. Cf.: Haarsma, Geest en kerk - Een pastoraal-oecumenische studie 

over de ecclesiologie van Dr. O Noordmans. 
437
 Cf.: O. Noordmans, 'Waarom ben ik Hervormd? (1938),' in: Verzamelde werken deel V: Om de rechte 

orde der kerk, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1984), 506. 
438
 Cf.: Noordmans, 'Het calvinisme en de oecumene,' 405. 

439
 Noordmans, 'Augustinus (1933),' 247. 
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geschiedenis nu geheel te zien als vernedering en verhoging en als kruis en opstanding. De 

christologie herhaalt zich volgens Noordmans in de pneumatologie. Zo regeert de 

verhoogde Christus over de geschiedenis en verzamelt hij de zijnen door Woord en Geest 

onder zijn Hoofd. Het dogma dat onder de prediking van het evangelie rust dient hiertoe dat 

het onderscheid tussen God en mens niet vervaagt. De vermenging van het goddelijke en 

het menselijke was de grondfout van de negentiende-eeuwse theologie die daarmee in het 

geheel niet humaan was maar de mens juist ontmenselijkte. Het dogma is daarmee 

geenszins statisch, maar brengt de mens in de uiterste dynamiek van leven en dood voor het 

aangezicht van God. Het dogma vraagt om geloof op gezag en dan wordt Christus geplaatst 

tussen de ziel en God, zoals Augustinus heeft ervaren. Dan komt de mens als zondaar in 

beeld en is er verzoening mogelijk. Dan is eveneens de platoonse anamnese verzoend en 

elke ideologie verbroken en wordt de mens op weg naar Gods toekomst geplaatst. Zo wordt 

de geschiedenis geleid door het ene dogma van de triniteit en de predestinatie. En zolang 

het geloof niet overgaat in aanschouwen, leeft de mens van Woord en Geest. Hij verzamelt 

zich geen schatten op aarde, maar zoekt het koninkrijk van God. De ware katholiciteit van 

de kerk bevindt zich niet in de gestalten, maar is geestelijk van aard Daarom dient de kerk 

ontzag te hebben voor het heilige en zich dit ene te bedenken:  

 
 ‘Wanneer wij de transcendentale vaten, waarin God zijn genadige openbaring gegoten 

heeft, stukstoten, gaat de hele diepte Zijner wijsheid voor ons teloor. Pas wanneer het geloof 

in aanschouwen zal overgaan, kan de kruik bij de bron verbrijzeld worden (Pred. 12:6).’440 

                                                 
440
 Noordmans, Gestalte en Geest, 213.  



 



4. A.A. Van Ruler – Spelen voor Gods aangezicht 

 
Het heil in Jezus Christus schenkt ons een laatste en diepste vertrouwen in de  goedheid  

                                                    van het bestaan, en alleen in dit vertrouwen kunnen wij de gehele wereld genieten.       
                                Omgekeerd is het, naar mijn inzicht, ook de eigenlijke bedoeling van het evangelie  

van Jezus Christus: dat wij de wereld gaan genieten. Dáártoe bevrijdt het ons  
juist van de schuld en de angst. Het schenkt ons de liefde - tot God en alle dingen.1 

 
Arnold Albert van Ruler wordt wel de origineelste theoloog van Nederland in zijn tijd 
genoemd. Hij werd in 1908 geboren te Apeldoorn en groeide op in een orthodox-hervormd 
milieu. Hij studeerde vanaf 1927 theologie in Groningen waar hij met name geïnspireerd 
werd door zijn voormalige Apeldoornse predikant Th. L. Haitjema, die tot de confessionele 
richting behoorde. Haitjema was één van de eersten die in Nederland de dialectische 
theologie onder de aandacht bracht en zo kwam Van Ruler hier als student mee in 
aanraking. Naast Haitjema hebben ook G. van der Leeuw en W. Aalders sterke invloed op 
Van Ruler uitgeoefend. In 1933 wordt Van Ruler predikant in het confessionele Kubaard. 
Hij wordt lid van Kerkherstel waarbinnen Haitjema een van de leidende figuren is. Na de 
oorlog heeft Van Ruler een grote stem in de vraag hoe de wederopbouw van Nederland 
gestalte moet krijgen. Middels tal van publicaties, radiolezingen en zijn activiteiten binnen 
de politieke partij de Protestantse Unie propageert hij in de lijn van Ph. J. Hoedemaker het 
theocratisch ideaal. In 1947 promoveert Van Ruler bij Haitjema op zijn proefschrift De 
vervulling van de wet, dat handelt over de verhouding tussen goddelijke openbaring en 
menselijke existentie. Nog voordat hij goed en wel was gepromoveerd, wordt hij benoemd 
tot kerkelijk hoogleraar te Utrecht. Zijn werkzaamheden voor de reorganisatie van de 
Hervormde Kerk nemen alleen maar toe en met H.M.J. Wagenaar legt hij zich toe op het 
schrijven van een nieuwe kerkorde. 
In onderstaande verhandeling zal Van Rulers verhouding ten aanzien van de diverse 
richtingen binnen het Nederlands protestantisme worden beschreven. Voorts zal zijn visie 
op geschiedenis en traditie worden onderzocht om tot slot de implicaties hiervan voor met 
name zijn christologie te analyseren om zo te bepalen op welke wijze hij Jezus Christus 
binnen de geschiedenis plaatst.  

4.1 De theocratische idee 

4.1.1 Heel de kerk en heel het volk 

Van Rulers perspectief op de richtingenstrijd verschilt van dat van Noordmans, niet alleen 
vanwege het verschil in leeftijd, maar vooral ook vanwege het feit dat Van Ruler zichzelf 
via Haitjema in de lijn van Hoedemaker en Groen van Prinsterer plaatst. De 
overeenkomsten zijn echter ook talrijk tussen deze twee richtingen en ondanks de 
verschillen bleek vanuit het gezamenlijk verlangen naar een reorganisatie van de kerk een 
fusie tussen Kerkopbouw en Kerkherstel mogelijk. Ook qua spiritualiteit hebben beiden een 
gemeenschappelijke bron in het Réveil. Toch zou het verschil in oriëntatie wellicht als 
volgt geduid kunnen worden, namelijk dat voor de ethische theologie de persoonlijkheid 
vóór de gemeenschap gaat, terwijl voor de confessionelen de gemeenschap vóór de 

                                                 
1 A.A. van Ruler, Vertrouw en geniet! – Zestien toespraken over Jezus Christus en de wereld (Den Haag: 
J.N. Voorhoeve, 1955), 5. 
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persoonlijkheid gaat. Waar voor Noordmans de waarheid ethisch is, zou bij Van Ruler 
gesteld kunnen worden dat de waarheid theocratisch is. Daarbij moet onmiddellijk worden 
gezegd dat beiden hun uitgangspunt nemen in Calvijns theocratisch ideaal. En allebei 
hebben ze een grote aandacht voor de katholiciteit van het christelijke geloof. En Van 
Rulers grote belangstelling voor mystiek en gereformeerde bevindelijkheid laten zien dat 
ook het persoonlijk geloof bij hem van het allergrootste belang is.  
Maar het gaat Van Ruler in eerste instantie om de grote verbanden en de verhouding tussen 
kerk en staat, waarbinnen de enkeling leeft. Zijn theologie heeft daarom ook een ander 
kritisch gehalte. Waar Noordmans vanwege de zonde een minimum aan verbinding tussen 
goddelijke waarheid en menselijke werkelijkheid aanneemt, lijkt Van Ruler omgekeerd 
ondanks de zonde een maximum aan verbinding te zoeken. Als zodanig is bij hem veel 
meer ruimte en waardering voor wat Noordmans zou noemen ‘de stof’ en ‘de school’. 
Daarin klinkt iets door van wat Haitjema noemt het ‘ideaal van de “organische” cultuur’ dat 
Groen van Prinsterer koesterde. Ondanks het besef van gebrekkigheid en voorlopigheid van 
al het aardse leidt bij de confessionelen de eschatologische hoop ook tot een hopen op een 
nieuwe toekomst voor de christelijke kerk in de cultuur. En deze hoop vraagt eveneens om 
de nodige arbeid om te doen ‘wat nu reeds gedaan kan en mag en moet worden gedaan’.2 
De verhouding tussen gestalten en Geest komt daarmee anders te liggen in de zin dat de 
door de Geest gevormde gestalten meer positieve waardering krijgen dan bij Noordmans. 
Van Rulers theologie is minder ascetisch, omdat Gods maatschappij, hoe verborgen zij ook 
moge zijn, simpelweg wordt geponeerd.  
Het ideaal van Kerkherstel is volgens Van Ruler dan ook niet te beperken tot een 
reorganisatie van de kerk. Kerkherstel is volgens hem altijd volksherstel.3 In de 
richtingenstrijd gaat het om de belijdenis van Christus en om de macht van het Woord. 
Maar daarmee gaat het onmiddellijk ook over de belijdenis van de heerschappij van 
Christus en die strekt zich uit over kerk èn volk. Volgens Van Ruler bestaat er een 
wezenlijke, organische band tussen de kerk en het hele volk. En een volk is ook geen 
willekeurig verschijnsel, maar bepaald door Gods eeuwige raad en voorzienigheid.4 Net 
zoals de wereldbevolking is verdeeld in volken met elk een eigen volksaard en een eigen 
cultuur, zo heeft ook de ene wereldkerk nationale gestalten gekregen. Vanuit hun nationale 
en zelfs plaatselijke roeping belijden alle kerken de Una Sancta als lichaam van Christus. 

                                                 
2 Cf.: Th. L. Haitjema, Het Woord Gods in de moderne cultuur (Groningen, Den Haag, Batavia: J.B. 
Wolters, 1931), 189. Het verschil tussen ethischen en confessionelen komt goed tot uitdrukking in de 
volgende woorden van Haitjema: ‘Wanneer nu dit hopen op een nieuwe “organische” cultuur, waar in de 
Christelijke Kerk weer hare plaats zal weten en naar hare boodschap alom zal gehoord worden, voortkwam 
uit het verlangen om te heerschen, dan zou ik geneigd zijn met De la Saussaye te zeggen, dat er nooit meer 
plaats is voor zulk een “organische” cultuurperiode in deze bedeeling, omdat in Jezus’ openbare leven 
immers ook maar één maal een tijdperk is geweest, dat Hij de publieke waardeering genoot, en men alom 
Hem gaarne hoorde, - maar daarna ging het met Hem naar het kruis. Als nu echter het motief van dit hopen 
op een nieuwe, organische cultuur eens samenhing met het verlangen, om een wereld in den bittersten nood 
met het rijke Evangelie te dienen?’ (Ibid., 188-189.) 
3 A.A. van Ruler, 'Kerk en volk' (1936), Archief Van Ruler, 100 (manuscript), 1. 
4 Vanwege de goddelijke bepaaldheid van de diverse volken zegt Van Ruler: ‘Ik merk alleen op, dat we niet 
bang behoeven te zijn voor b.v. de begrippen “bloed en bodem”, zooals die tegenwoordig in Duitschland 
opgang maken. Want dat zijn eenvoudig feiten, die we dagelijks tegenkomen, die we alleen niet opmerken 
omdat we er onbewust uit leven. Het bloed bepaalt een volk: de Jood, het pindamannetje, de neger is niet 
een der onzen. En de bodem bepaalt een volk: wie op de klei geboren is is een ander mensch dan die op het 
zand geboren is. Nu zijn bloed en bodem niet de eeuwige factoren. Dit zijn de natuurlijke. Er zijn ook 
geestelijke factoren: de geschiedenis, de taal, de zeden. Maar het is gewenscht niet één element te 
verwaarloozen.’ (Ibid., (manuscript), 3.) 
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Daarvan zegt ook Van Ruler: ‘Maar de oecumeniciteit, de bovennationaliteit van de kerk 
beteekent niet het wereldburgerschap, maar het hemelburgerschap.’5 Met het oog op de 
hemelse gemeenschap der heiligen met Christus, is de kerk oecumenisch te noemen. Maar 
in de aardse werkelijkheid staan vervolgens de volkskerken centraal om aan hun concrete 
roeping van de verkondiging van het Woord te gehoorzamen. Naar Gods bedoeling 
overlappen kerkgeschiedenis en vaderlandse geschiedenis elkaar daarom in hoge mate. Dit 
wordt uitgedrukt in de verbondsgedachte, waarin het niet allereerst om de enkelingen gaat, 
maar om het geheel van het volk, dat als eenheid voorwerp is van Gods verkiezing. Omdat 
het verbond berust op Gods verkiezing, geldt het volgende:  

 
‘Daar mag door ons geen enkele grens getrokken worden. En zeker niet de grens tussen een 
christelijk volksdeel en de rest. Het heil, het vólle heil is voor het hééle volk. Christus is 
gestorven voor heel het volk. En dat is of dat moet aan heel het volk betuigd worden in het 
sacrament van de doop. De kerk is uitgegaan in de wereld, niet om enkelingen, maar om 
vólkeren te dopen (Mt. 28).’6 

 

Kerkherstel streeft zo volgens Van Ruler naar een belijdende volkskerk. Daarmee verwerpt 
hij zowel het ideaal van de vrijzinnigen die een vrije volkskerk nastreven, als ook de 
neocalvinistische invulling van de antithese tussen kerk en cultuur. Het neocalvinisme heeft 
de volkskerk opgegeven en grenzen getrokken waar ze niet te trekken zijn. De verhouding 
tussen kerk en staat komt dan zo te liggen dat de kerk rechtstreeks voortkomt uit Gods 
bijzondere genade, terwijl de staat een instelling is vanuit de algemene genade om het leven 
sinds de zondeval enigszins mogelijk te maken. Deze tweedeling in algemene en bijzondere 
genade noemt Van Ruler onverenigbaar met het evangelie. Hij zegt: ‘Alle Godsregeering is 
in de bedeeling van de Middelaar Christusregeering. Christus is de Heer der kerk. Maar ook 
de Heer der geschiedenis. Staat en kerk ontlenen beide hun gezag aan hem.’7 Het grote 
probleem nu van de richtingenstrijd ligt volgens Van Ruler in de verhouding van kerk en 
staat. De staat wil neutraal zijn en de Nederlandse Hervormde Kerk is vanwege haar 
inrichting eveneens ontrouw aan haar roeping om belijdende kerk te zijn. Feitelijk doet de 
staat alsof er geen kerk is. Voor de grondwet bestaan er slechts menselijke rechtspersonen 
als verenigingen, stichtingen en genootschappen. Men kan betogen dat de kerk in het 
neutrale Nederland hierdoor juist veel vrijheid geniet. Van Ruler antwoordt hierop als 
volgt:  

‘Maar ik stel daartegenover, dat dit een allererbarmelijkst misverstand is, en dat Groen v. 
Prinsterer en Hoedemaker gelijk hadden, wanneer zij betoogden dar de neutrale staat niet de 
grootste vrijheid is voor de kerk, maar dat de neutrale staat de dóód is voor de kerk. In 
Rusland wordt de kerk door de staat vervolgd – en zij leeft. Maar in Nederland is de kerk 
als kerk door de staat reeds lang en liefelijk doodgedrukt, eenvoudig uitgschakeld, 
vernederd tot een menschelijke vereeniging ter behartiging van godsdienstige belangen: en 
deze vernedering is de stille dood der kerk.’8 

 
Van Ruler voorspelt echter dat de neutrale staat niet lang meer zal kunnen standhouden en 
dat hij dan voor de keuze komt te staan om of God te belijden of hem te loochenen. 

                                                 
5 Ibid., (manuscript), 3-4. 
6 Ibid., (manuscript), 5. 
7 Ibid., (manuscript), 9. Van Ruler verwijst hier naar de leer van de twee zwaarden van wereldlijke en 
geestelijke macht: ‘In aansluiting aan deze R.K. leer zou ik ook naar m’n eigen antwoord willen zoeken. De 
grondgedachte is juist: Chrístus heeft de twee zwaarden. Maar ónjuist is de uitwerking, dat de paus, óók in 
dit opzicht, de stedehouder van Christus is.’ (Ibid, 7-9.) 
8 Ibid., (manuscript). 
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Overeenkomstig de Nederlandse Geloofsbelijdenis is het de roeping van de kerk om de 
staat te appelleren aan zijn goddelijke roeping om een christelijke overheid te zijn die 
regeert vanuit een christelijke grondwet. Het gaat om de herkerstening van de staat. ‘Op 
hoop tegen hoop hebben we daarnaar uit te zien. En te letten op de teekenen der tijden. En 
inmiddels beginnen bij het allereerste en allereenvoudigste begin: de reorganisatie van onze 
eigen N.H. Kerk.’9  

4.1.2 Kuyper en de ‘gemeene gratie’ 

Enige grondlijnen in Van Rulers denken zijn inmiddels zichtbaar geworden met het duiden 
van de verhouding kerk en staat binnen de idee van de theocratie, van waaruit het appèl tot 
herkerstening uitgaat. Een hiermee samenhangende gedachte is eveneens van grote 
importantie, namelijk dat de katholieke kerk zich ‘bij Christus in de hemel’ bevindt. 
Hieronder zal nader worden uitgewerkt welk een belang Van Ruler hecht aan de hemelvaart 
van Jezus Christus. De relatie tussen eeuwigheid en tijd wordt door hem gekwalificeerd 
door de vleeswording van het Woord en de hemelvaart. In de incarnatie is het vlees, het 
tijdelijke, aangenomen en met de hemelvaart is het tijdelijke leven opgenomen in de 
eeuwigheid. Van Ruler wil zo uitdrukken dat er in de natuurlijke werkelijkheid geen 
aanknopingspunten zijn voor de goddelijke openbaring. Hij bepaalt in relatie tot de 
discussie tussen Barth en Brunner over deze thematiek en de visies van Kuyper en K. 
Schilder ten aanzien van een christelijke cultuur zijn eigen standpunt over de verhouding 
van genade en natuur.10 In zijn artikel Natuur en genade stelt Van Ruler dat de vraag naar 
de verhouding tussen natuur en genade in een drietal ‘complexen’ uiteen dient te vallen:  
 

‘In de eerste plaats de kwestie van het aanknopingspunt: in hoeverre ligt in het ‘natuurlijke’ 
een aanknopingspunt voor de verkondiging van de genade? In de tweede plaats de kwestie 
van de algemene openbaring: in hoeverre kunnen wij, de mens of ook de gelovige, uit het 
natuurlijke kennis van God putten? (art. 2 van de Nederlandse Geloofbelijdenis). In de 
derde plaats de kwestie van de visie op het natuurlijke leven in z’n geheel: hoe sta ik, vanuit 
het heil in Christus, in dit mijn natuurlijke leven?’11 

 
Van Ruler volgt Barth in de kwestie van het aanknopingspunt ten aanzien van het tweede 
vraagstuk dat er buiten Christus om geen kennis van God mogelijk is. De wereld die in de 
zonde ligt kan geen bron van openbaring zijn. Het onderscheid tussen algemene en 
bijzondere openbaring heeft een desastreuze uitwerking, wanneer men meent dat er een 
algemene openbaring mogelijk is voor alle mensen buiten het kruis van Christus om. Dit 
onderscheid is enkel te handhaven binnen het geloof in Christus en wil dan zeggen dat God 
zowel op natuurlijke als geestelijke wijze te kennen is. Ook het zogenoemde ‘boek van de 
natuur’ is alleen vanuit het geloof te lezen.12 Het antwoord op het derde vraagstuk is echter 

                                                 
9 Ibid., (manuscript), 11. 
10 Barth schreef in 1934 zijn vernietigende werkje Nein! Antwort an Emil Brunner, waarin hij op radicale 
wijze elke vorm van natuurlijke theologie afwees en stelde dat de genade geen enkel aanknopingspunt in de 
werkelijkheid vindt. 
11 A.A. van Ruler, 'Natuur en genade (1938),' in: Theologisch werk, deel I, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: 
Callenbach, 1969), 121. 
12 Cf.: ‘En is geloof, dat los gemaakt is van het Woord, is dat nog geloof? In dit opzicht is het beeld van 
Calvijn van de Heilige Schrift als de bril, waardoor het geloof in het natuurlijke ziet, in het boek van de 
natuur leest, belangrijk zuiverder dan de formulering van art. 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Dan 
gaat het Woord mee en het Woord leert ons, dat de wereld Gods schepping is en dat Hij alle dingen door 
zijn wijsheid en almacht en goedheid onderhoudt en regeert en het geloof zegt dit het Woord na.’ (Ibid., 
129.) 
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het meest karakteristiek voor Van Rulers theologie. Hij beschouwt natuur en genade 
namelijk niet als twee zelfstandige grootheden die naast, tegenover of onder elkaar kunnen 
worden gerangschikt, maar stelt dat de natuur voorwerp van de genade is. Slechts in de 
genade kan de natuur bestaan en wel als geredde natuur. De kerngedachte is deze:   
 

‘Het heil in Christus mag niet zo worden verstaan, dat de schepping van God een fiasco is, 
en dat daarvoor nu iets nieuws, een nieuwe schepping in de plaats wordt gesteld. Het heil, 
de σωτηρια, is juist redding, behoud. In Christus wordt de schepping derhalve gered, door 
het onbegrijpelijk wonder heen. Het eeuwige leven is niet een ander leven in de plaats van 
dit leven, maar het is juist dit mijn leven, alleen: nu gerechtvaardigd, gereinigd, geheiligd, 
verlost en verheerlijkt, door de dood heengehaald, en opgewekt tot nieuwheid van het 
leven.’13 

 
Van Ruler meent dat dit perspectief in het theologische debat nagenoeg onbesproken blijft, 
terwijl volgens hem de geschiedenis van de Reformatie heeft uitgewezen dat dit de meest 
vruchtbare wijze is om over de verhouding van natuur en genade te spreken.14 Tegenover 
de Rooms-katholieke genadeleer spreekt de Reformatie volgens hem van verzoening en 
rechtvaardiging in juridische, satisfactorische zin. De rechtvaardiging berust op een 
oordeel van God en is daarmee een rechtvaardigverklaring en geen rechtvaardigmaking 
zoals Rome leert. Tevens stelt hij dat het een algenoegzaam oordeel is, waarmee is 
uitgedrukt dat Christus het gehele leven heeft gered. Hier keert dezelfde redenering terug 
ten aanzien van de eschatologische eenheid van de kerk in verband met de hemelvaart: 

 
‘Het algenoegzame heil, de in de genade geredde natuur, wordt nu als erfenis bewaard in de 
hemel. Maar dit wat nu verborgen is – ons vlees in de hemel – wordt op de jongste dag in 
heerlijkheid geopenbaard. Dat is de eschatologische categorie, niet: de ver-vollediging, 
maar: de openbaring van het heil dat nu verborgen is – en dat van het totale heil, over 
dezelfde ganse lengte en breedte, vanaf de verzoening van mijn schuld tot en met de 
transformatie van dit mijn vernederd lichaam. Het artikel van de opstanding van het vlees 
bevat de definitieve oplossing van de verhouding van natuur en genade.’15 

 
Het is de Geest die de gemeenschap sticht tussen het aardse bestaan en de in de hemel 
bewaarde verlossing. Het sacrament van het avondmaal is hiervan de uitdrukking. In de 
kracht van de Geest heeft de gelovige in het nuttigen van het brood en de wijn werkelijke 
gemeenschap met ‘de door Christus aangenomen en door de dood heen verloste menselijke 
natuur’.16 Vanuit deze verhouding van genade en natuur is het volgens Van Ruler 
onmogelijk om over het christendom en de cultuur en de kerk en de staat in synthetische 
dan wel diastatische zin te spreken. ‘Men kan over deze dingen alleen satisfactorisch, 
forensisch, eschatologisch en pneumatologisch spreken.’17 Vanuit deze begrippen is het 
doopverbond en de volkskerk volgens Van Ruler theologisch gefundeerd. 
De verhouding tussen cultuur en genade werkt Van Ruler vervolgens nader uit in een aantal 
lezingen over Kuyper die uiteindelijk leiden tot zijn Kuypers idee eener christelijke cultuur 

                                                 
13 Ibid., 130. 
14 Cf.: ‘Dit was juist de grote winst van de Reformatie, èn tegenover het roomse katholicisme èn tegenover 
de doperse bewegingen, dat de Reformatie het natuurlijke leven weer ten volle kon opnemen. En dat niet 
vanwege de humanisering en secularisering van het denken, maar dat juist vanwege een hernieuwde 
bezinning op de waarheid van de verzoening door Christus en de rechtvaardiging in hem.’ (Ibid.) 
15 Ibid., 131. 
16 Cf.: Ibid., 132. 
17 Ibid. 



4. A.A. van Ruler – Spelen voor Gods aangezicht 

  

230

(1940), waarin hij zowel Kuypers cultuuropvatting bestrijdt als die van Klaas Schilder. 
Hoewel Kuypers leer van de ‘gemeene gratie’ in zijn concrete uitwerking tegenover de 
particuliere genade komt te staan, meent Van Ruler dat er in wezen een verschil in gradatie 
bestaat bij Kuyper in welke mate de wereld en de wedergeboren christen in de genade 
delen. De particuliere genade kan bij Kuyper echter geen uitbreiding krijgen in de cultuur, 
maar blijft strikt gebonden binnen de kerk. Met zijn nadruk op de particuliere genade en de 
wedergeboorte is het idee van de volkskerk onmogelijk geworden. De leer van de gemeene 
gratie dient er vervolgens toe om de particuliere genade enigermate ingang in de schepping 
te doen vinden.18 Op deze wijze construeert Kuyper toch iets van een aanknopingspunt in 
de cultuur zelf waarbij de algemene genade kan aansluiten. En aangezien de algemene 
genade lijkt voort te vloeien uit de particuliere genade, moet gesteld worden dat heel 
Kuypers genadeleer uitgaat van een aanknopingspunt in de schepping.19 Zolang er nog iets 
van de schepping enige zelfstandigheid houdt buiten de genade om, dan zal deze kiem 
onherroepelijk opkomen en alles overwoekeren, zo meent Van Ruler.20 Daarom is er slechts 
één mogelijkheid om van een christelijke cultuur te spreken en dat is binnen het 
theocratische verband, waarbij de genade in Jezus Christus het enige heersende principe is. 
Volgens Van Ruler ging hier heel de strijd tussen Kuyper en Hoedemaker om. En waar 
deze laatste nog meende dat het eigenlijk om een verschil in accenten gaat, stelt Van Ruler 
dat er vijftig jaar later maar één conclusie is, namelijk dat er een radicaal verschil tussen 
Hoedemaker en Kuyper bestaat met als splijtpunt de leer van de particuliere genade.21 Door 
binnen de christelijke cultuur op grond van de algemene genade nog een cirkel te trekken 
van eigenlijke christelijkheid op grond van de particuliere genade, wordt de dodelijke 
illusie gewekt dat het rijk van God op aarde gestalte krijgt. Deze wereld heeft het echter te 
doen – en kan het doen – met de werkelijkheid van het sacrament van het avondmaal als 
teken en zegel van het eeuwige leven, zo stelt Van Ruler. Deze grenzen van het sacrament 
worden door Schilder nog veel ernstiger overschreden, omdat bij hem feitelijk de leer van 
de gemeene gratie wegvalt en de christenheid in het isolement het een en het al is. 
Christelijke cultuur is voor hem per definitie cultuur van de wedergeboorte. De anthithese 
met de cultuur wordt door hem niet praktisch maar principieel gefundeerd.  
Zo zijn er volgens Van Ruler met name drie posities die het debat over de verhouding 
tussen genade en cultuur grotendeels bepalen. Hij vat ze als volgt in hun onderscheid 
samen: ‘Men zou kunnen zeggen: de dialectische theologie plaatst de genade in den hemel; 
in reactie daarop plaatst Schilder de genade in de geschiedenis; maar Kuyper had haar in de 

                                                 
18 Cf.: A.A. van Ruler, Kuypers idee eener christelijke cultuur, vol. nummer 12 en 13, Onze Tijd (Nijkerk: 
G.F. Callenbach, 1940), 20; 55. 
19 Cf.: ‘De kern van de quaestie ligt daarom beide keeren in de gedachte van het aanknoopingspunt, hetzij 
dit aanknoopingspunt fungeert als voorbereiding voor, het zij als uitwerking van de particuliere genade. En 
daarmee zijn we weer terug bij den inzet van het geheel betoog: de eigenlijk quaestie ligt in de leer van de 
particuliere genade zelf! Heeft de particuliere genade hetzij een aparte voorbereiding vooraf, hetzij (in 
wezen komt dit op hetzelfde neer!) een aparte uitwerking naderhand noodig, of kan zij naar beide kanten 
zichzelf redden?’ (Ibid., 78.) 
20 ‘Wat Brunner gedaan heeft in verband met de leer van de voorbereiding der verkondiging in den mensch, 
de eristiek, daarvan kan men de grandioze uitwerking vinden in K.’s leer van de gemeene gratie. Maar ook 
wat Barth en de zijnen nu doen in verband met de leer van de verhouding van kerk en staat, thans 
gekristalliseerd in den term “democratie”, daarvan kan men de niet minder grandioze uitwerking vinden in 
K.’s leer van de christelijke cultuur. Als er nog iets anders is dan de genade, dan wordt dit andere 
onherroepelijk de baas! In de kleinste rest die theologice nog gevonden wordt van de schepping zit een 
krachtige kiem, die met innerlijke noodzakelijkheid uitgroeit tot de een of andere, zij het ook christelijke, 
lusthof, waarin gegeten wordt van de verboden vrucht.’ (Ibid., 79.) 
21 Cf.: Ibid., 19; 82-83. 
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ziel geplaatst!’22 Van Rulers eigen positie ligt hier nog dicht tegen die van de dialectische 
theologie aan, maar vanuit zijn genoemde opvatting omtrent de incarnatie en de hemelvaart 
weerspreekt hij zowel Schilder als Kuyper. Bij Schilder wordt de eeuwigheid de tijd 
ingedragen, terwijl bij Kuyper de tijd in de eeuwigheid zal worden opgenomen. Beider 
onderscheid tussen tijd en eeuwigheid zijn vanuit het dogma van de vleeswording van het 
Woord en de hemelvaart onmogelijk, aldus Van Ruler. Niet de eeuwigheid gaat in in de 
tijd, maar het vlees is aangenomen (assumptio carnis), zo luidt de leer van de incarnatie. En 
de hemelvaart stelt dat het heil in de hemel geborgen is. Eschatologie rekent niet met de 
categorie van de voltooiing, maar met die van de openbaring. Wat reeds geschied is, zal 
voor elk oog zichtbaar worden. Van Ruler verwoordt zijn eigen standpunt dan zo: 
 

‘In de christelijke toekomstverwachting keert het tijdelijke leven in het eeuwige terug, als 
voorwerp van genade. Dit mijn leven, dat ik hier en nu leef, is gered op het kruis, verborgen 
in den hemel, bereid om geopenbaard te worden. En dan leef ik het in de eeuwigheid. Meer 
theologische beteekenis kan aan den tijd niet worden toegekend. Maar deze is dan ook 
voldoende.’23 

 
Meer pregnant keren deze gedachten terug in Wij staan als christenen in groot verband (de 
kerk). Hij betoogt hier dat er tussen tijd en eeuwigheid geen tegenstelling, maar een 
onderscheiding bestaat. De vleeswording van het Woord had plaats in de volheid van de 
tijd, zo leert het evangelie. Van Ruler concludeert hieruit dat er geen abstracte tijd meer is, 
want de tijd is vervuld. Met de hemelvaart heeft de eeuwigheid eveneens haar abstract 
karakter verloren, nu de mens Jezus Christus in de hemel is. De christen leeft als kind van 
God tussen de tijden, tussen hemelvaart en wederkomst in.24  

4.1.3 God kennen is met hem leven 

Zoals Noordmans in de jaren twintig zocht naar een antwoord op de vraag hoe God te 
kennen is, zo zoekt ook Van Ruler te midden van de geloofsvragen en onzekerheden naar 
een theologische kenleer. Het probleem is dat elk spreken over God, God zelf als subject 
dient te hebben.25 Juist in de kenleer raakt de theologie volgens Van Ruler het concrete 
leven. Want de vraag hoe de mens Gods Woord kan horen, hangt onmiddellijk samen met 
de vraag hoe het menselijk leven deel krijgt aan de goddelijke genade. En zodra Gods 
Woord gehoord wordt, dan komt het hele leven ook onder het bestel van dit Woord. Van 
Ruler formuleert de vraag binnen de theologische kenleer dan als volgt: ‘Haar probleem is 
dus: hoe kan de mensch, die rusteloos alles in eigen perspectivisch beeld brengt, hoe kan 
deze mensch zichzelf verstaan vanuit de openbaring, en aldus zichzelf verstaande leven?’26 
Dogmatisch geformuleerd gaat het hier om de leer van de heiliging, de sanctificatio. Het 
betreft de toepassing van de genade door de Heilige Geest in het concrete leven, zodat 
daadwerkelijk heel het bestaan gericht is op en ingericht wordt vanuit het Woord van God. 
Van Ruler stelt nu dat deze twee lijnen van de kentheoretische vraag naar de openbaring 
van het Woord en de leer van de heiligmaking op elkaar moeten worden betrokken, net 
zolang tot ze over elkaar heen vallen. Pas wanneer de leer van de heiliging samenvalt met 

                                                 
22 Ibid., 118. 
23 Ibid., 137. 
24 Cf.: A.A. van Ruler, Religie en politiek (Nijkerk: G.F. Callenbach N.V., 1945), 17. 
25 Cf.: ‘Theologie, zoo zei men, is eenerzijds sermo de Deo en andererzijds sermo Dei ipsius. En Junius 
maakt hierbij de opmerking: deze beide zijden van de definitie hooren onlosmakelijk samen.’ (A.A. van 
Ruler, 'Het trinitarische denken in de theologische kenleer ' (1930), Archief Van Ruler 26 (manuscript), 4.) 
26 Ibid., (manuscript), 7-8. 
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het kentheoretisch vraagstuk, dan komt volgens hem de mogelijkheid van een christelijke 
wereld- en levensbeschouwing in beeld.27  
In de theologie heeft men het kentheoretisch probleem vaak ofwel naar de ene kant, ofwel 
naar de andere willen oplossen. Het Woord Gods werd dan zozeer als een historisch datum 
beschouwd en zo rechtstreeks op de Schrift betrokken, dat er een historische vervlakking 
van de openbaring ontstond en het Woord werd vastgelegd in de feiten. Hier tegenover staat 
dan de tendens van de vergeestelijking van het Woord, waardoor theologie haar fundament 
vindt in de geloofservaring. Psychologische verinnerlijking staat dan tegenover historische 
vervlakking.28 Brunner heeft getracht om het spreken over God zozeer kritisch uit te 
zuiveren, dat de dan blootgelegde schuld en zonde van de mens als negatief 
aanknopingspunt kan gelden waardoor in de dialectische omkeer het spreken van God plots 
geloofszekerheid geeft.29 Al deze posities leiden volgens Van Ruler aan hetzelfde euvel: 
‘Men houdt het niet uit in de gedurige problematiek, welk het Woord Gods – als 
uitgangspunt van den aanvang tot het einde toe – voor ons beteekent, maar glijdt uit in een 
antwoord, waarin vastheid van geloof en grond onder de voeten gezocht wordt. Het 
trinitarisch denken ontneemt ons deze vastheid.’30 
Van Ruler verwacht van Barths uitwerking van de dialectische theologie meer heil om tot 
een nieuwe christelijke levensbeschouwing te komen. Maar de vragen komen nu pas scherp 
op tafel te liggen en daarom is bezinning nodig in plaats van dat men voorbarig naar een 
oplossing gaat zoeken.31 Voor hem staat wel vast, dat de richting van het antwoord op de 
vraag naar de subjectieve mogelijkheid van de openbaring gekozen dient te worden vanuit 
het heilsfeit van Pinksteren, de uitstorting van de Geest. In de inwoning door de Geest 
komen de lijnen van de sermo de Deo en de sermo Dei ipsius samen:  
 

‘Juist de Heilige Geest die in de gemeente woont is God in zijn gansche godheid, majesteit, 
subjectiviteit! De uitgestorte H. Geest is – als uitgestorte! – persoon. En als zoodanig – als 
God de Drieëenige ! – is Hij subject van de kennisse Gods. Niet de door den Heiligen Geest 
bewerkte, veranderde, geregenereerde mensch hoort het Woord Gods – maar de Heilige 
Geest zelf! De openbaring wordt niet opgevangen in eenig orgaan van den wedergeboren 
mensch, - hoezeer ook betuigd wordt dat dit orgaan door den Heiligen Geest gewrocht is – 
maar alleen door den Heiligen Geest, den uitgestorten Geest, zeker, maar den Heiligen 
Geest, en d.w.z. door God Drieëenig in volle subjectiviteit. Niet de mensch, maar God is het 
sprekende en hoorende subject.’32  

 
Vervolgens meent Van Ruler moet de theologie weer serieus ernst maken met het 
theologische geschiedenisbegrip. De uitstorting van de Geest is dan het laatste  
heilshistorische feit in de openbaringskring van de vleeswording van het Woord, de 
kruisiging en de opstanding. Heel de heilsopenbaring is dus daad van God en vanwege de 

                                                 
27 Ibid., (manuscript), 8. 
28 Cf.: Ibid., (manuscript), 9-12. 
29 Van Ruler beoordeelt Brunners positie als volgt: ‘De sermo de Dei is hier net zoo lang critisch 
uitgezuiverd, tot hij, met een dialectische wending, gesublimeerd wordt in een sermo Dei ipsius – waarmee 
de critische geest zichzelf God heeft gemaakt. De reine Sachlichkeit is niet anders dan dialectisch 
omgekeerde vertwijfeling.’ (A.A. van Ruler, 'Het trinitarische denken in de theologische kenleer' (1930), 
Archief Van Ruler, 27 (manuscript), 3.) 
30 Van Ruler, 'Het trinitarische denken in de theologische kenleer ‘, (manuscript), 14. 
31 Cf.: ‘Maken we ons geen illusies voor de situatie, waarin de huidige theologie verkeert! Meenen we toch 
niet, dat we al aan het antwoord toezijn op de vragen, die thans eerst recht aan de orde worden gesteld!’ 
(Ibid., (manuscript), 16.) 
32 Ibid., (manuscript), 17-18. 
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historische facticiteit van de uitstorting van de Geest als nadere explicitatie van de 
incarnatie, krijgt de mens als mens door de Geest nu deel aan de kennis van de 
openbaring.33 Een nadere fundering van de openbaring kan en mag de theologie niet 
zoeken. De Geest die het Woord hoort in de mens, kan vervolgens niet worden vastgelegd 
in de traditie van de kerk of in de autoriteit van een priester. Dan zoekt men houvast buiten 
de cirkel van de heilsopenbaring. Slechts de Geest doet het Woord horen en laat zo het 
Woord het Woord. Paradoxaal genoeg ligt de mogelijkheid om het Woord te horen, in de 
volledige onmogelijkheid van de mens om het Woord te horen, zo zegt Van Ruler.34 Voor 
de mogelijkheid van een christelijk leven geldt dan eveneens, dat deze mogelijkheid 
volledig besloten ligt in Gods genade. Van Ruler noemt de Heilige Geest het subject van 
het christelijke leven en de mens is dat in hem.35 De uitstorting van de Heilige Geest binnen 
het trinitarische denken geeft de mens zo principiële zekerheid van de kennis van de 
openbaring. Dogmatisch wordt deze zekerheid uitgedrukt door het geloof in de 
praedestinatie met als pendant de belijdenis van de perseverantia sanctorum.36 
In de richting waar Van Ruler de kennisleer wil vormgeven, liggen tal van overeenkomsten 
vervat met Noordmans. Te denken valt aan de nadruk op het trinitarische denken, de 
onmogelijkheid van enige vorm van natuurlijke godskennis, wat positief geformuleerd kan 
worden in de leer van de uitverkiezing en de volharding der heiligen. En daarmee springt 
ook de centrale plaats van de belijdenis van de Heilige Geest in het oog. Tegelijkertijd 
tekent zich juist hier ook het verschil af, namelijk in de verhoudingen tussen Vader, Zoon 
en Geest, zoals hieronder nog nader zal worden uitgewerkt. Een andere overeenkomst ligt 
in hun gezamenlijke verwantschap met Calvijn en Kohlbrugge en ten dele in hun kritische 
verwantschap met de jonge Barth.  
Waar Van Ruler in later tijd bijzonder kritisch zal staan tegenover de Barthiaanse theologie 
spreekt hij in deze tijd de hoop uit, dat de dialectische theologie juist een uitweg kan bieden 
uit de crisis waarin de theologie verkeert. Hij ziet in Barth een voorvechter van een 
werkelijk protestantse-kerkelijke dogmatiek. In een bespreking van het eerste deel van 
Barths Kirchliche Dogmatik laat hij zich wel kritisch uit over Barths inperking van de 
theologie als functie van de kerk en hij meent eveneens dat Barth de zichtbare kerk te veel 
op de voorgrond plaatst. Maar waar Barth dan de grens lijkt te overschrijden van een 
theologia crucis naar een theologia gloriae, blijkt de theologie als functie van de kerk de 
kerk aan een zelfonderzoek te onderwerpen. Van Ruler concludeert: ‘En dan bereiken we 
ook de kern van het boek en van heel het werk van K. Barth. Deze kern ligt in de leer van 
den Heiligen Geest. Barth schijnt zelf te beseffen dat in de pneumatologie de cardo 

                                                 
33 Cf.: ‘Alleen wanneer we genegen zijn de beteekenis van het geschiedenisbegrip in de theologische 
kenleer in te zien en te erkennen, alleen dan ontkomen we aan het gevaar, de kennisse Gods speculatief op 
te vatten als een kennis waarmee God zichzelf kent, en kunnen we verstaan dat de mensch is opgenomen in 
het heil, geheim der openbaring, en deelheeft aan de Godskennis. De Hl. Geest is uitgestort d.i.: het Woord 
Gods wordt concreet, werkelijk gehoord, de openbaring wordt opgevangen in de werkelijkheid der 
menschelijke existentie.’ (Ibid., (manuscript), 18.) 
34 Cf.: ‘Ons eenig antwoord op de vraag: hoe kunnen wij het Woord Gods hooren? is: hoort het Woord!’ 
‘Elke vraag, die nu nog opkomt en toch weer verlangt naar en orgaan in den mensch om het Woord op te 
vangen, moet radicaal worden afgesneden. De openbaring rust volledig in zichzelf. Of, zooals we reeds 
zeiden: het trinitarisch dogma stelt heel het openbaringsbegrip onder de categorie van de subjectiviteit 
Gods. De kennisopenbaring is onmogelijk bij de menschen, maar mogelijk bij God, en daarom voor ons een 
mysterie.’ (Ibid., (manuscript), 20-21.) 
35 Van Ruler refereert hier aan gedachten uit Kohlbrugges Preken over de Heilige Geest en de heiligmaking 
en concreet verwijst hij naar Calvijn, Institutio. III, 2, 1: ‘fides totam suam stabili totam habet in Christo’. 
(Ibid., (manuscript), 23.) 
36 Cf.: Ibid., (manuscript), 24. 
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quaestionis ligt van de theologie, in het bijzonder in het huidige stadium der 
kerkgeschiedenis.’37  
Juist omdat Barths pneumatologie niet de door Van Ruler gehoopte ontwikkeling krijgt, zal 
hij meer en meer afstand van Barth nemen en zijn christologische concentratie fel 
bekritiseren. De trinitarische inzet binnen de kenleer werkt hij vanaf zijn proefschrift met 
name uit in de richting van de pneumatologie. In 1956 verschijnt vervolgens een tweetal 
publicaties over de triniteit waaronder het belangwekkende artikel De noodzakelijkheid van 
een trinitarische theologie. Waar vanuit christologisch perspectief er geen natuurlijke 
godskennis mogelijk is, zo komt deze vraag anders te liggen vanuit de pneumatologie.38 Dit 
onderscheid zal later nader worden uitgewerkt. Voor nu is het belangwekkend om te bezien 
hoe hij in zijn Theologie van het apostolaat terugkomt op de vraag naar een 
aanknopingspunt. Daar zegt hij:   

 
‘Alles wat wij tot dusver betoogden, noopt ons, deze vraag, of er een aanknopingspunt voor 
het evangelie van Jezus Christus bij de natuurlijke mens is, bevestigend te beantwoorden. 
Wij vonden enerzijds de praedestiniaanse kern in de eschatologische denkwijze en wij 
waren anderzijds op onze hoede voor het docetisme in de pneumatologie. Het gaat m.a.w. 
enerzijds om God en zijn wereld en God is van overlang bezig met al zijn mensenkinderen. 
Maar Gods handelen loopt anderzijds ook uit op de zuivere humaniteit en de mens is in zijn 
menselijkheid, onder alles door, het beeld, waarin God zichzelf uitdrukt. Vanuit dit laatste 
zullen wij moeten zeggen: het evangelie van Jezus Christus is de vervulling van de diepste 
en eigenlijke behoeften en dan ook begeerten van de natuurlijke mens in zijn niet aflatende 
worsteling met de levende God. En vanuit het eerste zullen wij moeten zeggen: God zèlf is 
het aanknopingspunt voor alle apostolische arbeid; God zelf, gelijk Hij van overlang bij de 
natuurlijke mens is, met hem bezig is en met hem worstelt.’39 

4.1.4 De zin van het leven ligt in het loflied
40
 

Te midden van de chaos en de twijfel waarin de moderne wereld lijkt te verkeren, stelt Van 
Ruler dat God een plan heeft met zijn schepping en dat hij voortdurend met haar aan het 
werk is. Vanuit de theocratische grondgedachte heeft men zich te richten op de inrichting 
van het christelijk leven en wel in de breedste zin van de kerstening van de wereld. De 
hierboven gestelde gedachtelijnen ten aanzien van kerk en staat, genade en natuur en het 
leven met God vanuit de ware Godskennis door de inwoning van de Geest werkt Van Ruler 
in het begin van de Tweede Wereldoorlog uit in een aantal artikelen en lezingen die na de 
oorlog gebundeld verschijnen in Religie en politiek (1945). In dit werk trekt hij de 
grondlijnen van de theocratische idee, om die vervolgens meer gesystematiseerd uit te 
werken in Droom en gestalte (1947). Samen met de bundel Visie en vaart (1947) vormen 

                                                 
37 A.A. van Ruler, 'In den strijd om een Protestantsch-kerkelijke dogmatiek ' (1934), Van Ruler Archief, 85 
(manuscript), 140. 
38 Cf.: ‘Wanneer men werkelijk ingaat op de vragen van de pneumatologie, komen de vragen van het 
aanknopingspunt toch weer terug. Vanuit het christologische gezichtspunt zal hier ‘neen’! gezegd moeten 
worden, maar vanuit het pneumatologische gezichtspunt zal men ‘ja!’ moeten zeggen – tenzij men 
docetisch zou willen blijven in de pneumatologie: dat het niet het empirische ik is, dat God gaat kennen en 
dienen, maar het ecclesiastieke of zelfs het christologische ik.’ (A.A. van Ruler, 'De andere zijde van het 
vraagstuk van de natuurlijke theologie (1959),' in: Theologisch werk, deel VI, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: 
Callenbach, 1973), 47.) 
39 A.A. van Ruler, Theologie van het apostolaat (Nijkerk: Callenbach, 1954), 29. Cf.: ‘Goed: ik ben verlost 
door Christus – maar dat ik er ben is ook een feit en is iets anders. Wat is daarvan de bedoeling? Het is toch 
ook daad van God? Alleen óm zondaar te worden, op de knieën te komen en van genade te gaan leven? Of 
is het in het aanzijn roepen reeds redding… van het nietige?’ (Van Ruler, Theologie van het apostolaat, 3.) 
40 A.A. van Ruler, 'De zin van ons leven' (1945), Archief Van Ruler, 199b (manuscript), 25. 
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deze publicaties een krachtige visie op de wijze waarop kerk en samenleving vanuit de 
gerichtheid op het koninkrijk van God gestalte dienen te krijgen. In zijn proefschrift 
Vervulling der Wet legt hij het theologisch fundament voor de verhouding tussen 
openbaring en werkelijkheid. Van Ruler tracht niet alleen richting te geven aan de 
herkerstening van Nederland, maar eveneens van Europa en de koloniën. Het gaat hem 
voortdurend om de grote verbanden en van daaruit ook om elke individuele gestalte als 
teken van de oprichting van het koninkrijk van God in de aardse werkelijkheid.  
Door op deze grote verbanden te wijzen wil Van Ruler niet alleen richting, maar ook troost 
en zekerheid bieden aan de door de oorlog geteisterde mens die wanhopig op zoek is naar 
de zin van het leven en deze overal dreigt te zoeken, behalve in het geloof. Juist het besef 
dat God zelf zijn koninkrijk opricht, geeft een enorme ontspanning aan het leven. De 
zekerheid van de door de Geest verkregen Godskennis schenkt de mens zowel rust als 
moed om te leven. Op het moment dat God in de wereld binnentreedt, bepaalt hij de mens 
bij het heden, bij de schuld en de verlorenheid. Er is geen vlucht mogelijk naar verleden of 
toekomst. De zin van het leven blijkt dan niet in het wezen der dingen of in de mens zelf te 
liggen, noch kan hij verklaard worden door te vragen naar de oorsprong of het doel van het 
bestaan. In de chaos en de verlorenheid van het hier en nu komt God de mens tegemoet en 
zijn handelen blijkt reddend te zijn.41 Hij haalt het heel het menselijk bestaan door zonde en 
dood heen. Het handelen van God is het enige dat werkelijk van belang is in het leven. Het 
gaat dan om vergeving van zonden en om de opstanding van het leven.42 En dan wordt het 
heden het heden van de genade. De mens gaat niet ten onder in wanhoop en schuld en hij 
komt evenmin om in de leegte van het bestaan, maar hij staat op tot de vreugde. Van nature 
zoekt de mens de vreugde niet; daartoe moet hij worden bekeerd.43 Pas van daaruit opent 
zich het wijdse perspectief naar het begin en het einde van het bestaan die dan echter 
schepping en eschaton heten. Wie God leert kennen en uit genade met hem leert leven, 
heeft de zin van het leven gevonden in het zingen van het loflied tot eer van God. Het leven 
zelf wordt zo een loflied, want het verliest zijn noodzakelijkheid. Alles is geschapen omdat 
God het wil en het is tot zijn eer. Het is deze verlossende boodschap die Van Ruler 
uitspreekt te midden van een door de oorlog verwoeste werkelijkheid, gericht tot mensen 
zonder oriëntatie:  
 

‘Met schrik hebben we in de achter ons liggende jaren ontdekt, hoever ons werelddeel reeds 
in het heidendom is weggezonken en wat daarvan komt, als het heidendom weer heerschen 
gaat en het leven inricht. Daarom zoeken we nu allen den weg terug. We tasten naar vaste 
punten. Niet alleen individueel, ieder mensch voor zich. Maar ook sociaal, de cultuur in 
haar geheel. Er is openbaring. God hééft zich in de wereld geopenbaard. Daartoe heeft hij 
het volk Israel uitverkoren. En de bijbel is het getuigenis van deze openbaring. Daaruit 
straalt het licht der waarheid op; het ware gezag en de eigenlijke bevrijding.’44 

                                                 
41 Het christelijk geloof geeft volgens Van Ruler het antwoord op de terechte vragen die de het 
existentialisme en de fenomenologie inbrengen. Als God de mens in dit bestaan heeft ‘geworpen’ en hij het 
wezen der dingen heeft bepaald, dan wordt de zinvraag van het bestaan totaal anders beantwoord en kan de 
mens het leven ten volle beamen. 
42 Cf.: ‘Naast de vergeving der zonden noemde ik de opstanding des vleesches. Dat is hetzelfde van den 
anderen kant bezien. De verzoening is de redding van het leven naar de zijde van de zonde, de opstanding is 
de redding van het leven naar de zijde van den dood. Men zou iets gewaagder, ook kunnen zeggen: de 
verzoening is de redding van het leven naar de zijde van de ziel, van den geest, van het innerlijke, de 
opstanding is de redding van het leven naar de zijde van het lichaam, van de stof, naar het uitwendige.’ 
(Van Ruler, 'De zin van ons leven’, (manuscript), 30.) 
43 Cf.: Ibid., (manuscript), 24. 
44 A.A. van Ruler, 'God heeft een plan met de wereld' (1945), Archief Van Ruler, 183 (manuscript), 2. 
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Slechts wie God kent, beleeft werkelijk vrede en dan ook een enorme blijdschap. Aan het 
begin van de tijd van de wederopbouw benadrukt Van Ruler dat de werkelijkheid het werk 
van God is. Hij heeft hemel en aarde is zes dagen geschapen en rustte op de zevende dag, 
ziende dat alles goed was. Van Ruler stelt dat het de kern van de Bijbelse godskennis is dat 
Gods wezen bestaat in de vreugde over alles wat hij gedaan heeft. En het is zijn plan met de 
wereld, dat de mens in zijn volbrachte werk zal rusten, om met hem de zondag te vieren, de 
schepping goed te noemen om zo te delen in zijn vreugde en hem te loven om zijn 
werken.45 Maar ook nu de wereld in de zonde ligt, blijft God werkzaam. De verzoening in 
Christus is geheel Gods werk geweest. En het heil ligt nu verborgen in de hemel totdat het 
met de wederkomst van Christus geopenbaard zal worden.  
Maar het kruis van Christus werd eens midden in de cultuur opgericht en van daaruit 
worden zichtbare tekenen van het koninkrijk in de werkelijkheid opgericht. Het gaat erom 
wat God wil en doet met de wereld. Daarom moet de kerk theocratisch denken en oog 
krijgen voor de werken van Gods handen die als een reidans de geschiedenis vormen. 
Theocratisch gezien wordt de mens in dienst van God geplaatst en leert hij de existentie zelf 
als loflied verstaan tot eer van God. Volgens Van Ruler is het hele raadsel van de mensheid 
in de notie van het loflied aangeduid en ontsluierd.46 Deze zin van het bestaan, dat de mens 
zich verheugt over het werk van God, is de van God gestelde zin van het leven. De mens als 
beelddrager van God is geroepen om te spreken van God en tot Gods eer. De hoogste vorm 
van spreken is de lofzang tot Gods glorie. Zo komt de mens tot zijn bestemming in de 
belijdenis van Gods eer en verstomt zijn eigen denken en spreken. In het lied wordt zijn 
bewustzijn gesublimeerd en wordt de mens zich op de meest sublieme wijze bewust van 
Gods geheimenissen. Meer is niet mogelijk, omdat in deze bedeling van het kruis het heil te 
groot is om een eigen concrete gestalte te kunnen hebben. De mens dient de werkelijkheid 
daarom te bezien vanuit de idee van de theocratie. Wat Van Ruler hiermee bedoelt, zal nu 
worden uitgewerkt. 

4.1.5 Het theocratische werkelijkheidsbegrip 

De theocratie omvat de gehele werkelijkheid in al haar facetten. Toch wordt zij nooit tot 
een afgerond systeem en zij kan dat in deze bedeling ook niet worden. Een absolute 
theocratie is principieel ondenkbaar. Maar juist vanwege dit relatieve karakter kan de 
theocratie ook nooit worden ontkend. Als God ingaat in de werkelijkheid, is er theocratie, 
hoe gebrekkig en fragmentarisch de aardse gestalte ook moge wezen. Het wezen van de 
theocratie ligt besloten in de relatie van kerk en staat. Van Ruler typeert deze verhouding 
met een soort van parafrase op het dogma van de tweenaturenleer van Chalcedon als een 
‘onafleidbare en onoverzienbare en onophefbare en onoplosbare tweeheid’. Hij stelt: 
‘Daarom is iedere vormgeving van de theocratie, ook na de meest volledige 
theocratiseering van de grondwet, een torso, een gebrekkigheid, een compromis en – in 
wezen en in kiem – een mislukking.47 Een volledig gekerstende cultuur is onmogelijk. Er is 
altijd sprake van vermenging zolang Gods rijk niet ten volle is geopenbaard. Maar daarmee 

                                                 
45 Cf.: Van Ruler, 'De zin van ons leven', (manuscript), 14-16. 
46 Van Ruler, Religie en politiek, 158-159. Ook hier zien we wederom, dat Van Ruler zich verzet tegen elke 
vorm van idealisme. Expliciet verwerpt hij het ‘Amerikaanse activisme’. Ook Abraham Kuyper heeft 
volgens hem een ‘Amerikaanse editie van het calvinisme’ gegeven. Bij Calvijn vindt hij echter de juiste 
bedoeling van het ‘leven tot Gods eer’. Een dergelijk leven is wars van elk activisme, maar erkent en belijdt 
de glorie van God, die God zichzelf bereid heeft.  
47 Cf.: A.A. van Ruler, Visie en vaart (Amsterdam: Holland, 1947), 167. 
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is de theocratie als zodanig niet ontkend, want waar God het particuliere verkiest om daarin 
te wonen, dan is er sprake van godsheerschappij. 
De theocratie is een dynamisch-scheppende werkelijkheid, geïnitieerd door het Woord van 
God en is daardoor de vrucht van Gods historisch-eschatologisch handelen. De daden die 
God in zijn verkiezing verricht, zijn principieel nieuw. De vrijmachtige God is de enige die 
niet conservatief is, aldus Van Ruler. De reidans van zijn daden is altijd verrassend en zij 
vormt een voor de mens niet te omvatten of te doorgronden samenhang, maar als geheel 
weerspiegelt zij wel de wonderlijke trouw van God. Van Ruler spreekt dan ook van de idee 
van de theocratie en hij beschrijft slechts haar grondlijnen. De theocratie is per definitie 
onvoltooid, zolang de reidans van Gods daden nog niet ten einde is en zij is zeker niet in 
een theoretisch kader te plaatsen. Van Ruler ‘definieert’ het begrip theocratie als volgt:  
 

‘Als ik van theocratie spreek, dan denk ik aan drie complexen tegelijk. Men kan de theocratie 
opvatten als politieke vormgeving van het leven en dan denken aan een ordening van de wereld 
van de kerk uit, zóó, dat het leven er uit komt te zien als een ellips met de twee brandpunten: 
kerk en staat, of: avondmaal en burgerlijk wetboek. Men kan de theocratie ook opvatten als 
structuur van theologisch denken; theologie is dan theologie des Wóórds, over de hele linie, en 
niet der zaken; zij is dan critisch, niet ontologisch; praedicatief, niet phaenomenologisch; zij 
verkondigt alleen en constateert niets. Men kan de theocratie ook opvatten als alomvattend 
levensbesef en daarbij denken aan een geheel eigen Seinsverständnis, dat als bijbelsch-christelijk 
Seinsverständnis onderscheiden is van alle philosophisch-heidensche Seinsverständnis en 
doorgaat tot de laatste en de diepste wortels der existentie, zóó dat er geen enkel begrip 
overblijft, dat niet door de bijbelsche leer wordt aangetast.’48 
 

Volgens Van Ruler staat en beweegt de gehele existentie in de geheimenissen van God. In 
deze geheimenissen als zodanig kan de mens niet leven, maar de theocratie geeft aan de 
werkelijkheid gestalten en vormen die haar redden van de ondergang in het absolute 
verderf. De tekenen van het koninkrijk die in de existentie zijn opgericht kunnen bij de 
mens het bewustzijn van schuld en verzoening opwekken.  
De grondstructuren van de theocratie tekent Van Ruler vervolgens langs een viertal 
coördinaten, te weten het heil, het recht, het offer en het spel. In het door God geschonken 
heil ligt het uitgangspunt en het centrum van de idee van de theocratie. In dit aspect van de 
gave is elk menselijk idealisme in de kern reeds afgesneden. De mens kan de theocratie niet 
bewerken, maar er enkel uit leven. De idee van de theocratie heeft daarom tegelijkertijd een 
totalitair karakter omdat de werkelijkheid slechts opgevat kan worden als werk van God 
die in de existentie ingaat en strijdt met de zonde. Van Ruler merkt op:  
 

‘En men zal de waarheid niet hebben te vergeten, dat de God van den bijbel het evangelie 
van zijn koninkrijk tot de vólkeren doet uitgaan en, imperialistisch en intolerant als hij is, 
alleen door de vólkeren der aarde, in hun volksleven en cultuur, gediend wil worden en dat 
hij, wanneer hij niet door het gehééle volk gediend wordt, beweert, dat hij verdrukt en 
verworpen wordt. Om dan op den duur dat geheele volk te verwerpen en te verdrukken.’49  

                                                 
48 Van Ruler, Religie en politiek, 153. Van Ruler stelt de openheid van de idee van de theocratie met kracht 
tegenover het monisme in het filosofische denken van Hegel en het systeemdenken dat zoveel moderne 
ideologieën kenmerkt. Deze openheid blijkt ondermeer uit het feit dat de theocratie slechts één gezichtspunt 
is van waaruit de werkelijkheid kan worden belicht. Van Ruler noemt tevens het protologische en 
eschatologische perspectief, die hieronder nader zullen worden uitgewerkt. Wel moet worden gesteld dat 
het voor de mens slechts mogelijk is om theocratisch in het leven te staan. De beide andere perspectieven 
kunnen hooguit vanuit de theologische speculatie worden benaderd.  
49 A.A. van Ruler, Droom en gestalte (Amsterdam: Holland, 1947), 18. 
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De implicaties van het theocratische werkelijkheidsbegrip zijn verstrekkend. Niet alleen 
verliest het menselijke spreken over de essentie der dingen of over de zin van de 
geschiedenis zijn relevantie; ook het onderscheid tussen het zedelijke en natuurlijke leven 
vervalt goeddeels, omdat het slechts gaat om de vervulling van alle dingen door het Woord 
van God. Van Ruler illustreert dit als volgt: ‘Mijn sigaar is even belangrijk als mijn 
buurman en daarom het natuurlijk genot van mijn sigaar even belangrijk als de zedelijke 
verhouding tot mijn buurman. Beide gegevens zijn evenzeer “vervuld” door Christus’.50 De 
theocratische idee berooft zo elk humanisme van zijn kracht, terwijl tevens elke vorm van 
moralistische theologie van de moderne tijd is veroordeeld. Maar juist vanuit het 
theocratisch perspectief wordt zichtbaar dat het God om de mens te doen is. God poneert de 
mens in de schepping en de geschiedenis. En hij redt hem en brengt hem tot zijn 
bestemming. In deze zin zijn christendom en humanisme niet van elkaar te onderscheiden.  
De idee van de theocratie leert de werkelijkheid messiaans op te vatten. Jezus de messias 
wordt als de koning der koningen geproclameerd. Daarmee is gezegd dat dit koningschap 
primair een staatkundige inhoud en strekking heeft. Christus is ook wel Heer over de kerk, 
maar zijn koningschap strekt zich wezenlijk uit over de gehele aarde. Wanneer men naar 
theocratisch inzicht de wereld messiaans leert verstaan, dan krijgt men oog voor het 
handelen van God, dat gericht is op de opstanding van alle dingen uit de zonde en de dood 
tot zijn heerlijkheid. De theocratie gaat uit van het kruis van Christus, dat opgericht staat 
midden in de cultuur.51 Men kan ook zeggen dat het koningschap uitgeoefend wordt vanuit 
de hemel. Daarmee is tevens gesteld dat de theocratie het karakter draagt van de 
verborgenheid. Dat de gekruisigde Jezus de koning van hemel en aarde is, valt niet aan hem 
af te zien. De kerk leeft van de zichtbaarheid van het ‘sobere’ sacrament van het 
avondmaal. De gelovige beleeft in het eten van een ‘schamel brokje brood’ en in het 
drinken van een slokje wijn de zaligheid. ‘En,’ zo zegt Van Ruler, ‘omdat men het heil zelf 
nooit zal kunnen bevatten, leeft men dan verder rondom het avondmaal het eenvoudige, 
gewone leven: 
  

‘De ridder des geloofs van Kierkegaard is een welgedane slager, die ’s Zondagsmorgens 
naar de kerk gaat en dan gaat koffiedrinken en dan gaat wandelen met zijn kinderen op de 
pier van Kopenhagen en zoo de eeuwige beweging des geloofs voltrekt. Daar is niets aan te 
zien. Dat is, in een eindelooze reflectie doorgewerkte, burgerlijkheid. En deze reflectie is 
lijden, ja martyrium.’52  

 
Deze burgerlijkheid is de enige existentievorm waarin rondom het avondmaal het heil enige 
gestalte kan krijgen. Met de notie van de burgerlijkheid komt een andere coördinaat van de 
theocratie in beeld, en wel die van het recht. Wie opstaat van het avondmaal, treedt de kring 
van de politiek binnen. De kerkelijke tucht vindt zijn uitbreiding in het burgerlijk recht. De 
christen is geroepen om burger te zijn en om midden in het leven te staan. Zo maakt hij deel 

                                                 
50 Van Ruler, Religie en politiek, 157. Cf. ‘De wereld en het leven zijn datgene wat God er mee doet. En dit 
dan zoo, dat men in dit handelen Gods geen strakke scheidingen meer kan maken tusschen zijn scheppend, 
onderhoudend, regeerend, verzoenend, heiligend, verlossend en verheerlijkend handelen.’ (Ibid., 157.) 
51 Van Ruler werkt dit als volgt uit: ‘Het kruis staat echter niet in de kerk, maar in de wereld. Daarom is het 
ook geen symbool, maar een realiteit. En het is ook niet als symbool te gebruiken, in één ruimte met bijv. de 
teekenen en zegelen van de sacramenten. Vandaar de afschaffing in de reformatietijd van het crucifix en 
van het kruis als beeld in de kerk en in het verkerkelijkte leven. Ik geloof, dat dat niet een stukje 
revolutionair radicalisme van de reformatie geweest is, en als zoodanig te betreuren, maar dat daarin zeer 
diepe politieke en existentieele noties zijn uitgesproken.’ (Van Ruler, Visie en vaart, 155.) 
52 Van Ruler, Religie en politiek, 160. 
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uit van de gemeenschap en gehoorzaamt hij de overheid. Van Ruler poneert in dit kader dat 
‘de ware christen de beste burger is’ en dat ‘het burgerlijk wetboek regel der heiligmaking’ 
is.53 Het heil komt in de bedeling van het kruis tot de mens in de verzoening en de 
rechtvaardiging. Deze begrippen verstaat Van Ruler primair juridisch, zoals reeds is 
uitgewerkt. Verzoening betekent dan niet zozeer reconciliatio, dat is: dat de zondaar weer 
verzoend wordt met God. Maar veelmeer expiatio: dat door de satisfactio, de 
genoegdoening aan het recht van God, de zonde en de zonden worden uitgedelgd. De 
rechtvaardiging verwijst naar het rechterlijke oordeel van God, waarin de zondaar wordt 
vrijgesproken.54 Op deze wijze wordt de mens van Godswege in de verzoening geplaatst. 
Hij wordt opgewekt tot het leven en in de verzoening is de heiliging inbegrepen, waardoor 
God in de mens hetgeen hij in Christus geponeerd heeft, concretiseert in de alledaagse 
werkelijkheid volgens zijn geboden en beloften.  
Zo komt Van Ruler op een andere belangrijke grondlijn van de theocratie: het ethische ligt 
in het juridische besloten. Op grond van de Bijbel moet volgens hem worden geconcludeerd 
dat de zedelijkheid in het recht besloten ligt en niet andersom. Theocratisch gezien gaat het 
om de inrichting van het leven naar Gods wil. De grote verbanden en structuren hebben 
daarin groot gewicht, want daarbinnen ontstaat de ruimte voor de ontmoeting en de 
gemeenschap met God. Daarom spreekt de Bijbel volgens Van Ruler in de eerste plaats 
over de heiliging van het leven en pas van daaruit over de heiliging van de individuele 
mens. Het gaat om de kerstening van de werkelijkheid als zodanig. Het heil plaatst de mens 
daarom midden in de werkelijkheid. Hij wordt juist van zijn innerlijkheid bevrijd om puur 
oppervlakkig te leven. De moderne psychologie wil het innerlijk doorzoeken en de 
fenomenologie zoekt het wezen der dingen. Maar de heiliging is niet gericht op de diepte 
van de geest, het wezen der dingen, of het hart van de mens. ‘Wat diep is, is 
gedaemoniseerd. En de verlossing in Christus bestaat daarin, dat we van onze diepte 

                                                 
53 Ibid., 161. Opgemerkt zij dat Van Ruler hiermee vrijwel het omgekeerde zegt ten opzichte van het 
liberale christendom van de negentiende eeuw, aangezien het voorzienigheidsgeloof voor hem radicaal 
berust op de predestinatie en vanuit de uitverkiezing is de zedelijkheid van de mens irrelevant.  
54 Ibid., 162. Deze keuze voor een forensische rechtvaardigingsleer lijkt kenmerkend te zijn voor Van 
Rulers orthodox reformatorische opvattingen. In zowel de negentiende als ook de twintigste eeuw verzetten 
tal van theologen en theologische stromingen zich tegen de Anselmiaanse satisfactieleer en een juridische 
interpretatie van de rechtvaardiging. (Zo in de negentiende eeuw bijvoorbeeld vele theologen die tot het 
Oud-liberalisme, de Groninger richting of de Moderne Theologie worden gerekend.) Ook het gesprek met 
Rome wordt hierdoor bemoeilijkt, juist vanwege Van Rulers evaluatie van de term rechtvaardigmaking, als 
een proces waarin de mens van de macht van de zonde wordt vrijgesproken. Hans Küng bijvoorbeeld zal 
ruim tien jaar later in zijn werk Rechtfertigung de rechtvaardiging en rechtvaardigmaking als twee 
complementaire perspectieven van dezelfde daad Gods schetsen en vindt op deze wijze toenadering tot 
Barth. Ook de posities van Schoonenberg en Berkhof komen hier dichtbij elkaar, door juist de juridische 
aspecten secundair te achten. Ondanks de vele vragen omtrent de forensische benaderingswijze, stelt Van 
Ruler echter: ‘Mij dunkt dat het aan den tijd is, om de religieuse kinderziekten, waarin wij koortsachtig ijlen 
over bloedtheologie en juridische satisfactieleer, te boven te zijn. In een tijd, waarin we worstelen over het 
jodenvraagstuk en om den zin van het Oude Testament, geeft het toch geen pas, in ons eigen vertolken van 
de bijbelsche boodschap te blijven steken in humanistische halfheden.’ Direct met deze interpretatie van het 
recht Gods, hangt Van Rulers opvatting aangaande de verhouding tussen recht en liefde samen. Hij noemt 
de liefde de ‘messiaansche levensvorm, waarin het recht Gods omfloerst wordt, opdat wij het in deze 
wereld, zoolang wij nog niet in het rijk der heerlijkheid leven, te midden van de zonde en den dood kunnen 
uithouden. De liefde is de vorm, die ons geschonken is, om elkaar en de gerichten Gods te kunnen 
verdragen’. In veel theologische ontwerpen van de twintigste eeuw lijkt de liefde Gods een grotere nadruk 
te krijgen dan het recht Gods. Dat de verhouding tussen deze twee termen juist binnen de theodicee wordt 
geproblematiseerd is evident. Van Ruler stelt vanuit de theocratische idee, met een beroep op het Oude 
Testament, dat er geen discrepantie bestaat tussen beide begrippen. De liefde is er ter wille van het recht en 
niet andersom, zo stelt hij.  
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worden verlost en bevrijd tot de oppervlakte. De zonde is de inversie en deze inversie wordt 
ongedaan gemaakt, zóó dat we met al die daemonische diepten, waaruit de godverlaten 
angsten opstijgen, niets meer te maken hebben,’ aldus Van Ruler.55 Het gaat om het 
openbare, publieke leven, om de lichamelijkheid, om het zichtbare: om de feitelijkheid van 
het bestaan. De mens hoeft zichzelf en de werkelijkheid niet te begrijpen: hij heeft het leven 
te bezingen in het loflied (Cf.: §4.4). 
Juist dan krijgt hij oog voor Gods historisch-eschatologisch handelen. Omdat de 
christenheid dit perspectief niet meer helder in het zicht heeft, is zij verstrikt geraakt in 
moralisme en ethisch idealisme, waardoor het menselijke zedelijke handelen centraal komt 
te staan. De theocratie levert in die zin een scherpe cultuurkritiek, omdat ze de relativiteit 
van ‘het schone, goede en ware’ aan het licht brengt en de mens  elke vorm van 
absoluutheid uit handen neemt.56 Het christelijk geloof stelt tegenover de Griekse filosofie 
dat het goede er is ter wille van de mens en niet andersom. Het ‘goede’ is de genade van 
God waardoor het leven mogelijk is te midden van de chaos en de zonde. Ook de door God 
geredde mens verricht in strikte zin geen goede werken, maar hij is geroepen tot de dienst 
aan God. Christelijk gezien bestaat er geen ethiek maar is alles liturgie. Onder verwijzing 
naar Miskotte en Noordmans stelt Van Ruler dat het horen van het Woord van God de 
mens leert wat goed en recht is en dat de waarachtige dienst aan God in het concrete leven 
geschiedt. Anders gezegd: de liturgie ligt op straat en niet primair in de kerk.  
Het christelijke geloof betreft geen inzicht of kennis (gnosis), maar is slechts een ‘weet 
hebben van’, een geloven op gezag. Daarom is dit naakte geloof de wortel van de 
oppervlakkigheid die zo kenmerkend is voor de theocratie. Het heil wordt aangezegd, het 
rijk van God wordt geproclameerd en de mens wordt in het bestaan geponeerd.57 Met gezag 
wordt de mens verteld hoe de zaken ervoor staan, hoe het leven volgens Gods recht 
geordend wordt vanuit zijn eeuwig raadsbesluit van de verkiezing.58 En waar de moderne 
mens zo hoog opgeeft van zijn hoogontwikkelde zelfbewustzijn, verklaart de Bijbelse 
profetie dit zelfbewustzijn tot schuldbewustzijn. In het geloof wordt de schuldbelijdenis een 
geloofsbelijdenis en een loflied. Bijbels gezien is het persoonlijke leven vervlochten met het 
gemeenschappelijke en zo staat de mensheid voor Gods aangezicht. Het historisch-
eschatologische perspectief stelt niet alleen Gods handelen centraal boven het menselijk-
zedelijke, maar verduidelijkt ook dat het eerder om de geschiedenis gaat dan om de ziel van 

                                                 
55 Ibid., 164. 
56 Van Ruler stelt: ‘En de gedachte van de goedheid als den zin des levens is wel een zeldzame verleidelijke 
visie, waarin vroomheid en ernst met elkaar wedijveren, maar zij is tegenover den God van den bijbel dé 
zonde, dé opstandigheid en vijandschap, dé zelfhandhaving bij uitnemendheid. Door deze goddeloosheid 
wordt intusschen de europeesch-amerikaansche cultuurkring, haar christenheid incluis beheerscht. 
Nietzsches Jenseits von gut und böse is hierin een heilzame herinnering aan de werkelijke samenhangen der 
existentie.’ (Ibid., 166.) 
57 Cf.: ‘Het menschzijn, het is niet iets. De mensch is mèt heel de schepping uit het niets geroepen en het 
eigenlijke wezen, de substantie der dingen, de binnenste kern van alle werkelijkheid, dat is het niets. Het 
menschzijn is een moment, een flits, een doorgangsstadium in de beweging van het handelen Gods. De 
mensch wordt geponéérd, éven, in de schepping trillend in het niets en in het woord; in de verzoening 
gebroken in de schuld en in het offer; in de verlossing verbaasd in het heil en in de heerlijkheid. Zoo is de 
mensch alleen veilig: in deze positie van het moment in de beweging van het handelen Gods; in dit 
geponéérd zijn en vooral: geponeerd wórden, van oogenblik tot oogenblik, dat is: van daad Gods tot daad 
Gods.’ (Van Ruler, Visie en vaart, 42.) 
58 Cf.: ‘Daar is niets aan door te vragen. Het kind staart niet, maar het lééft in de feitelijkheid en prijst ze 
goed en schoon. Het heeft niet den zin van het leven, maar het leven zelf lief. De spel-waarde van dit 
moment der dubbele praedestinatie behoeft niet uitdrukkelijk aangetoond te worden. De Heilige Geest, als 
de Geest van geloof, hoop en liefde, krijgt hier de capaciteit van triomphantelijken humor, welke bij tijd en 
wijle weet uit te breken in goddelijk hoongelach.’ (Van Ruler, Religie en politiek, 402.) 
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de individuele mens. Tegelijkertijd geldt dan dat in de reidans van de daden Gods in de 
geschiedenis een helder onderscheid tussen het individuele en het gemeenschappelijke 
eigenlijk niet te maken is. Zo wordt de moderne hang naar individualiteit, moraliteit en het 
streven naar wetenschappelijk inzicht theocratisch gezien radicaal doorbroken.  
Dat wordt vooral duidelijk wanneer Van Ruler spreekt over de theocratische grondnotie van 
het offer. Het messiaanse karakter van de Bijbel tekent de middelaar zowel in zijn absolute 
eenzaamheid, als ook in algehele verbondenheid. De plaatsvervanging in het offer is geheel 
gericht op de gemeenschap. Van Ruler werkt deze gedachte als volgt uit:  

 
‘Deze vervlochtenheid van het individueele en het gemeenschappelijke, zóó dat het eene het 
andere totaliter doordringt, ja het één het ander is, is het groote paradigma voor elke 
theocratische verhouding van individu en gemeenschap, tot in de verste omtrekken van het 
politieke en sociale leven toe. De kruisgang van den Christus is het paradigma voor den 
reidans der wereld. Van hieruit gedacht heeft het ook niets bevreemdends meer, wanneer ik 
als grondlijn in het theocratische denken de stelling lanceer: het offer wordt aan de 
gemeenschap voltrokken.’59  
 

Rondom het kruis is het scherpst zichtbaar wat theocratie inhoudt: het leven wordt geofferd. 
God haalt het bestaan door de dood heen en de individuele mens wordt meegekruisigd in 
Christus en zo opgenomen in diens lichaam, de kerk en in de gemeenschap der heiligen. De 
notie van het offer scherpt zo het geschiedenisbegrip aan. Want de geschiedenis blijkt 
vanuit dit perspectief de voltrekking van het lijden en sterven van Jezus Christus aan de 
kosmos te zijn.60 Dit perspectief is voor de mens niet inzichtelijk, maar het moet hem 
verkondigd worden. Het offer ontsluit de werkelijkheid van de theocratie en de profetie en 
de verkondiging wijzen de mens de weg om in de geschiedenis te kunnen handelen. De 
geschiedenis zelf levert geen normen, zoals Troeltsch meende.61 De normen worden de 
mensheid aangezegd. En de figuur van de profetie is bijzonder dynamisch, daar zij het 
voortdurend nieuwe aankondigt. De profetie toont het eigenlijke karakter van de 
geschiedenis in de dynamiek van het nieuwe in Gods handelen.62 Juist in het offer ontstaat 
het nieuwe  in de realisering van het heil. Daarom is het theocratische werkelijkheidsbegrip 
ook zo noodzakelijk, aangezien de theocratie de profetie met de cultuur verbindt en de kerk 
en de staat samen denkt. Deze dualiteit van kerk en staat is een onherleidbaar en 

                                                 
59 Ibid., 195. 
60 Cf.: Ibid., 196.  
61 Van Ruler was zeer geïntrigeerd door de idee van een filosofie van de geschiedenis en in het bijzonder 
heeft hij zich verdiept in het denken van Troeltsch op wie hij was afgestudeerd en zelfs had willen 
promoveren. In een artikel over Troeltsch’ constructie van een historische cultuursynthese (gegenwärtige 
Kultursynthese) betoogt hij dat de eigenlijke problematiek van Troeltsch’ denken ligt besloten in de 
verhouding van het historische en ethische gehalte in het begrippenmateriaal van de historische 
cultuursynthese. Hij besluit zijn betoog met de volgende veelzeggende vraag: ‘Is – zoo moet onze 
eindoverweging luiden – de idee van historische cultuurvorming niet evenzeer een den mensch niet 
toekomende, titanische zelfoverschatting als de universeelhistorische constructie van Hegel en Comte?’ 
(A.A. van Ruler, 'Historische cultuurvorming – een analyse van de wijsbegeerte der geschiedenis van E. 
Troeltsch' (1944), Archief Van Ruler 171 (manuscript), 221. 
62 Van Ruler verwijst in dit kader naar Kierkegaard en Bergson: ‘Maar het eigenlijke, wat we uit de 
prophetie aangaande het wezen der geschiedenis weten, is toch dat moment van het nieuwe. Kierkegaard 
met zijn sprong-gedachte en Bergson met zijn élan vital hebben daarop gewezen. De exacte 
geschiedeniswetenschap en de systematische geschiedenisphilosophie weten daar geen raad mee.’ Naast 
Troeltsch’ idee van de ‘gegenwärtige Kultursynthese’ wijst hij hier ook Hegels monistische visie op de 
geschiedenis af. (Van Ruler, Religie en politiek, 203.)  
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onoplosbaar gegeven, dat haar grond vindt in het disparate en heteronome handelen van 
God zelf:  

 
‘Er is een tweeheid; en de beide termen zijn niet op één noemer te brengen; maar er vindt 
tusschen de beide termen, om het algebraïsch te zeggen: substitutie, en om het theologisch 
uit te drukken: plaatsvervanging en heiliging plaats. De kerk stamt uit de openbaring, maar 
zij is er ter wille van de wereld en daarom gaat al haar zijn daarin op, dat zij trouw is aan de 
aarde. De staat is een oergegeven der existentie, maar door de ontdaemoniseerende kracht 
der waarheid, waarmee de kerk optreedt, wordt hij geheiligd en gaat hij deelen in de 
geheimenissen van het kruis.’63  
 

In zijn herscheppend handelen draagt God de wereld door haar ondergang heen. De wereld 
heeft van dit radicale en verborgen handelen geen weet. De kerk moet het de staat 
verkondigen. De kerk is er ter wille van de staat en zoals gezegd vindt de werkelijke dienst 
van God plaats in het gewone leven. De kerk heeft te volharden in het zingen van het 
loflied over het genadig handelen van God dat door de wereld niet gekend word. Van Ruler 
zegt hierover:  
 

‘Deze volharding is de concrete dienst van God. De mensch dient hem midden in de 
verbrijzeling van het offer, dat hij aan de wereld voltrekt. En de werkelijkheid van de 
wereld, gelijk zij in dezen greep van Gods raad en daad voorkomt, is het hevigst 
geconcentreerd in den staat. De staat is de meest heilzame en de meest radicale en de meest 
verborgen gestalte van het werk Gods in de wereld.’64  
 

Deze tweeheid van kerk en staat is volgens Van Ruler de enige historische gestalte 
waardoor het heil in de werkelijkheid gerealiseerd kan worden en zo haar historische 
uitbreiding kan krijgen. De kerk en de staat verwijzen voortdurend naar elkaar in een dans- 
en daadkarakter en maken ruimte voor het nieuwe, zonder dat er een heilsstaat of 
definitieve vorm ontstaat. Deze dualiteit zorgt er slechts voor dat Gods naam geprezen 
wordt te midden van de chaos en zijn naam kan wonen in de werkelijkheid. In dit alles gaat 
het om de schepping. De kerk is van voorbijgaande aard. Maar zolang de schepping nog 
niet is verheerlijkt, is de kerk geroepen om het Woord Gods te verkondigen. Met 
Hoedemaker noemt Van Ruler de kerk de lijdensgestalte van het koninkrijk van God. Zoals 

                                                 
63 Ibid., 309. Deze tweeheid van kerk en staat herleidt Van Ruler, zoals in de hoofdtekst vermeld, tot het 
heterothetische handelen van God. Daarmee wijst hij van de hand de mogelijkheid dat de tweeheid 
onherleidbaar en onoplosbaar zou zijn wegens de wezensheterogeniteit van kerk en staat. Ware dit het 
geval, dan heeft het Woord geen enkele zeggingskracht in de wereld en leven kerk en staat geheel los van 
elkaar. Van Ruler benadrukt juist dat het om de wereld gaat en we hebben de kerk nodig om dat ten volle te 
beseffen, omdat we daar horen van Gods oordeel over de wereld die de werkelijkheid maakt tot wat zij is. 
Maar ook de leer van de twee zwaarden zoals die binnen de Kerk van Rome ontwikkeld is, wijst Van Ruler 
met deze positie af. Net als wat hij noemt de caesaropapie, zoals hij die meent aan te treffen in het 
Byzantijns christendom, maar die ook haar parallel kent in het Lutheranisme, waar ‘de landvorst als 
summus episcopus de kerk erkent’. Beide laatst genoemde opvattingen leren een arbeidsverdeling tussen 
kerk en staat. Maar ook de ‘politische Theologie’ zoals deze wordt voorgestaan door de barthiaanse 
theologie, maakt zich schuldig aan een dergelijke arbeidsverdeling. Doordat deze theologie alle nadruk legt 
op de soevereiniteit van het Woord van God dat binnen de kerk klinkt en aan haar is toevertrouwd, kan zij 
niet anders dan de staat als een fataliteit beschouwen. Van Ruler concludeert: ‘Men màg den staat niet als 
fataliteit aanvaarden; dat is een samenhokken met den daemon. Men mag evenmin den staat als leenman 
van de kerk beschouwen; dat is een miskennen van het eigenlijke heil. Het heil des Heeren is immers dit, 
dat de staat door de verkondiging van het Woord Gods ontdaemoniseerd wordt, en wordt tot wat hij naar de 
oorspronkelijke en uiteindelijke bedoelingen Gods is: dienaresse Gods!’ (Ibid., 313.) 
64  Ibid., 314. 
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haar messias-koning door zijn volk werd verworpen, gaat de gemeente van God met hem 
door de verdrukking en de dood heen in tot het leven. De functie van de kerk in haar 
lijdensgestalte is de verkondiging van het evangelie aan alle volkeren.65  
God is nog bezig om zijn heilswerk te vormen en te voltooien en daarom is alles 
voortdurend in beweging. Zoals eerder is uitgewerkt, trekt Van Ruler een parallel tussen de 
verhouding van kerk en staat en de tweenaturenleer. Kerk en staat zijn niet tot elkaar te 
herleiden en gaan niet in elkaar op. Maar juist in de dualiteit van kerk en staat kan het heil 
in de geschiedenis gerealiseerd worden. In de voorlopigheid en de chaos is dat het 
maximale wat gezegd kan worden en juist zo wordt Gods disparate handelen het beste 
uitgedrukt.66 De kerk heeft profetisch te spreken, opdat de staat zichzelf de dienares van 
God weet. Voor Van Ruler staat het oudtestamentische koningschap hierbij model. Macht 
gaat hier over in dienstbaarheid en zo wordt de wereld geordend vanuit de liefde:  
 

‘Met name de koning, de overheid wordt in de Schrift voortdurend getekend met het beeld 
van de herder, die over de kudde is gesteld. Ja, men kan zeggen: dat is de eigenlijke droom, 
die door de hele bijbel heentrekt – die droom van de ordening en de vormgeving van het 
leven der gemeenschap in de staat, waarin het herderschap is verwerkelijkt.’ ‘Ook daarover 
gaat de droom: dat ook dit leven van de gemeenschap geordend en gevormd wordt, ook 
politiek, op de wijze van het herderschap. Dat is de droom van de koning-herder. De droom 
van het davidische koningschap.’67 

 
Daarmee komt er de ruimte voor het vierde knooppunt waarlangs Van Ruler de 
theocratische grondstructuren ziet lopen: het spel.68 Waar in het offer de werkelijkheid van 
de theocratie besloten ligt, ligt in het spel haar vorm. De theocratie is als zodanig als een 
spel te beschouwen in de samenhang van schepping, kruis en voleinding. Deze gedachte zal 
in de volgende paragraaf nader worden uitgewerkt, maar is hier reeds van belang om het 
bredere kader van de theocratie in beeld te krijgen. Want door de theocratische levensvorm 
als spel te zien, verdwijnt de kramp uit het bestaan, zo stelt Van Ruler. Alleen zo komt er 
ruimte voor de ernst van de blijdschap, van waaruit God om zijn werk kan worden 
geprezen. De schepping als Gods wilsbesluit rust in zijn welbehagen. Het spelmoment zegt 
dan ook, dat de mens het leven niet zelf in handen moet willen nemen, maar dat alles in 
Gods hand ligt. Men hoeft geen levensprogram te ontwerpen of een filosofisch-politiek 
systeem te bouwen. Een dergelijke dodelijke ernst blijft de mens bespaard. Hij wordt 
simpelweg geroepen tot de daad van het leven.  
De theocratie staat daarmee haaks op het moderne autonomie-ideaal, maar is tegelijkertijd 
vele malen humaner. De mens is niet verantwoordelijk voor het leven en het 
wereldgebeuren. Dat kan hij niet dragen. Maar hij staat wel verantwoordelijk voor God. 
Zodra de mens deze verantwoordelijkheid leert nemen, wordt het leven niet alleen een 

                                                 
65 Cf.: Van Ruler, Droom en gestalte, 148. 
66 Cf.: ‘En wanneer men nu een oogenblik onderscheidt tusschen de kerk als de ruimte van de geboden en 
de beloften Gods en den staat als de ruimte van den raad en daad Gods, dan ligt in het begrip van de 
theocratie als de vereeniging van de kerk en den staat deze notie van de osmose van den wil des bevels en 
den wil des besluits opgesloten. En deze osmose is de eigenlijke gestalte des heils. Dit is het, waarom het 
den Heere God in den liefdedrang zijner zelfopenbaring te doen is; dat het daartoe komt. En het komt 
daartoe ook in de meest verdunde gestalte der theocratie. Het is het eigenlijke ferment van de europeesche 
cultuur.’ (Ibid., 162.)  
67 Van Ruler, Vertrouw en geniet! 25-26. 
68 Cf.: ‘Het spel is de hoogste vorm van ernst. Daar gaat men helemaal in op. Men verliest er zichzelf in. Zó 
is men pas helemaal zichzelf.’ (A.A. van Ruler, Waarom zou ik naar de kerk gaan? (Nijkerk: G.F. 
Callenbach N.V., 1970), 53.) 
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antwoord, een dienst aan God, maar ook spel en lied. En door de kracht van de liefde wordt 
de gelovige werkelijk tolerant. Hoe imperialistisch de theocratie ook moge zijn: ten diepste 
is zij tolerant. Terwijl het neutraliteitsideaal en de moderne tolerantie tot indifferentisme 
leidt en uitmondt in de grootst mogelijke intolerantie. Ook hier is de theocratische idee dus 
wezenlijk tweepolig: God en mens moeten het samen eens worden. God is in spel en strijd 
bezig met elk mensenhart.  
 

‘Maar de mensen moeten de waarheid, de ware werkelijkheid zèlf zien, ontdekken en 
beamen. Zij moeten met God mee gaan weten, willen en doen. Zijn vrijmacht is de grond 
van alle dingen. Maar daarom is het wezen van de dingen ook de vrijheid. De vrijmacht van 
God realiseert zich dan ook op de wijze van de vrijwilligheid van de mens. De predestinatie 
– in de zin van de synode van Dordrecht – schèpt de vrijheid van de mens. Dat is de wijze 
waarop God, de levende God, de God van de bijbel regeert. De theocratie, de zuiver bijbelse 
en gereformeerde theocratie, de theocratie van deze bepaalde God leidt daarom juist tot de 
tolerantie.’69   

 
Samengevat kan worden gezegd, dat de theocratische orde de enige gestalte is die het leven 
draaglijk maakt. De theocratie heeft een voorlopig, conserverend, incidenteel en 
fragmentarisch karakter. Zij lost de problemen van de existentie niet op, maar rangschikt ze 
slechts op zodanige wijze dat het perspectief op de eeuwige stad van God zichtbaar blijft. 
Dit alles noemt Van Ruler dan ook het spelmoment van de gebrekkigheid. Wanneer het 
offer de realiteit van de theocratie tekent, komt de theocratie slechts in brokstukken en 
langs breuklijnen tot ons, net als in het avondmaal. Het levensbeeld is door de zonde 
gebroken. Binnen het theocratische werkelijkheidsbegrip wordt de mens niet opgeroepen 
om de wereld te verbeteren, maar om staande te blijven in de orde en het recht van God te 
midden van de chaos van de zonde, terwijl God daarmee speelt en worstelt. De wereld is 
Gods geheim en dat geheim kan slechts theocratisch worden genaderd vanuit het rijk van 
God ‘als de heerschappij van Gods Woord in het vlees’. Deze betrekkelijkheid van de 
theocratie  verwoordt Van Ruler als volgt: ‘Zij is de uiterste stap, die in de bedeling 
tusschen den zondeval en het rijk der heerlijkheid gedaan wordt. Zij staat het dichtst bij de 
oorspronkelijke en de uiteindelijke bedoelingen Gods met de wereld, hoewel zij daar niet 
de realiseering van is.’70  

4.1.6 Zal ook de Zon der gerechtigheid in het Avondland ondergaan? 

Het theocratisch werkelijkheidsperspectief is voor Van Ruler niet zomaar een construct. De 
grondstructuren hebben wezenlijk historische realiteit en ze weerspiegelen de glans van het 
koninkrijk Gods. Het knooppunt van het recht heeft als historische gestalte de mozaïsche 
wet, het offer krijgt historische waarde in de kruisiging op Golgotha en in de spelmomenten 
worden de bewegingen van de Geest zichtbaar die de geschiedenis maakt en het heil doet 
ingaan in de werkelijkheid. Theocratisch denken is volgens Van Ruler een zaak op leven en 
dood. Juist wanneer men oog krijgt voor de daden Gods in het concrete bestaan en de mens 
bepaald wordt bij het heden, komt men tot de ontdekking dat het Woord Gods altijd iets 
uitwerkt. Het doodt en het maakt levend, het schept culturen en het verwerpt ze. ‘Zoo is 
Europa wat het is, door de cultuurscheppende kracht van het Woord Gods; en als het 
Woord uit Europa verdreven wordt (van ’s menschen zijde) en weggenomen wordt (van 

                                                 
69 A.A. van Ruler, 'Theocratie en tolerantie (1966),' in: Theologisch werk, deel I, red. A.A. van Ruler 
(Nijkerk: Callenbach, 1971), 195-196. 
70 Van Ruler, Religie en politiek, 388. 
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Gods zijde), dan is dat niet een arbitraire en neutrale gebeurtenis, maar dan trekt het 
vertredend en verwoestend en den chaos der barbarij achterlatend weg.’71  
Van Ruler gebruikt daags na de oorlog het woord kairos: ‘Het gaat om een concrete en 
actuele vraag: wat nu? Èn in het politieke èn in het sociale èn in het economische èn in het 
culturele èn in het zedelijke leven moet ogenblikkelijk gehandeld worden.’72 De verhouding 
tussen christendom en politiek en openbaring en staat, vormt het meest centrale 
cultuurprobleem van het ogenblik, zo stelt hij. Het Westen als zodanig staat op het spel.73 
Europa en Amerika moeten inzien dat het christendom een eigen politieke gestalte is en dat 
de Europese-Amerikaanse cultuurkring slechts bestaat bij de gratie van Gods verkiezend 
handelen. De ontkerstening van Europa betekent het einde van Europa. Men moet volgens 
Van Ruler in kerk en politiek de moed hebben om tot een geheel nieuwe cultuursynthese te 
komen, waarin de goddelijke openbaring een totaal nieuwe vormgeving vindt en het komt 
tot een herinrichting van staat en maatschappij. De kerk dient haar profetische roeping ten 
opzichte van de overheid weer te verstaan en de overheid moet weer beseffen dat ze Gods 
dienares is.  
Dat betekent meer concreet dat de neutraliteit moet worden opgeheven, dat het Oude 
Testament als de eigenlijke Bijbel de leidraad moet zijn voor de politieke herinrichting van 
de samenleving en dat in de geloofsbelijdenis van Israël – God is een enig God –  het 
imperialistische en intolerante karakter van de godsregering weer moet worden onderkend. 
Men spreekt nu over herstel en opbouw van Europa, maar men vergeet de belangrijkste 
vraag: Wat betekent het christendom voor Europa? Men kan niet ontkomen aan het 
theocratische lot: kiest Europa voor of tegen de God van de openbaring? Het moet om twee 
dingen gaan: het herstel van de kerk en de herkerstening van de cultuur. En de politiek is de 
enige poort van de kerk naar de cultuur, waardoor de openbaring de existentie binnentreedt. 
De Tweede Wereldoorlog heeft volgens Van Ruler de ogen van de Europese mens echter 
niet geopend, omdat dit theocratische inzicht niet wordt verstaan, zelfs niet door de 
christenheid zelf. Hij bespeurt een groot gebrek aan visie en hij mist het geloof in de droom 
van de Geest waarin het koninkrijk van God op aarde gevestigd wordt. ‘De conservatieven 
en de vooruitstrevenden onder de christenen, de antirevolutionairen en de barthianen komen 
hierin overeen, dat zij geen verbeeldingskracht en geen durf hebben voor een nieuwe 
vormgeving van het christendom in de zin van een nieuwe alliage van de openbaring en het 
heidendom in het gekerstende Europa.’74 En juist daar komt het op aan, wil het Avondland 
niet te gronde gaan. 
In de tijd na Groen van Prinsterer heeft behalve Hoedemaker vrijwel niemand het 
christendom als politieke gestalte willen beschouwen. Men meent wel dat er invloed uitgaat 
van het christendom op alle levensterreinen, maar men maakt de grondfout te denken dat 

                                                 
71 Ibid., 401. 
72 A.A. van Ruler, 'Heroriëntering (1945),' in: Theologische werk deel V (Nijkerk: G.F. Callenbach, 1972), 
85. 
73 Van Ruler, Droom en gestalte, 8. 
74 Ibid., 12. Van Ruler haalt scherp uit naar barthianen die christendom en politiek als heterogene 
grootheden beschouwen: ‘En ik ben van oordeel, dat het een zaak van de eerste orde is, dat wij van dit 
barthianisme bevrijd worden en het weten te doorbreken, omdat het in het Nederlandshe leven op een 
bedenkelijke en gevaarlijke wijze niet weinig bijdraagt, zoowel aan de verwarring als vooral aan de 
verstarring van het politieke vraagstuk in het algemeen en van het vraagstuk van de verhouding van het 
christendom en den staat in het bijzonder en omdat het in het europeesche leven den ondergang van het 
Protestantisme beduidt en een teeken is van den ondergang van het Avondland.’ (Ibid., 14-15.) Hij wijst 
erop dat Barth zelf in zijn Rechtfertigung und Recht en Gotteserkenntnis und Gottesdienst de heterogeniteit 
loslaat en teruggaat naar het wezen van de Reformatie. Deze lijnen moeten nu radicaal en zonder aarzeling 
worden doorgetrokken, opdat Europa weer een nieuw gelaat krijgt, zo meent Van Ruler. 
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het christendom primair een betekenis op zichzelf heeft ten aanzien van het zielenheil van 
de mens. Ook de barthiaanse samentrekking van het leven tot de grenzen van geboorte en 
dood lijdt aan ditzelfde probleem. De politiek en de cultuur hebben dan slechts secundaire 
betekenis. Van Ruler noemt deze voorstelling van het christendom ten diepste platonisch en 
wil haar in de kiem bestrijden. Zijn analyse luidt als volgt: 
 

‘Zij neemt de doodsgrens en eigenlijk de grenzen van de geboorte èn de dood te serieus. Zij 
zet de existentie te zeer in het schema van het relatieve en het absolute. Zij bedrijft ontucht 
met het absolute van vóór de geboorte en van ná den dood. Zij verstaat niet het a.b.c. van 
alle bijbelsche levenswijsheid, dat men n.l. het relatieve serieus moet nemen. Het relatieve 
van het lichaam en van de aarde en van het heden, in één woord het relatieve van de 
schepping. Tegenover dit platonisme, dat diep heeft doorgewerkt in de christelijke traditie, 
zou ik staande willen houden, dat er maar één werkelijkheid is, n.l. deze zichtbare en 
tastbare werkelijkheid, waarin wij staan. En dat het heidendom is, wanneer men zich te zeer 
interesseert voor het lot van den mensch na den dood, vooral wanneer men daarin het 
zwaartepunt der existentie zou willen leggen. In de bijbelsche godskennis is voor dit lot na 
den dood gezorgd. Dat heet opstanding des vleesches. Maar deze bestaat in niets anders dan 
in de redding van het bestaan, dat ik hier en nu leef, en zij is volstrekt Gods geheim. 
Daarom werpt juist de verwachting van de opstanding des vleesches mij radicaal in het 
heden terug.’75 

 
Van Ruler keert de (neo)platoonse beweging van de opgang van de ziel naar God radicaal 
om door met kracht te poneren dat God als Schepper, Verzoener en Verlosser tot de mens 
komt en hem in de concrete werkelijkheid van dit bestaan doet leven. En daarom gaat het 
ook om de inrichting van de wereld naar Gods wil. Het gaat niet om de kerk op zich. Zij is 
er ter wille van de staat. En vanuit de godskennis blijkt de staat de afspiegeling en de 
afbeelding te zijn van het komende rijk van God. Daarom is het politieke het eigenlijke 
waar het om gaat in het christendom, aldus Van Ruler.76 Om het christendom als politieke 
gestalte te verstaan, is het volgens hem noodzakelijk om het historisch karakter van het 
christendom te peilen.  
Het theocratisch perspectief werpt namelijk een heel eigen licht op de Europese 
cultuurgeschiedenis. Van Ruler typeert de theocratie ook wel als volgt: ‘Theocratie is in 
den eigenlijken zin dit, dat de mensch met zijn hééle leven èn met zijn cultuur binnenste 
buiten gekeerd wordt en zoo gehouden in het zonlicht van de heerlijkheid Gods.’77 De kern 
van de theocratie ligt besloten in de messianiteit van Jezus, waardoor de wet van God is 
vervuld en in kracht gesteld. Maar als deze ‘Zon der gerechtigheid’ ondergaat in het 
Avondland, vanwaar zal er dan nog licht in het duister komen? Europa kan en mag niet 
vergeten dat zij geboren is in de kerstnacht. Zij is het christelijke Europa en aan het begin 
van haar geschiedenis klinkt het lied der engelen. Het is het begin geweest van een groot 
offensief dat de wereld doortrokken heeft:  
 

                                                 
75 Ibid., 16-17. Cf.: ‘Er is geen waarde-dualisme tussen stof en geest. Dat deze zichtbare en tastbare 
werkelijkheid er is, is geen slechte doch een goede zaak. En dat wij daarvan eenmaal moeten scheiden, is 
verschrikkelijk. De áárde is immers onze woonplaats. Dáár horen wij thuis. En niet in de hemel.’ ‘Het 
christendom zet dit accent op de dood, doordat het opkomt voor de eenheid en de menselijke natuur. Ook 
doordat het opkomt voor de betekenis van het lichaam en voor de goedheid van de aarde.’ (A.A. van Ruler, 
'Ik geloof een eeuwig leven (1949),' in: Theologisch werk, deel VI (Nijkerk: G.F. Callenbach B.V., 1973), 
183.) 
76 Cf.: Van Ruler, Droom en gestalte, 23. 
77 Van Ruler, Religie en politiek, 415. 
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‘De christelijke eeuwen hebben Gode de eer gebracht: Jahwe heeft vanuit het bergland Palestina 
in ieder geval 2000 jaar de wereld beheerscht. En de christelijke eeuwen hebben den vrede op 
aarde te aanschouwen gegeven: de wereld wist van het heil des Heeren, de cultuur stond 
gegroepeerd rondom het kruis van Golgotha. En de christelijke eeuwen waren verzadigd van het 
welbehagen van God in de menschen: hij, de levende God, wil blijkbaar bemoeienis met de 
menschen hebben; hij heeft althans een zaak met hen. In ieder geval klinken de liefelijke tonen 
van deze pastorale idylle onverstoorbaar door het pandaemonisch concert der 
wereldgeschiedenis heen, en ze zijn er het grondmotief van.’78 

 
Omdat toen in de volheid van de tijd het ‘aangename jaar des Heeren’ is uitgeroepen, is 
1945 in al zijn chaos en verschrikking eveneens annus Domini, het jaar van onze Heer, zo 
zegt van Ruler. 79 En op de vraag hoe men nu te handelen heeft te midden van de chaos, is 
het goed om ter heroriëntering de geschiedenis vanuit dit perspectief te bezien. Want de 
oorlog mag in concrete zin wel over zijn, maar het is zaak om het nationaalsocialisme ook 
in geestelijke zin te verwerken. Wie simpelweg de oorlog wil vergeten en de situatie van 
voor 1940 wil restaureren, komt bedrogen uit. En wie zich wil bezinnen, moet terug achter 
1933. Maar dan voert de weg verder terug naar 1789, de Franse Revolutie. Daar is de 
moderne geest tot radicale uitbarsting gekomen en ontstond er een geheel nieuwe 
vormgeving van de Europese cultuur. Van Ruler stelt: ‘De oorsprongen liggen in het 
midden van de zeventiende (zeg met een rond getal 1650) en de uitwerkingen in het midden 
van de negentiende eeuw (zeg met een even rond getal 1850).80 Het midden van de 
twintigste eeuw (het jaar 1950) zou achteraf wel eens aan de rand van deze wijde kring van 
de moderniteit kunnen blijken te liggen.’81 De moderniteit kan niet worden verabsoluteerd, 
maar moet als een relatieve historische gestalte worden gezien, die kritiek behoeft. Van 
Ruler gaat daarom verder terug in de Europese geschiedenis en hij blijft stilstaan bij het jaar 
1568 wat hij ziet als een ijkpunt voor de ‘revolutionaire reformatie van de Nederlanden’. 
Daar vlak achter staat dan 1517 als begin van de Reformatie van het christelijke Europa. 
Hij geeft de volgende interpretatie van de Reformatie:  
 

‘En dat is meer dan een kerkhervorming geweest. Het was een politieke reformatie, dat is een 
reformatie van de religie, een omzetting van de diepste driften en inzichten, waardoor de 

                                                 
78 Ibid., 392-393. Cf.: ‘Vrede op aarde. Toen begon de kerstening van de wereld: toen dit gezongen werd 
door de engelen in de velden van Efratha. De kerstening is vóór alles een zaak van het lied. Er komt ook 
ontzaglijk veel arbeid en strijd aan te pas. De eeuwen van het gekerstende Europa zijn één 
aaneengeschakelde worsteling. En nòg zwoegen we met den ondergang van het Avondland en aan den 
arbeid der kerk. Maar aan het begin stond een lied. En dit zingt nog steeds door alles heen.’ (A.A. van Van 
Ruler, Verhuld bestaan (Nijkerk: G.F. Callenbach, 1949).) 
79 Cf.: ‘Men moet de kerk vermoorden, den bijbel uit Europa verwijderen, het kruis uit de aarde uitgraven, 
om werkelijk aan de theocratische structuur en constellatie der europeesche existentie te ontkomen.’ (Van 
Ruler, Religie en politiek, 393.)  
80 Volgens Van Ruler is in 1648 de secularisatie begonnen: ‘In de “vrede” van Münster werd de 
fundamentele geestelijke en kerkelijke verdeeldheid van de westerse christenheid staatkundig 
geconsolideerd. Dat heeft niet licht te overschatten gevolgen gehad. De eenheid terzake van het allerdiepste 
van het leven was toen in West-Europa weg. De mensen moesten ook in dit opzicht gaan kiezen. Dat heeft 
hen diep onzeker gemaakt De bijbel en het evangelie boetten enorm in aan gezag. Het christendom werd als 
geestelijke grondslag van de samenleving steeds zwakker. Koortsachtig is men naar andere grondslagen 
gaan zoeken.’ (A.A. van Ruler, 'Na vier en een halve eeuw reformatie (1967),' in: Blij zijn als kinderen - een 
boek voor volwassenen (Kampen: Kok, 1972), 170.) 
81 Van Ruler, 'Heroriëntering (1945),' 87. Cf.: ‘Het spreekt met andere woorden niet vanzèlf, dat de rechten 
van de mèns – deze zoon van God, gelijk hij in het Atlantic Charter wordt genoemd – de grondslag vormen 
van het leven van de volkeren en de staten. In Europa is ook een tijd geweest, dat men sprak van de rechten 
van God, namelijk van de God der openbaring.’ (Ibid., 87-88.) 
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vormgeving van het leven van binnen uit wordt geboetseerd. Zo men al niet moet zeggen, dat 
Europa in de Reformatie een andere God ging belijden (in de plaats van de God van Rome en de 
God van Jeruzalem), zo moet men toch in ieder geval zeggen, dat Europa in de Reformatie God 
op een geheel ander wijze ging belijden, namelijk niet langer op de wijze van het eeuwige Rome 
en van het romeinse wereldrijk, maar van nu voortaan meer op de wijze van het bijbelse Sion en 
van het koninkrijk van God.’82 

 
Van Ruler meent dat de Reformatie Europa en Nederland voor goed bepaald heeft door de 
verandering van de politieke orde. Het politieke is de meest karakteristieke manier waarop 
de mens God in deze werkelijkheid kan belijden. Nederland heeft zich dit gerealiseerd toen 
een gereformeerde natie werd en zij is dit nog steeds, zo stelt hij. Vervolgens markeert Van 
Ruler globaal de jaren 800 en 500 als historische data van de kerstening van Europa door 
Karel de Grote en Clovis. ‘Onze gedachten dwalen dan in wijde horizonten. Het is een grijs 
verleden. We staan bij de geboorte van het Avondland, over welks ondergang wij nu reeds 
jaren spreken en vooral denken en nog meer bange gevoelens koesteren. En wij komen 
onder de indruk van het overwicht en de overmacht van de geschiedenis.’83 Dat blijkt met 
name als men het jaar 325 in herinnering roept, waarin het concilie van Nicea plaatshad en 
het dogma van de drieëenheid werd geboren. De figuur van Constantijn de Grote komt in 
beeld die de martelarenkerk tot staatskerk maakte. En daarachter staat dan de grieks-
romeinse cultuur die de Europese mens tot op heden mede bepaald heeft.  
Van Ruler merkt op:  
 

‘De kerk en de staat, het Oosten en het Westen, de bijbel en het griekse denken, de wet van 
Mozes en het romeinse recht, de openbaring en de cultuur schijnen in één machtige synthese te 
zijn samengevat. Wij kunnen trachten, aan deze koepel wat te brokkelen. En wij doen dat ook. In 
het geweld van de laatste jaren scheen de hele koepel zelfs door meer dan menselijke hand aan 
het wankelen gebracht te worden. Hij heeft trouwens al de eeuwen door de ene aardbeving na de 
andere doorgemaakt. Maar hij staat nog. De kerk en de staat laten elkander nog steeds niet 
helemaal los. De vereniging van het Oosten en het Westen wordt nog steeds in de gestalte van de 
eenheid van Europa beleefd.’84 

 
In deze synthese schijnen de assyrisch-babylonische, de egyptische en de griekse culturen 
samengevat te zijn, maar volgens Van Ruler zijn deze zo onherroepelijk door het kruis 
gestempeld, dat ze niet meer werkelijk te onderscheiden zijn. Het kruis van Jezus staat in 
dezelfde polariteit van kerk en staat. Dat was al zo bij zijn geboorte die door de evangelist 
Lucas in contrast wordt gebracht met keizer Augustus. En achter de jood Jezus rijst de 
geschiedenis van het door God verkozen volk Israël op met daarin de gestalten van het 
davidische koningschap en de wet van Mozes. Wie de lijnen doortrekt van de Europese 
geschiedenis, ziet dat het steeds weer gaat om het politieke, om de ordening van het leven, 
de inrichting van de maatschappij. Op de beslissende scharnierpunten van de geschiedenis 
blijkt steeds weer dat het christendom niet slechts een kerkelijke gestalte heeft willen zijn 
en is geweest, maar vooral ook een politieke. Het gaat steeds weer om de theocratie, het 
ingaan van Gods openbaring in de werkelijkheid. Dat betekent altijd vermenging. Maar 
slechts door overheden en het staatsleven krijgt het koninkrijk van God gestalte en wordt 
het leven ontdemoniseerd en ontgoddelijkt.85 Zoals gezegd staat het kruis buiten de kerk en 
is de kerk als functie van het koninkrijk gericht op profetie, verkondiging, zending en 

                                                 
82 Ibid., 88. 
83 Ibid. 
84 Ibid., 89-90. 
85 Van Ruler, Visie en vaart, 155-156. 



4. A.A. van Ruler – Spelen voor Gods aangezicht 

  

249 

apostolaat. Het politieke is het eigenlijke. De moderniteit heeft uit het oog verloren, dat 
Europa als historische gestalte begonnen is met een confessie. En te midden van alle 
geestelijke kaalslag staat het klassieke trinitarische dogma nog steeds in de geschiedenis, 
hetzij als spreekregel van de kerk, hetzij als struikelblok voor de moderne mens. Europa 
kan zijn geschiedenis niet verloochenen en het christendom eruit wegsnijden, want zonder 
dat is er geen Europa. Pas in de moderne tijd bedacht men, moe van alle 
godsdienstoorlogen, dat de staat neutraal zou moeten zijn ten behoeve van het algemeen-
menselijke. De twintigste eeuw leert dat neutraliteit een waanzinidee is dat geen weerstand 
kan bieden tegen het nieuwe heidendom. Een neutrale overheid valt uiteen in partijen en 
verzandt in partijstrijd zonder nog te kunnen regeren. Twee wereldoorlogen rijker moet 
Europa nu allereerst de neutraliteit afzweren, wil zij niet ten ondergaan in het nihilisme: 
 

‘Het nationaal-socialisme, vooral in zijn meest krachtige formatie van de S.S.-ideologie, is een 
duidelijke demonstratie van de kansen, welke het oude heidendom in het oude Europa maakt. 
Men moet dit historische verschijnsel van het nationaal-socialisme serieus nemen. Men is er niet 
van af door het, gedachtig aan de gruwelen van de concentratiekampen, te verwijzen naar de 
onmenselijke barbarij. En men moet ook niet menen, dat men de geestelijke krachten, welke 
achter het nationaal-socialisme werkten, tegelijk met hun duits-imperialistische 
verschijningsvorm militair heeft neergeslagen. De moderne wereld is vol van precies hetzelfde 
heidendom. Door de heerschappij van de neutraliteitsgedachte is de mens (evenals de staat) in 
een volstrekt nihilisme terechtgekomen: men gelooft niets meer, men weet niets meer zeker, men 
heeft geen werkelijk houvast, voor z’n huwelijk  niet en ter zake van de plaats van de arbeid in 
het geheel van het mens zijn niet en aangaande de zin van het leven en voor de grondslagen en 
de grondlijnen van de samenleving niet. Men leeft en doet er maar op los.’86 

 
Men heeft dus te kiezen: heidendom of christendom. En wanneer men kiest voor dit laatste, 
dan heeft men te kiezen voor de reformatorische verhouding voor God en mens. De Rooms-
Katholieke kerk heeft getracht Plato en Aristoteles in haar opvatting van menselijke 
redelijkheid op te nemen. De Reformatie heeft afgerekend met de gedachte dat de mens in 
staat zou zijn met zijn redelijkheid de werkelijkheid te kunnen doorgronden en zich 
volledig willen plaatsen onder Gods vrijmachtig Woord. Met al zijn wetenschappelijk 
onderzoek en redelijke denkarbeid zal de mens geen houvast kunnen vinden in de kosmos 
of de geschiedenis. Deze vormen volgens Van Ruler een façade voor het niets. Het is God 
die uit het niets schept. Daarom is het nodig dat Europa weer rekent met de Bijbel. ‘De 
bijbel is tenslotte niet een boek, waar sommige zielen hun troost en andere geesten zelfs 
hun wereld- en levensbeschouwing in vinden. Het brengt den levenden God in het veld.’87  
Naast een staat met de Bijbel is er voor de wederopbouw van Europa een kerk met een volk 
noodzakelijk. In de oorlog bleek de richtingenstrijd haar gewicht verloren te hebben. Het is 
voor Van Ruler onbegrijpelijk wanneer men weer terug zou keren naar de oude stellingen. 
Men moet ook af van een apart christelijk volksdeel. Van Ruler zegt:  
 

‘Ik erken geen splitsing tussen christenen en niet-christenen. Ik ken alleen mènsen, die als 
zodanig met het Woord Gods te maken hebben. Maar dàt is dan ook een zaak, die over zijn en 
niet-zijn van ons continent en van onze cultuur en van onze natie beslist: of het volk weer zal 
leren, stoer en nuchter te leven en te werken in het licht van Gods Woord.’88  

                                                 
86 Van Ruler, 'Heroriëntering (1945),' 91. 
87 Van Ruler, Droom en gestalte, 19. 
88 Cf.: ‘We moeten tot de nuchterheid terug. Het sacrament van het avondmaal wordt niet in een vergeten 
hoekje van het heelal gevierd, maar het staat midden in het leven van dorp en stad en volk. Het is het 
midden van het leven, waar het geheimenis van het heil bewaard wordt. Goebbels sprak van de mythe van 
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Europa is bezig Gods sporen uit te wissen uit haar verleden. Het recht van God vervangt zij 
door mensenrechten, het christendom wordt beschouwd als één van de vele 
levensbeschouwingen, de staat is geneutraliseerd. En de mens komt om in twijfel en 
onzekerheid. Volgens Van Ruler kan men de Europese cultuur als door God gegeven, niet 
zo maar opgeven, maar verdient zij juist uitbreiding.89 Op pregnante wijze komt zijn visie 
tot uitdrukking in het koloniale vraagstuk, omdat de kolonie één van de laatst overgebleven 
gestalten is van het christelijke Europa.  

4.1.7 Nederlands-Indië  

Van Rulers theocratisch denken krijgt in zijn artikel De kolonie een zeer concrete 
toepassing. Hij noemt de crisis tussen Nederland en Nederlands-Indië van 
wereldhistorische betekenis, omdat het begrip kolonie dreigt te verdwijnen. Dit betekent 
voor Van Ruler een directe ontkenning van de realiteit van de openbaring en Gods 
uitverkiezend handelen. Het gaat hem niet zozeer om de koloniale verhouding in 
maatschappelijk-economisch opzicht. De kolonie is ook een staatsrechtelijke structuur en 
voor Van Ruler is het politieke de ordening van de chaos van de verloren existentie door de 
overheid als Gods dienares.90 Dit is voor hem het scharnierpunt waarom alle grote 
historische vragen van de mensheid draaien, vooral als Gods tegenwoordigheid ermee 
gemoeid is. En daarmee is de christelijk-religieuze betekenis van het begrip kolonie geduid. 
In de kolonie staat de christelijke Europees-Amerikaanse cultuur tegenover het heidendom. 
De kolonie is een paradigma voor Gods eschatologisch-historisch handelen, van zijn komen 
‘in het vlees’. In het koloniale vraagstuk staat Jezus Christus tegenover Mohammed en 
Boeddha.91 De koloniale volkeren moeten bekeerd en gedoopt worden tot de 
gehoorzaamheid aan Jezus, de door God over de gehele aarde aangestelde messias.92 
Juist in het koloniale vraagstuk wreekt zich de neutraliteit van de Europees-Amerikaanse 
cultuur. Want nadat de christelijke cultuur eerst zichzelf heeft gehumaniseerd, doet zij nu 
hetzelfde met de koloniale volken. Het is de ironie dat men net de modernste gestalte van 
heidendom, het nationaal-socialisme, heeft overwonnen en als wereldcultuurvormende 
macht heeft teruggedrongen, om nu de oudste vormen van heidendom te herstellen en aan 
het christendom gelijkwaardig te maken. Men heeft de Holocaust scherp veroordeeld, maar 
nu worden de absoluutheidspretenties van de God van Israël overzee ontkend. Van Ruler 
stelt:  
 

‘Hier moet men toch den bijbelschen en goddelijken, en daarmee den eenigen, zin van de 
geschiedenis der laatste tien jaren gemist hebben. Was de Davidsster, die de Joden te dragen 
hadden, in bijbelsch-prophetisch licht gezien, niet een laatste herinnering voor de volkeren 

                                                                                                                            
het bloed en de geest van het germaanse ras. Precies op die plaats weet een gekerstende natie van het 
mysterie van het bloed en de Geest van Jezus Christus. Dat is de kern van de herkerstening van ons volk.’ 
(Van Ruler, 'Heroriëntering (1945).') Her, 94 
89 In 1958 zegt Van Ruler: ‘Natuurlijk: er moet ruimte zijn voor nieuwe gestalte-vorming. Maar is de 
ervaring van de europese eeuwen niet van onschatbare waarde. Geschiedt de gang van het koninkrijk Gods 
door de geschiedenis alleen onbewust, onopzettelijk, toevallig, als bijproduct – wat is dan het hoofdproduct 
van het apostolaat? Of is het God juist om deze gestalte-vorming, deze beleving van de wereld door de 
mens, te doen? En moeten wij ons daar niet bewust en opzettelijk in inschakelen?’ (A.A. van Ruler, 'Het 
koninkrijk Gods in de gang der geschiedenis ' (1958), Archief Van Ruler, 483 (manuscript), 9.) 
90 Van Ruler, Visie en vaart, 130. 
91 Ibid., 141. 
92 Ibid., 137. 
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van het ten ondergang neigende Avondland aan de bijzonderheid en het 
uitverkiezingskarakter der openbaring, en daarmee aan deze openbaring zelf en zoo een 
roep terug tot den God der openbaring?’93  

 
Wanneer nu het christendom opgaat in de gelijkschakeling van alle wereldgodsdiensten 
vanuit een ideaal van algemene menselijke beschaving, dan wordt dit laatste teken 
genegeerd en de God van de openbaring weersproken.  
Uit deze kwestie blijkt hoe concreet Van Ruler de openbaring van God in de wereld 
aanwezig acht. Als God ingaat in ‘het vlees’ dan is er in het gewone leven ontmoeting met 
hem mogelijk. Bijbels gezien kan men niet anders dan antropomorf over God denken in 
plaats van filosofisch speculatief. De eigenlijke godskennis gaat niet over zijn wezen en 
eigenschappen, maar over hoe God concreet en realistisch tegenwoordig is en hoe hij de 
wereld inricht. God is niet alleen maar God, maar ook mens, zo stelt Van Ruler. Voor wie 
de belijdenis van Gods menselijkheid serieus neemt, geldt: ‘God is dan ook niet alleen maar 
in den hemel, maar hij is ook op de aarde. De centrale waarheid van de vleeschwording des 
Woords staat hier op het spel.’94 Hij geeft voorts voorbeelden uit het Oude Testament, zoals 
de ontmoeting van God met Abraham om vervolgens aan te geven dat God de hele Bijbel 
door concreet in door hem verkozen en geheiligde gestalten op aarde aanwezig is. Wanneer 
de vleeswording van het Woord wordt verstaan vanuit de profeten en de Thora, dan wordt 
inzichtelijk dat Gods tegenwoordigheid uitbreiding krijgt op aarde in culturen die zijn naam 
belijden en prijzen. De grondnotie van de Bijbel is dat Gods openbaring zich voltrekt in 
zichtbare, historische gestalten.95 ‘Dit moet vastgehouden worden vanuit de waarheid van 
de vlééschwording des Woords. Er heeft in de openbaring aanneming van de menschelijke 
natuur plaats, zóó dat God nu niet alleen meer God, maar ook mensch is; in het 
menschelijke vlees tegenwoordig is; en voor ons alleen dáár, in het menschelijke vleesch te 
ontmoeten. God kan niet meer gedacht worden, afgedacht daarvan dat hij in het vleesch 
is.’96  

                                                 
93 Ibid., 142. 
94 Ibid., 143. 
95 Hoewel Van Ruler hier de naam van Noordmans niet noemt, lijkt hij onder andere zijn onderscheid 
tussen gestalte en gehalte wel te bekritiseren. Maar ook als hij hier niet over Noordmans spreekt, tekent zich 
in de volgende uitleg wel een verschil tussen beiden af. Van Ruler zegt namelijk over deze concrete 
gestalten: ‘En daarin mogen we dan ook niet al te zeer de nieuwe dialectische, critische onderscheiding 
aanbrengen van gehalte en gestalte, alsof men op een zoodanige wijze zou kunnen onderscheiden tusschen 
de feitelijkheid van de tegenwoordigheid Gods als het gehálte en de betrekkelijkheid van de gekerstende 
cultuur als de gestálte van de openbaring op de aarde, dat er een voor ons hanteerbare tegenstelling zou zijn 
tusschen dit gehalte en deze gestalte als tusschen goddelijk oordeel en menschelijken vorm, zóó, dat wij op 
de eene of de andere wijze – zij het ook alleen in de prediking, maar dan toch ook vanuit de prediking in de 
politiek – zouden kunnen retireeren vàn de menschelijke, cultureele gestalte óp het goddelijke heilsgehalte. 
Voor ons is deze inhoud alleen in dezen vorm te “hebben”.’ (Ibid., 145-146.) Voor de duidelijkheid zij 
gesteld dat bij Noordmans gestalte en Geest evenmin zomaar uiteen te halen zijn. Het gehalte is veelal juist 
een verborgenheid. 
96 Van Ruler voegt hieraan toe: ‘Niet, dat het menschelijk vleesch zoo’n geschikt orgaan is voor de 
openbaring Gods. Integendeel! Wie ziet, dat Jezus de Christus is, God zelf? En wie ziet, dat de europeesch-
amerikaansche cultuur gestalte der openbaring is? Ook niet, dat het heil zich in het menschelijke vleesch 
harmonische gestalten schept, waarin het goddelijke en het menschelijke tot een schone osmose komen. 
Integendeel! De ordening, welke van het heil in de chaotische existentie uitgaat, is de ordening van het 
kruis, de plaats waar de chaos het ergst schijnt te worden.. En de uitbreiding, welke het heil in de existentie 
krijgt, geschiedt in de hemelvaart (hij is opgevaren ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen 
zou, Ef.4:10), dus daar, waar het heil zich geheel van de aarde schijnt terug te trekken.’ (Ibid., 146.) 
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Van Ruler hecht grote waarde aan de uitverkiezing van Israël tot volk van God en spreekt 
van de mogelijkheid van ‘incidentele herhalingen’ in de tijd vanuit Gods verkiezend 
handelen. Het christelijke Europa is eveneens zo’n uitverkoren cultuur waarop God zijn 
naam heeft doen wonen en waarin hij tegenwoordig wil zijn. God schept zich culturen en 
dat mag men niet vergeten als men het probleem van de koloniën aanvat, aldus Van Ruler. 
Dergelijke culturen delen als openbaringsgestalte in de bijzonderheid van de openbaring. 
De christelijkheid van een cultuur wordt slechts bepaald door dit ene: Gods genadige 
tegenwoordigheid.97 Culturele gestalten vertonen altijd vermenging. Nergens op aarde 
wordt God geheel zuiver beleden. Maar God kan Europa weer verlaten en zijn naam in het 
Oosten vestigen. Men heeft daarom de plicht om de tekenen van de tijd in het licht van de 
Bijbel te duiden. Juist wanneer men vreest voor de ondergang van ‘het Avondland’ heeft 
men deze ondergang niet te bevorderen. Europa is zowel met haar neutraliteitspolitiek als 
met het koloniale beleid bezig de tak waarop het zit zelf door te zagen, zo meent Van Ruler.  
Met zijn pleidooi voor de instandhouding van de koloniale verhoudingen wil Van Ruler 
niet de superioriteit van de Europees-Amerikaanse cultuur als zodanig benadrukken. 
Evenmin wil hij praktijken van onderdrukking goedpraten. Ook meent hij dat de Indische 
kerk moet toegroeien naar een eigen nationale gestalte. Maar wat er allemaal aan waarheid 
over de koloniën gezegd kan worden: voorop moet staan dat de daad van de openbaring, het 
ingaan van God in de existentie, een daad is van uitverkiezing. Het onderscheid tussen 
culturen en volken en rassen is op zich niet van belang.98 Gods verkiezend handelen is daar 
evenmin op gebaseerd, want het is volkomen vrijmachtig. ‘Maar bij alle érkenning van de 
vrijmacht van Gods daden moeten wij den inhoud van Gods daden en daarmee zijn daden 
zelf niet óntkennen. De geschiedenis der volkeren staat permanent te trillen op de 
uitverkiezing. Het eene continent is als drager van den naam Gods gestèld boven het andere 
continent!’99 De Europees-Amerikaanse cultuur wil zich aan deze verkiezing ontrekken en 
de wereld humaniseren. Men spreekt over mensenrechten en gelijkwaardigheid, maar het 
recht van God en de dienst aan hem worden veracht. De neutraliteit ontwikkelt zich 
onherroepelijk tot nihilisme en het nihilisme roept het heidendom weer wakker.  
Het koloniale vraagstuk gaat niet slechts over Nederland en Nederlands-Indië. Deze 
verhouding staat paradigmatisch voor de gehele verhouding van Europa en Azië, tussen het 
Westen en het Oosten. Van Ruler ziet in Rusland, Japan en de Islam machten die immense 
oerkrachten in een miljoenenmassa van mensen kan mobiliseren. Hij schetst de volgende 
situatie: ‘Wanneer men zich indenkt, dat deze massa’s eenmaal min of meer georganiseerd 
zullen worden en dan in beweging komen, en wanneer men zich daarbij indenkt, hoezeer 
het vitale, het religieuse en het politieke in elkaar vervlochten zijn, dán pas staat in vage 
omtrekken het ontzaglijke probleem van de verhouding van Europa en Azië in de naaste 

                                                 
97 Cf.: Ibid., 150. 
98 Cf.: ‘In het diepst van zijn ziel is niet één mensch redelijk en in de hoogste spitsen van zijn geest 
fatsoenlijk. Daarom zij het verre van mij, te suggereeren, dat de Europeanen en de Amerikanen wèl 
menschen en wel redelijke en fatsoenlijke menschen zijn, maar dat men voor de Aziaten moet oppassen. De 
heele gedachte van de alleen-maar-menschelijkheid van den mensch is een fictie. De mensch is 
prijsgegeven aan den levenden God of aan de afgoden en daarom aan de waarheid of aan den leugen en de 
redelijkheid en fatsoenlijkheid vormen den stand in het midden, waar de pendel van het menschzijn 
rusteloos doorheen slaat, maar hij slaat ook door tot de uitersten van de ware godskennis en de daemonie.’ 
(Ibid., 196.) 
99 Ibid., 190. Cf.: ‘Een gekerstende natie is niet meer een gelijkwaardige partner onder de volkeren. Zij kan 
niet meer op één niveau met de andere volkeren komen te staan. Zij is òf draagster van den naam Gods, óf 
zij wordt, in het vertredende en vernielende wegtrekken Gods, in den chaos en het puin achtergelaten. Zij 
kan niet meer in het pantheon van de wereld worden bijgezet. Dat is het erge van uitverkoren te worden.’ 
(Ibid., 192-193.) 
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toekomst voor ons.’100 In de kern van de zaak gaat het dan om de strijd tussen christendom 
en heidendom. Oftewel: het gaat om de messianiteit van Jezus Christus. Om God die komt 
in het vlees en worstelt met de zonde. Van Ruler zegt de toekomst niet te kunnen 
voorspellen. Hij geeft toe dat zijn theologische noties weersproken kunnen worden en dat 
men moet zeggen dat zijn uiteenzettingen over de verhouding tussen Europa en Azië onjuist 
zijn. Maar in dit tijdsgewricht, waarin de wereld ten onder dreigt te gaan, is profetisch 
spreken noodzakelijk. Daarbij moet bedacht worden dat elk spreken profetisch is en 
wereldschokkende betekenis kan hebben; of men nu voor of tegen de afschaffing van de 
koloniën is. Daarom spreekt Van Ruler dit standpunt uit:  
 

‘En nu is dit mijn punt, dat, zoo gezien, door de opheffing van het begrip kolonie in de 
vorming van het wereldgemeenebest niet alleen de bijzonderheid en het 
uitverkiezingskarakter der openbaring, maar de openbaring zelf in haar innerlijkste wezen 
en haar edelste deelen geschonden en verwoest wordt. De tegenwoordigheid Gods wordt 
ontkend, als christendom en Islam wereldpolitiek op één lijn worden gesteld. De openbaring 
als realiteit, als daad Gods, wordt dan verstikt door den hoogmoed van de menschelijke 
rede, die eerst de openbaring intellectualistisch devalueert en dan meent, de wereld zelf wel 
te kunnen inrichten. En daarom: niet het bewaren van het koloniale relief in de 
wereldgemeenschap der volkeren is hoogmoedig; het is juist een willen erkennen en eeren 
van Gods ondoorgrondelijke uitverkiezing en heiliging, van zijn genadige daad der 
openbaring en tegenwoordigheid op de aarde, maar het willen wegwisschen van dit relief is 
een stukje van den redelijken hoogmoed van den mensch, die in een wereldveiligheidsraad 
van de vereenigde naties der aarde zichzelf een naam wil maken, om niet verstrooid te 
worden over de gansche aarde (Gen.11).101 
 

4.2 Theocratie en geschiedenis 

4.2.1 Het Oude Testament is de eigenlijke Bijbel 

Van Rulers reconstructie van de Europese geschiedenis bracht hem terug tot de Bijbelse 
geschiedenis. De gehele theocratische idee komt op uit het oudtestamentische getuigenis. 
De stelling dat het politieke het eigenlijke is binnen het christendom, gooit volgens Van 
Ruler alle gebruikelijke schema’s binnen de theologie overhoop. Veel theologie gelijkt 
volgens hem op wiskunde en theologen, de barthiaanse in het bijzonder, trachten rust en 
orde te scheppen in talrijke onderscheidingen. Maar wanneer de verhouding tussen kerk en 
staat theocratisch wordt gesteld, dan wordt elk systeem doorbroken. De verhouding tussen 
het Oude en het Nieuwe Testament, tussen heil en existentie, openbaring en natuur en kerk 
en wereld, komen geheel anders te liggen en blijven ook voortdurend in beweging.102  
De verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament is zeer wezenlijk voor Van 
Rulers theocratische denken. Maar deze kwestie krijgt extra urgentie tegen de achtergrond 
van het ‘jodenvraagstuk’ zoals dat zich rondom de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde. 
Reeds tijdens de oorlog houdt Van Ruler voordrachten over de waarde van het Oude 
Testament.103 In zijn proefschrift werkt hij uit welk een allesbepalende rol de notie van de 
wet speelt in de bemiddeling van de openbaring en de existentie. En vervolgens doordenkt 
hij de vraag naar de betekenis van het Oude Testament in zijn publicatie Die christliche 

                                                 
100 Ibid., 195. 
101 Ibid., 144. 
102 Cf.: Van Ruler, Droom en gestalte, 20. 
103 Cf.: Van Ruler, Religie en politiek, 123-130; 131-149. 



4. A.A. van Ruler – Spelen voor Gods aangezicht 

  

254

Kirche und das Alte Testament. Daarin stelt hij dat, indien de kerk het Oude Testament 
geen zelfstandige plaats toekent, zij voortdurend het risico loopt te vervallen in gnosticisme 
of te verworden tot ideologie. Het vreemde van het christelijke geloof wordt opgeheven, 
wanneer het Oude Testament niet serieus wordt genomen. Dat een Germaanse heiden zich 
door de Bijbel laat gezeggen is een goddelijk raadsel. Die vreemdheid ligt besloten in Gods 
verkiezend handelen: het heil is uit Israël en heeft in haar historische gestalte gekregen. Het 
is volgens Van Ruler dan ook noodzakelijk om de waarde van het Oude Testament opnieuw 
te onderzoeken. 104 
Hij hecht groot belang aan wat hij als het oudtestamentische openbaringsbegrip verstaat. 
Openbaring is dan de tegenwoordigheid van God te midden van zijn volk. Karakteristiek 
acht hij de dimensie van de geschiedenis: ‘Hoe ver en hoe diep men ook doordringt in de 
bijbelsche godskennis, men komt in geen enkel opzicht en in geen enkel onderdeel uit 
zonder op de geschiedenis als kristallisatiekern van alle waarheid te stuiten.’105 In het Oude 
Testament wordt geen leer geopenbaard en evenmin is er sprake van een werkelijke 
kennistoename van wat mensen over God weten. Het gaat om het feitelijke historisch-
eschatologisch handelen van God te midden van zijn mensen. God is de God van de 
geschiedenis en zo kent men hem vanuit zijn openbaring.  
Volgens Van Ruler impliceert dit dat het Oude Testament niet slechts vanuit het Nieuwe 
Testament soteriologisch kan worden geïnterpreteerd. Nog minder kan met Bultmann 
worden gezegd dat het enkel een geschiedenis van afval en mislukking is tegen de 
achtergrond van de zonde. Israël wordt minsten evenzeer gesteld tot spiegel van het 
positieve dat God bewerkt, namelijk van zijn beeld dat hij de existentie oplegt, zijn rijk, van 
de wet en de theocratie. Zo zegt hij:  
 

‘Het is en blijft een merkwaardig gegeven, dat aan den ingang van de openbaring de thora 
staat, waarin ceremonieel, juridisch en zedelijk – een onderscheiding in de thora, die niet 
bijbelsch is, maar hier even voor alle duidelijkheid gebruikt wordt – een volledige ordening 
en vorming, een gestalte des levens ontworpen wordt. Deze thora staat ook, als een 
fundamenteel rotsblok, in den bijbel der christenen. De Joden hebben altijd beweerd, dat de 
wet van Mozes het eigenlijke is in het Woord Gods. En zij konden daar wel eens gelijk in 
hebben. De messianiteit en het kruis van Jezus bijv., om bij deze centrale gegevens van het 
christendom te blijven, zijn niet dan vanuit deze thora te verstaan.’106 

 
De komst van de messias is een nieuwe en eenmalige daad van God in de geschiedenis met 
een beslissende betekenis. Maar daarmee kan het Oude Testament niet gezien worden als 
Christusvervulling. Het perspectief moet worden omgekeerd: ‘Jesus Christus ist, vom Alten 
Testament her gesehen, nur als geschichtliches Faktum, als Tat Gottes in der Geschichte 
mit seinem Volk Israel von theologischer Bedeutung, oder er ist ohne jede Bedeutung.’107 

                                                 
104 Van Ruler stelt: ‘Schon Paulus und die übrigen Schreiber des Neuen Testaments haben das Alte 
Testament reichlich widersprechend geschätzt und benutzt. Und die christliche Kirche hat, so scheint mir, in 
keiner ihrer Gestalten, auch nicht in der reformierten, das Letzte gewusst von dem, was Gott mit dem Alten 
Testament in der christlichen Situation vorhat, und von dem, was sie selbst mit ihm wollte und tat. Jetzt, im 
20. Jahrhundert werden wir auf der Grundlage der Ergebnisse der historisch-kritischen Forschung 
versuchen müssen, das Problem systematisch-theologisch neu zu durchdenken.’  (A.A. van Ruler, Die 
christliche Kirche und das Alte Testament, vol. Band 23, Beiträge zur evangelische Theologie - 
Theologische Abhandlungen (München: Chr. Kaiser Verlag, 1955), 9.) 
105 Van Ruler, Droom en gestalte, 24. 
106 Van Ruler, Visie en vaart, 147. 
107 Van Ruler, Die christliche Kirche und das Alte Testament, 37. Van Ruler zegt in 1943 reeds over de 
christologische lezing van het O.T.: ‘Ik zou met grooten nadruk willen onderstrepen: hij (Christus, avw) is 
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Het Oude Testament behoudt een tegoed boven het Nieuwe Testament, net zoals het 
Nieuwe Testament spreekt van dingen die met geen mogelijkheid in het Oude Testament 
terug te vinden zijn.108  
Nog minder kan de vleeswording van het Woord in Jezus Christus als hoogtepunt van de 
Godsopenbaring worden beschouwd. Veeleer bereikt de openbaring in Christus haar 
dieptepunt en God is in Christus veel meer verborgen in verhouding tot zijn presentie in het 
Oude Testament. De incarnatie is een noodmaatregel van God die hij treft omdat het hem in 
heel zijn handelen om de gehele werkelijkheid gaat. De christelijke kerk moet daarom in 
het Nieuwe Testament wel haar uitgangspunt nemen, echter het Oude Testament als haar 
horizon zien om zo tot een recht verstaan van de openbaring te komen. Het Nieuwe 
Testament is dan niet de legitimering van het Oude Testament, maar het Oude Testament 
legitimeert de komst van Christus als de vervulling van de wet en de profeten. En deze 
historische verankering van het rijk van God in Christus is van elementair belang voor het 
christelijke geloof. Maar daarmee is dan ook de waarde van het Oude Testament als het 
bepalende perspectief bezegeld als de historisering van het evangelie: ‘Allein gegen den 
Hintergrund und im Kontext des Alten Testaments kann man daran festhalten, dass Jesus 
Christus ein Moment in der Geschichte Gottes mit Israel und so – als Tat Gottes – ein 
geschichtliches Faktum ist. Ein Kind spürt, dass diese Geschichtlichkeit der Kern des 
Christentums ist.’109  
Alleen op deze wijze blijft ook het eschatologische perspectief inzichtelijk en daarmee het 
oudtestamentische vertrouwen in de goedheid van de wereld als geschapenheid Gods, in de 
roeping van de mens en in de kerstening van de werkelijkheid. De Bijbel kan dus niet 
christologisch worden gelezen, maar uitsluitend theocratisch.110 Zo komt Van Ruler tot de 
opvatting dat het Oude Testament de eigenlijke Bijbel is, waaraan het Nieuwe Testament is 
toegevoegd als ware het het verklarende woordenlijstje achterin. Deze visie op het Nieuwe 
Testament is niet zozeer als minimalisering van zijn betekenis bedoeld, maar tracht uit te 
drukken dat de kerk aan het Oude Testament is gebonden en dat het Nieuwe Testament 
verklarend is in de zin van interpretatie en vervulling. Vervulling wil dan ook zeggen dat 

                                                                                                                            
in geen enkel opzicht Leseprinzip van het O.T., norm of richtsnoer volgens welke wij het O.T. hebben uit te 
leggen of hin zu deuten. Maar hij is in alle opzichten Lesefrucht van het O.T., en dan van het hééle O.T. 
(A.A. van Ruler, 'De waarde van het Oude Testament (1943),' in: Religie en politiek (Nijkerk: G.F. 
Callenbach N.V., 1945), 149.) 
108 Elders drukt Van Ruler zich nog sterker uit: ‘Met kan zich zelfs afvragen, of het Oude Testament niet 
een geheel eigen záák heeft, vergeleken met het Nieuwe Testament, namelijk – nog boven het verbond van 
de genade uit! – de zaak van het historisch-eschatologische rijk van God, waarvan Christus en zijn werk 
alleen de – in de werkelijkheid door een aparte daad van God gelegde – grond zijn, die nodig bleek te zijn. 
Dat brengt dan op de consequentie, dat het Oude Testament met zijn rijksgedachte wel eens een geheel 
andere structuur van de verhouding van God en mens zou kunnen vertonen dan het Nieuwe Testament met 
zijn middelaar. Is de nieuwtestamentische gedachte, dat de mens met het oog op het centrale van zijn 
bestaan (de schuld) in de plaatsvervanging van de middelaar een ogenblik (door de Geest wordt hij dan 
weer opnieuw geponeerd) opzij wordt geschoven, oudtestamentisch nog wel te verdragen?’ (A.A. van 
Ruler, 'Schriftgezag en kerk (1968),' in: Theologische werk deel V (Nijkerk: G.F. Callenbach, 1972), 119.) 
109 Van Ruler, Die christliche Kirche und das Alte Testament, 80. Met Van der Leeuw spreekt Van Ruler 
over het evangelie dan liever als mythistorie, in plaats van met Bultmann te spreken van mythe.  
110 Theocratisch komt de kern van het bijbels kerygma in beeld, namelijk dat het gaat om de heiliging van 
de aarde: ‘Nach meiner Einsicht trifft man aber auf den Nerv des Problems, sobald man feststellt, dass die 
christliche Existenz radikal kultisch strukturiert ist, insofern sie in einem Kreis rund um die große 
Opferhandlung Gottes auf Golgatha steht, wo das Heilsmittel ganz zur Heilstatsache und der Kultus ganz 
Geschichte und die Geschichte damit ganz kultisch geworden ist.’ (Ibid., 83.) 
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het heil in het evangelie wordt verankerd en tot gelding wordt gebracht.111 Allereerst stuit 
men zo op de thora van waaruit het leven wordt geordend. Daarop volgt de profetie, 
waartoe volgens de Joden terecht de geschiedenis van het volk vanaf het boek Jozua wordt 
gerekend. Het hart van de profetie, juist ook in haar kritiek, ligt besloten in het brandende 
en stralende visioen van het heilige volksleven, dat rondom het heil van de Heer wordt 
geordend naar zijn inzettingen, opdat het volk in deze heilige orde als gemeenschap kan 
leven, zo zegt Van Ruler.  
 

‘En van hieruit kunnen dan ook al die centrale gegevens van het Nieuwe Testament pas 
goed verstaan worden. Het is het evangelie des koninkrijks, waar het om gaat. Gelijk onder 
Jozua het koninkrijk Gods een zekere gestalte gekregen had, zoo gaat het er nu onder Jezus 
ook weer om, het koninkrijk aan Israël op te richten. Vanuit de rijksgedachte is alleen het 
apostolaat te verstaan; in de twaalf apostelen wordt als in twaalf nieuwe patriarchen het volk 
Israël in zijn twaalf stammen herboren.’112 

 
In zijn lezingen over het Oude Testament uit 1940 en 1943 poneert Van Ruler de stelling 
dat in de eerste vier eeuwen van de Vroege Kerk het Oude Testament als het 
gezaghebbende Woord van God heeft gegolden en dat het daarom ook de grond vormt voor 
het kerkelijk dogma: ‘Men kan gerust zeggen, dat de gemeente van Christus restlos op den 
grondslag van het Oude Testament en het Oude Testament alléén is opgebouwd. Het gezag 
van het N.T.-ische Schriftwoord speelt in het N.T. zelf hoegenaamd geen of althans een 
uiterst bescheiden rol.’113 Ook Jezus en de evangelisten verwijzen voortdurend naar het 
Oude Testament en leven geheel in deze sfeer. De evangelisten en apostelen hebben geen 
nieuwe Bijbel geschreven of een nieuw deel aan de Bijbel toegevoegd. Heel het Nieuwe 
Testament getuigt feitelijk van een ding en dat is de opstanding van Jezus als verklaring 
van het Oude Testament.114  
Behalve dat in Christus de wet, de profetie en de tijd worden vervuld, wordt ook de 
gemeente in hem vervuld. Van Ruler meent zowel dat de kerk de vervulling is van Christus 
als dat de kerk deelt in de messianiteit van Jezus. Het Oude Testament is juist vanuit deze 
gedeelde messianiteit essentieel het boek van de kerk.115 En de Vroege Kerk heeft zichzelf 

                                                 
111 Deze opvatting aangaande de verhouding van het O.T. en het N.T. komt onder andere voor in een lezing 
uit 1940, waarin hij refereert aan een eerdere uitspraak van hemzelf: ‘Het O.T. is voor mij de volle 100% 
bron en norm van het dogma. Ik adstrueerde deze opvatting nader, door de stelling uit te spreken, dat het 
O.T. de eigenlijke bijbel is, ook voor de christelijke kerk en dat het N.T. om zoo te zeggen niet meer is dan 
het lijstje met vreemde woorden ter nadere verklaring achterin.’ (A.A. van Ruler, 'De waarde van het Oude 
Testament (1940),' in: Religie en politiek (Nijkerk: G.F. Callenbach N.V., 1945), 123.) Later onderbouwt hij 
deze uitspraak door te verwijzen naar Calvijn: ‘Ich mache darauf aufmerksam, dass auch Calvin in seinem 
Kommentar zu 2. Tim. 3, 17 vom Neuen Testament als einem Anhang (accessio) spricht, und zwar 
ebenfalls in dem doppelten Sinn von Auslegung und Inkraftsetzung (explicationem una cum rerum 
exhibitione).’ (Van Ruler, Die christliche Kirche und das Alte Testament, 88: noot 65.) 
112 Van Ruler, Visie en vaart, 148. 
113 Van Ruler, Religie en politiek, 124. (Van Ruler verwijst hier naar een boekje van F. Kohlbrugge Wozu 
das alte Testament? Anleitung zur richtigen Schätzung der Bücher Mosis und der Propheten, dat voor het 
eerst verscheen in 1846. Getuige het artikel uit 1943 heeft Van Ruler gebruik gemaakt van de derde druk uit 
1855, cf.: Ibid,. 132.) 
114 Van Ruler zegt over de geschriften van de evangelisten en apostelen het volgende: ‘Ze willen zelf niet 
meer zijn dan het lijstje van verklarende aanteekeningen achterin. Dat er in dit lijstje iets anders zou staan 
dan in het boek zelf, zou den schrijvers van het N.T. godslasterlijk in de ooren hebben geklonken.’ (Ibid., 
125.) 
115 Cf.: Ibid., 136. Van Ruler beroept zich voor deze gedachte op Ef. 1: 23; 3:19; 4:13. Dat God alles in 
allen zal zijn (1 Cor. 15:28), noemt hij een eschatologische categorie. Christus is echter degene die alles in 
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verstaan als de voortzetting van het ware Israël en als zodanig heeft zij het Oude Testament 
aangenomen als het Woord van God. De kerk zelf is volgens Van Ruler geen 
nieuwtestamentische categorie, maar zij is paulinisch gezien het ware Israël. Op deze stam 
worden de volkeren geënt en daarom belijdt de kerk Jezus als de messias, de koning van 
Israël. Vanuit deze visie werd Marcion bestreden, net als ieder ander die aan de betekenis 
van het Oude Testament afbreuk wilde doen.  
Zo vervult Jezus alles in allen en verbreekt hij de ene werkelijkheid tot een veelheid van de 
tekenen der tijden. Dat geldt van de geschiedenis, de natuur en heel de kosmos. De 
messiaanse categorie van de vervulling betekent dat alle dingen vol worden gemaakt, hun 
zin krijgen en terecht worden gebracht. En Christus zelf is het grote teken van het komende 
koninkrijk in de wereld.116 Hier blijkt wederom voor Van Ruler het belang van het Oude 
Testament: ‘En deze categorie van het teeken illustreert opnieuw met ongemeene kracht het 
oud-testamentische karakter van de nieuwtestamentische situatie. En omgekeerd blijkt nu 
ook, dat de vervulling van de dingen van het Oude testament beteekent, niet dat zij 
afgeschaft en vervangen zijn, maar juist tot teeken gemáákt en als teeken ingezet zijn voor 
alle volkeren.’117 Vervulling betekent volgens Van Ruler dus niet dat de beloften in 
bepaalde realiteiten zijn omgezet. Eerder omgekeerd: al de beloften in het Oude Testament 
zijn in Jezus samengekomen zodat de belofte totaal belofte is geworden. Er is geen 
zichtbaar houvast meer in de werkelijkheid: de werkelijkheid is ontdemoniseerd en heeft al 
haar schijn van noodzakelijkheid verloren.  
Het Oude Testament is zo de grens rondom de kerk, die haar behoedt voor het heidendom 
van zowel het moderne vitalisme als het antieke gnosticisme. ‘Het N.T. kan en mag niet 
meer en niet anders willen zijn dan de rechtmatige uitlegging van het O.T.’118 Deze uitleg 
houdt in, dat Jezus Christus de in het Oude Testament beloofde messias is. Met deze 
belijdenis staat of valt het christelijk geloof. Daarmee is het noodzakelijk belang van het 
Oude Testament gegeven, want zonder het O.T. is het Nieuwe Testament in theologisch 
opzicht onverstaanbaar. Van een cesuur tussen de beide testamenten is ook geen sprake. 
Van Ruler stelt zelfs het volgende:  
 

‘De inhoud van het messiaansche werken van Jezus in het vleesch, de heele vleeschwording 
des Woords, staat immers in het O.T. veel breeder en dan ook duidelijker beschreven dan in 
het N.T. En van de verzoening door zijn bloed in zijn lijden en sterven en van alle gaven en 
schatten die daarin voor ons besloten zijn, kan men hetzelfde zeggen. In de òpstanding 
wordt dat alles alleen in kràcht gezet.’119  

                                                                                                                            
allen vervult; dit noemt Van Ruler een messiaanse categorie. ‘En dat de gemeente de vervulling van 
Christus is, beteekent naar mijn inzicht, dat zij in de eerste plaats op een geheel eigen en eenige, 
uitzonderlijke wijze, vol is van de tegenwoordigheid van Christus en dat zij in de tweede plaats de 
aanvulling is van Christus, het hoofd, dat genadiglijk niet zonder lichaam compleet wil zijn en dat zij in de 
derde plaats de actie van Christus is, de actie namelijk van alles in allen vervullen.’ (Ibid., 136.) 
116 Cf.: ‘Gelijk de schrift dan ook spreekt van het teeken van den Zoon des menschen (Mt. 24:30).’ (Ibid., 
141.) 
117 Ibid. 
118 Ibid., 125. 
119 Ibid., 126. Van Ruler verwijst in zijn spreken over de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament 
naar Wilhelm Visscher en naar Friedrich Kohlbrugge: ‘Ik neem de grondgedachte van Wilhelm Visscher 
over, als ik zeg, dat we uit het N.T. alleen weten dàt het Jezus is, en dat we uit het O.T. alléén weten wàt 
Christus is.’ En: ‘Daarom is de opvatting van Kohlbrugge vol diepe perspectieven, dat men niet moet 
spreken van O. en N.T., alsof het eene door het andere opgevolgd, vervangen, achterhaald en 
voorbijgestreefd was, maar dat men moet spreken van vier stukken in den eenen bijbel: wet en profeten en 
evangelisten en apostelen.’  
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Eveneens is het Oude Testament voor het christelijke geloof onmisbaar om te verstaan op 
welke wijze het heil gestalte krijgt in de aardse werkelijkheid. Volgens Van Ruler is het 
heil vanuit nieuwtestamentisch perspectief bezien, slechts in de hemel in Christus. De 
uitbreiding van het heil om het kruis heen in Gods verkiezend en roepend handelen wordt 
zichtbaar vanuit het Oude Testament. Zonder de oudtestamentische theocratische idee valt 
er niet te spreken over de kerk, de arbeid, het huwelijk, de levensvreugde, de sacramenten 
en de staat. Van Ruler stelt: ‘Het O.T. spreekt aardsch en het N.T. spreekt hemelsch over 
het heil. En daarom, als ik de universaliteit van het heil als heil voor de gansche aarde, ja 
voor de gansche schepping wil ontdekken, dan moet ik te rade gaan met het O.T.’120 Dat 
geldt ook voor de christelijke ethiek, die geheel gebaseerd is op de geboden en inzettingen 
van het Oude Testament. Van Ruler noemt de gedachte dat de nieuwtestamentische ethiek 
een aparte plaats binnen de Bijbel zou hebben, een idealistisch insluipsel, dat juist door het 
Oude Testament wordt gecorrigeerd: ‘Het essentiëel-christelijke is niet een ethische 
normativiteit, het is profetisch en eschatologisch.’121  
In het artikel uit 1943 brengt Van Ruler het gevaar aan het licht van de spreekwijze Oude 
en Nieuwe Testament. Zo wordt er een beweging gesuggereerd in het Woord van God, 
waardoor de eenheid van de Bijbel onder druk komt te staan en daarmee ook de waarde van 
de beide testamenten die slechts in samenhang verstaanbaar is.122 Hij wijst het 
interpretatieschema van belofte en vervulling af, in de zin dat de beloften uit het Oude 
Testament in het Nieuwe Testament tot werkelijkheid zouden zijn geworden. Volgens hem 
komt het beloftekarakter van het Oude Testament juist tot een climax in het Nieuwe, 
waardoor de kerk geheel leeft van de verwachting en de belofte. In Jezus zijn de beloften 
bekrachtigd, maar daarmee is de belofte niet opgeheven en in werkelijkheid omgezet, maar 
heeft juist het geloof in de beloften aan realiteit gewonnen.  
Eenzelfde risico wordt gelopen als beide testamenten in de dialectiek tussen wet en 
evangelie worden weergegeven. Paulus kant zich niet zozeer tegen de wet als zodanig, maar 
tegen het rabbinisme uit zijn tijd.  
 

‘Ook hier zou weer de naam van Kohlbrugge ter illustratie te noemen zijn. De wijze, 
waarop hij in de heele structuur van zijn theologie heeft aangeduid, dat het in het heil om de 
wet gaat, niet daarom dat de wet ter zijde gesteld wordt, maar dat zij vervuld wordt, dat is: 
tot volkomen gelding komt – is zeldzaam verhelderend voor de beteekenis van de wet.’123  

 
De canonisering van het Nieuwe Testament houdt volgens Van Ruler slechts dit in, dat de 
canon van het Oude Testament wordt gesloten. Alles waarvan het Oude Testament zegt dat 
het geschieden zal, daarvan zegt het Nieuwe Testament dat het geschied is. De eigenlijke 

                                                 
120 Ibid., 127. Van Ruler zegt hier eveneens: ‘Het lijkt mij eenvoudig gezichtsbedrog, te meenen dat het 
O.T. particularistisch en het N.T. universalistisch spreekt over het heil. Deze tegenstelling is door en door 
valsch.’ 
121 Ibid., 128. 
122 Van Ruler refereert hier wederom aan Kohlbrugge. En om het gevaar dat dit onderscheid tussen Oude en 
Nieuwe Testament met zich meebrengt te onderstrepen, verwijst hij naar de schriftopvatting van Joachim 
van Fiore. Hij stelt: ‘Als er een onderscheid toegelaten wordt tusschen het Oude Testament als het boek van 
den Vader en het Nieuwe Testament als het boek van den Zoon, dan drijft de innerlijke logica van de zaak 
naar de idee van een derde phase als de bedeeling van den Geest. In deze onderscheiding van oud en nieuw 
zit m.a.w. de idee van het derde rijk. Met een vaart schiet dan het christelijk denken door de grenzen der 
openbaring heen tot midden in het heidendom. En men vermag op den duur ook het Nieuwe Testament niet 
meer vast te houden.’ (Ibid., 133.) 
123 Ibid., 134. 
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waarde van het Oude Testament is dan ook gegeven in het gegeven dat in Jezus de tijd – dat 
is: de geschiedenis - is vervuld. Van Ruler concludeert: ‘Zoo staat ook, om zoo te zeggen; 
geschiedeniswijsgeerig vast, dat het Oude Testament de eigenlijke bijbel, het eigenlijke 
Woord van God is en b.v. in den pentateuch de oerwoorden Gods in deze wereld gegeven 
zijn, dewelke de wereld bewegen en geschiedenis maken.’124 Op deze wijze staaft Van 
Ruler nogmaals zijn visie dat het Nieuwe Testament de verklaring is van het Oude 
Testament. En dit geldt in drievoudige zin. Het Nieuwe Testament is de enig juiste 
interpretatie van het Oude. Daarmee proclameert het Nieuwe Testament het Oude als het 
eigenlijke Woord van God. En het Nieuwe Testament betekent dan ook de afsluiting van 
het Oude: het verklaart dat het Oude Testament nu compleet is.  
Waar Noordmans pleitte voor een zekere allegorische Schriftuitleg, meent Van Ruler dat 
het Oude en het Nieuwe Testament, naar hun letterlijke betekenis moeten worden gelezen. 
God heeft ervoor gekozen om zich in het uitwendige woord uit te drukken. De Geest maakt 
gebruik van de taal van de grammatica en de feitelijkheid van de geschiedenis. Een 
allegorische uitleg leidt niet tot een beter verstaan, maar dreigt de vreemdheid van de 
Schrift op te lossen en wat meer is: de historiciteit verdwijnt.125 Eveneens wijst Van Ruler 
een partiële christologische lezing van het Oude Testament af. Het hele Oude Testament 
moet messiaans verstaan worden. En dat niet in de zin van een aprioristische allegorisering.  
 

‘De grondgedachte was immers, dat wij niet van te voren weten wat er uitkomt, wat het 
zeggen wil dat Jezus Christus er uit komt, maar dat we juist het O.T. lezen en bestudeeren 
om te weten te komen wàt Jezus Christus is. Het eenige wat gedaan moet worden is 
derhalve, in eerbied voor het O.T. als Gods eigen levende Woord, zich onderdompelen, 
litterair, historisch, kritisch in den letterlijken zin en de categoriale samenhangen van het 
O.T.-ische schriftgetuigenis.’126  

 
Jezus is in elk opzicht Lesefrucht en niet het Leseprinzip van het Oude Testament.127 Boven 
alles blijft gelden dat het Woord gesproken en verkondigd moet worden: het is het levende 
Woord dat de mens in zijn hart en geweten aanspreekt en zonder de werking van de Geest 
kan de Bijbel niet als openbaring worden verstaan.128 De Reformatie van de 16e eeuw heeft 

                                                 
124 Ibid., 135-136. 
125 Van Ruler meent met deze afwijzing van de allegorese de lijn van de reformatorische schriftuitleg te 
volgen. Hij zegt over de allegorese onder meer het volgende: ‘Denn unvermeidlich hat sie eine enorme 
Entgeschichtlichung des christlichen Dogmas und der christlichen Predigt zur Folge. Es ist dann auch nicht 
verwunderlich, dass die Reformation mit ihrer Akzentuierung des geschichtlichen Christus und des Opfers 
auf Golgatha die allegorische Methode entschlossen in den Bann getan hat und allein etwas wissen wollte 
vom sensus literalis, wobei man im höchsten Fall die Typologie zulassen wollte und diese auch noch 
verstand als sensus literalis compositus. (Van Ruler, Die christliche Kirche und das Alte Testament, 58.) 
Van Ruler begrijpt dan ook maar weinig van het beroep op de patres omtrent hun gebruik van de allegorese 
in zijn dagen. Dat de patres veelvuldig gebruik maakten van de allegorese kan volgens hem geen reden zijn 
om dat in de twintigste eeuw ook te doen. Hij verwijst nergens naar concrete personen, maar desalniettemin 
lijkt zich hier andermaal een verschil met Noordmans af te tekenen, hoewel deze overigens pleitte voor de 
allegorese binnen de letter en in die zin eveneens kritisch stond tegenover het schriftgebruik van veel patres. 
126 Van Ruler, Religie en politiek, 129-130. 
127 Cf.: Ibid., 149. 
128 Dit beroep op de Geest heeft duidelijke implicaties voor de wetenschappelijke exegese: ‘Vielleicht muss 
man sagen, dass die Wissenschaft als solche hier nicht hinreichend ist. Die Wiedergeburt wird 
unumgänglich sein, will man Gott erkennen und ihn so auch in seinem Sprechen und Handeln verstehen. 
Rechte Exegese ist dann erst in und durch den Heiligen Geist möglich. Das aber ist dann auch die rechte 
Exegese. Damit liegt hier dann aber auch das fundamentale Problem aller Exegese. Exegese ist dann 
nämlich als Disziplin der theologischen Wissenschaft nur innerhalb des Bereiches einer „christianisierten“ 
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het levende Woord tot inzet van het werkelijkheidsbesef gemaakt en niet voor niets ziet 
men volgens Van Ruler dan ook bij Calvijn de theocratische idee het meest helder tot 
uitdrukking komen. De grote waarde die Calvijn toekent aan het Oude Testament en 
daarmee aan de geschiedenis, de theocratie en de uitverkiezing, verdient volgens hem 
hernieuwde aandacht. En dat niet vanwege Calvijn, maar omdat geschiedenis een voluit 
Bijbels begrip is:  
 

‘Het gehele begrip geschiedenis is aan de christelijke theologie, aan het evangelie en zijn 
verkondiging, aan Gods openbaring in Israël en in Jezus Christus ontsprongen. De 
openbáring heeft de existentie historisch gemaakt. De theologie heeft al de eeuwen door 
zwaar geworsteld met deze inslag van de geschiedenis in de verhouding van God en mens. 
Zij is er steeds op uit geweest, deze historische elementen zoveel mogelijk te elimineren. 
Maar zodra wij ons bezinnen op een theologie van het apostolaat en in deze bezinning onze 
gehele theologische systematiek apostolisch laten worden, komt het historische karakter van 
al Gods handelen allesoverheersend op ons af.’129  

4.2.2 Geschiedenis als syntaxis van schuld en verzoening 

Geschiedenis is bij uitstek een Bijbelse categorie, zo meent Van Ruler. De Grieken en 
Romeinen hadden geen werkelijk begrip van geschiedenis en van het ‘heidendom’ in het 
algemeen kan worden gezegd dat men voornamelijk op de natuur was gericht en de tijd 
cyclisch beleefde.130 In de lijn van de vorige paragraaf stelt hij, dat alleen het volk Israël in 
oudtestamentische zin werkelijk een geschiedenis heeft doorgemaakt. De tijd tussen de 
hemelvaart en de wederkomst van Christus kan in eigenlijke zin geen geschiedenis worden 
genoemd.131 De geschiedenis van Europa noemt hij dan een incidentele herhaling van de 
geschiedenis van Israël. Hij stelt:  
 

‘En dat correspondeert dan weer met de kerngedachte van alle christelijke 
geschiedenisconceptie: dat n.l. in de groote kentering der tijden de christelijke kerk in de 
plaats gekomen is van het volk Israël. En daarin ligt dan ook verscholen de oorsprong van 
de relatie van Woord en geschiedenis. Deze ligt zonder eenigen twijfel in de zending.’132  

 
Vanuit het perspectief van het Woord is heel de wereldgeschiedenis te verstaan als 
zendingsgeschiedenis en is de geschiedenis een messiaans bepaalde werkelijkheid. Van 
Ruler noemt de geschiedenis daarom ook het verborgen drama, waarin het lijden en sterven 
van Jezus Christus wordt voltrokken.133 Het messiaans karakter van de 

                                                                                                                            
(gekerstende) Kultur möglich (sie braucht damit noch nicht sogleich kirchliche Wissenschaft zu werden! 
Glaube und Vernunft können eine Ehe eingehen!).  
129 Van Ruler, Theologie van het apostolaat, 46-47. 
130 Van Ruler, Droom en gestalte, 24. 
131 Cf.: ‘Het is een ongeloofelijke korte tijdsruimte, een krap toegemeten bestaan, waarin ik nu gesteld ben: 
tusschen de hemelvaart en de wederkomst. Ik leef niet meer in de geschiedenis. Geschiedenis was er in den 
eigenlijken zin des woords alleen in de oude bedeeling der belofte. Alleen het volk Israël heeft echt 
geschiedenis gekend. Ik leef in het laatste der dagen, in het einde van den tijd.’ (Van Ruler, Religie en 
politiek, 37.) 
132 Ibid., 118. Elders zegt Van Ruler over de relatie tussen geschiedenis en zending: ‘Het begin en het einde 
worden typisch historisch met elkaar verbonden: op de wijze van de geschiedenis, waarvan toch ook het 
meest karakteristieke is het optreden van telkens weer het nieuwe. De zending moet gezien worden als de 
proclamatie van het rijk van God als rijk van Christus in elk nieuw volk en in elke nieuwe tijd. De tijd 
wordt zo historisch, vanuit zijn eschaton: het rijk van God verstaan.’ (Van Ruler, Theologie van het 
apostolaat, 15.) 
133 Cf.: Van Ruler, Religie en politiek, 118. 
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zendingsgeschiedenis geeft ook aan dat het christendom nooit verstaan kan worden als een 
‘universele mensheidsreligie’. Als tekenen van het rijk van God worden door het Woord 
plaatselijke gemeenten opgericht. De zendingsgeschiedenis is de totaliteit van Gods 
uitverkiezend handelen. Het Woord schept en verdelgt culturen.134 De geschiedenis en de 
werkelijkheid komen in het licht van het kruis van Christus te staan en vanuit dit gebeuren 
krijgt al het andere betekenis.  
In dit opzicht moet de geschiedenis dan ook niet als een voortgaande, lineaire openbaring 
worden verstaan. ‘Het bijbelsche begrip van geschiedenis ziet de geschiedenis veel meer als 
een cirkel (van prophetisch en apostolisch getuigenis rondom dé eigenlijke geschiedenis in 
de “volheid des tijds” van den inslag der openbaring).135 De incarnatie is het ingaan van de 
eeuwigheid in de tijd, waardoor de tijd tot zijn vervulling komt en opgaat in de eeuwigheid. 
Deze vervulling van de tijd weerspreekt de mogelijkheid van een werkelijk voortgaande 
openbaring. De openbaring is in deze betekenis veel meer levensmededeling dan een 
ontvouwing van waarheid. Openbaring is verzoening en de kern van de verzoening ligt 
besloten in de eenmalige daad van Christus. Deze eenmaligheid van het Christusgebeuren 
sluit wederom een voortgang van de openbaring uit. Daarbij is in Jezus Christus de tijd 
vervuld. Alles wat moest geschieden, is nu voltooid. ‘Tijd, geschiedenis is er alleen in het 
Oude Testament; deze wordt afgesloten in de volheid des tijds; daarná is er alleen het 
láátste der dagen.’136 De zendingsgeschiedenis heeft daarom meer het karakter van 
uitbreiding van het heil, dan dat er voortgang in zit. En dat gaat sprongsgewijs. Van Ruler 
verstaat zending als kerkplanting. Slechts in die zin zit er groei in, als een kerk ontkiemt te 
midden van het heidendom. Maar dit is geen lineaire groei en alles blijft afhankelijk van 
Gods verkiezend handelen.  
Dat in dit laatste der dagen de Geest wordt uitgestort, betekent volgens Van Ruler dus niet 
dat er een nieuwe fase in de geschiedenis aanbreekt. Het werk van de Geest heeft een 
conservatief, conserverend karakter. De Geest bepaalt de werkelijkheid bij het heil en hij 
overschrijdt geenszins de grenzen van het Oude Testament. Van Ruler zegt: ‘Het werk van 
den Geest is kern van de oudtestamentische theocratie, ook in Europa. De Calvijn van 
Genève is de theoloog van den Heiligen Geest!’137 Overigens zij hier reeds opgemerkt dat 
Van Ruler het werk van de Geest als meeromvattend zal bestempelen dan het werk van 
Christus en dat zijn conservatieve werk vanuit het perspectief van de mens wel telkens 
nieuw te noemen is, ook in deze zin dat de mens en de wereld worden wat ze werkelijk zijn. 
Juist hierin ligt vanuit goddelijk oogpunt het element van de conservatie besloten. 
Expliciet licht Van Rulers zijn geschiedenisbegrip toe in zijn oratie Het koninkrijk Gods en 
de geschiedenis die hij in 1947 uitsprak bij de aanvaarding van het hoogleraarschap 
vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van Ruler 
spreekt hier over de geschiedenis als een onmisbaar en onontkoombaar middel om het 
raadsel van de werkelijkheid te doorgronden. In navolging van Troeltsch wijst hij op ‘het 

                                                 
134 Cf.: Ibid., 119.  
135 Ibid., 128. 
136 Ibid., 135. Van Ruler onderbouwt deze these, dat de tijd vervuld is,  onder andere door te verwijzen naar 
enige schriftplaatsen, te weten Mk. 1:15, Gal. 4:4, Ef.1:10 en Rom. 13: 8-10. 
137 Cf.: ‘Wanneer men maar scherp dit conservatieve, d.i. conserveerende karakter van het werk van den H. 
Geest in het oog houdt – dus dit, dat de uitstorting en het werk van den Heiligen Geest niet de nieuwe 
wereld, de eschatologische realiteit zijn, maar in de oude wereld bewaren bij het heil, dat is weggelegd – 
dan zal men ook niet in de verleiding komen te meenen, dat men met het noemen van den H. Geest de 
categoriale grenzen van het Oude Testament overschrijdt of dat God zelf met het uitstorten van Zijn Geest 
de bedeeling van het Oude Testament heeft vervangen door een andere en nieuwe bedeeling.’ (Ibid., 137. ) 
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historisch karakter van al ons denken en van de gehele existentie’.138 Maar niet alleen het 
menselijk handelen is historisch bepaald; in nog hogere mate geldt dit voor de werken van 
God in de tijd. Het Woord en de Geest scheppen in eigenlijke zin de geschiedenis. Daarmee 
is ook het object van de theologiebeoefening geheel door deze historiciteit gestempeld. 
Haar zelfstandigheid dankt de theologische wetenschap echter aan de notie van het 
koninkrijk Gods, waardoor zij ten volle ruimte kan scheppen voor de verhouding van het 
handelen van God en mens en het kerygma en de existentie kan samen denken.  
Met een beroep op het moderne Bijbelonderzoek verduidelijkt Van Ruler dat de bijbel in 
zijn spreken over het koninkrijk Gods, tijd en eeuwigheid in een andere constellatie plaatst 
dan andere religies uit de oudheid en het Griekse denken van die dagen. Niet de kringloop 
van het natuurgebeuren is het heersende perspectief, maar juist een doorbreking van de 
cyclische gedachte door de werkelijkheid te zien in haar eschatologische gerichtheid. En 
een bijzonder belangrijk accent in dit Bijbelse perspectief is volgens Van Ruler dat het 
koninkrijk van God geen statisch-ontologische grootheid is die los staat van onze 
werkelijkheid, maar dat het rijk Gods juist geconstitueerd wordt door Gods handelen in en 
met onze tijd-ruimtelijke wereld. Het zojuist genoemde ruimtelijke beeld van de cirkel 
krijgt in de geschiedenis dus eveneens een uitbreiding: ‘De geschiedenis is dus gericht, 
heeft strekking: het gaat naar iets toe; geen kringloop, maar toekomst; geen anamnese, maar 
verwachting; niet de wetten van het verleden, maar de doeleinden van de toekomst.’139 Er 
bestaat dan ook geen werkelijke discrepantie tussen het tijdelijke en het eeuwige, aangezien 
de eschatologische gerichtheid van het koninkrijk Gods uitsluitend deze aarde, die Gods 
schepping is, tot object heeft. Van Ruler motiveert deze mate van continuïteit tussen 
geschiedenis en eschaton vanuit Gods eigen wezen, zoals onder meer blijkt uit het volgende 
citaat:  

 
‘Zonder enige twijfel moet gezegd worden, dat de bijbel dit handelen Gods met zijn wereld als 
een uiteindelijk handelen verstaat, dat het koninkrijk Gods m.a.w. eschatologisch van aard is, 
maar deze transcendentie van het wezen Gods is toch alleen in kwalitatieve zin te verstaan, als 
verborgen overmacht over alle weerstand. Daarom is er tussen het eschatologische rijk Gods en 
de geschiedenis zo weinig een tegenstelling, dat veel meer gezegd moet worden, dat het juist de 
vanuit zijn eschatologische wezen, vanuit zijn toekomst op ons toekomende en overstelpend op 
ons indringende God is, die de geschiedenis schept. Centraal doet hij dit naar bijbelse leer in zijn 
daad der openbaring. Deze is historisch, gebeurtenis in de meest wezenlijke zin van het 
woord.’140 
 

De Bijbel tekent God dus als een historische macht, die zijn rijk opricht in de tijd en in de 
aardse werkelijkheid. Dit rijk wordt dan ook gekenmerkt door zijn historische dynamiek. 
God als historische macht rust namelijk niet in zijn eeuwige wezen, maar handelt willend 
en moedwillig en maakt zo de existentie historisch. Deze twee Bijbelse inzichten aangaande 

                                                 
138 Van Ruler stelt: ‘Het raadsel der werkelijkheid en van het mens-zijn blijkt in de categorie der 
geschiedenis te liggen in het rusteloos optreden van steeds nieuwe posities en steeds nieuwe gedachten.’ 
(A.A. van Ruler, 'Menselijkheid in de theologie (1967),' in: Verwachting en voltooiing - Een bundel 
theologische opstellen en voordrachten, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: C.F. Callenbach N.V., 1978).) 
139 A.A. van Ruler, 'God en de geschiedenis ' (1959), Archief Van Ruler, 497 (manuscript), 7. 
140 Van Ruler, 'Menselijkheid in de theologie (1967).', 34. Met deze opvatting over de eschatologische 
gerichtheid van de geschiedenis sluit Van Ruler nauw aan bij G. van der Leeuw. Hij verwijst onder meer 
naar een artikel van Van der Leeuw dat dezelfde titel draagt als zijn oratie: ‘Het koninkrijk Gods en de 
geschiedenis’.  Cf.: G. van der Leeuw, 'Het koninkrijk Gods en de geschiedenis,' in: Het oecumenisch 
gesprek der kerken, red. W.J. Aalders (s-Gravenhage: Boekencentrum, 1939). Zie ook: G. van der Leeuw, 
De primitieve mensch en de religie: anthropologische studie (Groningen: Wolters, 1937). 
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Gods wezen en wil en zijn koninkrijk zijn grondleggend voor het Europese begrip van de 
geschiedenis en haar werkelijkheidsbeleving, aldus Van Ruler. Dit geschiedenisbegrip 
verbindt de existentie en de openbaring op zodanige wijze dat er een levensgevoel ontstaat 
dat gericht is op het nieuwe, het onverwachte en daardoor op de verwachting en de 
toekomst en minder op de anamnese en op het verleden. De openbaring is historische 
gebeurtenis: geschiedenis.141  
Elementair aan het christelijke geloof is dan ook de verbondenheid met historische feiten 
die geïnterpreteerd worden als daden van God. Door het werk van de Geest, in het 
bijzonder in de verkondiging van deze gebeurtenissen, krijgt het rijk van God zijn 
uitbreiding tot de gehele werkelijkheid. De gestalten van het rijk, zoals bijvoorbeeld de wet, 
de messias, het pneuma, de Bijbel, de kerk, het sacrament en de gekerstende samenleving, 
vellen zo een oordeel over de werkelijkheid waardoor nieuwe vormen ontstaan die 
uiteindelijk in het Laatste Oordeel de gehele levensvorm van het koninkrijk van God 
bevestigen. Het rijk Gods is zo het eschaton van de geschiedenis, terwijl de eeuwigheid 
haar stempel op de tijd drukt. Tegelijkertijd zijn alle gestalten van het rijk ook getekend 
door de relativiteit die eigen is aan hun historisch karakter. Daarom gaat het in het 
christelijk geloof niet om de komst van Jezus Christus en ook niet om de uitstorting van de 
Geest of om welk ander heilsfeit dan ook. Het gaat in dit alles om het komende koninkrijk 
van God hier op aarde.  
Vanuit dit geschiedenisbegrip tracht het christelijke geloof en de theologie in het bijzonder 
het raadsel van de werkelijkheid te doorgronden. Dit raadsel ligt in de openbaring zelf. 
Binnen het geloof roept dit geheim daarom vooral verwondering op en in de theologie 
krijgt het vraagstuk van de theodicee een geheel eigen toespitsing. De verwondering ligt 
dan niet enkel besloten in het bestaan als zodanig, maar ook in het feit dat de wereld nòg 
steeds voort bestaat. Deze laatste vraag vindt een tweeledige motivering, namelijk enerzijds 
in de verwondering dat de wereld voort bestaat terwijl hij in de schuld en het verderf ligt en 
anderzijds in het feit dat hij er nog steeds is terwijl het heil van Godswege in hem is 
verschenen. In deze dubbelheid van schuld en verzoening krijgt de geschiedenis haar zin en 
blijkt zij de troonsbestijging van God te zijn. De heerschappij van God brengt enerzijds de 
schuld van de mens aan het licht en anderzijds de overwinning van de strijd in de 
verzoening van de schuld. ‘De verlossing bestaat in geduchte daden Gods in de 
geschiedenis.’142 De troon van God blijkt het kruis van Christus te zijn. Daarvandaan krijgt 
zijn rijk uitbreiding.  
Veel van Van Rulers spreken over God houdt verband met het theodiceeprobleem. Zeker 
nadat door de Tweede Wereldoorlog het geloof in de voorzienigheid van God onder druk 
was komen te staan, stelt hij met kracht dat God zichzelf poneert en dat getuige de 
geschiedenis vaak doet op een verborgen wijze. Het gaat evenwel niet aan om te vragen 
waarom God het leed op aarde toelaat.  
 

‘Dat is een al te kinderlijke en te gemakkelijke probleemstelling. God laat de dingen niet 
toe, maar hij doet ze, hij staat er midden in, God is in den oorlog!, hij is de levende, de 
actieve, de strijdbare, de verschrikkelijke God; hij waadt met een ontzaglijke kracht door 
een poel van leed en zelfs door een vloed van zonde heen. Dat God liefde is, is hier 
volstrekt verborgen.’143  

 

                                                 
141 Cf.: Van Ruler, 'Menselijkheid in de theologie (1967),' 33-34. 
142 Van Ruler, Visie en vaart, 188. 
143 Van Ruler, Religie en politiek, 29. 
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In de wereld leeft vooral het verlangen naar God, daar de mens God alleen maar kan kwijt 
raken. Alle ellende van de wereld heeft zich echter geconcentreerd in het kruis van 
Christus. God is inderdaad een voor de mens ondraaglijk probleem. Slechts vanaf het kruis 
schijnt er enig licht op de werkelijkheid. Dat is de plaats waar Jezus in alle godverlatenheid 
de last van de toorn van God over de zonde van de wereld draagt. Van Ruler stelt dat God 
zo volledig ingaat in de schuld en het leed, dat aan het kruis God van God verlaten is. Maar 
juist wanneer God geheel ingaat in de zonde en door de dood heen gaat, wordt in de 
opstanding een nieuwe werkelijkheid geopend. De voorzienigheid van God is daarom altijd 
met het kruis verbonden:  
 

‘De voorzienigheid Gods is niet een neutraal, een algemeen handelen van God, maar het is 
het zeer specifieke, hoogst bijzondere handelen Gods in Christus. De regeering van God van 
alle dingen is de universaliteit van het kruislijden van Christus. De voorzienigheid Gods is 
een messiaansch begrip: God is bezig de wereld te redden, en dat gaat door ontzaglijk veel 
bloed en veel tranen heen.’144  

 
Alles staat daarom in het licht van het kruis, dat als een onwrikbaar teken op de wereld is 
opgericht. Het is het teken dat het God gaat om het heil van de wereld. Het 
theodiceeprobleem is direct met het kruis verbonden. Van Ruler zegt over het 
kruisgebeuren:  
 

‘God heeft dit in zijn welbehagen gedaan. En hij is gestorven voor onze zonden en hij is 
opgestaan tot onze rechtvaardiging. Wij zijn nu in het recht van God gesteld. God hééft 
gelijk gekregen. Nu blijkt het smetteloos en ongeschonden: in God is gansch geen onrecht. 
Het kruis van Christus is de ware theodicee. Dit wordt zonder eenig voorbehoud gezegd tot 
ieder mensch, die het hooren wil; en wie het gelooft, die heeft het.’145 

 
Van Rulers geschiedenisbegrip kan dan als volgt worden samengevat: ‘De geschiedenis is 
te verstaan als een permanente syntaxis van schuld en verzoening en het kruis als de meest 

wezenlijke levensvorm van het koninkrijk Gods in de geschiedenis.’146 Indien de 

                                                 
144 Ibid., 30. Cf.: ‘Los van deze messianiteit is er te veel heidensch optimisme voor noodig, om in deze 
wereld in Gods voorzienigheid te gelooven, dan dat ik daartoe in staat zou zijn. Het is te veel gevraagd, dat 
we in 1941 zouden berusten in den Satz: God regeert immers alle dingen, dus waar maak je je zoo druk 
over. Ik zeg niet, dat het christendom daar te pessimistisch voor is. Maar ik bedoel dat een dergelijke 
lichtvaardige oppervlakkigheid niet strookt met den nuchteren èrnst, dien de bijbel ons leert.’ (Ibid., 30.) 
145 Ibid., 33. 
146 Van Ruler, 'Menselijkheid in de theologie (1967),' 38 (cursivering AvW.). Voordat Van Ruler tot de 
opvatting komt om de geschiedenis te verstaan als de troonsbestijging van God, bespreekt hij eerst 
alternatieve mogelijkheden om de zin van de geschiedenis te duiden vanuit christelijk perspectief. Onder 
meer noemt hij kort de positie van de ‘barthiaanse theologie’. Hier wordt de geschiedenis verstaan vanuit 
het geduld van God: hij geeft de mens de tijd om tot bekering te komen. Volgens Van Ruler wordt hierdoor 
de historische realiteit feitelijk buiten ‘het eigenlijke eschatologisch-soteriologische handelen van God’ 
geplaatst, waardoor zij slechts binnen het regnum Christi een plaats krijgt toebedeeld. Van Ruler meent 
zelfs dat Barth de geschiedenis als categorie heeft verwaarloosd door de focus geheel te richten op ‘het 
eeuwige punt van de roeping en verkiezing’. Volgens Van Ruler krijgt dit ‘eeuwige punt’ binnen de 
rijksgedachte onherroepelijk uitbreiding in de tijdelijke werkelijkheid: ‘Zodra de rijksgedachte ten volle 
doorbreekt in de christelijke verkondiging en daar alles beheersend wordt, wordt het woord verbreed tot 
beeld en het oordeel tot vorm. Rondom het Woord Gods komt het Beeld Gods te staan en rondom het 
Laatste Oordeel de levensvorm.’ (Ibid., 34.) Bij Barth kan het woord zich niet verbreden tot beeld en wordt 
het oordeel niet tot vorm. Daarom kan hij noch aan de geschiedenis een zelfstandige plaats toekennen, noch 
aan de cultuur en de staat. Hoewel hier niet geëxpliciteerd, lijkt Van Rulers kritiek zijn grond te hebben in 
zijn opvatting dat de werkelijkheid niet slechts kan worden beschouwd vanuit christologische oogpunt. In 
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geschiedenis op deze wijze wordt verstaan, is haar raadsel nog niet opgelost. Maar volgens 
Van Ruler verleent deze syntaxis de mens wel de moed om ten volle in de geschiedenis te 
gaan staan en de existentie in haar diepte- en hoogtepunten te aanvaarden om zo werkelijk 
mens te zijn. Want daarin ligt de uiteindelijke bedoeling: dat de mens werkelijk mens wordt 
om in de volkomen beaming van het leven voor Gods aangezicht de lof te zingen. Slechts 
door de profetie, dat is de openbare verkondiging van Gods Woord, kan de mens kennis 
aangaande de geschiedenis krijgen en wordt zijn bestaan draaglijk gemaakt. Wet en profetie 
zijn de gestalten van de theocratie. Daarin ligt de verbinding tussen openbaring en 
existentie. De geschiedenis wordt beheerst door de idee van de theocratie die haar 
concentratie vindt in de tweeheid van kerk en staat. En deze laatste is theocratisch gezien de 
gestalte van het rijk Gods op aarde. Hierover handelt de volgende paragraaf. 

4.2.3 Geschiedenis van de vervulling: de rijksgedachte 

In De vervulling van de wet (1947) stelt Van Ruler dat op basis van de nieuwste uitkomsten 
van het moderne Bijbelonderzoek de theologie vanuit de rijksgedachte geheel nieuw 
doordacht dient te worden. Hij lijkt diverse posities in het eschatologisch vraagstuk met 
elkaar te verbinden om zo de schema’s van gerealiseerde of futurische eschatologie te 
doorbreken, evenals het hiermee samenhangende vraagstuk omtrent de continuïteit en de 
discontinuïteit van het aardse bestaan en het koninkrijk van God. 
Zoals gezegd is oudtestamentisch bezien de openbaring van het heil te verstaan als de 
tegenwoordigheid van God in de wereld en daarmee als het koninkrijk van God in het vlees. 
De thora is het medium tussen de openbaring en de existentie, de levensvorm rondom het 
heil en tevens het paradigma voor elke uitbreiding, vormgeving en uitbeelding van het 
koninkrijk Gods op aarde. Vraagt men nader naar het raadsel van de geschiedenis als 
dynamiek van schuld en verzoening, dan dient men een helder zicht te hebben op de wijze 
waarop de wet vervuld wordt in het aardse bestaan. Want het offer van de messias waarvan 
het Nieuwe Testament bericht, is alleen te begrijpen als condensatie en concentratie van de 
offercultus en het priesterschap zoals beschreven in de ceremoniële wet in het Oude 
Testament. In het offer van de messias wordt de wet vervuld en krijgt de ‘cultus van de 
liefde van God op aarde een historisch accent’.147  
De categorie van de vervulling kan slechts inzichtelijk gemaakt worden vanuit het 
eschatologische perspectief dat de toekomst van het koninkrijk van God op de mensheid en 
de wereld toekomt en overmachtig inbreekt in de existentie. Het rijk wordt in al zijn 
voorlopigheid en verborgenheid geponeerd en de vervulling van de aardse dingen ligt 
daarin, dat ze door de Geest tot tekenen en onderpand van het rijk van God worden gesteld. 
De werkelijkheid kan alleen trinitarisch worden verstaan en wel zo, dat men de waarheid 
van het koninkrijk van God leert benaderen door het werk van de Geest die de waarheid 
van de vervulling als gave en daad in de messias verkondigt.148 De daden van God dienen 
doordacht te worden vanuit het einde en zo tot op het begin van de schepping en de 

                                                                                                                            
de interpretatie van de geschiedenis als troonsbestijging komt het trinitarische perspectief volgens hem tot 
zijn volle recht. Over de verhouding tussen het rijk van Christus en het rijk van God zal hieronder nader 
worden gesproken. 
147 A.A. van Ruler, De vervulling van de wet - Een dogmatische studie over de verhouding van openbaring 
en existentie (Nijkerk: G.F. Callenbach N.V., 1947), 14. 
148 Van Ruler motiveert deze denkrichting als volgt: ‘Sinds Joh. Weisz en Albert Schweitzer is de 
overtuiging vrijwel gemeengoed van allen geworden, dat de beteekenis van de rijksgedachte in het 
bijbelsche kerugma in de ontwikkeling der dogmengeschiedenis en ook in het belijden der kerk nog nooit 
volledig tot haar recht is gekomen. Dit stelt ons in het moderne dogmatische denken onontwijkbaar voor de 
ontzaglijke taak, vanuit deze rijksidee alle dogmatische stof opnieuw door te denken.’ (Ibid., 26.) 
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zondeval. Vanuit deze denkrichting krijgt de geschiedenis de volledige nadruk in de zin dat 
zij het accent van de eeuwigheid draagt. Tegelijkertijd blijkt nu dat het handelen van God 
gericht is op deze ene geschapen werkelijkheid. Van Ruler stelt: ‘Het gaat om God en de 
wereld, den Schepper en het schepsel. De transcendentie is de eigenlijke notie van het rijk. 
En zij is ook het kernpunt in de leer van de schepping.’149  
Wanneer de werkelijkheid in dit trinitarisch verband wordt geplaatst, is er geen ruimte meer 
voor een ontologisch verstaan van de existentie en ook niet voor een ‘twee-werelden-
metafysica’ die uitgaat van een statisch onderscheid tussen deze werkelijkheid en de 
komende werkelijkheid van het rijk van God. Evenmin kan er een strikt onderscheid 
worden gemaakt tussen Gods handelen in de tijd en Gods uiteindelijke handelen, want dit 
laatste handelen vormt het interpretatiekader voor elk handelen van God. Denkend vanuit 
de transcendentie van het rijk kan de immanentie van het rijk slechts beleden en verkondigd 
worden. Het koninkrijk van God als zodanig is geen historische grootheid in de 
geschiedenis, ook niet vanuit de constructie van een procesmatige ontwikkeling van een 
heilsgeschiedenis. ‘Het rijk Gods kómt en daarom is het er – en dat niet eens alleen in den 
hemel, maar ook op de aarde. De toekomst mag niet uit het heden weggeprojecteerd 
worden.’150  
De rijksgedachte wortelt volgens Van Ruler geheel en al in het Godsbegrip. De 
transcendentie van het rijk wordt dan ook uitgedrukt in Gods overmachtig handelen met 
zijn wereld, in de verborgenheid van het rijk en door het heilskarakter van het rijk: Gods 
handelen betekent de redding van zijn wereld uit het verderf. Van Ruler vat dit als volgt 
samen: ‘Onder het koninkrijk Gods in bijbelschen zin is te verstaan: het uiteindelijke en 
heilrijke handelen Gods met deze wereld.’151 
Juist omdat alle nadruk valt op het handelen van God, kan de existentie noch als een zijn, 
noch als een worden worden verstaan, maar slechts als de reidans van de daden van God. 
Zo moet gesteld worden dat het handelen van God historisch van aard is en dat de 
geschiedenis wordt geschapen door de overmacht van de eschatologische realiteit. Het 
koninkrijk Gods openbaart zich in de modaliteit van de vervulling. Volgens Van Ruler 
behoort het tot het wezen van God, dat hij de komende is. Daarom staat de werkelijkheid 
altijd in het licht van het nieuwe, van dat wat komen gaat. Het historische handelen heeft 
dan ook, zoals eerder gezegd, een zekere mate van relativiteit: het gaat uiteindelijk niet om 
het heil, niet om de vervulling, maar om het rijk Gods.152 Juist in de rijksidee – en daarmee 

                                                 
149 Ibid., 27. 
150 Ibid., 37. Van Ruler waarschuwt ook voor een dualisme in de existentie, waardoor het begrip 
‘transcendent’ wordt gelijkgesteld met ‘dialectisch’. Hij meent een dergelijk dualisme aan te treffen in het 
werk van Barth. 
151 Ibid., 40.  
152 Van Ruler werkt dit relatieve van al Gods werkelijke handelen, anders gezegd: dit voorbehoud van het 
laatste en nieuwe handelen van God, waaronder alles gevat is, als volgt uit: ‘De daden Gods in deze 
werkelijkheid zullen wij niet mogen ontkennen. Zij is zelf daad Gods, of ook: reidans der daden Gods. Er is 
geschiedenis. De existentie is historisch. Dit historische karakter der existentie, dit daad-karakter van alle 
werkelijkheid zien wij juist pas goed, wanneer wij er opmerkzaam op worden, dat God nog andere en 
volstrekt nieuwe daden aan haar zal voltrekken. De eschatologische verwachting maakt de existentie juist 
historisch. In het eschatologische bliksemlicht ontwaren wij dat de gansche existentie en alle werkelijkheid 
in het handelen Gods staat. En dat daarom alle ontologisch karakter haar vreemd is. Wanneer de 
werkelijkheid in het handelen Gods staat, kan zij op géén manier verstaan worden als een zijn en heelemaal 
niet als een laatste zijn. Zij is niet essentieel, zij is niet noodzakelijk, zij rust niet in zichzelf, zij is niet 
eeuwig, zij is niet definitief. Dit geldt ook van alle heilshistorische werkelijkheden.’ (Ibid., 53.) Met deze 
visie op de verhouding tussen het historische en het eschatologische bestrijdt Van Ruler Hegels finitisme, 
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in de raad en het wezen van God – ligt echter de continuïteit van elk historisch handelen 
besloten. Daarom kan Van Ruler ook zeggen dat er een volstrekte identiteit bestaat tussen 
deze wereld en “de toekomende”. In elk nieuw handelen betoont God zijn trouw aan 
zichzelf. Het eeuwige leven is dit tijd-ruimtelijke leven, maar dan verlost van de zonde. De 
vervulling van het heil vindt haar continuïteit in de voltooiing, dat is: ‘de onthulling van de 
vervulling’. Er is dus geen sprake van een ander leven, en evenmin van een voortzetting of 
een herhaling van dit leven. Waar de geschiedenis beheerst wordt door de schuld en de 
verzoening van de schuld, vindt er eschatologisch een recapitulatie plaats waardoor God 
alles in allen zal zijn. De wereld als zodanig heeft niet werkelijk een begin of een einde. Ze 
is uit het niets geschapen door God en hij brengt alle dingen weer onder één hoofd.153  
 

‘Samenvattend kan men zeggen: God bereikt in zijn uiteindelijke en heilrijke handelen het 
oorspronkelijke doel van de wereld, zijn schepping is geen fiasco – en toch is het iets 
nieuws, een wonder. De wereld ontwikkelt er zich niet naar toe, het doel wordt niet vanzelf 
bereikt (er is de groote stremming, storing, verijdeling van de zonde), maar het wordt door 
God in zijn handelen aan de wereld geschonken (er is, tegen de kracht der zonde in, de 
macht van de trouw Gods).’154  
 

De consequentie van dit eschatologisch karakter van het koninkrijk van God is dan ook, dat 
de mens ten volle in het gewone leven wordt geplaatst. Van Ruler stelt zelfs dat in het 
christelijke denken heel het natuurlijke leven terugkeert. De angst voor al wat natuurlijke 
theologie heet, heeft de kosmische reikwijdte van de waarheid van de vervulling 
verdrongen. Met Gunning moet echter gezegd worden, dat het het gewone dagelijkse leven 
is, dat verheerlijkt wordt. God is met deze wereld bezig en richt in hem zijn tekenen op. 
Sterker nog: hij maakt heel de werkelijkheid tot teken van zijn koninkrijk. Het teken schept 
de verwachting, de hoop. Een theologie van de vervulling kenmerkt zich dan ook door het 
pluralistische karakter van deze tekenen, de prefiguraties van het rijk. Dit tekenkarakter 
verzet zich wederom tegen een ontologisch en monistisch verstaan van de existentie. Onder 
de positieve tekenen vallen het apostolaat, de zending, de kerk en de verkondiging van het 
heil. Maar ook de negatieve tekenen van het rijk, zoals natuurrampen, oorlogen en het 
handelen van de antichrist en de valse profeten, dragen bij aan de vervulling.155 Want alle 
tekenen hebben hun oorsprong in de predestinatie, waardoor de overmacht van de 
aanwezigheid van het rijk van God in hen wordt uitgedrukt.  

                                                                                                                            
hetwelk het eschatologische historisch verstaat in plaats van het historische eschatologisch. Hij noemt diens 
filosofie de ‘meest gevaarlijke antipode van de christelijke leer’ (Ibid.,54.). 
153 Van Ruler maakt dan ook geen kwantitatief onderscheid tussen verzoening en verlossing: De wereld is in 
Christus verzoend en daarmee ligt het volle heil in de existentie verborgen. Zij behoeft geen 
complementering, maar enkel onthulling. De term recapitulatie neemt Van Ruler volgens eigen zeggen 
overigens over van O. Cullmann, zonder overigens zijn gehele heilshistorische denken te willen 
onderschrijven. 
154 Van Ruler, De vervulling van de wet, 58. 
155  Van Ruler werkt deze gedachte als volgt uit: ‘De catastrophen der wereld zijn de tweede macht van de 
armoede der kerk. De oorlogen mogen verstaan worden vanuit de sacramenten: gelijk in de sacramenten het 
brood gebroken wordt (en daarin is Gods zachtmoedigheid), zoo wordt in den oorlog en in al de 
catastrophen de wereld gebroken. De wereld is in haar huidige bestand de verhulling van haar eigen 
redding. Wanneer het heil geopenbáárd wordt, wordt deze verhulling verbroken. De aanwezigheid Gods in 
de wereld is een tweede macht in verborgenheid van zijn aanwezigheid in de kerk. De redding der wereld is 
de tweede macht van de uitverkiezing der kerk. God is aanwezig in de kerk, verborgen en heerlijk. Maar 
zóó, als hij aanwezig is in de wereld, zóó verborgen en zóó heerlijk, is hij toch niet in de kerk aanwezig. Het 
is alleen met het oog op onze zwakheid, dat wij hem in de kerk hebben te vinden; in de wereld is zijn 
verborgenheid en zijn heerlijkheid, zijn verhulling en vervulling te groot voor ons.’ (Ibid., 70.) 
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Zo kan nu worden geconcludeerd dat vanuit het perspectief van de rijksgedachte de 
geschiedenis wordt geschapen in de vervulling van het heil in de existentie. Het rijk kan 
slechts verkondigd worden, aangezien het in het vlees verborgen ligt. De geschiedenis valt 
daarom alleen te verstaan vanuit de vervulling die een modaliteit van het rijk is. De 
vervulling is een historische daad van de eschatologisch handelende God.156 Tekenen van 
het rijk worden opgericht, zowel van kerkelijk-sacramentele als ook van politiek-culturele 
aard. Mede door de pluriformiteit en de verborgenheid van de tekenen hebben zij een 
tegenstrijdig karakter. Alle tekenen staan echter in het bredere historische reliëf van de 
predestinatie. De thora als het medium tussen de openbaring en de existentie, is de wet van 
het koninkrijk van God en in hem drukt God zijn wil uit. In het kader van de vervulling 
staan ook de gestalten van de messias en het pneuma: zij zijn geschonken opdat de wet 
vervuld wordt en het koninkrijk wordt opgericht. Zo zorgt de wet Gods ook voor een zekere 
ontspanning van het werkelijkheidsbesef. De wet plaatst de werkelijkheid in het licht van 
de toekomst van God en hij wil het beeld van God vertonen. Zolang de wet echter in het 
vlees is, komt het niet tot de algehele verheerlijking van de existentie maar richt hij de orde 
op waarbinnen de wereld bewaard blijft. Zo blijft de verwachting levend in de wereld en 
dringt het besef door dat het niet om het zijn gaat, om het wezen der dingen, maar alles 
gericht is op de komende God.  
Met het perspectief van de rijksgedachte en de vervulling van de wet als de modaliteit 
waarin openbaring en existentie het nauwst samen gedacht kunnen worden, heeft Van Ruler 
zijn idee van theocratie verder ingekleurd en aangescherpt. De schuld en het raadsel van de 
zonde zijn niet opgelost, maar worden ingekaderd in het historisch-eschatologisch handelen 
van God. De wet brengt zowel de schuld als de verzoening aan in de existentie. De 
geschiedenis is de worsteling van God met de zonde waardoor hij zijn orde oplegt aan de 
chaos van het bestaan. 

4.2.4 Geschiedenis als spel van chaos en kosmos 

Als we de werkelijkheid bij Van Ruler zo consequent vanuit de rijksgedachte moeten 
begrijpen en daarmee vanuit het raadsbesluit van God, dan ligt de conclusie voor de hand 
dat God in zijn visie de chaos heeft geschapen. God speelt met haar, worstelt met haar en 
ordent haar. De chaos is niet goddelijk noch eeuwig. Maar tegelijkertijd is zij wezenlijker 
dan de mens zou willen. De mens tracht de chaos om te vormen tot kosmos, tot een 
harmonieus geheel. God bedwingt niet alleen de chaos, maar verbreekt ook de kosmos in 
zijn wet. Zo bewaart God het element van de vrijheid en het spel. Bijbels gezien is daarmee 
echter niet alles over de chaos gezegd. De mens is zelf medeverantwoordelijk voor de chaos 
inzoverre zij veroorzaakt wordt door de goddelijke vloek over de menselijke zonde. De 
mens als zondaar vertegenwoordigt eveneens de chaos, die aldus een goddelijke dimensie 
behoudt van gericht en van oordeel. God strijdt met de wereld vanwege de zonde en hij is 
met de mens in een twist verwikkeld. In het recht wordt de mens ontdekt als zondaar en in 
het offer zit het aspect van de doding. En juist in de verbrijzeling, in het binnenstebuiten 
keren van de mens, blijkt dat alle kwaad wordt verzoend door de liefde. De liefde krijgt in 
Christus historische realiteit. Van Ruler noemt haar de goddelijke werkelijkheid in de 
geschiedenis. Het kruis heeft hier een dubbele werking:  
 

‘Het typische daarbij is, dat het kruis van Jezus Christus enerzijds de ergste chaos is: het is 
namelijk de volkomen destructie van de genadige en heerlijke inwoning van God op de 
aarde in Israël. Anderzijds schept juist datzelfde kruis, in dit uiterste van alle chaos, orde, de 

                                                 
156 Ibid., 72. 
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enige orde, de orde van de verzoening. Het kruis van Golgotha is de oprichting van het recht 
van God in de chaos van de zonde en daarin de werkelijkheid van de liefde.’157   
 

Zo wordt de mens opgeroepen om de wereld met al zijn chaos te beamen en lief te hebben. 
Vanuit de verzoening beleeft hij zijn leven als een permanente boetedoening en groeit hij in 
de kennis van de ellende, maar juist daarin ligt de verlossing reeds besloten. Als mens van 
God kan hij niet anders dan de wereld ook in haar verlorenheid lief te hebben en alleen zo 
komt hij tot zijn bestemming: de lofprijzing tot God. Het is de liefde die de mens deze zin 
van de geschiedenis doet ontdekken. Het is het besef van contingentie, dat hij er zo maar is 
als een stuk met daad en lot gevulde tijd. De mens heeft zich wel te verantwoorden in het 
gericht. Maar dat kan hij slechts, wanneer hij het bestaan durft te aanvaarden zoals het is en 
wanneer hij erkent dat hijzelf ook tot de chaos behoort. De liefde wekt vervolgens de 
bereidheid op tot het spel, zoals God dat zelf speelt met zijn schepping. Van Ruler meent: 
‘Het diepste over God en de chaos is daarom pas dan gezegd, wanneer men de moed heeft, 
in de chaos méér dan uiting van de twist van God en méér dan baring van Gods rijk te zien. 
Het diepste is dit, dat de chaos spel van God is.’158  
In de chaos komt God werkelijk in de wereld: hij is tegenwoordig in zijn wet die hijzelf 
vervuld heeft in de messias. Vervulling betekent dat hij de wet van kracht heeft gemaakt: in 
de messias en het pneuma wordt de messiaans-pneumatische realiteit van de liefde in de 
werkelijkheid geponeerd. De liefde bant het kwade niet zozeer uit, maar omsluit het en 
bedekt het. De verzoening betekent dan ook, dat God helemaal ingaat in de zondige 
werkelijkheid en dat de zonde is besloten in het besluit van de liefde. Maar dan moet ook 
worden gezegd, dat de zonde besloten is in het besluit van God. Alleen zo kan werkelijk 
worden vastgehouden aan de soevereine vrijmacht van God. Vanuit de predestinatie gezien 
ligt de zonde besloten in de raad van God om uit te drukken dat het te allen tijde God zelf is 
die in de geschiedenis werkt en met de mens in het geding treedt.159  
De zonde kan niet worden verklaard, maar moet worden herleid tot het oordeel van God. 
Dan wordt het radicale onderscheid tussen Schepper en schepsel zichtbaar. God is als 
Schepper constitutief voor het bestaan van de mens. Maar hij is ook constitutief voor de 
zonde en de menselijke schuld. De schuld is echter een schepselmatige categorie, waardoor 
men niet kan zeggen dat God zelf schuldig is. Het is juist zijn oordeel dat de mens in staat 
van beschuldiging stelt. Van Ruler beschrijft de verhouding tussen God en mens als volgt:  
 

‘Begrijpen we de zonde, wanneer we haar op de een of andere manier door het besluit van God 
besloten zien? Neen, we beschrijven haar dan alleen in haar volledige diepte en ernst: de zonde 
is iets uit de verhouding van God en mens, van persoon tot persoon, tussen wil en wil. En dan 

                                                 
157 A.A. van Ruler, 'God en de chaos (1959),' in: Theologische werk deel V (Nijkerk: Callenbach, 1972), 41. 
158 Ibid., 44. 
159 Hoewel de locus de decretis nauwelijks in directe zin uit de Bijbel te lezen valt, meent Van Ruler dat 
deze leer voor een recht verstaan van het bijbels Godsbegrip onmisbaar is. Uiteindelijk is het onbevredigend 
om slechts te zeggen dat God de zonde duldt en toelaat. De zonde blijft het raadsel waarmee God in de 
geschiedenis worstelt. Dit raadsel kunnen we niet oplossen, maar we kunnen God hier niet zo maar buiten 
plaatsen. Van Ruler stelt dan ook de volgende vragen om tot een uiterst consequente conclusie te komen: 
‘Wat is de verhouding van: besluit – raad – welbehagen – vóórnemen? Is dit element van ‘plan van God 
voor de wereld’, ‘datgene wat God van plan is te doen’, er ooit buiten te houden? Betekent ‘de zonde is 
besloten in het besluit’ dus ook de zonde is door God voorgenomen? En dan natuurlijk gedáán? De daad 
Gods is niet gelijk aan de raad Gods: de daad van de schepping valt niet samen met het besluit van de 
schepping. Maar het een rust wel in het ander: dat zit juist in dat begrip ‘voornemen’. Dat Adam valt is dan 
ook daad van God.’ (A.A. van Ruler, 'De zonde in het besluit (1961),' in: Theologisch werk, deel VI 
(Nijkerk: G.F. Callenbach B.V., 1973), 50.) 
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zijn beiden er constitutief in: God stelt de mens schuldig en de mens is schuldig; God besluit tot 
de zonde, de mens doet de zonde. Tot op aanzienlijke hoogte geldt dit van het gehele geschapen 
zijn: het schepsel doet het werk van God; met name geldt dit van de mens: bij hem krijgt de daad 
van God bijna geheel de gestalte van de daad van het schepsel: de geschiedenis is het geheel van 
de daden van God, maar als daden van de mens; bij de zonde bereikt dit z’n toppunt.’160 
 

De zonde ligt volgens Van Ruler uitsluitend in de wil van de mens besloten en niet in zijn 
natuur. De zonde komt slechts aan het licht voor het aangezicht van God. Als zodanig is 
zonde de aantasting van de wet van God en daarmee van zijn wezen, als ook van het wezen 
van de mens als imago dei. Door de zonde staat de mens vanuit een verkeerde gerichtheid 
in het leven. Maar feitelijk is de zonde secundair aan het zijn. De zonde kan dus geen reden 
zijn om het aardse leven en het lichamelijke, het stoffelijke niet te waarderen. Ook de 
erfzonde hangt uiteindelijk aan de imputatio dei. Maar door het werk van Christus en de 
Geest maakt God de mens deelgenoot van de kennis van de zonde. Het rijk van God onthult 
de zonde en de schuld en gaat op de zonde in. Op Golgotha beaamt Christus de gerichten 
van God. Alleen zo kan de mens worden wie hij is en kan hij zichzelf zowel als schepsel, 
als ook als zondaar en als kind van God leren verstaan.161  
Iedere vorm van gnostiek of dualisme moet uit het geloof worden uitgebannen. God is met 
zijn wereld aan de gang en daarom duurt de geschiedenis voort. Zoals gezegd ‘definieert’ 
Van Ruler de geschiedenis als volgt: ‘De geschiedenis is dan te verstaan als syntaxis van 
schuld en verzoening en zo als troonsbestijging.’162 Als nu blijkt dat de zonde echter 
besloten is in de wil van de mens en op een bepaalde wijze in Gods raad, dan moet de 
geschiedenis primair pneumatologisch worden beschouwd en dan ook predestinatiaans. De 
Geest is de immanente God in de mens en hij bewerkt het willen en het doen. Hij is de 
drijvende kracht van de geschiedenis, waarvan het eschaton het trekpunt is. De 
geschiedenis krijgt zo het accent van de eeuwigheid in de eenmaligheid van het leven.  
In het eschaton gaat het nog steeds om dit historisch proces, om dit ene leven. Volgens Van 
Ruler moet de zonde op de een of andere wijze geïntegreerd en verwerkt worden in het rijk 
van God. Alleen dan kunnen werkelijk alle tranen worden afgewist en worden de demonen 
tot voetenbank van God gemaakt. Wanneer de zonde opgenomen blijkt in het besluit van 
God, geeft dat de geschiedenis in haar eenmaligheid een bijzonder gewicht. Zij wordt ten 
volle aanvaard, evenals de cultuur. Daarom wijst Van Ruler ook de leer van de 
αποκαταστασις παντων, de wederherstelling aller dingen, af. Daarmee verdwijnt het reliëf 
uit de geschiedenis dat immers slechts wordt aangebracht door de dubbele predestinatie, 
waarin de vrijheid van God en mens volkomen wordt gehonoreerd.  
 

‘Gods leiding is: spel, worsteling, strijd: zet en tegenzet. Het vraagstuk kan alleen zo spééls, 
kunstzinnig verstaan worden. Liturgisch: de mens die ambtelijk het werk van God 
volbrengt, maar daarover ter verantwoording wordt geroepen (het ambt gaat menselijk toe!). 
Daarom moet men (om Gods leiding en ’s mensen verantwoordelijkheid te doorzien, 

                                                 
160 Ibid., 54. 
161 Zie voor deze gedachten ook: A.A. van Ruler, 'Het mysterie van het bestaan: onzin of schuld?' in: Blij 
zijn als kinderen - een boek voor volwassenen (Kampen: Kok, 1972), 51. Door de zonde predestiniaans te 
verstaan en door hem te lokaliseren in de wil van de mens, wijst Van Ruler iedere vorm van ‘naturalisering 
van de zonde’ af. De zonde mag nooit als gegevenheid of lot worden verstaan, maar moet gezien worden 
binnen de vrijheid van de zondaar. Zonder deze erkenning wordt de verkiezing ook tot lot, terwijl de 
verkiezingsleer geenszins fatalistisch mag worden opgevat. (Zie:A.A. van Ruler, 'Ultra-gereformeerd en 
vrijzinnig,' in: Op het scherp van de snede - Postuum gesprek met prof. dr. A.A. van Ruler  (Amsterdam: 
Ton Bolland, 1972), 21-22.) 
162 Van Ruler, 'TW VI,' 56. 
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althans te doorleven) inspringen in de reidans van zijn daden, met Hem mee weten 
(consciëntie), mee willen en mee doen.’163  

 
Het is de Geest die de mens een nieuwe omgang met de wet van God leert en hem de lof op 
de wet doet zingen. Daartoe maakt hij de mens los van de wet, zodat de mens de wet niet 
langer wil omklemmen en hem krampachtig tracht te vervullen, op zoek naar eigen 
gerechtigheid. Dan wordt het inzicht geboren dat de mens door de wet wordt omvat. Zo 
komt hij in de vrije ruimte te staan waarin hij geen enkel houvast meer heeft, maar radicaal 
op God en de naaste is aangewezen. Pas dan krijgt hij deel aan het koninkrijk, wanneer zijn 
willen overeenkomt met Gods willen en de eigen daden beantwoorden aan de wet van God. 
De Geest nu schrijft deze wet in het hart. Hij verklaart niet alleen schuldig, maar hij laat de 
mens ook delen in de verzoening. De mens mag er zijn! In zijn relativiteit maakt hij deel uit 
van Gods geschiedenis:  
 

‘De mens vindt men pas in zijn echte en volle menselijkheid, als men hem enigszins 
losmaakt uit de verbanden van het heelal, de natuur, de rede en de staat, en hem ook niet op 
zichzelf stelt, als existentie of persoon, maar hem opgenomen ziet in de geschiedenis. Dan 
pas is er werkelijkheid, daad, vrijheid, verantwoordelijkheid, gemeenschappelijkheid – 
kortom al die elementen, die zo constitutief zijn voor de humaniteit althans: voor de 
humaniteit, zoals wij haar in het gekerstende Westen allengs zijn gaan verstaan.’164  
 

Vanuit het scheppingsperspectief is de zin van de geschiedenis deze, dat de mens er is en 
leeft voor het aangezicht van God. Hij is niet noodzakelijk, maar God gunt hem het plezier 
om er te zijn. God heeft hem geschapen als luxe, tot zijn glorie. Zo mag hijzelf ook de 
wereld en het bestaan als luxe ervaren en genieten tot eer van God. Vanuit het eschaton 
gezien krijgt alles zijn bestemming. Het eschaton geeft de geschiedenis de kenmerken van 
eenheid, beweging, doelgerichtheid, onomkeerbaarheid, onherhaalbaarheid, eenmaligheid, 
vruchtbaarheid.165 Van Ruler definieert het eschaton als ‘de schepping plus de 
geschiedenis’.166 Vanuit de eschatologische gemeenschap met God kan zelfs worden 
gesteld dat de mens in zijn gemeenschappelijkheid de zin van de geschiedenis is. Het gaat 
het om het sociale, het politieke, het culturele.  
Van Ruler stelt dat dit alles een zaak van geloof is. Zonder dit geloof heeft de geschiedenis 
geen zin. Het persoon-zijn ligt vervat in het persoon-zijn van God. De zin van het bestaan 
ligt besloten in Gods welbehagen. Van Ruler meent dat in het persoon-zijn van God het 

                                                 
163 Cf.: ‘Gods leiding en ’s mensen verantwoordelijkheid begrénzen elkaar niet wederzijds. God en mens 
zijn geen concurrenten. God is geen toeschouwer en de mens niet puur object. Maar die leiding en die 
verantwoordelijkheid zitten in elkaar. Gods wil realiséért zich in onze wil. Ook ten kwade; de verwerping 
geschiedt zo, dat Gods verwerping van de mens zich daarin (niet: daartoe! Ook niet: daaróp!) voltrekt, dat 
de mens God verwerpt en daarin zich verhardt èn verhard wórdt. Maar zo ook ten goede: werkt uw 
behoudenis met vrees en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in 
u werkt.’ (A.A. van Ruler, '‘s Mensen verantwoordelijkheid en Gods leiding ' (1955), Archief Van Ruler, 
348 (manuscript), 3-4.) 
164 A.A. van Ruler, 'De mens, de zin van de geschiedenis (1963),' in: Theologisch werk, deel VI (Nijkerk: 
G.F. Callenbach B.V., 1973), 70. 
165 Ibid., 78. 
166 Elders zegt Van Ruler dit als volgt: ‘Wel heeft men, althans aan gereformeerde zijde, er steeds op 
gestaan, dat de geschiedenis niet een pas op de plaats is, maar dat het eschaton een plus vertoont boven het 
proton, zij het ook, dat men dit plus niet zozeer zocht in het toegevoegde leven van God, maar meer in de 
ervaring van de zonde en de genade, waardoor het schepsel om zo te zeggen vuurvast wordt.’ (A.A. van 
Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome (Hilversum/Antwerpen: Paul Brand, 
1965), 26.) 
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gehele historische proces van proton tot eschaton wordt samengevat en dat de mens pas 
persoon is als hij zijn leven van geboorte en dood met al zijn handelen daartussenin als 
eenheid kan vatten.167 Men moet door de dood heen als oordeel van God. Dood en leven 
liggen in die zin heel dicht bij elkaar en worden overstegen in de overmacht van God. Maar 
de waarachtige godskennis leert de mens om ten volle in het leven te staan, omdat hem in 
het heden het eeuwige leven geschonken wordt. Verlossing betekent niet dat de mens 
opgaat in God, maar dat God zijn wezen uitdrukt in de gehele existentie en haar op deze 
wijze verheerlijkt. Het gaat er in de geschiedenis om, dat de mens in vrijheid en 
zelfstandigheid voor het aangezicht van God staat en dat God zijn eigen wezen in de ware 
humaniteit in de mens tot uitdrukking brengt. Dan is het leven niet langer een last door de 
zonde, maar neemt de mens zijn taak op als medearbeider van God en mag hij de werken 
van God genieten, zodat het leven een lust wordt.168  
Ook in de dood drukt God zijn wezen uit door de mens te doen opstaan of te verwerpen. 
Van Ruler zegt over de dood: ‘Ik moet, wanneer ik doodga, het leven van de wereld en het 
nageslacht dan ook niet loslaten. Ik heb mijn kinderen en mijn familie en de generaties die 
op mij volgen. Dat is een diepe troost. Het leven gaat door en de wereld draait. Dáárin ligt 
de bedoeling van God weerspiegeld, veel meer dan in het lot dan mij wedervaart.’169 Echter 
in deze weerspiegeling heeft de mens het eeuwige leven, ook als hij sterft. Omdat de 
geschiedenis het meest verwant is aan het wezen van God, beleeft men in haar het meest 
tastbaar de eeuwigheid. En in het eeuwige leven blijft men dus op de een of andere wijze 

                                                 
167 Deze gedachte dat protologie, geschiedenis en eschaton worden samengevat in de persoon van God 
treffen wij o.a. in Van Ruler, 'TW VI,' 83 en in Van Ruler, 'TW VI,' 55. Tevens bestrijdt Van Ruler een 
aantal heersende (theologische) opvattingen van zijn tijd. Allereerst wijst hij elke vorm van gnostiek af, 
door te benadrukken dat het om het aardse leven gaat in al zijn lichamelijkheid en historiciteit. Maar ook het 
existentialisme wijst hij af, niet omdat zij de existentie serieus nemen, maar omdat zij te veel jammeren 
over de verschrikkingen van het bestaan en het niet kunnen plaatsen in het kader van de vrijmachtige 
uitverkiezing van God. (zie: A.A. van Ruler, 'De waardering van het aardse leven (1960),' in: Theologische 
werk deel V (Nijkerk: Callenbach, 1972), 25.) Zelfs de zeer christelijk klinkende gedachte dat Christus de 
zin der geschiedenis zou zijn, blijkt onjuist. Niet alleen omdat de schepping als zodanig wordt 
ondergewaardeerd indien zij slechts vanuit een soteriologisch perspectief wordt beschouwd, maar ook 
omdat christologisch de werkelijkheid en de geschiedenis onvoldoende kunnen worden doorgrond. De 
komst van Christus is te verstaan als een intermezzo dat in zijn  (slaat dat zijn op intermezzo of op de komst 
van JC?) enigheid wel degelijk een allesbepalend stempel drukt in de geschiedenis, maar dat wel met het 
oog op het koninkrijk. (Zie o.a.: Van Ruler, 'TW VI,' 73. Hij verwijst hier overigens kort naar de publicatie 
van H. Berkhof, Christus de zin der geschiedenis uit 1958). Ook de rooms-katholieke elevatio-gedachte of 
het doperse perspectief van de nova creatio worden hiermee afgewezen. De wijze waarop Van Ruler binnen 
dit kader de ware humaniteit verstaat en het sociale ideaal benoemt, is kritisch gericht tegen theologische 
tendensen  binnen de nieuwe vrijzinnigheid, de bevrijdingstheologie etc., als ook tegen het 
communisme.Tegenover Barth en Noordmans zegt Van Ruler dat de grenzen van geboorte en dood het 
leven zelf juist in het centrum plaatsen. Wie slechts over de grens heenkijkt, neemt de schepping en de 
mens niet serieus en daarmee ook de Schepper niet. 
168 Van Ruler stelt dus met kracht dat wij de werken van God genieten mogen en zo tot de lofprijzing 
komen. Wij wenden ons niet af van het aardse om op te gaan in het goddelijke wezen. Hij stelt: ‘Ik zou op 
dit punt bewust willen breken met een eeuwenoude, christelijke Europese traditie. Zij is sinds Augustinus 
op de formule gebracht, dat men de wereld, de geschapen werkelijkheid alleen mag gebruiken (uti) en dat 
men alleen God zelf mag genieten (frui). Alsof God een andere wéreld, een andere òbject was dan deze 
wereld! Alsof God te hebben zou zijn zonder zijn wereld! Deze wereld is toch zijn wereld. En: zij is toch 
het theatrum gloriae dei, het toneel van zijn heerlijkheid! Het aardse leven is realisering van de glorie van 
God.’ (Van Ruler, 'De waardering van het aardse leven (1960),' 30.)  
169 Van Ruler, 'TW VI,' 192-193. Elders zegt Van Ruler het zo: ‘Men kan ook zeggen: wij zijn als mensen 
moment in de geschiedenis van het menselijke geslacht. De wereldgeschiedenis is het omvattende. Dáár is 
God mee bezig! Daar wil Hij kennelijk iets mee.’ (Van Ruler, 'De waardering van het aardse leven (1960),' 
21-22.) 
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begrepen in het historisch proces. Dit nu is het eeuwige leven, dat men God kent; en deze 
kennis plaatst de mens ten volle in het door God geschapen leven. De mens is alleen mens 
voor God, de tijd is er alleen in de openbaring, de existentie is dat wat God zegt dat ze is, 
zoals de geschiedenis vervat ligt in het handelen van God. Zo ligt alles besloten in de raad 
van God en de vervulling daarvan in de werkelijkheid.170 De eschatologische verwachting 
heeft een innerlijke noodzakelijkheid: ‘deze wereld is Gods wereld en God is heilig en 
goed, daarom kàn de wereld niet in de toestand blijven, waarin ze nu is! Dat is de ware 
israëlitische, christelijke eschatologie: moed en verwachting vóór déze wereld!’171 

4.2.5 Geschiedenis als hangmat tussen schepping en eschaton 

De geschiedenis moet volgens Van Ruler dus worden verstaan vanuit het theocratisch 
werkelijkheidsperspectief zoals dat in de Bijbel wordt getekend, en vandaaruit moet de 
werkelijkheid worden ingericht. De geschiedenis als zodanig levert niet het materiaal of de 
wetmatigheden voor de politiek en de ethiek, zoals geschiedfilosofische constructies als die 
van Troeltsch suggereren, maar het is God zelf die de wet van zijn koninkrijk in deze 
wereld tot uitdrukking en vervulling brengt. Alleen dit perspectief van het rijk van God dat 
in de verborgenheid gestalte in deze werkelijkheid krijgt, maakt het mogelijk voor de 
moderne mens om de verschrikkingen van de tijd met al zijn twijfel en vragen of van de 
weeromstuit alle leegte, oppervlakkigheid en nihilisme, te boven te komen. De grote vragen 
omtrent Gods voorzienigheid, zijn almacht, recht en liefde heeft Van Ruler in zijn rijksidee 
trachten te plaatsen op zodanige wijze dat God geheel God blijft in zijn vrijmachtig 
handelen en dat daarom de mens mens voor zijn aangezicht kan zijn. Het raadsel van het 
bestaan en het zijn der dingen als ook de vraag naar de zin van het leven en de laatste 
dingen kunnen pas vanuit het theocratisch perspectief worden geduid. Schepping en 
eschaton zijn het begin en eindpunt van de geschiedenis. En aangezien dit alles in de hand 
is van God, mag men de geschiedenis ook ervaren als de hangmat die bevestigd is aan de 
spijkers van de schepping en het eschaton. Van Ruler tracht met dit beeld de geschiedenis 
vol verval en oorlog op goddelijke wijze te relativeren. Zij gaat niet ten onder, maar is 
verankerd in Gods raad. En dat geeft ontspanning, ruimte voor het spel, ruimte voor de 
hangmat. De mens mag rusten in het werk van God. In bovenstaande is al het nodige 
gezegd over de schepping en het eschaton. Concreet zullen nu Van Rulers scheppingsleer 
en zijn eschatologie worden geschetst. 
Met de belijdenis dat de wereld door God is geschapen, is zowel gezegd dat hij niet 
toevallig is als ook dat hij niet noodzakelijk is. Dit dubbele perspectief op de werkelijkheid 
betekent een enorme relativering van al het aardse en tegelijkertijd kan de wereld juist 
daardoor ten volle in vreugde positief worden beaamd. ‘God heeft de dingen in het aanzijn 
geroepen, maar Hij heeft ze bovendien een bestemming gegeven; dat is een speciale 
vriendelijkheid, goedgunstigheid van God. In en op zichzelf hebben de dingen derhalve 

                                                 
170 Zie voor deze gedachten onder meer: Van Ruler, 'TW VI,' 189-192 en Van Ruler, De vervulling van de 
wet, 466. Dat eschatologisch bezien alle nadruk op het heden valt, klinkt ook mooi door in het volgende 
citaat: ‘Zo worden we in het christelijke geloof aan alle kanten – door de triniteit, door de schepping, door 
de predestinatie, door het apostolaat, door de incarnatie en door het eschaton – tegengehouden, als we uit 
het aardse leven willen weglopen. We zijn omsingeld. We worden teruggedrukt in het heden. Dáár en daar 
alléén ligt onze plaats. En dat heeft, als we de dingen op alle punten christelijk doordenken en doorleven, 
niets benauwends.’ (Van Ruler, 'De waardering van het aardse leven (1960),' 27. 
171 Van Ruler, 'De waardering van het aardse leven (1960),' 29. 
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geen zin. Hun zin is aan hun bestaan toegevoegd, ligt er niet in opgesloten.’172 Het eerste en 
het laatste waarin de mens zich door God geplaatst weet, is de wereld. Volgens Van Ruler 
kan het eschaton zelfs niet buiten en zonder de geschapen wereld worden gedacht. Het 
christelijk scheppingsgeloof weerspreekt daarom met kracht elke gnostische tendens, 
alsmede het moderne materialisme. Daarom is het van groot belang om het onderscheid 
tussen Schepper en schepsel goed in het oog te houden, want de wereld is niet van 
goddelijke aard. Hij is uit niets geschapen door het spreken van God. Volgens Van Ruler 
kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen Gods Woord en de werkelijkheid. De 
scheppingsleer ontmaskert de categorie van het ‘zijn’ als heidens denken. Hij stelt:  
 

‘Er is geen zijn der dingen. Er is alleen geschapen, d.i. gestelde en wel door het Woord 
gestelde, dus geroepen, en dat uit het niets geroepen werkelijkheid. De geschapen 
werkelijkheid is nooit meer dan besloten, gedachte, gesproken werkelijkheid. Deze 
kernwaarheid van de leer der schepping wordt dan nog eens onderstreept door de waarheid 
van de voorzienigheid, dat God alle dingen van oogenblik tot oogenblik dráágt door het 
Woord van zijn kracht.’173 

 
Veel meer kan er niet over de schepping gezegd worden. Met Noordmans meent Van Ruler 
dat ‘schepping’ een grensbegrip is in het christelijk denken:  

 
‘Ja, ik geloof zelfs, dat men geen óógenblik bij de schepping kan starten en dan van daaruit 
gaan denken. Ik meen, dat men alleen en uitsluitend bij het kruis kan beginnen en dan van 
daaruit o.a. ook kan gaan denken in de richting van de schepping, om daar, aan de uiterste 
grenzen van het christelijk denken, als grensbegrip dus, te bedenken, dat de wereld 
geschapen is, om dan die vier negatieve bepalingen aan te geven: niet vreemd, niet 
noodzakelijk, niet duivels, niet goddelijk, maar schepping. Men zegt dit alles, staande bij 
het kruis. De schepping is een plek licht rondom het kruis. (Noordmans).’174 

 
De schepping dient dan ook bezien te worden vanuit het messiaanse leed, omdat zij nog 
steeds bedekt is door de zonde en wacht op haar voltooiing. Niet zozeer vanwege de 
menselijke zorgen en problemen is de aarde een tranendal, maar omdat Gods recht op aarde 
nog niet zegeviert. En zoals Christus het kruis heeft gedragen, zo dient de mens het leven te 
verdragen. De goede schepping is door de zondeval bedekt geraakt onder zonde en schuld 
en daarom kan de mens het leven niet genieten op grond van het scheppingsfeit. Dit 
uitgangspunt leidt enkel tot een continue herhaling van de zondeval. Het op de wereld 
opgerichte kruis van Jezus Christus is daarom het vertrekpunt van het leven in christelijke 
zin. Maar dan moet ook gezegd worden dat het kruis niet enkel de concentratie is van de 
menselijke schuld en de toorn van God, maar eveneens de concentratie van het heil voor de 
wereld. En dit heil heeft universele strekking. Het kruis is er voor de wereld, voor de 
geschiedenis en voor de gehele kosmos.175  

                                                 
172 A.A. van Ruler, 'De bedoeling van God met deze wereld ' (1949?), Archief Van Ruler, 245a 
(manuscript), 1. Cf.: ‘Waarom leven we? Zo maar – het is niet noodzakelijk - maar het is goed.’ (A.A. van 
Ruler, 'Waarvoor leven wij? ' (1959), Archief Van Ruler, 499 (manuscript), 4.) 
173 Van Ruler, Religie en politiek, 112. 
174 Ibid., 29. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat Van Ruler vanuit dit vertrekpunt echter tot een veel 
concretere en quasi- (of semi-) optimistischer inrichting van het leven komt dan Noordmans. Noordmans 
spreekt weliswaar vanuit de herschepping ook over het leven als spel, maar Van Ruler werkt dit beeld veel 
omvattender uit.  
175 Cf.: ‘Ik wil de volle universaliteit van het evangelie des kruises als boodschap des heils vernemen! Het 
kruis staat midden in de wereld opgericht en in drie talen stond er opgeschreven, dat hij, die daar hing, de 
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Daarmee komt het andere ankerpunt van de geschiedenis in beeld, namelijk het eschaton 
waarin het gerealiseerde heil geopenbaard zal worden. Met de opstanding van Jezus is de 
verzoening geschied en de verlossing geproclameerd en de wederkomst is niets anders dan 
de opstanding van de gehele schepping uit de schuld. De christelijke toekomstverwachting 
is volgens Van Ruler de tegenpool van de platoonse idee van de anamnese. De eeuwigheid 
keert niet in de tijd terug, maar omgekeerd wordt het aardse leven verheerlijkt in de 
eeuwigheid. Het is welbeschouwd een groot raadsel dat de wereld er nog steeds is na het 
opstandingsgebeuren van Jezus. Het heil is reeds geschonken en toch gaat het aardse leven 
door. Voor wie gelooft in het in Christus geschonken heil, betekent het huidige leven een 
radicaal sterven in de wetenschap dat het leven met Christus verborgen is bij God. En juist 
deze godskennis doet hem nu reeds opstaan tot de vreugde. Dat is de betekenis van 
Christus’ hemelvaart: het leven is reeds in Gods hand en het aardse leven duurt nog slechts 
een korte tijd. De eigenlijke geschiedenis is beëindigd nu in Jezus Christus de beloften 
vervuld zijn. De christen weet dat hij leeft tussen de hemelvaart en de wederkomst. In 1941 
beschrijft Van Ruler dit als volgt:  
 

‘Ik leef in het laatste der dagen, in het einde van den tijd. “Van nú aan” zult ge den Zoon 
des menschen zien, komende op de wolken des hemels. Die twintig eeuwen europeesche 
geschiedenis zullen mij niet in de war brengen. Genève en Europa zijn niet meer dan een 
incidenteele herhaling van Israël. Dat Christus komt, is het eenige wat essentiëel belangrijk 
is. En intusschen geldt het parool: carpe diem, pluk den dag. De christen heeft iets van den 
bon-vivant. Hij savoureert het leven. Hij leeft ongeloofelijk gemakkelijk. Zoo gemakkelijk, 
dat het in deze bittere tijden voor zijn buren èn voor hemzelf is om razend te worden. Hoe 
kan een mensch zóó seigneuraal de krant van tegenwoordig lezen? Men zou willen zeggen: 
het is goddeloos – maar houd je mond, het is de Geest die het hem leert, om zoo te leven.’176 

 
Het leven van elke dag speelt zich af in het licht van de grote dag van Christus’ 
wederkomst. Volgens Van Ruler komt de christelijke toekomstverwachting bovenal tot 
uitdrukking in de natuur en de kunst. Dit zijn de grenzen van de wereld, die het leven 
omspannen. Op onbegrijpelijke wijze geniet de mens zo van zijn bestaan. Hij leeft van de 
verwachting dat God zelf zijn Woord gestand zal doen. Want net zoals de schepping direct 
verbonden is met het Woord van God, waardoor de wereld uit het niets geschapen is, is ook 
het eschaton afhankelijk van het spreken van God. Ook de opstanding van de doden is een 
daad van het Woord.177 In het eschaton zal God het laatste woord spreken, waardoor alle 
dingen recht worden gezet om zo tot hun recht te komen: ‘Wij verwachten zijn láátste 
oordeel: dat is gericht en redding; het schoonvegen van zijn schepping, door den ondergang 
heen. Toorn, gericht, wraak, vergelding zijn alle positief gericht.’178 Kenmerkend voor Van 
Rulers positie is de gedachte dat de nieuwe wereld deze geredde wereld is, waarin God zijn 
laatste bedoelingen tot uitdrukking heeft gebracht en de mens zijn wezen draag als beeld 

                                                                                                                            
koning der Joden is. Nu kan ik niets meer in de wereld en niemand meer onder de menschen zien zonder de 
boodschap van het kruis te bedenken. Ik zie alles en allen in het licht van het kruis.’ (Ibid., 32-33.) 
176 Ibid., 37.  
177 Ibid., 112. 
178 Cf.: ‘De nieuwe wereld is deze wereld, door den ondergang en de opstanding heen gehaald. Daarom: 
opstanding des vleesches. Daarom: het rijk der heerlijkheid. Dit is toekomst Góds: waarin en van waaruit 
Hij op ons toekomt. Van hieruit alleen is het heden en het verleden te verstaan: vanuit Gods láátste 
bedoelingen. Hij grijpt vooruit, vanuit zijn toekomst in ons heden en in het verleden. Hij is met zijn laatste 
bedoelingen (=Hij zelf is) overmachtig en overstelpend in den tijd tegenwoordig. Hij dringt op ons in. Om 
zichzelf, zijn wezen in ons bestaan uit te drukken. Beeld Gods.’ (Van Ruler, 'De bedoeling van God met 
deze wereld ', (manuscript), 3.) 
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van God. En de mens komt tot zijn bestemming wanneer hij zijn leven van begin tot eind 
leert beamen als eenheid. Zoals reeds eerder opgemerkt, bestaat er volgens Van Ruler geen 
wezenlijk onderscheid tussen tijd en eeuwigheid. De individuele levensgeschiedenis 
verhoudt zich dan als volgt tot het geheel van de geschiedenis en de eeuwigheid:  
 

‘In ieder geval: is het niet wezenlijk voor de tijdelijkheid van de mens dat hij moment in het 
historische proces is: kind van het voorgeslacht, vader van zijn nageslacht: moment in de 
traditie: al z’n experimenten zijn nooit meer dan verschikking in de traditie, al treden daarin 
creatieve elementen op. Ik heb mijn kleine taak in dit grote geheel. Het eschaton is meer 
consummatie van het historische proces dan Vollendung der Individuen.’179 

 
Maar moet dan niet de conclusie worden getrokken dat de geschiedenis er uiteindelijk niet 
toe doet, dat zij enkel het proces is om de oorspronkelijk goede schepping weer te kunnen 
genieten? Hoewel Van Rulers gedachten hiernaar lijken te tenderen, stelt hij in een artikel 
uit 1961 dat het eschaton toch een plus heeft boven het proton. De zonde is bij de schepping 
gekomen en vervolgens de verzoening als verwerking van de zonde. Tevens zegt hij:  
 

‘Daarmee is intussen nog niet gezegd, dat er zonder zonde en genade geen plus van het 
eschaton boven het proton mogelijk zou zijn. Vanuit de leer van het werkverbond kan en 
moet dit plus gezocht worden in de inschakeling van de mens in het handelen van God en 
dat van de mens ten eerste in zijn activiteit (het is een werkverbond), ten tweede in zijn 
pluraliteit (het is een verbond van de werken) en ten derde in zijn reflexiteit (in het verbond 
van de werken wordt de gunst van God toegezegd als te ervaren in het geweten).’180 

 
Het proton keert terug in het eschaton, maar dan wel met een meerwaarde. Door deze in 
Christus gesynthetiseerde meerwaarde, kan men zich ook afvragen of het proton nog wel in 
het eschaton terugkeert. In het eschaton keert de mens zelf met heel zijn leven, ‘dat stuk 
gevulde tijd’ terug, evenals de geschiedenis:  ‘Aan de ene kant is het eschaton het trekpunt 
van de historie; als er geen eschaton is, is er daarom geen historie. Aan de andere kant is de 
historie de inhoud van het eschaton; als er geen historie is, is er geen eschaton; dan kan God 
ook niets: Hij tovert niet nog eens een wereld in het aanzijn.’181 Deze wereld is geen 
cirkelgang, zo meent Van Ruler. De wereld als zodanig is onderweg naar de toekomst. Juist 
eschatologisch gezien is de wereld een onomkeerbare eenheid. Al het fragmentarische en 
voorlopige dat eigen is aan de menselijke ervaring van de huidige wereld, blijkt 
eschatologisch gezien tot zijn bestemming te komen in een allesomvattende synthese. ‘In 
dat geheel zijn wij mensen denkend en handelend opgenomen: wij kunnen besef hebben 
van deze onomkeerbare, zinvolle eenheid en wij behoren vanuit deze eenheid 
verantwoordelijk te handelen. Dat is het leven, dat ons is gegeven. Daarin gaat ons mens 
zijn op. Dit stringente begrip van toekomst is specifiek bijbels-christelijk.’182 Daarom moet 
worden gezegd dat God zowel historisch als eschatologisch bezig is met deze ene wereld. 
Al zijn handelen is historisch-eschatologisch. Een andere wereld dan deze heeft men niet te 
verwachten.183 

                                                 
179 A.A. van Ruler, 'Anthropologie ' (1960), Archief Van Ruler, 550 (manuscript), 8. 
180 A.A. van Ruler, 'De verhouding van het kosmologische en het eschatologische element in de christologie 
(1961),' in: Theologisch werk, deel I, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: Callenbach, 1969), 171. 
181 Ibid., 169. 
182 A.A. van Ruler, 'Eschatologische notities (1961),' in: Theologisch werk, deel I, red. A.A. van Ruler 
(Nijkerk: Callenbach, 1969), 216. 
183 Cf.: ‘Het is niet goed, over deze wereld te spreken als “slechts deze wereld” en dan te doen, alsof er nog 
een heel andere wereld is, die niet aards en niet tijdelijk is. Dat geeft onvermijdelijk de suggestie, dat die 
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4.3 Jezus de Messias 

4.3.1 Messianiteit 

Van Ruler heeft weinig op met de hele Leben Jesu Forschung uit de negentiende eeuw. 
Aan dit wetenschappelijk ‘geneuzel’ dient men amper aandacht te schenken. Het heeft 
volgens hem iets komisch als men nu deccennia later de resultaten van de Bijbelse 
theologie beziet. Zij heeft namelijk precies het tegendeel gevonden van wat zij zocht. Maar 
juist daar ligt ook de mogelijkheid tot aansluiting en haar waarde voor de theologie 
beoefening. Hij analyseert:  
 

‘Als men helemaal naar de oorsprongen van het vak teruggaat, stuit men – het was de tijd 
van het deïsme, van ‘het christendom zo oud als de schepping’ – op de heimelijke gedachte, 
dat men juist daarom van de dogmatiek en het kerkelijk dogma terug wilde naar de bijbelse 
theologie, omdat men zodoende dacht de algemeengeldige, tijdloze, redelijke religie te 
vinden. Deze gedachte heeft nog lang rondgespookt, bijvoorbeeld in de vorm van het 
denkbeeld van het zedelijke monotheïsme van de profeten of van het denkbeeld van de 
oorspronkelijke, historische Jezus en zijn evangelie, waarnaar men op zoek was. Van dat 
alles is niet veel terecht gekomen. Eerder het precieze tegendeel. Men vond niet de ene, 
redelijke religie, maar de vele ‘theologieën’ van de diverse bijbelschrijvers. Men vond niet 
het pure menselijke, zedelijke monotheïsme, maar de uitverkiezing van het volk Israël, de 
openbaring als geschiedenis, die met duizend draden verbonden is met de wereld van het 
oude Oosten, tot in het primitieve toe, en Jahwe, die bijkans een nationale God is. Men vond 
niet de historische Jezus, die voor allen aanvaardbaar is, maar het apostolische getuigenis 
aangaande hem als de Christus en de opgestane Zoon van God, in wie alleen het ware leven 
verschenen is.’184  

 
In een lezing voor de NCSV in 1931 verwijst hij net als Noordmans naar Calvijn door te 
stellen dat Christus niet naar menselijk kenvermogen moet worden beschouwd, omdat je 
hem dan van het meest wezenlijke berooft. Niet langs historische of psychologische weg is 
Christus benaderbaar.185 Men is er in de moderne tijd aan gewend geraakt om achter alle 
zekerheden vraagtekens te plaatsen. Maar volgens Van Ruler is de wereld niet gebaat bij 

                                                                                                                            
andere wereld veel beter is; dat wij daar ook eigenlijk thuis horen, omdat we er vandaan komen en er dan 
ook weer naar toe gaan; dat we er in ieder geval veel liever zouden zijn; dat we daarom ook verticaal 
behoren te leven, in de richting van die andere wereld – bij een christelijke concentratie van de gedachten 
zeggen we dan al gauw: in de richting van het wezen van God. Dat zijn allemaal wel suggesties, die van 
overlang in het christelijke zinnen en peinzen mee een rol hebben gespeeld. Maar zij moeten naar mijn 
inzicht uitgezuiverd worden. Zij komen niet uit de bijbel, ook niet uit het Nieuwe Testament.’ (Ibid., 222-
223.) 
184 A.A. van Ruler, 'Methode en mogelijkheden van de dogmatiek, vergeleken met die van de exegese 
(1968),' in: Theologisch werk, deel I, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: Callenbach, 1969), 78-79. 
185 Cf.: ‘Wat moeten we met Jezus beginnen? Moeten we trachten, langs historische weg de 19 eeuwen die 
ons van Hem scheiden te overbruggen en door zorgvuldige lectuur van de oorkonden, die ons van zijn leven 
vertellen, tot Hem naderen, zooals hij leefde in de jaren 1-30? Of moeten we het over een andere boeg 
gooien, en langs psychologische weg trachten, met zijn persoon in levensgemeenschap te treden?’ ‘Christus 
te hoog en te verborgen voor ons begrensde kenvermogen! De weg naar Christus toe dus in elk opzicht voor 
ons toegesloten, versperd! Wij kunnen niet bij Christus komen! Dat is het laatste inzicht van de critisch-
nuchteren mensch. Hij laat zich niet meesleepen door leuzen en vrome woorden van: “leven met Jezus”, en 
“gemeenschap met Christus”. Hij erkent: dat is allemaal ideologie, phrase, onwerkelijke vroomheid.’ (A.A. 
van Ruler, 'Van Christus getuigen' (1931), Archief Van Ruler, 46 (manuscript), 15-16.) 
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nog meer problemen. Men heeft weer van Christus te getuigen. Menselijk gezien is 
Christus een groot probleem, maar in het geloof blijkt hij Gods werkelijkheid te zijn. ‘Van 
Christus getuigen – dat wil immers zeggen: afzien van elke menschelijke mogelijkheid en 
alleen op hoop tegen hoop rekenen – niet met Gods mogelijkheid, maar met Gods 
werkelijkheid.’186 De focus moet niet zozeer liggen op de persoon en het werk van Jezus, 
maar op het bredere verband, namelijk op wat God in Christus heeft gedaan. Dan wordt 
zichtbaar dat God in Christus zijn hand op deze wereld heeft gelegd en hem onder zijn 
heerschappij brengt. En dat doet hij niet ten koste van de mens, maar juist met het oog op 
de mens. Het gaat hem om de relatie, het verbond, de gemeenschap: ‘Jezus zegt: Ik ben het 
brood des levens. Hij poneert – met de majesteit en het zelfbewustzijn van God – zichzèlf. 
Hij zelf is het brood des levens. Niet zijn leer. Ook niet zijn leven. Niet zijn voorbeeld. 
Zelfs niet alleen zijn kruis en opstanding. Maar hij zelf is het brood des levens, dat aan de 
wereld het leven geeft.’187  
 

Pas theocratisch gezien krijgt de historiciteit van Jezus’ werkelijk relevantie: ‘Op het 
kerstfeest vieren wij de geboorte van Jezus van Nazareth in het begin van onze jaartelling. 
De christelijke kerk belijdt deze geboorte als het beslissende heilsfeit. Jezus is de gekomen 
Verlosser… Zo ligt het christelijk geloof op een fundamentele wijze voor anker in de 
geschiedenis.’188  

 
Binnen dit bredere verband van wat God in Christus bewerkstelligt, integreert Van Ruler de 
nodige inzichten van het moderne Bijbelonderzoek, met name de focus op het koninkrijk 
van God als de kern van de verkondiging van Jezus. Vanuit de rijksgedachte plaatst hij 
Jezus Christus radicaal binnen het kader van het Oude Testament. Centraal binnen Van 
Rulers christologie staat dan de oudtestamentische notie van de messianiteit van Jezus.189 
Dat Jezus de messias is waar heel de oudtestamentische geschiedenis op wacht, is de 
beslissende daad van God in zijn historisch-eschatologisch handelen. In Jezus de messias 
komt het gehele Oude Testament tot vervulling. Dat wil zeggen dat alle oudtestamentische 
beloften in hem definitief zijn bevestigd.190 De thora blijkt wezenlijk over Jezus te gaan, die 
de messias is. Het heil gaat nu uit naar de volkeren middels de zending. De thora krijgt 
geldigheid te midden van alle volken en tijden.191 De messianiteit van Jezus is zo de 
oorspong van het historisch-eschatologische visioen van het corpus christianum. Hieronder 
verstaat Van Ruler de christelijke levensvorm in de gestalte van het volksleven onder de 
kerkelijke en burgerlijke overheid.192 Door dit visioen wist Paulus zich geroepen tot apostel 

                                                 
186 Ibid., (manuscript), 16. 
187 Van Ruler, Vertrouw en geniet! 11. Van Ruler voegt hieraan toe: ‘Hier roert zich de mystieke kern van 
het evangelie: het schept een verhouding van persoon tot persoon; het is dan ook het evangelie van de 
liefde.’ (Ibid., 12-13). 
188 A.A. van Ruler, 'Voor anker in de geschiedenis ' (1967), Archief Van Ruler, 718 (manuscript), 1. 
189 Van Ruler, Droom en gestalte, 106. 
190 Cf.: ‘Dat dat het Oude Testament in den messias vervuld is, wil daarom zeggen, dat het van kracht 
gemaakt is, voor alle volkeren en voor alle tijden. De messianiteit van Jezus is de verkláring, afkondiging 
en afsluiting van het Oude Testament. Dat alles is historisch-eschatologische daad Gods.’ (Ibid., 108.) 
191 Cf.: Ibid., 117. 
192 Van Ruler merkt op dat dit visioen van het corpus christianum in zijn tijd weinig weerklank meer krijgt. 
De idee van een geheel gekerstende samenleving acht men inderdaad een visioen, een droom te zijn. Deze 
zou los staan van de werkelijkheid. Van Ruler reageert hier als volgt op: ‘Het corpus christianum is een 
droom. Maar hoe zouden wij leven zonder den droom? Het leven zou zonder gloed en bezieling zijn. En 
hoe zouden wij de bijbelsche boodschap verstaan, als wij haar niet als een droom over de aarde verstonden? 
Zij zou van haar eigenlijk substantie ontdaan zijn. En hoe zou God bestáán (in de werkelijkheid zijner 
vleeschwording) ánders dan in den droom. Niet alleen het bestaan Gods in zijn openbaring, maar ook het 
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van Jezus die de Christus is. Hij besefte dat alles in het koninkrijk van God, in de 
geschiedenis, in Israël en de volkeren werd veranderd door de komst van de messias. De 
zending verspreidt het messiaans visioen tot de grenzen van de aarde.  
Van Ruler legt grote nadruk op de feitelijkheid en de historiciteit van Jezus’ messianiteit, 
die hij als het scharnierpunt van Gods historisch-eschatologische handelen ziet. Jezus is de 
door God verkoren mens om Gods heilswerk op aarde te verrichten en om zo God te zijn. 
De levende God van Israël poneert zichzelf in Jezus en in zijn messianiteit als historische 
macht. En vanuit het middelpunt Jezus Christus gaat het heil uit over de wereld. ‘In den 
roep “Jezus is Heer” zit de heele theocratie en het heele corpus christianum!’193 De 
kerkelijke verkondiging gaat enkel uit van de messianiteit van Jezus.  
 

‘Haar prediking staat daarom te trillen op de historiciteit van Jezus. Zijn messianiteit wordt 
als daad Gods, als dé daad Gods bij uitnemendheid verkondigd. Hierin ligt de ergernis van 
de prediking: het gebeurde in Palestina. Dat is de ergernis voor den Jood en voor den Griek. 
‘Het is de ergernis van den mensch als zoodanig: het heil wordt op een onvervreemdbare 
wijze in zijn existentie gelegd.’194  

 
Van Ruler meent dat vanuit het Bijbels getuigenis gesteld kan worden dat de historiciteit 
van Jezus van groter importantie is dan zijn godheid. Daarmee is zijn godheid niet ontkend: 
‘Hij is God. Hij is God zelf. Daar staat en valt in de bijbelsche boodschap alles mee. Men 
moet het heele bijbelsche begrip van wat openbaring is al totaal verwoesten, om dat te 
kunnen ontkennen. Naar bijbelsche categorieën is openbaring immers identiek met 
tegenwoordigheid Gods.’195 Maar de nadruk moet vallen op Gods concrete handelen in het 
vlees, in deze werkelijkheid. Van Ruler bedoelt hier dus niet hetzelfde te zeggen als het 
historisch-kritische Bijbelonderzoek. Dat rekent niet met het Bijbelse openbaringsbegrip en 
ziet daarom niet dat de levende God van Israël wezenlijk een historische macht is, d.w.z. 
die geschiedenis schrijft. Hij spreekt, handelt, komt èn hij woont in het vlees bij de mensen. 
En vanuit deze opvatting dat openbaring de tegenwoordigheid van God is, meent Van Ruler 
dat de godheid van Jezus Christus zijn historiciteit is.196  
Daarmee is ook gezegd dat messianiteit niet exclusief tot de messias zelf kan worden 
beperkt. Jezus is plaatsvervangend de messias en de betekenis van zijn middelaarswerk 
doortrekt alle dingen.197 Heel de werkelijkheid krijgt deel aan de messianiteit:  
 

‘Onze werkelijkheid wordt niet aan den kant gezet en vervangen door een andere 
werkelijkheid. Maar zij wordt gered. Zij deelt in het heil van de messias. En dit delen van de 
werkelijkheid in het heil in den messias is niet alleen te omschrijven in de termen 
plaatsvervanging, verzoening en rechtvaardiging, maar moet ook omschreven worden in de 
termen uitverkiezing, heiliging en unio mystica. Daarin wordt nog duidelijker uitgedrukt, 

                                                                                                                            
wezen Gods in zichzelf is immers niets anders dan de droom der vreugde. Doch wij verkeeren al deze 
dingen in hun tegendeel, wanneer wij den droom van de toekomst omzetten in een droom over het 
verleden.’ (Ibid., 85.) De droom van het verleden is een droom van mensen, maar de droom van de 
toekomst is Gods droom die op de mens toekomt. ‘Deze droom van de toekomst is een appèl. De 
jongelingen zullen gezichten zien en de ouden zullen droomen droomen en zoo geschieden de handelingen 
der apostelen, zoo wordt de kerk ingericht in de wereld en de wereld in gericht rondom de kerk. Dat is het 
werk van den Geest: de geschiedenis, de droom en het visioen.’ (Ibid., 86.) 
193 Van Ruler, Droom en gestalte, 100. 
194 Ibid., 106. 
195 Ibid., 100. 
196 Ibid., 102. 
197 Van Ruler, Religie en politiek, 138. 
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dat de messianiteit van Jezus zich meedeelt aan de werkelijkheid en dat de werkelijkheid 
deel krijgt aan de messianiteit van Jezus.’198  

 
Dit deel krijgen van de werkelijkheid aan de messianiteit blijkt het duidelijkst in de gestalte 
van de kerk als het lichaam van Christus met de wereld daaromheen ingericht naar het 
evangelie van het koninkrijk Gods. Ook de geschiedenis, de cultuur en de staat delen 
daarom in de messianiteit. Feitelijk draagt heel de werkelijkheid en de kosmos een 
messiaans karakter. ‘Want de werkelijkheid, ook de kosmische, is naar bijbelsche leer 
nauwelijks méér dan het geheel der requisieten voor het historische handelen Gods.’199 Dit 
deel krijgen van de werkelijkheid aan de messianiteit van Jezus noemt Van Ruler een 
profetische gebeurtenis. De dingen in zichzelf zijn niet messiaans. Maar het Woord richt in 
de werkelijkheid het koninkrijk van God op. De messianiteit is in deze zin het messiaanse 
geheim van de verborgenheid van God. De kerstening van de wereld houdt altijd iets 
voorlopigs en fragmentarisch. Messianiteit heeft immers te maken met plaatsvervanging, 
bemiddeling en verborgenheid. ‘Het wereldraadsel is samengevat in Christus. Jezus 
Christus is de greep waarmee God zijn wereld in zijn handen heeft.’200 Daarom geldt dat 
ook de messianiteit een voorlopig karakter heeft en dat alles uitstaat naar de openbaring, de 
onthulling. In het rijk der heerlijkheid is de messias niet meer nodig. Van Ruler meent dat 
de hoogste daad van de messias hierin bestaat, dat hij ophoudt messias te zijn en alle dingen 
onbemiddeld gered laat zijn. Daarmee vervalt ook het messiaans karakter van de kerk, de 
sacramenten en de Schrift. Zij zijn niet meer nodig. God zal zijn alles en in allen. Maar tot 
die tijd is Gods tegenwoordigheid verborgen. Hij is tegenwoordig in het vlees wat op de 
meest geheimenisvolle wijze tot uitdrukking komt in de vleeswording van het Woord.  

4.3.2 De vleeswording van het Woord  

Van Ruler verstaat de vleeswording van het Woord tegen de achtergrond van het 
messiaanse karakter van het Oude Testament. De incarnatie is geen nieuw moment dat pas 
in het Nieuwe Testament plaatsvindt. De gehele eschatologische betekenis van het Nieuwe 
Testament rust op de oudtestamentische messianiteit. Zoals gezegd, is Jezus als de messias 
de vervulling van het Oude Testament doordat de beloften nu tot hun volheid zijn gekomen 
en definitief zijn bekrachtigd. In Jezus wordt het beloftekarakter van het Oude Testament 
tot zijn climax gevoerd en staat alles uit naar de komst van het rijk van God. De incarnatie 
moet dan ook niet worden verstaan in de zin dat het heil – de tegenwoordigheid van God – 
volledig realiteit is geworden, wat onherroepelijk tot een theologia gloriae leidt. De 
Bijbelse betekenis van de uitdrukking vleeswording van het Woord is volgens Van Ruler 
omvattender dan de eigenlijke incarnatie. Het christologisch dogma verstaat de incarnatie 
exclusief in de zin dat het eeuwige Woord vlees geworden is. Van Ruler onderschrijft deze 
betekenis, maar stelt:  
 

‘Wanneer in het Nieuwe Testament gezegd wordt, dat het Woord is vléésch geworden, dan 
moet m.i. overeenkomstig de structuur van het bijbelsche denken, daarbij gedacht worden 
aan het Woord van het Oude Testament. Dàt is vleesch  geworden. De oerwoorden Gods, 
welke God in de wereld heeft gesproken, en in het Oude Testament ons zijn bewaard en 
geschonken, deze zijn nu lichamelijk waar geworden. Het Woord Gods blijkt daad te zijn. 

                                                 
198 Van Ruler, Droom en gestalte, 148-149. 
199 Ibid., 149. 
200 Van Ruler, Vertrouw en geniet! 17. 
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Dàt was het altijd al. Maar nu blijkt het ook definitief. Dàt is de “vervulling” van het Oude 
Testament.’201  

 
Van dit Woord kan vervolgens gezegd worden dat het het eeuwige Woord is. Over de 
vleeswording van het Woord dient allereerst Bijbels-theologisch gesproken te worden. Het 
filosofische denken vangt aan in de eeuwigheid, maar de theologie heeft altijd te spreken 
vanuit de openbaring, zo meent Van Ruler. Hij wil daarbij elke ontologische verankering 
van het heil in Christus voorkomen. De tekst uit Hebreeën 1:1, dat God in de laatste dagen 
óók door de Zoon heeft gesproken, interpreteert hij zo, dat ook het vleesgeworden Woord, 
Woord Gods blijft. Hij stelt: ‘Dat is de zeldzame lichtzijde van de logos-christologie van 
het dogma, dat zij dit moment van het spreken Gods in de openbaring in Jezus Christus 
heeft vastgehouden en daarmee een dam heeft opgeworpen tegen alle uitvloeiing in een 
realistisch, kosmisch of levensdrama.’202 Wie het leven van God zoekt buiten zijn spreken, 
vervalt in een theologia gloriae. Van Ruler stelt hiertegenover, dat het in het Oude èn 
Nieuwe Testament blijft gaan om het spreken van God en om zijn beloften. Ook in Jezus 
Christus wordt het heil de mens toegezegd. Het gaat dus om de God van de openbaring: hij 
is in het vlees onder de mensen tegenwoordig. Dit perspectief lijkt in het vroegchristelijk 
dogma ondergesneeuwd te zijn. Over de tweenaturenleer zegt Van Ruler:  
 

‘De categorieën van de Grieksche zijnsphilosophie hebben hier de ontoereikendheid en het 
bezwaarlijke van hun dienst misschien te veel getoond. In de twee naturen-leer is de mens 
misschien te weinig mensch, en God te veel God gebleven. Dat ware geheel naar den aard 
van ook het Grieksche heidendom. In ieder geval moet men zeggen, dat de typisch 
bijbelsche categorie van de messianiteit te zeer in de schaduw is geraakt van de Grieksche 
categorieën der personen, hypostasen en naturen.’203  

 
Doordat de christologische strijd gevoerd werd in het kader van de Griekse filosofie en het 
Griekse dogma, is het zicht op het werk van de middelaar zeer beperkt geworden. Van 
Ruler ziet de schadelijke gevolgen hiervan terug in het sacramentalisme van de Rooms-
katholieke kerk en in het predestinatiedenken van het gereformeerde piëtisme. Maar hij acht 
de pogingen in zijn tijd om de Griekse categorieën te vervangen door moderne begrippen 
uit bijvoorbeeld de bewustzijnsfilosofie eveneens tot mislukken gedoemd. Op die wijze 
heeft de vrijzinnigheid getracht het dogma weer verstaanbaar te maken, maar ook zo wordt 
de Bijbelse verkondiging onzuiver gebracht. Het betekent zelfs een vermenselijking van de 
christologie. ‘De openbaring is dan niet meer als feitelijke, genadige, verborgen 
tegenwoordigheid Gods te verstaan; zij wordt tot ideale knechtelijke en zeer openbare daad 
des menschen.’204 De theocratische idee en de belijdenis dat Jezus Heer is, worden dan 
verloochend. Dit leidt onherroepelijk tot ideologie, chaos en heidendom.  
Van Ruler meent daarom dat Chalcedon als een ankerpunt in de geschiedenis moet worden 
gezien en wel in ascetische zin. Dit functionele karakter van het dogma keert bij hem terug 
in de verhouding tussen kerk en staat. De winst van Chalcedon is, dat het de vermenging 
uitsluit tussen God en mens en kerk en staat. Het grondwoord van het oude christologische 
dogma is de vereniging van de twee naturen; geen vermenging.205  

                                                 
201 Van Ruler, Religie en politiek, 146. 
202 Ibid. 
203 Van Ruler, Droom en gestalte, 102. 
204 Ibid., 103. 
205 Droom en gestalte137-138 
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Belangrijker dan te filosoferen over Christus’ naturen, is de betekenis van deze historische 
daad van God. Dan valt het zicht op de woorden schuld en verzoening en moet worden 
gesteld dat de zonde de enige motivering van de incarnatie is. Jezus verzoent de schuld en 
maakt de schepping weer als schepping kenbaar, waarmee hij ruimte schept voor de mens 
om door de Geest weer mens te zijn206: 
 

‘De zondeval bestaat hierin, dat de mensch er niet tevreden mee is, mensch te zijn, maar als 
God wil worden. De openbaring bestaat hierin, dat God zèlf het geen roof acht om God te 
zijn (gelijk het voor den mensch een roof was, om als God te zijn), maar 
desniettegenstaande bereid is, mensch te worden. Tegenover de goddelijkheid van den 
mensch wordt door het christendom de menschelijkheid van God verkondigd. En daardoor 
wordt de mensch pas mensch! Hij wordt door God in het menschelijk vleesch gehouden, 
kopje onder gehouden in het menschzijn, zóó dat hij niet meer kan en op den duur ook niet 
meer wil opstreven boven het vleeschzijn, dat is: boven de stoffelijkheid en de sterfelijkheid 
en de schuldigheid van het menschzijn uit. Telkens als hij er weer even boven uit komt, 
bevangen door den waan van het idealisme, om tot het geestelijke, eeuwige en goddelijke 
op te stijgen, krijgt hij weer een gevoelige tik op z’n hoofd en zoo wordt hij getuchtigd tot 
de ware vreugde, die voor hem is weggelegd: n.l. om mensch te zijn.’207 
 

Theocratisch bezien gaat de orde vervolgens uit van het kruis dat als het middelpunt op de 
aarde opgericht staat. Hierover handelt de volgende paragraaf.  

4.3.3 Rondom het kruis 

Groot belang hecht Van Ruler aan het feit dat het kruis van Jezus op aarde is opgericht. 
Achter dit historische feit kan niemand terugkeren. Het kruis is enerzijds de concentratie 
van het leed en de schuld van de mensen en van de toorn van God. Anderzijds is het het 
teken van heil. Het offer is gebracht. En dit kruis staat midden in de cultuur.  
 

‘Er valt van het kruis een kruisvormige schaduw op de aarde, en dat is de theocratie, dat is 
de heerschappij van God door Christus van af het kruis, vanuit den hemel over de aarde. 
Wij zijn door zijn plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven in het recht van God 
gesteld – welnu, nu leven wij ook op aarde in het recht van God en wij gebruiken deze 
wereld in zijn dienst. Er is een heilige òrde, waarbinnen wij ons nu hebben te houden.’208  

 
De theocratie doortrekt het leven vanuit het kruis als concentrisch middelpunt. De eerste 
cirkel rondom het kruis is die van het avondmaal en vervolgens worden de cirkels van de 
politieke orde, het huwelijk, de arbeid en het vermaak getrokken.209 Het kruis tekent de 

                                                 
206 Cf.: ‘Niet: de verlossing komt in de plaats van de schepping. Ook niet: de verlossing wordt aan de 
schepping toegevoegd. Maar: de verlossing is er opdat de schepping er zou kunnen blijven. : de incarnatie is 
alléén gemotiveerd door de zonde; de zonde bestaat centraal in de schuld; de verlossing is wezenlijk 
verzoening van de schuld; als de schuld verzoend is kan de geschapen werkelijkheid weer voor Gods 
aangezicht bestaan; de schepping komt dan weer tevoorschijn: we hebben dus JC nodig om de schepping te 
(6) kunnen kennen; maar van JC uit vinden we dan ook de schépping; zo vindt er vanuit de verlossing 
heiliging plaats van het hele geschapen leven.’ (A.A. van Ruler, 'De verhouding van schepping en 
verlossing' (1958), Archief Van Ruler, 481c (manuscript), 5.) 
207 Van Ruler, Visie en vaart, 43. 
208 Van Ruler, Religie en politiek, 33. 
209 Van Ruler merkt op: ‘Deze vijf cirkels correspondeeren prachtig met de vijf faculteiten: de theologische, 
de juridische, de medische. De natuurphilosophische, de litteraire faculteit. Wij beleven deze theocratie het 
eerst in het geordend-kerkelijk leven, dan verder in een christelijken staat, of, gelijk Hoedemaker placht te 
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theocratie niet als een ideaal voor de wereld, maar weerspiegelt juist haar fragmentarisch-
symbolisch karakter. Het kruis verlost de wereld van zijn demonische diepten en brengt 
alles aan de oppervlakte. En juist zo is het de boom van het leven waaraan alles groeit en 
bloeit.  
Van Ruler meent dat de betekenis van het kruis alleen te verstaan is in relatie tot de wet van 
Mozes. Vanuit de theocratische idee vat hij het christendom op als een eigen politieke 
gestalte. De kern van het christendom ligt besloten in het kruis van Golgotha als de bron 
van het eigenlijke leven. De christelijke levensvorm breidt zich vanuit dit middelpunt uit.210 
De kruisiging is te verstaan als de ‘de liturgie bij uitnemendheid’ en als ‘de historische 
cultus’. Van deze offerhandeling van God gaat het heil uit om niet alleen in de profetie, het 
woord en het sacrament uitgedrukt te worden, maar ook om historische, politieke en 
culturele gestalten te krijgen.211 Van Ruler stelt:  
 

‘De cultuur is genoemd naar den naam van Jezus Christus. Dat daarin de thora feitelijk 
geldigheid heeft gekregen in de wereld, valt aanstonds in het oog, zoodra men bedenkt, dat 
het kruis van Golgotha een uiterste concentratie is van de geheele thora, en dat in den cultus 
van deze offerhandeling Gods de geheele ceremonieele wet is samengevat, en dat deze 
cultus de voortdurende herhaling van de ceremoniën mist doch historisch accent heeft 
gekregen (hij is éénmaal, eens voor goed gestorven voor de zonden), en dat rondom dezen 
cultus de gansche gekerstende cultuur gegroepeerd staat.’212  
 

God gaat reddend in in de heidense existentie waarin hijzelf het sacraal middelpunt opricht 
van de ware religie, om van daaruit het hele leven te ordenen. Onder religie verstaat Van 
Ruler zowel de ‘gemeenschap met het leven Gods’, als ook de wijze waarop ‘de mens bezig 
is met de stof’.  
 

‘Want in de manier waarop hij bezig is met de stof doet hij confessie van den God, dien hij 
kent. Ja, zijn bezigheid met de stof is zijn kennen van God. De gereformeerde christen 
hanteert de wereld anders dan de roomsch-katholieke christen. En de christen-europeaan 
staat anders in het heelal dan de boeddhistische indiër. Hier ligt het verband van religie en 
politiek.’213  

 
De ware gemeenschap met het leven van God ligt dus besloten in het offer van Jezus 
Christus. Dit leven ligt niet in de mens zelf, maar het wordt hem meegedeeld vanuit de 
middelaar als een vreemd leven. In het kruis richt God zo zijn eigen middelpunt op in de 
aardse werkelijkheid waardoor God en mens uit elkaar worden gehouden, evenals het heil 
en de existentie als de bron van het leven en de gestalten. In het sacrament van het 
avondmaal wordt de verbinding gelegd tussen heil en existentie. Het offer van Christus 
wordt in de avondmaalsviering midden in de werkelijkheid geponeerd:  
 

                                                                                                                            
zeggen, in den staat met den bijbel, en eindelijk zelfs, bij tijd en wijle, in een gekerstende cultuur.’ (Ibid., 
33-34.) 
210 Cf.: Van Ruler, Droom en gestalte, 43. Van Ruler spreekt hier van de eenheid van Thora (met of zonder 
hoofdletter hier en elders?) en kruis: ‘En het is een levensvoorwaarde voor het verstaan van den inhoud, den 
eenheid en den zin van den bijbel, dat men de volstrekte gelijk- en gelijkvormigheid, om niet te zeggen de 
identiteit van deze twee – de wet van Mozes en het kruis van Golgotha – vasthoudt.’ 
211 Cf.: Ibid., 41. 
212 Ibid., 118. 
213 Ibid., 68. 
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‘De producten der natúúr, het brood en de wijn, worden uitverkoren en geheiligd tot 
teekenen en zegelen van het heil. En op de avondmaalstafel bloeit de natuur, in deze 
bedeeling van het kruis, pas ten volle open. Het avondmaal zet ons dan ook midden in de 
natuur en in het natuurlijke leven en in de geschapen werkelijkheid. En niet alleen de 
schepping licht op aan den gezichtseinder, wanneer het avondmaal gevierd wordt, maar ook 
het rijk der heerlijkheid.’214  

 
Vanaf de avondmaalstafel als sacraal middelpunt van de cultuur krijgt het heil ingang in het 
leven van alle dag.215 Van Ruler noemt het sacrament - doop en avondmaal – het 
paradigma voor de cultuur, zoals Jezus het paradigma is voor de mens. ‘In het sacrament 
wordt ons de zin des levens letter voor letter voorgesteld. Maar zoodra wij er ons toe zetten, 
dezen zin des levens in de cultuur letter voor letter na te spellen, merken wij telkens weer, 
dat we het toch niet kunnen. Onze cultuur mislukt. En het sacrament staat plaatsvervangend 
er voor in de wereld.’216 Juist omdat de mens niet volop in het loflied wil leven en God wil 
dienen, moet God zelf steeds weer mens zijn in zijn plaats.217 Het sacrament is dus 
werkelijk paradigma in de zin van voorbeeld. Het gaat niet om de sacramenten, zoals het 
ook niet om de messias gaat. Wie gedoopt is, kan niet in de kerk blijven zitten, maar die 
heeft een goed burger te zijn. En van de avondmaalstafel heeft men weer naar de dagelijkse 
maaltijd in de huiselijke kring te gaan. De werkelijke dienst aan God vindt plaats in de 
wereld. Het rijk van Christus wordt midden in de werkelijkheid opgericht om haar geheel te 
vervullen. En de kerk fungeert als instrument en proclameert en profeteert het Woord van 
God, op dat zijn naam kan wonen in het vlees. In de zonde brengt hij het heil. ‘Dit is het 
eigenlijke raadsel, dat ons blijft kwellen en waarvan we tegelijk leven, dat de Heere God 
ten leste alléén in de godverlatenheid van Christus aanwezig is. Dat is het kruis.’218 

4.3.4 Jezus als voorbeeld 

Van Ruler noemt Jezus Christus dus het paradigma voor de mens en het sacrament het 
paradigma voor de cultuur. Op deze wijze is de naam van God tegenwoordig in het vlees. 
Het gaat niet om de persoon van Jezus als zodanig, maar veeleer om zijn kosmisch-
soteriologische betekenis als het teken van Gods handelen in de werkelijkheid. Van Ruler 
ageert op deze wijze tegen moderne opvattingen van Jezus als voorbeeld in ethisch-
normatieve of psychologisch-bevrijdende zin. Jezus vormt geen ethisch ideaalbeeld, maar 
confronteert het leven met Gods wil zodat inzichtelijk wordt dat ‘de existentie in de zonde 
ligt’ en verlossing behoeft. Zoals hierboven aangeduid, kent Van Ruler aan Jezus als 
paradigma een plaatsvervangend karakter toe. Het gaat niet om een ethisch-normatief, maar 
om een historisch-eschatologisch perspectief op de verlossing. De moderne psychologisch-
bevrijdende verstaanswijze van Jezus Christus mist eveneens de eigenlijke soteriologische 
spits van de messianiteit. Het menselijke bestaan vraagt niet zozeer om bevrijding in 
psychologische zin, maar het gaat bovenal om verzoening van schuld. En daarbij gaat het 
ook niet in de eerste plaats om de individuele mens, maar om de gemeenschap, de cultuur, 
de geschiedenis en de gehele kosmos. Dit vergeet men veelal in orthodoxe kringen, waar de 

                                                 
214 Ibid., 75. 
215 Cf.: ‘En vanuit dit sacrale centrum worden de lijnen getrokken over de geheele oppervlakte van het 
leven. Ze loopen van de avondmaalstafel door de heele stad en het heele dorp. Het avondmaal straalt zijn 
diep-zonnige licht zelfs uit over het voetbalveld. Met de hockey-stick gaat men, om zoo te zeggen, aan het 
avondmaal, en de tennis-bal vliegt langs de grenzen der existentie, volop midden in de natuur.’ (Ibid., 78.) 
216 Ibid., 144. 
217 Van Ruler, Visie en vaart, 46. 
218 Ibid., 192. 
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verzoening van de schuld uitmondt in de bevinding van het hart. Tegenover deze 
individualistische benaderingen stelt Van Ruler:  
 

‘Met de mystiek is het alles goed en wel. Maar de geschiedenis is meer. Voordat de levende 
God zijn rijk opricht in het hart van een mensch, richt hij het op in de gemeenschap der 
menschen. Hij zet zijn kerk in de wereld. En hij roept de overheid tot zijn dienst. En hij laat 
daaromheen een cultuur verrijzen. Dát is het eigenlijke. Van dááruit zal men moeten 
aandringen op verdieping en verinnerlijking in de beleving van het heil.’219  

 
Vandaar dat Van Ruler over de soteriologische betekenis van Jezus Christus wil spreken 
vanuit sacramenteel-paradigmatisch perspectief. Het sacrament is voor Van Ruler het 
paradigma van de transfiguratie en de transformatie van het leven in aardse gestalten. In 
het licht van de eeuwigheid is Christus dan dè gestalte, hèt beeld van de onzienlijke God en 
dan ook: het vóórbeeld waarnaar de ganse schepping wordt vernieuwd.220 Deze 
sacramenteel-paradigmatische wijze van spreken over Christus houdt het juiste midden 
tussen een objectief-juridische en een subjectief-mystieke benadering van Christus. 
Wanneer slechts juridisch gesproken wordt van ‘verzoening door voldoening’, dreigt het 
gevaar dat het verlossingswerk buiten de mens omgaat. In de mystieke benadering schuilt 
het tegenovergestelde risico dat de mens juist te zeer in het verlossingswerk betrokken raakt 
zodat hij zou moeten dragen wat hij niet kan dragen: de toorn van God.  
Van Ruler vat dit meervoudige spreken over Christus’ verlossingswerk op de volgende 
wijze samen: ‘Zo ook zijn wij mèt onze ganse aardse existentie door Christus, met Christus, 
‘in’ Christus (d.i. evenals Christus) gered en verlost. Dóór Christus: dat is het juridische. 
Mèt Christus: dat is het mystieke. In Christus: dat is het sacramenteel-paradigmatische.’221 
Het paradigma van Christus in al zijn facetten als bijvoorbeeld de vleeswording, zijn lijden 
en sterven, de opstanding, de hemelvaart en zijn wederkomst krijgen dan hun verbuiging en 
vervoeging in het christelijk leven. De vleeswording brengt de nederigheid in het leven, het 
lijden en sterven de ootmoed, de opstanding de blijdschap, de hemelvaart de meditatie en 
de wederkomst de verwachting. Het aardse leven wordt op deze wijze geleefd door Woord, 
Geest en sacrament. Van Ruler voegt hieraan toe: ‘Het is geen eenvormige grammatica. Er 
komen prachtige uitzonderingen en afwijkingen in voor. Er zitten ook geweldige storingen 
in.’222 Het historisch-eschatologisch perspectief maakt dat de verhouding tussen openbaring 
en existentie nooit eenduidig kan worden weergegeven. Alles staat nog in het teken van de 
vervulling, van de messianiteit en van het apostolaat. Het rijk van God verschijnt als rijk 
van Christus.223 

                                                 
219 Van Ruler, Droom en gestalte, 145. 
220 Cf.: A.A. van Ruler, 'Wij bouwen op de eenigen grondslag: Jezus Christus' (1941), Archief Van Ruler, 
152 (manuscript), 151. 
221 Ibid., (manuscript), 153. 
222 Ibid., (manuscript), 154. 
223 Cf.: ‘Jezus Christus zelf, de incarnatie, het kruis, de opstanding en de hemelvaart zijn slechts momenten 
in Gods rijkshandelen met de wereld en kunnen zó alleen recht verstaan worden. Daartoe dringt de 
apostolische visie. Zij ziet de spròngen. Zij denkt niet in de categorie van de continuïteit en van de natuur. 
Dàn zou men de christologie zich moeten laten voortzetten in de ecclesiologie. Deze onhistorische 
denkwijze is de eigenaardigheid van het katholicisme. De zending ziet echter meer dan de natuur, zij ziet de 
geschiedenis; méér dan de kerk, zij ziet ook de volkeren; méér dan de christologie, zij ziet – op zijn minst – 
ook de pneumatologie. Zij heeft weet van het evangelie van het kóninkrijk, dat niet gehéél identiek is met 
het evangelie van Jezus Christus.’ (Van Ruler, Theologie van het apostolaat, 16.) 
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4.3.5 Het rijk van Christus 

De noties van de messianiteit, de vleeswording en het kruis komen samen in de belijdenis 
dat Jezus Christus koning is. En dat is hij niet alleen van de kerk, maar juist ook van de 
wereld.224 Historisch-eschatologisch bezien is de positie van Christus in de wereld die van 
de koning der koningen en is hij de heer van de wereld.225 Van Ruler noemt Jezus’ 
koningschap wezenlijk voor zijn messianiteit. Zoals de ruimste betekenis van de 
messianiteit aangeeft dat Jezus alle dingen volmaakt en terecht brengt, zo betekent zijn 
koningschap eveneens dat hij alle macht heeft. Hij voert heerschappij over de demonische 
machten en ontdemoniseert de werkelijkheid. In het vlees, in het gewone leven, richt Jezus 
zijn koninkrijk op. De aardse werkelijkheid wordt gedoopt en geheiligd. De kerk fungeert 
in de oprichting van het rijk van Christus als instrument. Het is geenszins de bedoeling dat 
de wereld kerk wordt. ‘Het gewone leven, de geschiedenis, de cultuur, het volksgeheel, de 
staat – het is het eigenlijke, waarom het den levenden God in allen tijd en eeuwigheid te 
doen is. Daarin wil hij zijn koninkrijk oprichten.’226 De burgerlijke overheid is een gestalte 
in het koninkrijk, zo stelt Van Ruler. De kerk proclameert Jezus als koning en zij belijdt dat 
de staat als overheid dienares in het rijk van God op aarde zal zijn. Dat de empirische 
werkelijkheid het rijk van Christus veelal lijkt te weerspreken, doet niet ter zake. Jezus is 
hoe dan ook koning. Juist als verworpen koning brengt hij in zijn offer de verzoening van 
de schuld. Van Ruler noemt de theocratie de hoogste spits van de confessie van de kerk.227 
Gods handelen in deze wereld draagt een tekenkarakter. Hierdoor is er een zekere 
ambivalentie van zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Al Gods handelen in de werkelijkheid 
is wat hij noemt historisch-eschatologisch. Dat wil zeggen dat elke daad van God werkelijk 
historisch van aard is en ingaat in de existentie, maar het zijn tekenen van het rijk van God 
dat in volheid zal komen. In de messianiteit gaat het om de vervulling der dingen. Het 
koninkrijk Gods is dan ook aanwezig als rijk van Christus. God is op aarde tegenwoordig, 
maar onder de bedekking van het vlees.  
Van Ruler typeert Jezus Christus daarom als de openbaring, de voorwaarde, de representant 
en de koning van het rijk Gods. Hij stelt: ‘Men zou samenvattend kunnen zeggen: het 
koninkrijk Gods moet niet abstract, maar concreet; niet als een idee, maar als een realiteit; 
niet humanistisch, maar messiaansch worden opgevat.’228 En dan moet zelfs gezegd worden 
dat Christus niet alleen de koning van het rijk is, maar dat hij zelf het Rijk Gods is, in de zin 
dat Gods wil, de wet van het rijk van God in de messias volledig van kracht wordt. Dit 

                                                 
224 Van Ruler hecht daarom ook belang aan de bepaling in het Credo dat Jezus heeft geleden onder Pontius 
Pilatus, omdat hier de verhouding met de Romeinse overheid ingebracht wordt in de geloofsbelijdenis. Cf.: 
‘Ten slotte: waarom stelde de vroege christenheid zo’n prijs op deze clausule in de belijdenis? Omdat de 
christenen van de eerste eeuwen zelf telkens voor de overheid kwamen te staan en daar het geloof hadden te 
belijden! De staat moest gekerstend worden. De keizer moest onderworpen worden aan de kurios Jezus. 
Tegenwoordig willen de christenen dat niet meer. En onze bloedeloze staat in het Westen is er ook niet 
meer in geïnteresseerd. Het hele christendom is een zouteloos zaakje geworden.’ (A.A. van Ruler, Ik geloof: 
de twaalf artikelen van het geloof in morgenwijdingen (Nijkerk: Callenbach, 1968), 87.) Tevens 
weerspreekt hij hier de opvattingen hieromtrent van het neocalvinisme.  
225 Cf.: ‘Dit is primair en origineel het koningschap van Jezus, dat hij de koning der koningen en de heer der 
heeren is en dat hij een naam (een titel) gekregen heeft, welke is boven allen naam, in den hemel en op de 
aarde. Paulus denkt in Fil.2 vooral aan de overheden, tronen en heerschappijen, kortom aan de daemonische 
machten, welke den mensch en den kosmos besprongen hebben. Daarboven is Jezus in zijn verhooging 
gesteld.’ En in bijvoorbeeld Psalm 2 blijkt dat hij ook koning is over de gewone staatkundige machthebbers. 
(Van Ruler, Droom en gestalte, 200.) 
226 Ibid., 202. 
227 Ibid., 207. 
228 Van Ruler, De vervulling van de wet, 82. 
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noemt Van Ruler het eigenlijke kernpunt van Jezus’ messianiteit. Het is van groot belang 
om deze identificatie in het geschetste perspectief te zien van de vervulling en niet in 
essentialistische zin. Heel de werkelijkheid moet bezien worden vanuit het visioen van het 
rijk van God, dat komende is. Vanuit het eschaton gedacht, is het rijk van Christus het rijk 
van God op een bepaalde wijze. Christus is Gods stedehouder. Op basis van 1 Korinthiërs 
15 en geïnspireerd door Calvijns exegese van dit hoofdstuk, meent Van Ruler dat de Vader 
het rijk aan de Zoon overgeeft in de verborgenheid en nederdaling in het vlees. De 
incarnatie impliceert dat het rijk van Christus voorlopig, verborgen en fragmentarisch is. 
En dit geldt evenzeer voor de Christusheerschappij na de hemelvaart.  
Jezus’ hemelvaart speelt een belangrijke rol in het denken van Van Ruler, zoals reeds kort 
aangeduid. Deze gebeurtenis kan niet verstaan worden als Christus’ troonsbestijging in de 
zin dat nu het rijk van de heerlijkheid is aangebroken. De mens leeft tussen de tijden: tussen 
Jezus’ hemelvaart en wederkomst in. Hoewel het Woord vlees geworden is waardoor de 
tijd vervuld is, leeft de mens nog niet in de eeuwigheid. In de incarnatie is de tijd 
aangenomen en in de hemelvaart is de tijd opgenomen in de eeuwigheid. Met de 
wederkomst zal het leven ten volle geopenbaard worden. De gelovige leeft in dit opzicht op 
paradoxale wijze in het rijk van Christus. Van Ruler verwoordt dit als volgt:  
 

‘Dat is de ware, christelijke tegenstelling en onderscheiding van tijd en eeuwigheid. Daar zit 
een plooi in, die ik er nooit heelemaal uit weg kan strijken en die ik toch ook nooit 
heelemaal kan begrijpen. Ik ben in Christus volkomen verlost en toch leef ik nog dagelijks 
in den kring van het verderf. Mijn leven is met Christus verborgen bij God en toch vind ik 
mijzelf voortdurend “in het vleesch” terug. Mijn wandel, mijn burgerschap is in de hemelen 
en toch ben ik maar een doodgewoon mensch op de aarde. Die in de Zoon gelooft, die heeft 
het eeuwige leven en toch slijt ik mijn dagen tusschen de tijden.’229  

 
Van Ruler meent dat de messiaanse categorie van de vervulling vanuit de hemelvaart moet 
worden begrepen. ‘De hemelvaart is immers dit, dat de messias àls messias ten volle wordt 
ingezet.’230 Het heil is geborgen in Christus en God is tegenwoordig op aarde in zijn genade 
en barmhartigheid en nog niet in zijn majesteit en heerlijkheid. De hemelvaart van Jezus 
brengt de discipelen weer terug naar de situatie van het kruis, waarin zij geroepen worden 
tot apostelen. Van Ruler verstaat de hemelvaart als de verberging van de opstanding en van 
het leven dat in de opstanding aan het licht is getreden. Dit betekent daarom de 
voortzetting of herhaling van het kruis, waarin eveneens het leven van den Zoon van God 
verborgen is in het vlees.231 In Christus is God nog niet in de algemeenheid van de dingen 
aanwezig, maar in de bijzonderheid van zijn naam. Deze naam moet tot de grenzen van de 
aarde worden verkondigd. Het rijk van Christus moet daarom gezien worden als een 
intermezzo:  
 

‘God is tegenwoordig op de aarde, in de wereld in Christus, verborgen, genadig, bijzonder – 
maar deze tegenwoordigheid is niet bestemd om duurzaam te blijven; hij zal openlijk 
tegenwoordig zijn in majesteit en heerlijkheid, over àlle dingen; en dan verdwijnen Israël èn 
de schrift èn de kerk èn de Christus, dan verdwijnen al de verborgenheid èn de 
barmhartigheid èn de bijzonderheid. Kortom: dan is de messianiteit van Jezus ten einde. De 

                                                 
229 Van Ruler, Religie en politiek, 17. Elders stelt Van Ruler: ‘Dit is het fundamenteele raadsel, waarin we 
wandelen door geloof en niet door aanschouwen: dat de wereld er nog is en dat wij er nog zijn, hoewel het 
heìl reeds verschenen en ook ons geschonken is.’(Ibid., 36.) 
230 Ibid., 138. 
231 Cf.: Van Ruler, De vervulling van de wet, 104-105. (Van Ruler verwijst naar Kolossenzen 3 en 1 Petrus 
1.) 
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hóógste daad, welke de messias doet is deze, dat hij ophoudt messias te zijn; het koninkrijk, 
dat hem verordineerd was (Luk. 22:29), aan den Vader overgeeft (1 Cor. 5:24); opdat er 
niets insta tusschen God en de naakte existentie der dingen.’232  

 
Volgens Van Ruler wordt er ten onrechte in de theologie veelal een cesuur aangebracht 
tussen de bedeling van het Oude en Nieuwe Testament, of tussen Jezus aardse leven en de 
opstanding, of bij de uitstorting van de Geest. De eigenlijke cesuur ligt volgens hem in het 
eschaton zelf. Pas dan zal de openbaring van het rijk volkomen zijn en gaat de heerschappij 
van de genade en de barmhartigheid (regnum gratiae) over in de heerschappij van Gods 
majesteit en heerlijkheid (regnum gloriae). Dan zal God alles in allen zijn en is er geen 
bemiddeling meer tussen God en de wereld. Juist de hemelvaart leert dat de vervulling een 
messiaanse categorie is. Geen enkele heilshistorische werkelijkheid heeft eeuwige 
essentialiteit. Het rijk van Christus als het messiaansch intermezzo betekent geen cesuur, 
maar vervulling en dan ook voleinding:  
 

‘De voleinding van het koninklijke ambt van den middelaar is inderdaad vol-einding, d.i. 
voltooiïng, het uiterste van de ontplooiïng, maar dan ook, daar boven uit, be-eindiging. Dit 
is het uiterste en het hoogste, wat de messias kan doen, dat hij ophoudt, messias te zijn. Zoo 
ook: dit is het uiterste in het heerschen van Christus, dat hij zichzelf onderwerpt aan den 
Vader. De openbaring van het regnum Christi is het rijk Gods en niet meer het regnum 
Christi.’233  

 
In het rijk van Christus gaat het er nog christelijk aan toe, aldus Van Ruler. Pas wanneer de 
Zoon alles aan de Vader over heeft gegeven en het menselijk vlees heeft afgelegd, gaat het 
er goddelijk aan toe. Dit alles laat zich als volgt samenvatten:  
 

‘De waarheid der vervulling krijgt men pas goed en op de juiste wijze in het oog in verband 
met de hemelvaart van den messias. En de hemelvaart is alleen te verstaan als moment in 
het regnum Christi. En het regnum Christi is niet anders te verstaan dan als modaliteit van 
het regnum Dei. En het regnum Dei vindt zijn kern in de toekomst Gods en in de voleinding 
van alle dingen.’234 

 

                                                 
232 Van Ruler, Religie en politiek, 139. 
233 Van Ruler, De vervulling van de wet, 107. Van Ruler weerspreekt hier onder andere de positie van E. 
Brunner die volgens hem in de opstanding de cesuur ziet tussen Christus’ verborgen en openbare 
koningschap. Van Ruler verstaat het middelaarschap in geheel andere zin en beroept zich voor zijn 
interpretatie op Calvijn. Tegenover Brunners aanname van de cesuur in de opstanding stelt hij: ‘De 
belijdenis van de lichamelijke hemelvaart verzet zich daartegen. Zij accentueert, dat de stáát der verhooging 
nog niet de dáád der openbaring is. Deze verborgenheid nu, deze verberging in het vleesch, deze 
menschelijkheid Gods in Christus (“in facie hominis Christi”) wordt ongedaan gemaakt in de 
eschatologische daad der openbaring. Dan geeft “de Zoon” – dat is dus de Zoon inzooverre hij verschenen 
is in het vleesch! – het koninkrijk over aan den Vader: d.w.z. niet dat het hij de heerschappij zal neerleggen, 
maar dat hij haar in zekeren zin van zijn menschheid naar zijn glorierijke Godheid zal overbrengen. 
(Calvijn). De gansche bemiddeling van het heil in den middelaar is dan ten einde; is dan overgegaan in een 
bemiddeling dóór den middelaar (Calvijn). Het kleed des vleesches is verwijderd; de menschheid van 
Christus bemiddelt niet meer; het gansche middelaarschap heeft uitgediend; wij worden niet meer door onze 
zwakheid, welke de motiveering was van de vleeschwording des Woords, verhinderd in onzen toegang tot 
God; wij zien God in zijn klare majesteit regeeren.’ (Ibid., 92-93). 
234 Ibid., 108. Van Ruler voegt hier aan toe: ‘Het uitgangspunt voor deze dingen ligt uiteraard in Ef. 4:10, 
waar uitdrukkelijk van de hemelvaart sprake is en gezegd wordt, dat hij is opgevaren – ver boven al de 
hemelen! –  “opdat hij alle dingen vervullen zou”.’ (Ibid., 108-109.) 
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Het rijk van Christus als het rijk van de vervulling wordt echter geconstitueerd door de 
tweeheid van de gave van de messias en het pneuma. De gave van de Geest maakt duidelijk 
dat het rijk van Christus een intermezzo is, want in het pneuma tendeert volgens Van Ruler 
alles reeds naar het terugtreden van de Christus die het rijk zal overgeven aan de Vader. 235  
Hoewel de vleeswording dus de grote vooronderstelling is van Gods openbaring in de 
existentie, maakt Van Ruler vanaf zijn proefschrift een strikter onderscheid tussen de 
christologische categorie van de incarnatie en de pneumatologische van de inhabitatio. 
Waar christologisch gezien elke vermenging tussen God en mens moet worden bestreden, 
zoals Chalcedon leert, is er in Gods komen in de gestalten van deze wereld voortdurend 
sprake van vermenging. Pneumatologisch gezien kan er wel sprake zijn van vermenging 
tussen het goddelijke en het menselijke, waar dat christologisch gezien niet mogelijk is: ‘In 
het pneuma is er geen enhypostasie en geen plaatsvervanging meer, maar alleen inhabitatio 
en aanraking. Pneumatisch komen wij weer naar voren.’  
Zoals Noordmans het christomonisme van Barth pneumatologisch wilde verruimen, spreekt 
Van Ruler van de ‘calvinistische ontspanning door de leer van de Geest’. Hij noemt het 
werk van de Geest vanuit het einde gezien meer omvattend dan dat van de messias, daar de 
Geest de werkelijke uitbreiding geeft aan het heil dat in Christus verborgen is. Vanuit een 
zuiver christologisch perspectief kan geen recht gedaan worden aan de pluriformiteit van de 
werkelijkheid zoals die in de geschiedenis wordt ervaren. In de taal van Van Ruler wordt 
christologisch de reidans van God stilgezet. De Geest brengt er echter weer dynamiek in en 
hij is het die de geschiedenis trekt. Dit is geen devaluatie van de christologie. Juist de 
tweenaturenleer plaatst de Schepper en het schepsel in de rechte verhouding. Pinksteren kan 
daarom alleen na Pasen komen. Van Ruler stelt: ‘En zoo is het ook weer van onberekenbare 
beteekenis, dat de europeesche cultuur is gevormd, niet op den grondslag van de 
theologische halfheden van het arianisme, maar op de basis van het granietharde 
athaniaansche dogma van de godheid van Christus en de drieëenheid Gods.’236 Het is echter 
noodzakelijk om trinitarisch te denken, omdat vanuit de trinitarische spreiding alles zijn 
plek krijgt: de wereld, de staat, de kerk en de mens als een tegenover van God. Daartoe is 
de inwoning door de Geest nodig. Deze gedachten worden nu nader uitgewerkt. 

4.3.6 Trinitarische spreiding 

In 1930 doordacht Van Ruler reeds de waarde van het trinitarische denken binnen de 
theologische kenleer (cf.: §4.1.3). In zijn verdere ontwikkeling hecht hij steeds meer belang 
aan een trinitarische spreiding, om zo elke verabsolutering binnen de theologie te 
voorkomen. Theologie kan nooit uitgroeien tot een gesloten systeem. Gebeurt dat wel, dan 
is ze niet meer betrokken op de werkelijkheid, terwijl het God nu juist om die werkelijkheid 
gaat. Tegelijkertijd wil Van Ruler niet, zoals Noordmans lijkt te doen, de triniteit als een 
soort gronddogma beschouwen. Ook hier moet er gewaakt worden voor verabsolutering, en 
daarin ligt nu precies de waarde van dit dogma: alles wordt gedynamiseerd.237 De 
verhoudingen tussen de Vader, de Zoon en de Geest zijn niet statisch van aard, maar ze 
komen vanuit het trinitarische denken juist in beweging. God, die zijn wezen uitdrukt in de 

                                                 
235 A.A. van Ruler, 'Christusprediking en rijksprediking (1957),' in: Verwachting en voltooiing - Een bundel 
theologische opstellen en voordrachten, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: C.F. Callenbach N.V., 1978), 47. 
236 Visie en vaart, 74  
237 Ten aanzien van het nieuwe ontwerp voor de kerkorde zegt Van Ruler bijvoorbeeld: ‘Ik betoogde reeds 
dat de formulering uit alinea 1 van artikel X – dat de kerke belijdenis doet van de openbaring van den 
drieënigen God – niet is op te vatten als zo’n stukje belijdenis, noch als minimumbelijdenis, noch als skelet 
van alle uitgewerkte belijden.’ (Belijdende kerk 40) 
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werkelijkheid, is zelf wezenlijk trinitarisch. Van Ruler stelt: ‘De Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest zijn in Deo uno et trino op elkaar betrokken; zij zijn permanent vanuit 
elkaar.’238 En: ‘Het gaat in God van de een naar de ander. Hij is in Zichzelf, in Zijn wezen 
beweging. Dàt maakt het de mens, die christelijk gelooft, ook mogelijk, de tijd (welke zo 
fundamenteel door de beweging wordt gekenmerkt!) ten volle en met vreugde te 
aanvaarden.’239   
Indien de mens de werkelijkheid in haar volheid leert aanvaarden, begeeft hij zich op het 
terrein van de Geest. Het is onmogelijk om slechts vanuit christologisch perspectief over 
verzoening en verlossing te spreken. Om de waarheid in haar volheid en katholiciteit te 
benaderen, dient men trinitarisch te denken. Wie alleen vanuit het perspectief van God de 
Schepper de wereld belicht, komt niet tot de volheid. Dat is het gelijk van de dialectische 
theologie. Maar het alternatief is niet om vervolgens alles vanuit de christologie te 
benaderen en elke vorm van natuurlijke theologie uit te sluiten. God drukt zijn hele wezen 
uit in de werkelijkheid door de komst van het Koninkrijk. Van Ruler concludeert: ‘Zo 
verstaan, schept de eschatologie een enorme ruimte en spankracht in het christelijke 
denken. Het zal in géén geval een christomonistisch denken kunnen zijn; het zal ten volle 
trinitarische structuur moeten vertonen - met àlle speelruimte voor de schepping, de mens, 
de tijd en de geschiedenis, welke aan deze structuur eigen is.’240 Het pneumatologisch 
gezichtspunt toont expliciet de geschiedenis als de daden Gods en het is de Geest die de 
mens doet geloven en hem de lof tot God laat zingen. 
De trinitarische structuur is volgens Van Ruler niet alleen kenmerkend voor het christelijk-
Europees denken, maar ook voor haar mystiek. Hij wijst met name op de mysticus 
Ruusbroec en de gereformeerde bevindelijkheid.241 In relatie tot de wildgroei aan 
voornamelijk oosterse mystiek en spiritualiteit, dient de Europese christenheid de eigen 
mystieke traditie voort te zetten. Vanuit verschillend oogpunt meent Van Ruler daarom dat 
het voor zijn tijdsgewricht van belang is dat de theologie en de werkelijkheid vanuit het 
pneumatologisch gezichtspunt wordt doordacht en doorleefd. De vervulling is gave en daad 
in de messias en het pneuma.242 Door de gave van het pneuma, wordt het rijk van Christus 
een gestalte van het rijk van God. Daarom zal nu worden bezien hoe volgens Van Ruler de 
messias en het pneuma zich tot elkaar verhouden. 

4.3.7 De messias en het pneuma 

Vanuit het eschatologisch perspectief moet volgens Van Ruler de eigenheid van het werk 
van het pneuma benadrukt worden. Karl Barth slaagt er onvoldoende in om de 
pneumatologie in haar zelfstandigheid ten opzichte van de christologie te beschrijven. Van 
Ruler pleit er dan ook voor om de pneumatologie niet te benaderen vanuit de christologie, 

                                                 
238 A.A. van Ruler, 'De noodzakelijkheid van een trinitarische theologie (1956/1967),' in: Verwachting en 
voltooiing - Een bundel theologische opstellen en voordrachten, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: C.F. 
Callenbach N.V., 1978), 9. 
239 A.A. van Ruler, 'De leer van de Drieëenheid (1956),' in: Blij zijn als kinderen - een boek voor 
volwassenen (Kampen: Kok, 1972), 93. 
240 Van Ruler, Theologie van het apostolaat, 17.  
241 Van Ruler zegt over Ruusbroec onder andere: ‘In één woord samengevat: de bestemming van de mens 
ligt noch in de beweging van de tijd, noch in de rust van het wezen van God, maar in de beweging van de 
triniteit. Zo heeft Ruusbroec de zin van het mens zijn uitgedrukt op een wijze, die wezenlijk is voor het 
christelijk-europese levensgevoel. Hij vertegenwoordigt een van de hoogste waarden van het Westen.’ 
(A.A. van Ruler, 'Christelijk-Europese mystiek - Ruusbroec (1957),' in: Theologisch werk, deel VI, red. 
A.A. van Ruler (Nijkerk: Callenbach, 1973), 119.) 
242 Cf.: Van Ruler, De vervulling van de wet, 25. 
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maar vanuit het eschaton. Bezien vanuit de rijksgedachte geschiedt de vervulling door de 
Heilige Geest in de inwoning van de Geest in de mens (inhabitatio Spiritus sancti), 
waardoor deze mens zelf tot teken wordt van het rijk van God omdat hij zich met God 
verzoend weet. In breder verband is het werk van de Geest te verstaan als ‘het ingaan van 
den God der openbaring in al de facetten en momenten der verloren heidensche existentie, 
om er zijn rijk in op te richten, in tal van gestalten’.243 Het werk van de Geest draagt 
daarom eveneens een verborgen, fragmentarisch en voorlopig, maar tegelijkertijd zeer 
realistisch karakter.  
Vanwege dit realistisch karakter valt net als in de christologie binnen de pneumatologie de 
nadruk op de historiciteit van het werk van de Geest. Hiermee is niet gezegd dat de Geest 
ingaat in de geschiedenis of dat zijn uitstorting een nieuw gebeuren binnen de historie is, 
maar veeleer het omgekeerde: de Geest schept de geschiedenis te midden van de chaotische 
werkelijkheid. De geschiedenis is een predicaat van de Geest. Het werk van de messias en 
het pneuma is nooit te historiseren, omdat het Woord en de Geest de existentie tot 
geschiedenis maken. De wereld kan niet los gedacht worden van het rijk van God en de tijd 
evenmin los van de Geest. Het is theologisch gezien volgens Van Ruler dan ook een 
ernstige fout wanneer het werk van de Geest wordt gereduceerd tot het Nieuwe Testament 
vanaf Pinksteren. Een dergelijke historisering doet geen recht aan de plaats van de Geest in 
het Oude Testament en binnen de totale rijksidee.  
Over de verhouding tussen de messias en het pneuma zegt Van Ruler vervolgens dat hun 
beider werk deelt in de eschatologische realiteit van het handelen van God in het laatste der 
dagen. Daarom bestaat er ook geen werkelijke tegenstelling tussen het werk van Christus en 
de Geest: ‘De messias is niet essentieeler voor het rijk dan de Geest; zij zijn beide 
eerstelingen, in den aangegeven symbolisch-sacramenteelen zin, van het rijk; en zoo stellen 
zij tezamen den mensch in de bedeeling der vervulling, in de volheid des heils, in den 
dienst van den Naam.’244 De Geest is de Geest van de belofte en wekt het verlangen naar 
God op. In verkiezing en heiliging schept de Geest de tekenen van het rijk van God en zo 
geeft hij uitbreiding aan het rijk van Christus. Van Ruler verwerpt het vaak gemaakte 
onderscheid tussen het objectieve heil in Christus en het subjectieve in de Geest. Het rijk 
van God is volgens Van Ruler op tweevoudige wijze ‘in het vlees’ aanwezig: in de 
‘vleeswording van het Woord’ en in de ‘uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees’. Als 
daad van God is ook het werk van de Geest heilsfeit in de geschiedenis en in al zijn 
subjectiviteit objectief te noemen.  
Van Ruler weerspreekt zo de gedachte dat de objectieve openbaring afgesloten zou zijn met 
de opstanding van Christus. Zijn opvatting van de hemelvaart als verberging van het leven 
van de verrijzenis en zijn nadruk op de wederkomst van Christus impliceren reeds dat de 
openbaring niet afgesloten kan zijn, maar dat zij wacht op de voltooiing van het rijk van 
God, wanneer alles openbaar zal worden gemaakt. Het is daarom van het grootste belang 
om het provisorische, voorlopige karakter van heel de ‘messiaansch-pneumatische 
tegenwoordigheid van God in het vlees’ in het oog te houden, want alleen dan komt het 
werk van de Geest nooit tegenover het werk van Christus te staan, maar blijft de 
dynamische pluriformiteit en het tekenkarakter van de openbaring in zijn totaliteit 

                                                 
243 Cf.: Ibid., 129-130. Van Ruler ageert met deze ruimere opvatting van de pneumatologie zowel tegen 
bepaalde opvattingen binnen het orthodoxe protestantisme als ook tegen Barths ‘eenzijdige’ uiteenzetting 
dat het werk van de Heilige Geest verstaan moet worden als het subjectieve moment in het 
openbaringsbegrip. Voor een breder verstaan van de pneumatologie vindt Van Ruler steun bij o.a. Kuyper, 
Gunning jr. en Noordmans. (Cf.: Ibid. 128.) 
244 Ibid., 152. 
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gehandhaafd.245 Ook in de verhouding tussen de messias en het pneuma is er sprake van 
een ‘chalcedonensische ascese’ waardoor  het werk van de messias en het pneuma enerzijds 
op elkaar worden betrokken en anderzijds uit elkaar gehaald.  
Deze laatste beweging maakt Van Ruler met name in zijn artikel Structuurverschillen 
tussen het christologische en het pneumatologische perspectief. Het ‘God in Christus’ en 
het ‘God in ons’ moet duidelijk van elkaar worden onderscheiden en daarom is het 
pneumatologisch perspectief noodzakelijk. De christologische categorieën van de 
enhypostasie en de unio personalis dienen strikt onderscheiden te worden van de 
pneumatologische categorie van de inhabitatio. De mens vindt zijn hypostase niet in God, 
maar is zichzelf en hij is als zodanig bestemd tot woonstede van God in de Geest.246 Dit 
bijzondere tegenover van God en mens komt alleen vanuit het pneumatologische 
perspectief werkelijk tot zijn recht. Op dit onderscheid berust ook het werk van de messias: 
de mens wordt àls mens verlost en de schepping àls schepping. Het Woord heeft het vlees 
aangenomen, waardoor het mens-zijn aan het God-zijn wordt toegevoegd. Maar de 
betrekking van de mens tot God ligt geheel anders. Daar is geen sprake van assumptio. De 
mens is er al en wordt daarom als zodanig aangenomen. Hier is eerder sprake van adoptio: 
de mens wordt kind van God. Vanuit het pneumatologische gezichtspunt komt er dus 
ruimte voor de mens en blijkt de vrijheid het wezen van alles te zijn. Het element van de 
plaatsvervanging van de middelaar binnen de christologie heeft iets tirannieks: Jezus 
Christus doet alles in de plaats van de mens. Daarbij is de rijkdom van het heil in Christus 
te groot om voor de enkele mens te bevatten. Van Ruler meent: ‘De grootte van de 
gemeenschap met de beneficia Christi heeft daarom geleid tot het dogma van de godheid en 
homoöusie van de Heilige Geest. God zelf was nodig om mij werkelijk te redden. God zelf 
is ook nodig om mij werkelijk gered te laten zijn.’247 Pneumatologisch is er geen sprake van 
plaatsvervanging maar van theonome reciprociteit: de mens neemt in vrijheid het heil aan 
of kiest ervoor om verloren te gaan.248 Van Ruler licht toe:  
 

‘Er is in deze reciproque verhouding van God en mens uiteraard een prioriteit van God vóór 
de mens; de reciprociteit is theonoom van aard. Maar er is dan ook te spreken van een 
inhoudelijke identiteit van de oordelen van de mens met het oordelen van God: de mens 
weet en wil en doet in de Geest hetzelfde wat God weet, wil en doet. Dat is, dunkt mij, ook 
de waarheid van de oude theopoièsis-leer. De mens wordt als God.’249  

 

                                                 
245 Cf.: Ibid., 168. 
246 Cf.: ‘De Heilige Geest werkt niet alleen in ons, maar Hij woont in ons, Hij woont bij ons in. Vanuit deze 
inwoning werkt Hij. Alle werk van de Geest moet verstaan worden tegen de achtergrond van deze 
inwoning. Inwoning: met al de tegenstrijdigheid welke daaraan eigen is.’ (A.A. van Ruler, 'Het werk van de 
Heilige Geest ' (1957), Archief Van Ruler, 446  (manuscript), 8.) 
247 A.A. van Ruler, 'Hoofdlijnen van een pneumatologie (1957),' in: Theologisch werk, deel VI (Nijkerk: 
G.F. Callenbach B.V., 1973), 10. 
248 Cf.: ‘In de incarnatie drukt God de zaak met nog meer geweld door dan in de roeping en verkiezing van 
Abraham. De gehele bijzondere openbaring van God heeft als noodmaatregel iets van dat forcerende aan 
zich. Dàt alles nu incorporeert de kerk als lichaam van Christus. In haar is op de een of andere manier in het 
heden present, wat God aldus forcerenderwijze in Christus en in Israël heeft gedaan. Als men over de kerk 
alleen weet te spreken in de zin van een voortzetting van de incarnatie, vult het goddelijke geweld, dat in 
het εφ`άπαξ van het Christusereignis is gegeven, het hele continuüm van de tijd. Een meer bezonnen, een 
zuiverder katholieke denkwijze zal hier liever de trinitarische spreiding in het denken bewaren en de kerk 
als lichaam van Christus vooral verstaan vanuit de nieuwe inzet van God in de uitstorting van de Heilige 
Geest. In het pneuma komt de mens weer aan bod, in een tegenover met God, ook in een tegenover met 
Christus.’ (Van Ruler, 'Theocratie en tolerantie (1966),' 199.) 
249 Van Ruler, 'TW VI,' 12. 
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Het werk van de Geest ten opzichte van de enkele mens bestaat in het buigen van de wil, 
opdat de mens het leven werkelijk leert beamen.250 Al eerder werd het structuurverschil 
tussen het pneumatologische en christologische perspectief ter sprake gebracht ten aanzien 
van verlossing en verzoening. Het eenmalige offer van Christus brengt verzoening in de zin 
van expiatio en placatio. Dit is een zaak tussen God de Vader en God de Zoon.251 Van 
Ruler zegt:  
 

‘En dan trek ik de conclusie: hoe ‘anselmiaanser’ men denkt over het heil in Christus, des te 
meer is een eigen relatief zelfstandige pneumatologie nodig. Wanneer de kern van het heil 
in Christus zo alleen voor Gods ogen openbaar is, dan moet voor onze ogen nog onthuld 
worden, wat in hem, in zijn kruis en opstanding – is geschied. Dat is de noodzakelijkheid 
van de uitstorting van de Heilige Geest, de inzetting van het apostelambt en de 
samenroeping van de belijdende gemeente.’252  

 
Pneumatologisch is er daarom sprake van reconciliatio tussen God en mens, van heiliging 
en verheerlijking. De eenmalige uitstorting van de Geest heeft dan ook een zekere 
continuïteit: hij woont in de mens en de tijd wordt vervuld van het heil dat in Jezus Christus 
is verworven. Vanuit het perspectief van de Geest komt daarom de gehele schepping en de 
geschiedenis, de mens, de kerk en de staat in beeld. Pneumatologisch gezien is er dan ook 
ruimte voor synthese tussen het bijzondere en het algemene.253 De christologie heeft een 
meer exclusief en intolerant karakter en rekent met de categorieën van algenoegzaamheid, 
onfeilbaarheid en zondeloosheid. Volgens Van Ruler staat de Geest in een ruimere 
betrekking tot de schepping dan Christus, omdat deze laatste voornamelijk in relatie tot de 
schuld en de zonde van mens en wereld staat. Eschatologisch bezien wordt dit verschil in 
betrekking nog groter omdat de Geest het onderpand en de Parakleet voor de mens is en 
daarmee de betrekking op de eeuwige toekomst. In essentie zijn alle genoemde 
structuurverschillen te herleiden tot het volgende onderscheid:  

                                                 
250 Cf.: ‘Het wezenlijke van het werk van de H.G. bestaat dus in: het buigen van de wil!! Dat is de 
tegenstrevende wil: hij wil wel, de mens kan een hele massa – maar hij wil verkéérd!! Het buigen van de wil 
is dan ook geen opheffing van de wil, maar een bewerken van de wil zó dat de wil weer vrij wil wat God 
wil. Dit buigen is echter een zo enorme worsteling van God met de mens, dat het ook een breken en een 
verbrijzelen van de wil, d.w.z. van de tegenstrevende wil, is; daarop komt alles aan, dat de mens gaat willen 
wat God wil; en dan ook: dat hij gaat weten wat God weet: dat is de verlichting van het verstand (naast de 
vrijmaking van de wil) – ten diepste de verkiezing en de eeuwige raad. En dat hij gaat doen wat God doet: 
hij wordt mede-arbeider Gods. Hij is bereid, er te zijn, te leven, te handelen in de wereld als het rijk van 
God, naar de wil, de bedoeling van God.’ (Van Ruler, 'Het werk van de Heilige Geest ', (manuscript), 3.) 
251 Cf.: ‘Wat doet Jezus in zijn heilig lijden en sterven? Hij geeft God als oordelende Rechter over de wereld 
tot het einde toe gelijk, hij draagt de straf, die ons de vrede aanbrengt, hij volbrengt de hele wet. Zo brengt 
hij verzoening tot stand. Verzoening door voldoening. Hij lost het diepste probleem van de 
wereldwerkelijkheid op: het probleem van de schuld. Die verzoent hij.’ (Van Ruler, Ik geloof, 83.) 
252 Cf.: ‘De gave van God in Christus is niet alleen onvatbaar groot, maar ook – om zo te zeggen – 
onbereikbaar verborgen. Daarmee kom ik bij Anselmus. Sinds hem is dat, dunkt mij, steeds duidelijker 
geworden. Vooral doordat de Reformatie zijn antwoord op de vraag: cur deus homo? opnam, belangrijk 
verrijkte en als centrum van de gehele heilsprediking verstond. Anselmus en de Reformatie zochten de kern 
van het heil in de verzoening van de schuld. Maar voor de verzoening van de schuld is het wezenlijk, dat zij 
niet voor onze ogen, maar voor Gods ogen geschiedt. Dat ligt reeds daaraan, dat de schuld van de zonde per 
definitie iets is, dat alleen God ziet.’ (Van Ruler, 'TW VI,' 11.) 
253 Cf.: ‘Het pneumatologische perspectief werkt dan ook door in de kenleer: ‘De tegenwoordige kerk en 
theologie maken zich schuldig aan een schromelijke overschatting van de betekenis van de bijzondere 
openbaring: de schepping vindt haar zin en bestand puur in JC het gaat om JC. Dat is allemaal overdrijving. 
Dat ik er ben is nog veel dieper dan dat ik verlost ben.’ (Van Ruler, 'De verhouding van schepping en 
verlossing', (manuscript), 8.) 
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‘Het werk van de middelaar is in wezen alleen maar middel, het werk van de Geest is ten 
diepste alleen maar doel. In Christus woont al de volheid van de godheid lichamelijk, hij is 
onze gerechtigheid, hij is de wijsheid van God, maar het gaat daarom, dat wij een 
woonstede van God in de Geest worden, een Gode aangenaam offer brengen en zijn, zodat 
de wijsheid van God, die Hij in de schepping had gelegd, weer opstraalt. Dan pas, door het 
werk van de Géést, in òns, komt God tot rust, dan is Hij waar Hij wezen wil; in het werk 
van de middelaar is Hij alleen maar aan de gang.’254 

 
Van Ruler verklaart de zegswijze dat de Geest ‘de Geest van Christus’ is, dan ook als volgt: 
de Geest poneert de Christus en hij doet het werk van de messias zich voltrekken. In deze 
zin omvat het pneuma de messias. De messias is volgens het Bijbels getuigenis de 
eigenlijke drager van de Geest, het enige punt in de werkelijkheid waarin de Geest ten volle 
kan wonen. Vervolgens kan door het werk van de messias de Geest ook wonen in de kerk 
en de wereld. Van Ruler noemt de messias daarom ‘in strikt-origineelen zin 
pneumatophoor’.255 Het pneumatologische en het christologische zijn twee momenten in de 
waarheid van de vervulling. De verhouding tussen beiden kan als volgt worden 
geformuleerd: de Christus vervult door de Geest alle dingen en is zò, op de wijze en in de 
kracht van de Geest, de messias.256 Hierdoor wordt de geschiedenis na Christus ook zinvol, 
omdat daarin de beslissing voor de mens valt om het heil en het leven al dan niet te 
beamen.257 
In de lijn van de theologie van Calvijn, de theoloog van de Heilige Geest, wil Van Ruler zo 
overeenkomst en onderscheid tussen de messias en het pneuma weergeven. In zijn ogen 
slagen de Grieks-orthodoxe kerk en de Rooms-katholieke er niet in om het werk van de 
Geest te onderscheiden van dat van Christus. Ditzelfde geldt voor wat Van Ruler het 
‘nieuw-protestantisme’ noemt. Slechts wanneer het klassieke trinitarische dogma wordt 
beleden, komen de juiste verhoudingen naar voren. Daar waar de Geest buiten beeld raakt, 
verdwijnt ook veelal de eschatologische gerichtheid in het geloof. Juist het relatieve 
onderscheid tussen de Geest en Christus schept de speelruimte van de geschiedenis binnen 
het rijk van Christus. Van Ruler stelt: ‘De gave van den Geest houdt de eerste en de tweede 
komst van den messias uiteen; zij schraagt de wanden der christelijke existentie, de 

                                                 
254 A.A. van Ruler, 'Structuurverschillen tussen het christologische en het pneumatologische gezichtspunt 
(1961),' in: Theologisch werk, deel I, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: Callenbach, 1969), 190. 
255 Cf.: Van Ruler, De vervulling van de wet, 170. 
256 Cf.: Ibid., 174-175. Dat Christus door de Geest alles vervult, impliceert dan ook dat hij het Oude 
Testament vervult.  
257 Cf.: ‘Valt in het propter eum, in het cum eo, in het in nobis, in het post eum, valt met andere woorden in 
datgene wat in onze levenstijd geschiedt op geen enkele wijze een beslissing en wel een beslissing, die even 
belangrijk is in het heilsproces als de beslissing, die op Golgotha viel? Als men het niet waagt, om deze 
vraag in een positieve zin te beantwoorden, moet men de zin van de tijd en van de geschiedenis post 
Christum natum theologisch laten vallen. Daarmee zal dan als consequentie ook wel gegeven zijn, dat men 
òf de schepping van de wereld niet meer als daad van God kan verstaan, òf niet meer als geheel eigen daad 
van God en slechts als moment in de eigenlijke en enige daad van God, de daad van de 
incarnatie.’‘Daartegenover dunkt mij, dat het een legitieme aangelegenheid is van een volgroeide 
trinitarische theologie, om er nadruk op te leggen, dat in het werk van de Heilige Geest opnieuw een 
goddelijke beslissing valt, die dan niet alleen een beslissing over ons, maar ook een beslissing in ons is, en 
daarom niet slechts een beslissing van God, maar een beslissing van God op dusdanige wijze dat het ook 
onze persoonlijke beslissing is. Pas wanneer God het zover met ons gebracht heeft, is Hij – althans in het 
teken der vervulling – tot zijn doel gekomen.’ (Van Ruler, 'TW VI,' 23-24.) 
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hemelvaart eenerzijds en de wederkomst anderzijds; zij schept ruimte voor de christelijke 
existentie; ja, zij schept de christelijke existentie als zoodanig.’258  
Omdat de Geest constitutief is voor de christelijke existentie in haar geheel, kan het werk 
van de Geest niet gereduceerd worden tot het individu, zoals vaak in de theologie gedaan 
wordt. Volkeren, staten, de cultuur, de kerk, het kosmische en het alledaagse: dit alles krijgt 
zijn betekenis door het werk van de Geest dat veel pluriformer is dan het werk van Christus 
en ten volle katholiek.259 In het werk van de Geest wordt de volledige waarheid 
meegedeeld.260 Maar dan blijkt weer de wederkerige verhouding tussen de Geest en 
Christus: de uitstorting van de Geest kan niet los gedacht worden van de hemelvaart en het 
werk van de Geest is dan ook verbonden met de verhoogde Heer. De messias en het 
pneuma zijn niet identiek, maar er bestaat wel een volstrekte identiteit van de vervulling 
van alle dingen: Christus vervult door de Geest alle dingen.  
Volgens Van Ruler noemt Calvijn deze eenheidsopvatting de modus spiritualis. De 
waarheid van Christus is een spirituele waarheid die echter diep insnijdt in de werkelijkheid 
door het scheppende en herscheppende werk van de Geest. Hij zegt: ‘Dit is de vólle inhoud 
van de realiteit der vervulling: de gratia interna, infusa en spiritualis, waarin het rijk Gods 
ingaat en opgenomen wordt in de existentie, om daarin te worden uitgedrukt!’261 Wat deze 
vervulling precies inhoudt, blijft voor de mens onpeilbaar en in deze bedeling staat hij 
daarom voor de dualiteit van heil en existentie. Christologisch bezien bepleit hij het grote 
belang van de leer van de enhypostasie, waarbij niet gesproken kan worden van een 
godmenselijke natuur. In pneumatologisch opzicht moet de inwoning van de Geest strikt 
verstaan worden vanuit de uitstorting. In tegenstelling tot wat de theologie gewoon is te 
stellen, wil Van Ruler de intimiteit van de gratia interna niet antropologisch vanuit het 
innerlijk van de mens begrijpen, maar eschatologisch vanuit het rijk van God.262 Dan wordt 
het volgende duidelijk: ‘Het gaat om ons en om deze wereld en daarom, dat wij onszelf als 
beeld van God en deze wereld als zijn rijk beleven. Dat doet de Geest ons aan. Hij is 
uitgestort en hij woont bij ons in.’263  
Zo is het voor Van Ruler van het grootste belang dat de wederkerigheid tussen messias en 
pneuma altijd wordt benadrukt. Deze is volgens hem ook de grondstructuur van het 
Apostolicum:  
 

‘Het apostolische symbool heeft dit alles samengevat in de formule: conceptus de Spiritu 
Sancto. De messias zelf, zijn messianiteit en zijn messiaanse werk zijn spirituele, 
messiaanse realiteiten, waarheid en werkelijkheid in de Heilige Geest. Hij wordt door het 
pneuma aan alle kanten omvat. Dat geeft aan de Geest een meerwaarde ten opzichte van de 
messias. Het geeft echter aan de Geest ook een gerichtheid op de messias: de Geest werkt, 

                                                 
258 Van Ruler, De vervulling van de wet, 186. 
259 Cf.: ‘Daarom moet men katholiek denken over het werk van de H.G: het is veelvoudig!! : mystiek en 
zedelijk; individueel en gemeenschappelijk; actueel en traditioneel; kerkelijk en cultureel; profetisch en 
sacramenteel; ambtelijk en persoonlijk. De uitersten: de H.G. werkt in en op de wijze ván het hart en de 
staat.’ (Van Ruler, 'Het werk van de Heilige Geest ', (manuscript), 9.) 
260 Cf.: ‘In der rein christologischen Situation kann nicht alles ausgesagt werden. Der Geist ist aber der 
Geist der Wahrheit. In ihm kann die ganze Wirklichkeit, wie sie in den Händen Gottes ist un wird, 
ausgesagt werden. Der Geist wird in die ganze Wahrheit führen. Darin liegt etwas endgültiges. Erst im 
Geist kommt Gott in seiner Selbstoffenbarung und Selbstmitteilung zu seinem Ziel. Wir werden dann eine 
Wohnstätte Gottes im Geist (Eph. 2:22). Gott komt in uns noch mehr zur Ruhe als in Christus.’ (A.A. van 
Ruler, 'Christologie und Pneumatologie ' (1958), Archief Van Ruler, 475 (manuscript), 1.)  
261 Van Ruler, De vervulling van de wet, 208. 
262 Cf.: Ibid., 224. 
263 Van Ruler, 'TW I,' 184. 
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òpdat de messias er  zijn en werken kan. Zo is er heilshistorisch een wederkerige 
verhouding tussen de messias en het pneuma. Men kan dit samenvatten in de these, dat God 
in de tijd van de vervulling alles doet in de messias en door het pneuma of ook door de 
messias en in het pneuma.’264 

 
Tot slot gaat Van Ruler nog één stap verder in zijn doordenking van de verhouding tussen 
messias en pneuma, namelijk door de vraag te stellen wat hun betrekking is tot de zondeval. 
Wanneer men de zondeval verstaat tegen de achtergrond van het scheppingsmiddelaarschap 
van de Zoon, dan is de zonde slechts te zien als een volslagen absurditeit. Daarom dient dit 
vraagstuk eveneens vanuit de pneumatologie benaderd te worden. Van Ruler meent:  
 

‘In de Logos stáát alles misschien eeuwig, in het pneuma geschiedt in elk geval iets. Is er 
niet een raadsbesluit van God omtrent de zondeval? En is deze ordinatio van de zonde 
pneumatologisch niet enigermate te verstaan? Is de Geest niet degene die het schepsel door 
de realiteit van de schuld, de meest interne relatie tot de Schepper als gestalte der liefde, 
heentrekt? In elk geval kan men de val en de zonde niet denken buiten het handelen van 
God in de Geest om!’265  

 
De zonde wordt nu een beslissende factor in de relatie van God en mens waardoor de 
werkelijkheid geheel en al de wereld van God blijft. De schuld en het kwaad worden op één 
of andere wijze geïntegreerd in Gods genade en de demonen zullen worden tot zijn 
voetbank. Het gehele proces van de geschiedenis zal worden samengevat en door het 
oordeel van God heen gaan. Deze allesomvattende synthese betekent echter niet dat men 
moet overgaan tot een alverzoeningsleer. Dat zou een schending betekenen van de 
humaniteit en de geschiedenis van haar zin ontdoen. Van Ruler meent: ‘De mens is alleen 
mens, als in zijn levenstijd in alle vrijheid een beslissing valt, die voor eeuwig geldt. Als 
het accent van de eeuwigheid niet meer op de tijd staat, wordt de tijd waardeloos.’266 
Samengevat kan worden gesteld dat zowel het christologisch als het pneumatologische 
perspectief nodig is, omdat vanuit het christologische gezichtspunt de inwoning van het 
goddelijke in de mens Jezus tot nestorianisme moet leiden. De aanraking en de inwoning 
door de Geest brengen een vermenging van het heil in Jezus Christus met de gevallen 
existentie van de mens teweeg, die christologisch bezien tot monofysitisme moet leiden.  
  

‘Omgekeerd is de gedachte van de volmaaktheid christologisch geboden en 
pneumatologisch verboden: wie in hem blijft, zondigt niet en is zonder schuld, maar de 
Geest doet al zijn werk in de bittere strijd met het vlees. Voor de gehele christologie is de 
gedachte van de plaatsvervanging van fundamentele betekenis: de messias doet zijn werk en 
is zelfs de messias in onze plaats – maar in het werk van de Geest is het steeds de Geest, die 
mèt ons getuigt en bidt en zucht.’267  

                                                 
264 Van Ruler, 'TW VI,' 19. 
265 Ibid., 38. 
266 Cf.: ‘Men zou kunnen spreken van een felix culpa. De felicitas, de gezegende vruchtbaarheid van de 
culpa kan men daarin zoeken, dat men in de schuld het diepste in de situatie van het schepsel, in de 
condition humaine ervaart en doormaakt. Of ook daarin, dat het door de schuld komt tot het hoogste of 
misschien beter: óók tot het diepste in God, namelijk tot zijn genade. Of ook daarin, dat men door de 
ervaring van de schuldbelijdenis en de genadeverkondiging vanwege beider intrinsieke verschrikkelijkheid 
vuurvast wordt en overgaat van het posse non peccare naar het non posse peccare. In ieder geval: zo of zo 
zou ook de schuld als moment geïntegreerd worden in de eeuwige lofzang van het rijk van de heerlijkheid.’ 
(A.A. van Ruler, 'Bijbelse toekomstverwachting en aards perspectief (1968),' in: Theologisch werk, deel II 
(Nijkerk: G.F. Callenbach N.V., 1971), 229.) 
267 Van Ruler, 'TW VI,' 21. 
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Van Ruler meent daarom dat God pas vanuit pneumatologisch perspectief volledig 
menselijk wordt, in de zin dat dan het goddelijk spreken en oordelen volledig menselijk 
wordt zodat er sprake is van inhoudelijke identiteit.268 

4.3.8 God de Zoon neemt het menselijke vlees aan 

Zojuist was er reeds sprake van het scheppingsmiddelaarsschap van de Zoon. Wanneer men 
nu uitgaat van de historische Jezus op grond van het nieuwtestamentisch getuigenis, dan 
dient men om de intentie van de evangelisten en de apostelen zuiver te verstaan, in het 
dogmatisch spreken wel onderscheid te maken tussen God de Zoon als tweede persoon van 
de triniteit en God de Zoon die het menselijke vlees heeft aangenomen. De kosmologische, 
ontologische en soteriologische spreekwijzen kunnen niet zomaar door elkaar worden 
gehaald. Over het werk van de verzoening en de verlossing moet men werkelijk vanuit de 
plaatsvervanging denken en stellen dat Jezus Christus de middelaar is en dat het God de 
Zoon is die in het menselijk vlees lijdt, om zo het theopaschitisme te vermijden, aldus Van 
Ruler.269 Tevens kan men niet zeggen dat de wereld door Jezus van Nazareth of de Logos 
incarnatus is geschapen.270 Het scheppingsmiddelaarschap kent dus niet de categorie van 
de plaatsvervanging, waarmee is gezegd dat de geschapen mens in beginsel en uiteindelijk 
rechtstreeks tegenover de Schepper staat. Het middelaarschap van Christus in 
soteriologische zin is plaatsvervangend en noodzakelijk geworden vanwege de zonde. Maar 
in het eschaton zal de Zoon het menselijk vlees afleggen en zal de mens weer in al zijn 
naaktheid voor de drie-ene God staan.271 Daarmee is ook gezegd dat de ontologische 
volgorde zodanig is dat het verlossingsmiddelaarschap volgt op het 
scheppingsmiddelaarschap. De Zoon heeft reeds met al het geschapene een band en 
Christus werk kan niet gereduceerd worden tot de verlossing. Hoewel de zonde op één of 
andere wijze een plaats dient het hebben in Gods eeuwig raadsbesluit, kan men over 
Christus niet spreken vanuit een supralapsarisch standpunt. Het verlossingswerk is een 
noodmaatregel die er slechts op gericht is dat de schepping weer geheel voor Gods 
aangezicht komt te staan.272  
Naar de kant van de historische Jezus toe betekent dit dat de eeuwige Zoon daadwerkelijk 
het vlees heeft aangenomen, maar dat vanuit dit verlossingmiddelaarschap van Christus 

                                                 
268 Van Ruler, 'De noodzakelijkheid van een trinitarische theologie (1956/1967),' 17. 
269 Cf.: ‘Wie is gestorven? Aan de ene kant moet men zeggen: God zelf is gestorven. Maar daar moet men 
meteen aan toevoegen: namelijk God als God de Zoon. Dus niet de hele drieënige God. Aan de andere kant 
moet men zeggen: maar het was God de Zoon in het menselijke vlees, dus de mens geworden God. Daar 
moet men dan nog drie bepalingen bij bedenken: ten eerste dat hij ook dit werk van het sterven ambtelijk, 
als middelaar, in onze plaats heeft volbracht; ten tweede dat hij naar en aan en in zijn menselijke natuur is 
gestorven; en ten derde dat het ondertussen dan toch maar God de Zoon was, die stierf naar zijn 
aangenomen menselijke natuur.’ (Van Ruler, Ik geloof, 92.) 
270 Hier richt Van Ruler zich voornamelijk tegen Barth, zoals uit onderstaand citaat blijkt. 
271 Van Ruler, 'TW I,' 59-62. 
272 Ibid., 65. Cf.: ‘In ieder geval ben ik van oordeel, dat mijn stelling, dat de incarnatie in het eschaton wordt 
opgeheven, consequent in het perspectief ligt van de Reformatie en haar interpretatie van het evangelie, de 
existentie en het zijn. Ik denk met name aan de twee grondstellingen van de Reformatie: ten eerste dat de 
iustitia originalis niet supranatualis, maar naturalis is en ten tweede dat de genade van het evangelie bestaat 
in de iustificatio impii. Deze twee stellingen toch houden in: dit bestaan, dit aardse tijdelijke bestaan in de 
wereld, dat is het, wat God wil, waarom het Hem te doen is en als de mens dat niet wil, in zijn zonde, dan 
wordt hij toch, door Gods genade, zondaar zijnde, opnieuw geponeerd, voor Gods aangezicht. Het telos van 
de mens ligt niet in het wezen van God, maar in zijn eigen leven voor Gods aangezicht, naar zijn wil.’ 
(Ibid,. 172). 
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nooit een antropologie kan worden gedestileerd, zoals de moderne theologie voortdurend 
pleegt te doen. Zelfs Barths christomonisme loopt hierop uit. Van Ruler stelt echter dat 
Christus niet tot ideogram van de ware menselijkheid en de medemenselijkheid moet 
worden gemaakt. Juist het feit dat hij een historische figuur is, maakt elke vorm van 
ideologisering onmogelijk. En zo hij al de ware menselijkheid vertoont, dan bedenke men 
wel dat hij dat doet als God in het vlees, oftewel plaatsvervangend en dat hij zo de 
menselijke schuld zichtbaar maakt.273  
In zijn bespreking van het Apostolicum maakt Van Ruler hetzelfde onderscheid tussen de 
eeuwige Zoon en de Zoon in het vlees. In het tweede artikel staat niet het wezen van God 
centraal, maar het werk van God de Zoon in de historische persoon Jezus Christus. 
Christenen stellen volgens hem Jezus op één lijn met God en geloven in de mensgeworden 
God. Dit geloof staat geheel in het perspectief van de unio mystica cum Christo: de mens 
wordt ingeplant in de middelaar, aldus Van Ruler. Vanuit deze optiek meent hij dat men er 
goed aan doet om niet onvervaard tot Jezus te bidden, maar slechts tot de drieënige God. De 
schepselmatige natuur van Jezus Christus verdient niet de eer die God toekomt. De 
middelaar doet de mens juist vrijmoedig tegenover God staan.274 Tegelijkertijd blijft hij met 
Van der Leeuw spreken van de mythhistorie van Jezus om aan te geven dat hij als de 
verlosser niet geheel binnen het historische begrippenkader valt. Men moet halt houden 
voor het mysterie van zijn persoon en de historisch-kritische wetenschappers kunnen 
slechts wat aan dit mysterie ‘snuffelen’.  
De kerk is echter gebouwd op de historische grondslag van Jezus Christus en daarmee in de 
geschiedenis verankerd. Het christelijk geloof is daarom geen ideologie te noemen of 
slechts de enig ware ideologie. Vanuit Jezus ziet de kerk de zin en de bestemming van de 
geschiedenis. Daarom is het volgens Van Ruler ook zo verbazingwekkend dat talloze 
christenen zich in de moderne tijd volledig hebben gericht op de persoon van Jezus en dan 
ook nog eenzijdig naar hetzij zijn godheid, hetzij zijn mensheid. Terwijl Jezus nu juist het 
belang van de geschiedenis toont en de mens laat weten dat hij er is en mag zijn. Men moet 
Jezus weer zuiver in zijn middelaarschap leren verstaan. Dan hoeft men ook geen aversie te 
hebben tegen de klassieke dogma’s. Over Jezus Christus heeft men wel speculatief te 
spreken, juist om het mysterie te eerbiedigen. De formule van Nicea dat de Zoon in de 
diepste kern van zijn persoon God uit God is en licht uit licht, duidt de eeuwige generatie 
aan binnen het wezen van God. Daarmee is niets verklaard, maar het is veeleer een 
lofprijzing. Van Ruler merkt op: ‘Intussen is deze belijdenis van het eeuwige zoonschap 
een kostbare parel in de geestelijke schat van de kerk. God is niet starre eenheid. Hij is niet 
het storeloze, onbeweeglijke zijn. Er is uitgang in God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid 
brengt de Vader de Zoon voort en gaat de Zoon van de Vader uit. Er is dus veelheid in God. 
Ook beweging en voortgang.’275 God is in zichzelf gemeenschap en liefde en tevens zijn in 
hem verleden, heden en toekomst verenigd.  
Tegenover alle moderne voorstellingen omtrent de mens Jezus legt Van Ruler steeds meer 
nadruk op de belijdenis dat Jezus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de 
maagd Maria. De Geest werkt in Maria en heeft haar schoot vruchtbaar gemaakt, ‘door te 

                                                 
273 Ibid., 169-170. Ten aanzien van Barths gedachten over christologie en antropologie zegt Van Ruler: ‘Is 
dat het enige, wat wij in Christus ontvangen: de ware humaniteit, niet iets niets, maar het alleroudste, het 
oorspronkelijke? Baart de hele berg van de christologische concentratie, tot in het christomonisme toe, het 
kleine muisje van een natuurlijke theologie van het allerzuiverste allooi?’ (Ibid., 169). 
274 Cf.: Van Ruler, Ik geloof, 47-51. 
275 Ibid., 59-60. 
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spreken, door te bevelen en te zegenen’. Maria moest door het gehoor het Woord 
ontvangen:  
 

‘Zo vormde de Heilige Geest uit de schoot van Maria de menselijke natuur van Jezus. Hij 
heiligde haar ook, zodat zij op alle mogelijke manieren vrij was van de zonde, zowel van de 
schuld van de zonde als van de smet, de inklevende kracht van de zonde. Vandaar dat Jezus 
de grote uitzondering op het hele menselijke geslacht is. Hij is de enige, die niet als zondaar 
is geboren, die dan ook zonder zonde is gebleven en in heel zijn leven, tot in het uur van 
zijn dood toe, geen spoor van berouw heeft getoond.’276 

 
De Geest vormt en heiligt de menselijke natuur en voegt haar toe áán de persoon van de 
Zoon van God, zo zegt Van Ruler. De Geest poneert de messias en terecht leert de kerk dat 
men met het komen van God de Zoon in het vlees kan zeggen dat God is geboren en dat 
Maria de moeder van God is.277 Elke vorm van nestorianisme wil Van Ruler vermijden. Dat 
blijkt nog meer uit de volgende karakteristieke uitspraak: ‘Daarom: wie werd geboren uit 
Maria? Niet een ‘meneer Jezus’. Die is er nooit geweest. Maar alleen de-Zoon-van-God-in-
de-menselijke-natuur!’278 En zo is Jezus Christus, de middelaar, er uitsluitend ter wille van 
de mens en zal de incarnatie in het eschaton overbodig zijn. Een grotere schending van de 
humaniteit dan het middelaarschap is er niet: God de Zoon in het vlees treedt in de plaats 
van de mens.279 De menselijke natuur heeft geen eigen hypostase in Christus.280 Het is 
daarom onzinnig om een antropologie op de christologie te willen bouwen.  
Ook moet men Christus niet poneren als de nieuwe mens en de eersteling van de nieuwe 
schepping, alsof daarmee de oude schepping zou hebben afgedaan. Met deze gedachtegang 
keert men terug tot de reeds in de tweede eeuw bestreden gnostiek of het doperdom uit de 
zestiende eeuw. De middelaar brengt geen nova creatio, maar vernieuwt de bestaande 
schepping door de schuld te verzoenen. Christus is geboren uit Maria, wat volgens Van 
Ruler wil zeggen dat de oude menselijke natuur wordt aangenomen en gered. Hierdoor 
komt het zwaartepunt van het geloof in de geschiedenis te liggen. Men heeft te doen met 
fenomenologisch vaststelbare heilsfeiten. Dit historische karakter is de grote ergernis van 
het christelijk geloof. Men moet deze ergernis niet deels wegnemen door de incarnatie zo te 
interpreteren alsof God nu vereenzelvigd wordt met het historische proces en wordende is 
of tot groter bewustzijn van zichzelf komt. Van Ruler stelt: ‘Hij kan niet vereenzelvigd 
worden met zijn schepping. Hij is niet wordend. Hij is zichzelf en verder handelt Hij.’281 

                                                 
276 Ibid., 67-68. 
277 Over de belijdenis van de maagdelijke geboorte kan men zich in de moderne tijd vanuit 
‘wetenschappelijke’ overwegingen erg opwinden. Geheel ten onrechte, zo meent Van Ruler: ‘Wie is Jezus? 
Dat is de grondvraag. Het christelijke antwoord luidt: hij is God de Zoon in het menselijke vlees. Hij 
bestond, als God de Zoon, reeds voor zijn geboorte. Door zijn geboorte ontstond hij als God de Zoon in het 
menselijke vlees. Wanneer we dat tot op de grond toe vasthouden, lijkt het erop, dat de uitschakeling van de 
man en dus de maagdelijkheid van de ontvangenis volmaakt vanzelfsprekend is. Zij is gewoon een moment 
in de geboorte van God de Zoon. Zij is zo vanzelfsprekend, dat zij helemaal niet zoveel bijzonders zegt. Zij 
voegt er eigenlijk niets nieuws aan toe.’ (Ibid., 79-80.)  
278 Ibid., 68. 
279 Ibid., 72. 
280 Wanneer Van Ruler spreekt over God de Zoon in het vlees als unio personalis, leert hij de anhypostasie 
van de menselijke natuur in Christus: ‘Das bedeutet auch, dass die vom Logos angenommene menschliche 
Natur (die natura assumpta) keine eigene Hypostasis hat, sondern ihre Hypostasis findet in dem Logos 
selber.’ (Van Ruler, 'Christologie und Pneumatologie ', (manuscript), 6.) 
281 Van Ruler, Ik geloof, 69-70. Met name verwerpt Van Ruler Barths theantropologie. Mogelijkerwijze 
slaan zijn opmerkingen over de wordende God ook op de theologie van Rahner en in zijn spoor die van 
Schoonenberg. In ieder geval lijkt hiermee ook de procestheologie veroordeeld te zijn. 
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Met deze bepalingen is alle vernieuwingstheologie en met name die van barthiaanse snit bij 
de wortel afgesneden en motiveert hij zijn pleidooi om niet alleen christologisch, maar 
vooral ook pneumatologisch te spreken over de verhouding tussen God en mens.282 
Aangezien theologisch Nederland grotendeels onder invloed stond van Barths theologie, 
komt deze kritiek op het christocentrisme hard aan. Kenmerkend voor zijn verhouding tot 
Barth is het volgende citaat  
 

‘De Kirchelijke Dogmatik van Karl Barth is een illuster voorbeeld van zo’n speculatieve 
systematisering van het bijbelse denken en spreken, met name van de bijbelse stelregel ‘Ik 
zal uw God zijn en gij zult mijn volk zijn’ en van de naam ‘Jezus Christus’. Zoiets leidt 
onvermijdelijk tot gedrochtelijkheden. Ik noem bij wijze van voorbeelden het schema ‘de 
schepping als uitwendige grond van het verbond en het verbond als inwendige grond van de 
schepping’; de stelling dat God zichzelf kiezende als God van de mens zichzelf in deze 
keuze naar zijn wezen constitueert; het adagium dat God niet alleen noëtisch, maar ook 
ontisch daarin opgaat, dat hij God in Christus is; het theologoumenon dat de incarnatie niet 
slechts een perfectum maar een permanent perficere is; de losse opmerking, die niet meer 
dan een slip of the pen kan zijn, dat Jezus van Nazareth de wereld heeft geschapen. Dat zijn 
voor mijn besef allemaal verschrikkelijke gedrochtelijkheden. Ze zijn levensgevaarlijk 
zowel ter zake van de interpretatie van het evangelie en het daarin gegeven heil als ter zake 
van het levensgevoel en het Seinsverständnis, waartoe zij ons leiden. Kort gezegd: op alle 
ontologische vragen worden soteriologische antwoorden gegeven en alle soteriologische 
antwoorden worden geontologiseerd. Het evangelie dreigt met een en ander omgezet te 
worden in een christosofische ideologie. Men moet het bijbelse spreken en denken ook niet 
systematiseren. Men moet ernaar luisteren als naar een verhaal.’283 

 
Hoewel Van Ruler wel speculatief maar niet al te scherp systematisch over het wezen van 
God wil spreken, meent hij dat het gebrek aan sytematische gevoeligheid de 
vernieuwingstheologie opbreekt. Het nieuwe wordt niet meer getoetst aan de traditie, maar 
bejubeld omdat het nieuw en vernieuwend zou zijn. In het besef dat ook de eigen tijd maar 
een rimpeling is in de wereldgeschiedenis, kan men haar enigszinds relativeren en het 

                                                 
282 Deze kritiek treft overigens ook elke vorm van ‘lage christologie’, waarbij Van Ruler onder andere doelt 
op de theologie van D. Sölle. Hij vat zijn gehele kritiek op de moderne christologische ontwerpen als volgt 
samen: ‘Er gaan tegenwoordig twee christelijke ketterijen onder ons om, waartegen we tot het uiterste op 
onze hoede moeten zijn. De ene ketterij luidt: de ware menselijkheid is alleen te vinden vanuit Jezus, vanuit 
zijn natura assumpta, de antropologie moet geheel vanuit de christologie worden opgebouwd. In deze 
ketterij vergeet men de ambtelijkheid van de incarnatie, het middelaarschap van Jezus, het enhypostatische 
karakter van zijn menselijke natuur, het plaatsbekledende van zijn werk, zijn godheid. Dat zijn allemaal 
elementen in zijn menselijkheid, die tot geen prijs in onze menselijkheid behoren te worden opgenomen. De 
andere ketterij luidt: juist zijn plaatsbekleding, zijn er-voor-anderen-zijn, zijn pro-existentie, die veel 
belangrijker is dan zijn prae-existentie, is de enige ware menselijkheid, daar moeten wij ook in 
binnentreden: Jezus is pro-existent, de kerk is pro-existent, de christen is pro-existent, ja de mens is pro-
existent. Ik acht deze opvatting een schending van de humaniteit.’ (Van Ruler, 'Menselijkheid in de 
theologie (1967),' 189-190.) 
283 A.A. van Ruler, 'Evangelie en ideologie (1968),' in: Theologisch werk, deel II (Nijkerk: G.F. Callenbach 
N.V., 1971), 67. Waar Van Ruler Barth tijdens zijn studie kritiekloos las en hem als de autoriteit binnen de 
theologie had aanvaard, groeide later de kritiek: ‘Eerst ter zake van de verhouding van de kerk en de staat- 
Hoedemaker en Barth zijn niet te combineren; daarin geloof ik mijn leermeester Haitjema niet meer te 
begrijpen. Vervolgens kwam Barths waardering voor het oude testament als spiegel van de verwerping. Ik 
meen namelijk dat het oude testament het theocratisch beeld is dat ons op de berg getoond wordt. Verder 
zijn verwerping van de kinderdoop. Nja, en van daaruit, in het algemeen, zijn waardering van de 
geschiedenis, het apostolische proces van de kerstening en van de wereld als slechts de Bühne waarop het 
verbond van de genade vertoond wordt. Alles samengevat: zijn concentratie van al het waardevolle in 
Christus.’ (G. Puchinger, Hervormd-gereformeerd, één of gescheiden? (Delft: Meinema, 1969), 356.) 
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gezag van de traditie erkennen. Van Rulers visie op gezag en traditie zal hierna worden 
besproken. Tot besluit van dit hoofdstuk zal zijn opvatting over het filioque kort worden 
weergegeven. Op de plaatsen waar hij uitgebreider over deze bepaling spreekt, plaatst hij 
het zelf ook geheel onderaan zijn betoog over de verhouding tussen de Zoon en de Geest. 
Het is volgens hem namelijk een immanent-trinitarisch vraagstuk, dat niet zonder meer te 
vereenzelvigen is met de heilshistorische vraag naar de verhouding van de Geest en de 
Zoon.  
Volgens Van Ruler is het onderscheid tussen de Westerse en Oosterse kerken minder groot 
dan vaak gesuggereerd wordt. Het Oosten belijdt evenzeer de wezensgelijkheid van de 
Zoon met de Vader en kan ook zeggen dat de Geest door de Zoon uitgaat. Hij ziet hier geen 
vermeend binnen-trinitarisch subordinationisme in. En het Westen heeft nooit willen 
zeggen dat er twee principia of twee spirationes ten grondslag liggen aan de processie van 
de Geest. Daarbij hebben beide posities zo hun eigen probleem: ‘De moeilijkheid van de 
oosterse positie schijnt mij daarin te liggen, hoe de Zoon en de Geest onderscheiden 
gedacht kunnen worden, als er geen relatie in de zin van de opera ad intra tussen hen is. De 
moeilijkheid van de westerse positie ligt in de vraag, hoe men bij het filioque de stelregel 
‘opera ad intra sunt divisa’ kan vasthouden.’284 Tevens wordt het uit de Zoon in de moderne 
Westerse theologie naar Van Rulers idee te zeer zo uitgelegd alsof de Geest alleen de Geest 
van de Zoon zou zijn, terwijl hij toch in de eerste plaats de Geest van de Vader is. Hij stelt 

 
‘Bovendien: de Vader en de Zoon laten de Geest uitgaan una eademque spiratione. Als men 
dat scherp in het oog houdt, vraagt men zich onwillekeurig af, wat nu eigenlijk de betekenis 
van het filioque is. Historisch was het een noodzakelijke afweer van de Ariaan in Spanje. 
Maar voegt de Zoon nog iets eigens en verschillends in zijn ademing van de Geest toe, als 
het de ene en zelfde ademing van de Vader is? Op grond van deze overwegingen veroorloof 
ik mij, in het vraagstuk van het filioque niet meer dan een – zij het gewichtig èn moeilijk – 
schoolvraagstuk te zien. Deze houding schijnt mij met name ook oecumenisch niet zonder 
belang te zijn.’285 

 
In deze evaluatie van het filioque klinkt reeds iets door van de wijze waarop Van Ruler met 
de traditie omgaat en welke waardering hij toekent aan dogmatische bepalingen. Zijn 
traditiebegrip zal in de volgende paragraaf nader worden uitgewerkt.  
 

4.4 Op gezag van de apostelen 

4.4.1 De belijdenis van de kerk 

Welk licht valt er nu vanuit dit theocratisch perspectief aangaande de geschiedenis en het 
rijk van God op het vraagstuk van de belijdenis in de kerk? Van Ruler bepleitte zowel de 
herkerstening van de staat, als ook de reorganisatie van de kerk. Daarbij bleek dat hij de 
kerkelijke dogma’s oudtestamentisch wil funderen en tevens de nadruk legt op de 
oudtestamentische figuren van de wet, de orde, de cultus en de liturgie als lofzang aan God. 
Op grond van Gods verkiezend handelen in Israël houdt Van Ruler vast aan de idee van de 
nationale volkskerk, mede gefundeerd op de verbondsgedachte.286 God verbindt zijn naam 

                                                 
284 Van Ruler, 'TW VI,' 22. 
285 Ibid. Cf.: Van Ruler, 'Christologie und Pneumatologie ', (manuscript), 11-12. 
286 Cf.: ‘En het is een te goedkoope oplossing, te beweren dat de nationaal-symbolische vorm, welken de 
openbaring in het volksleven van Israël had aangenomen, met den Pinksterdag eenvoudig is afgeschaft.’ 
(Van Ruler, Visie en vaart, 147.) 
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aan een volk en aan een cultuur waardoor alle christenen in zekere zin naamchristenen zijn. 
Het is volgens hem goed gereformeerd om het particuliere karakter van de uitverkiezing te 
eerbiedigen, zonder ultra-gereformeerd te worden en het kerkelijk isolement te verkiezen 
zoals de neocalvinisten. Dat in een volkskerk talloze doopleden en naamchristenen zijn, is 
zo beschouwd geen gebrek maar teken van Gods werking in het vlees. Daarbij kan de 
belijdeniskwestie in de kerk niet op de spits worden gedreven, want ondanks hun soberheid 
hebben de reformatoren nu juist ten aanzien van de belijdenis voor een enorme uitbouw 
gezorgd. In het reorganisatieproces van de Nederlandse Hervormde Kerk is dit besef van 
belang en de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland zijn een goede 
spiegel om aan hypertrofie van de belijdenis te ontkomen. De kwesties Geelkerken (1926) 
en Schilder (1945) maken het verschil tussen ultragereformeerd en oergereformeerd 
pijnlijk duidelijk, aldus Van Ruler. 
Net als Noordmans meent hij dat de belijdenis meer een functie binnen de kerk heeft dan 
dat zij een vaste plaats inneemt. In haar belijdenis getuigt de kerk van de haar geopenbaarde 
vreemde waarheid. Het profetisch-apostolisch kerugma komt van buitenaf met gezag tot de 
mens en daarvan getuigt hij. De kerk heeft in al haar elementen en taken getuigend te zijn 
om zo het onderscheid met het heidendom aan te brengen. Heel haar dienst aan de wereld 
heeft verkondiging te zijn van Gods reddende handelen. Daarom staat in het 
belijdenisvraagstuk de prediking centraal. De prediking geschiedt niet slechts in de kerk, 
maar voor alles is zij de proclamatie van het koninkrijk van God in de wereld.287 En de 
crisis in de kerk is daarom gelegen in de crisis van de prediking. Dit geldt volgens Van 
Ruler zowel ter linker- als ter rechterzijde van de kerk.288 Het dogma en de belijdenis zijn 
zeer belangrijke spreekregels voor de preek, zegt hij met Noordmans. De belijdenis kan niet 
simpelweg gereciteerd worden, maar zet wel enige bakens uit ter oriëntatie om in elk 
tijdsgewricht opnieuw tot een geloofsgetuignis te komen. Het is daarom noodzakelijk, dat 
de belijdenis wordt doorleefd. 289 Het zijn niet slechts formele uitspraken, maar er zit leven 
in de belijdenis. Van Ruler noemt dit het mystiek-inhoudelijke, de religie in de 
belijdenis.290 
Het belijden der kerk is echter breder dan de prediking. In al haar facetten heeft de kerk een 
getuigenis te zijn van haar gemeenschap met Christus.291 De kerk heeft als historische 

                                                 
287 A.A. van Ruler, De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde (Nijkerk: Callenbach, 1948), 52. 
288 Cf.: ‘Over de hééle linie is er de nood der prediking. Ook in de tusschengroepen. Overal zit het 
heidendom en het humanisme. En allerwegen lijdt de prediking aan een ontzaglijke verarming en uitholling. 
Waar is werkelijk de schrift aan het woord in de prediking? De schrift in haar volheid en veelheid, in haar 
verwardheid en tegenstrijdigheid, in haar eenheid en samenklank? Om deze dingen gaat het in de 
belijdenisquaestie. Zij geven er juist het gehalte en de beteekenis aan. Men kan er zich niet van af maken, 
met te zeggen, dat het een quaestie is van splinterige, twistzieke, verstandelijke haarkloverij. De prediking 
der kerk staat er primair en centraal in. En de prediking is essentieel voor de kerk en voor de wereld en voor 
het rijk Gods. En het gaat daarom, dat het hééle Woord Gods, dat vreemd is aan onze rasziel, aan ons bloed 
en aan onzen geest, op heidenlippen en in heidenooren weerklinkt en gehoord wordt. Het gaat om niet 
minder dan om den naam Gods, dat is om de gestalte in het historische leven op de aarde, waarin God 
genadig wil wonen.’ (Van Ruler, Visie en vaart, 56.)  
289 Van Ruler stelt: ‘De echte tale Kanaäns moeten we lééren; zij heeft haar eigen verbuigingen en 
vervoegingen en haar eigen zinsverbanden. De belijdenis nu is het geheel van de regels, welke de kerk tot 
dusver vergaderd heeft voor het zoo zuiver mogelijk spreken van de taal van Woord en Geest, en welke wij 
in ons spreken niet moeten opzeggen – dat is het wezen van de scholastiek: alsmaar de schoolsche regels 
opzeggen en nooit een woord in het reëele leven spreken -, maar welke wij in ons hart hebben te bedenken.’ 
(Ibid., 71-72.)  
290 Van Ruler, De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde, 28. 
291 Cf.: ‘De kerk gaat naar haar wezen niet daarin op, dat zij belijdt. Er wordt ook geloofd en geleefd; er 
wordt gesproken en gehandeld; er is sacrament en diaconaat; eredienst en sociale activiteit. Het mystieke en 
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gestalte, als de dominant in de geschiedenis, midden in de werkelijkheid te staan en op alle 
mogelijke wijzen te spreken en te handelen. Haar belijden is ook altijd een gebeurtenis, net 
zoals Gods Woord ook altijd daad Gods is. In het kerkelijk belijden vindt er ordening 
plaats. Doordat de dingen anders worden belicht, worden ze deels al recht gezet. Op deze 
wijze functioneerden ook de diverse uitingen van het herderlijk schrijven zoals de 
kanselboodschappen tijdens de oorlog. Volgens Van Ruler kan men daarom geen strak 
onderscheid maken tussen het belijden als acte en gebeurtenis en als depositum. Zo meent 
hij dan ook dat de belijdenisgeschriften van de kerk, waaronder hij de drie oecumenische 
symbolen en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften verstaat, gezien moeten worden in 
het breder verband van de veelheid van belijdenismomenten van de kerk als geheel. Ze 
kunnen niet tot een onherroepelijke juridische wet worden verheven. Van Ruler zegt hier 
echter bij:  
 

‘Dit neemt niet weg, dat zulke geestelijke beslissingen der kerk op haar weg, dien zij door 
de eeuwen heeft afgelegd, feitelijk liggen. Zij kan er op terugkomen en ze ongedaan maken. 
Niemand beweert, dat de kerk onfeilbaar is. Maar dan moet dat ook gebeuren. En zoolang 
dat niet gebeurd is, gélden deze beslissingen. Daar zit men op de een of andere wijze aan 
vast. Ik denk bijv. aan de wijze waarop de kerk in de reformatie op haar groote beslissing 
van 1215, het dogma van de transsubstantiatie, is teruggekomen. Zoo zou het ook denkbaar 
zijn, dat zij in de twintigste eeuw op de kern van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, zeg op 
de leer van de rechtvaardiging van den goddeloze door de verzoening van de schuld der 
zonde door de voldoening aan het recht Gods, zou terugkomen. Maar dat moet dan ook 
gebeuren. En dat ware dan een reformatie in grooten stijl. Zoolang men daar niet aan wil, 
houde men zich aan de confessie. Alle vitten op futiliteiten is een strijd om beuzelingen. En 
alle doen alsof er geen confessie is, is onwaarachtig.’292  

 
De kerk heeft haar geschiedenis en traditie te eerbiedigen, juist ook omdat de geschiedenis 
volgens Van Ruler een Bijbels-christelijk begrip is. Het is de openbaring van het Woord dat 
de existentie tot geschiedenis maakt en daar kan men dus niet zomaar aan voorbij gaan.293 
Hij noemt de belijdenisgeschriften dan ook als een soort grondwet. Het gaat om het 
eigenlijke leven, de regering en de rechtspraak. Maar daaronder rust de grondwet en een 
wijziging daarin aanbrengen heeft implicaties voor alle levensverbanden. In dit kader moet 
ook de leertucht aan de orde komen. Van Ruler meent dat de leertucht een zekere 
karaktervastheid aan de kerk geeft die haar getuigenis helpt te vrijwaren van allerlei 
heidendom. Maar de leertucht heeft bovenal als kern de barmhartigheid, want alleen de 
waarachtige waarheid van God brengt redding, in tegenstelling tot halve waarheden en 
algemene medemenselijkheid. Ten derde is de leertucht er ter ere van God.294 Hij noemt het 
een hachelijke zaak om de tucht toe te passen. Er moet een historische noodzaak voor zijn, 

                                                                                                                            
het ethische, het ambtelijke en het sacramentele, het apostolische en het politiek-culturele behoren evenzeer 
tot het wezen der kerk als het confessionele.’ (Ibid., 7.) 
292 Van Ruler, Visie en vaart, 60-61.  
293 Cf.: ‘Openbaring als historisch factum. Dat is de godsdienstige wortel van de traditie.’ (A.A. van Ruler, 
'Waarom traditie nodig is ' (1957), Archief Van Ruler, 420 (anuscript), 2.) 
294 Cf.: ‘Wel zou ik daarbij meteen deze opmerking willen plaatsen, dat men zich er zorgvuldig voor moet 
hoeden, zich met name terzake van de leertucht niet in het gereformeerde slop dood te loopen. Wij hebben 
op dit punt den samenhang met de oecumenisch-katholieke kerk wel zeer noodig. Twee gevaren bedreigen 
ons hier. Het reformatorische gevaar van een té zwaar accent op de beteekenis van de leer in het kerkzijn. 
En het gereformeerde gevaar van een té zwaar accent op de beteekenis van de tucht in het kerkzijn. De 
leertucht heeft, wanneer wij het geheel van de katholieke kerk overzien, iets specifiek-gereformeerds aan 
zich. Daar zit iets kostbaars in. Gelijk in meer gereformeerde specialiteiten in kerkorde, eeredienst en 
dogma. En wij moeten deze gereformeerde kleinooden ook bewaren.’ (Van Ruler, Visie en vaart, 64.) 
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want de tucht heeft de loop van het Woord van God door de eeuwen te doorzien en in lijn 
daarmee te oordelen. De kerk heeft op apostolische wijze op het veld van de geschiedenis te 
staan en alle woorden en daden van God indachtig te zijn, om tot een werkelijk oordeel te 
komen. De kerk moet zich afvragen of zij daartoe in staat is. Daarbij: ‘In de tucht raakt de 
kerk het rijk. En zij zal alleen dàn haar tucht mogen oefenen, wanneer zij er zeker van is, 
dat zij door haar tucht niet alleen uitsluit uit de gemeenschap der kerk, maar ook uit de 
gemeenschap van het rijk Gods. Zij draagt de sleutelen des hemelrijks en niet die van een 
particuliere woning.’295 
Onder verwijzing naar Noordmans noemt Van Ruler de belijdenis dan zowel een stok om 
mee te slaan, een staf om mee te gaan en een stem om het loflied mee te zingen. ‘Zich 
vastzetten op één formuleering van de beteekenis van een belijdenis past niet bij waarachtig 
kerkelijk denken. Dat is altijd katholiek, ook in dezen zin, dat het de veelheid en de 
verscheidenheid der gezichtspunten liefheeft en vermag te omvatten.’296 In de belijdenis 
gaat het niet om menselijke opvattingen en meningen, maar om het levende Woord van 
God zelf. De openbaring als ontmoeting met God is volgens Van Ruler de grote 
vooronderstelling van elk kerkelijk belijden. Maar daarmee is de belijdenis ook altijd een 
publieke zaak. De kerk richt zich tot de overheid en zij bedrijft zending. Dat is haar roeping 
en tegelijkertijd ligt hier ook het gevaar dat de belijdenis wordt losgelaten. Van Ruler meent 
dat de belijdenis inmiddels te zeer vermenselijkt is om nog verantwoord over Gods daden 
in de geschiedenis te spreken. ‘Hier zal, als ik goed zie, het meest critieke punt in het 
belijdenisvraagstuk in de Ned. Herv. Kerk in de toekomst blijken te liggen. Al het 
gekrakeel der richtingen over de belijdenis is, daarbij vergeleken, kinderspel. Het gaat er 
dan om, of de kerk kerk zal kunnen zijn.’297 
De belijdenis ontstaat wel uit de strijd, maar dat is dan de strijd van de Geest met het vlees. 
Deze strijd blijft echter grotendeels verborgen. De dogma’s en belijdenissen van de kerk 
zijn veeleer de negatieve getuigen van het heil. Zij bepalen de grens met de ketterij, die het 
geheimenis van God als probleem opvat en dat wil oplossen. Het dogma beoogt het 
omgekeerde doel: 
 

‘Het dogma en de belijdenis lossen geen enkel probleem op; zij wijzen alleen met de grootst 
mogelijke nauwkeurigheid aan, waar precies het geheimenis ligt; en dit wijzen zij aan, 
opdat de mensch in de rechte aanbidding zou staan. Daarom is het onbegrijpelijk, dat men 
het orthodoxe dogma altijd weer verwijt, dat het intellectualistisch en rationalistisch is. Dat 
verwijt kan men tot de haeresie richten in al haar vormen, maar niet tot de orthodoxie. Ik 
denk met name aan de vier negatieve bepalingen van het chalcedonense: dat de twee 
naturen van Christus onvermengd en onveranderd, ongescheiden en ongedeeld  zijn. Daarin 
is het dogma ook in den woordvorm negatief geworden. En negatief is het ook in z’n 
strekking: Eutyches en Nestorius worden hier beiden buiten de deur der kerk gezet.’298 

 
Van Ruler noemt het een enorm waagstuk dat de Nederlandse Hervormde Kerk in de 
moderne tijd tot een actuele belijdenis zoekt te komen. Mocht de kerk daar daadwerkelijk 
toe komen, dan dient zij zich daarbij niet te laten leiden door moderne 

                                                 
295 Van Ruler, De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde, 51. 
296 Van Ruler, Visie en vaart, 65. Noordmans noemt in Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde de 
belijdenis eveneens een stok en een staf. Het beeld van het loflied ontleent Van Ruler naar eigen zeggen aan 
Gunning. 
297 Van Ruler voegt hier aan toe: ‘En er is niet één richting, die gemeten aan deze portée der problemen niet 
op een fatale wijze te kort schiet.’ (Ibid., 76.) 
298 Ibid., 78. 
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levensbeschouwingen en filosofieën.299 Als de kerk werkelijk in haar belijdenis het nieuwe 
heidendom wil bestrijden, dan zou ze het hele probleem van de moderniteit in zijn 
kerkelijke, geestelijke, culturele, filosofische en politieke strekking moeten aanvatten. Zij 
zou dan moeten getuigen tegenover de gehele moderne mensbeschouwing, die de mens als 
persoonlijkheid tot middelpunt van de werkelijkheid poneert. Volgens Van Ruler heeft de 
kerk deze voorstelling en de hiermee gemoeide problemen nooit werkelijk weerlegd maar 
veeleer met grote argeloosheid opgenomen in haar eigen doen en laten. En dat geldt niet 
alleen voor het theologische modernisme, maar ook voor het piëtisme, dat volgens hem 
niets anders is dan de kerkelijk-christelijke versie van de moderne cultuur. En op stijlloze 
wijze zingt de gehele orthodoxie mee in het democratische koor, zo meent hij. 
 

‘Alsof het christendom vanuit de openbaring Gods geen weet had van eenige eigen 
grondlijnen voor den politieken levensvorm. En alsof de kerk en haar leden in deze dingen 
alleen maar met de golven van de politieke mode op en neer konden deinen! Daarom moet 
men het moderne heidendom niet zoeken in den absoluten staat, in het nationaal-socialisme, 
het communisme en het amerikanisme. Vlak om ons heen en binnen in ons is het moderne 
heidendom met de handen te grijpen. In onze veelgeprezen, moderne democratie. In de 
vermenschelijking van het leven. In onze breede, in religieus-confessioneel opzicht neutrale 
cultuur. In al die dingen, die wij allen volmaakt vanzelfsprekend vinden en waar wij zoo 
ongeremd over jubelen, vooral sinds wij van den Duitschen tyran bevrijd zijn. Bezwaren 
tegen den geest der eeuw moeten eerst worden ingebracht, zal de kerk waarlijk tegenover 
het moderne heidendom van de waarheid Gods belijdenis kunnen gaan doen.’300 

 
Alleen wanneer de kerk deze zaken verwerkt, kan zij komen tot een werkelijk katholieke 
belijdenis die een getuigenis kan zijn van Gods historisch-eschatologisch handelen. Want 
elk belijden der kerk moet volgens Van Ruler politieke strekking hebben en werkelijk 
ingrijpen in het leven, zoals reeds bleek in zijn reconstructie van de Europese geschiedenis. 
De kerk heeft wezenlijk in de nood van de wereld te staan, in de chaos rondom het kruis. 
Nooit kan zij eigen idealen nastreven of absoluutheid opeisen. De kerk is een intermezzo, 
een functie binnen het rijk van God om Gods naam te verkondigen in de wereld. Dit moet 
men in de moderne tijd weer verstaan. De kerkelijke stromingen klagen over het verval der 
kerk, maar die crisis is normaal. Dat is haar grond. Zij moet daarover niet klagen, maar daar 
midden in gaan staan en het heil verkondigen. Juist midden in de crisis kan het tot een 
nieuwe belijdenis komen. God heerst te midden van zijn vijanden, zo zegt Van Ruler met 
regelmaat. De kerk in de twintigste eeuw lijkt deze waarheid niet meer onder ogen te 
durven zien.  

 
‘Christendom, kerk, dogma, confessie – het is alles zeer wezenlijk vermenging van 
openbaring en heidendom, daarom torso en mislukking. Zoo is de levende God op de aarde 
bezig. De wortelen van het strijdkarakter der kerk liggen in de strijdbaarheid Gods. De 
levende God is de strijdbare God en hij worstelt met de schuld der zonde. Dié moet 
verzoend! En dat kost hem al zijn krachten. En daar is hij mee bezig in de eenzaamheid 
zijner ziel.’301 

                                                 
299 Cf.: ‘Daar zou zij deze bellenblazerij van den beschaafden mensch – want meer is dat alles niet – te veel 
eer mee aandoen. In den loop der eeuwen is de kerk steeds seigneuraal aan deze verheven zaken 
voorbijgegaan. Iemand als Voetius heeft zich naar mijn inzicht al te veel opgewonden over de 
cartesiaansche philosophie. Goddank is de gereformeerde kerk nooit aan het belijden gegaan tegenover deze 
op zichzelf genomen genoeg indrukwekkende en invloedrijke gestalte.’ (Ibid., 80.) 
300 Ibid., 82. 
301 Ibid., 87. 
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Van Ruler noemt de nood van de kerk het kruis van Christus. Daarom heen hangt de 
schande. De kerk weet ook nooit of haar belijdenis zuiver is. De kerkgeschiedenis bevat 
talloze dwalingen. Maar de kerk heeft het loflied te zingen, midden in de nood. In de 
Vroege Kerk handelde en sprak de kerk ook, maar er was volgens Van Ruler vrijwel geen 
gedachte die in het licht van de latere dogma’s orthodox kan worden genoemd. In de 
middeleeuwen is er op elk terrein in het kerkelijk leven sprake van grote onzuiverheid, 
maar dat was wel de katholieke kerk die Europa heeft weten te kerstenen. En ook over de 
tijd van de Reformatie moet men niet romantisch spreken alsof toen iedereen de 
gereformeerde belijdenis kende en beleed.302  
Van Ruler wil hiermee zeggen, dat de kerk niet paniekerig moet reageren op de wisselingen 
der tijden en ook niet eerst moet willen komen tot een zuiver belijden. Dat is een 
onmogelijkheid. Maar men heeft nuchter en waakzaam in de nood der kerk te staan en zo te 
zeggen wat er gezegd moet worden. En als daar een belijdenis uit voortkomt, dan komt hij 
daaruit voort. Daarvoor is zowel grote nood nodig als grote moed. Langs formele weg zal 
men in ieder geval niet tot een nieuwe belijdenis moeten komen. Naar zijn inzicht is de 
Nederlandse Hervormde Kerk daar nog niet aan toe, maar groeit zij er naartoe en zal er een 
belijdenis komen op Gods tijd. De kerk beleeft al tal van wonderen na ruim 130 jaar 
gebonden te zijn geweest in de reglementenkerk van 1816: ‘Dat deze kerk weer sprak in 
den bezettingstijd en daarna, wie had dat ooit kunnen droomen? En dat er in die volkomen 
vastgeloopen richtingtegenstellingen ooit nog eens beweging zou komen, zóó dat iets van 
een doorbraak zich begint af te teekenen, er is niemand die van te voren wist langs welken 
weg men dat zou kunnen bereiken.’303 Alle richtingen hebben zo gezamenlijk kerk te zijn 
en dat in katholieke zin.  
Volgens Van Ruler kan men de meest precaire kwesties van een belijdenis het best 
benaderen vanuit het opstellen van de nieuwe kerkorde. In de moeizame strijd om het 
vraagstuk van de katholieke kerk in Nederland, heeft de Nederlandse Hervormde Kerk de 
hereniging te zoeken met de andere kerken, in wederzijdse schuldbelijdenis.304 Men kan 
noch afwachten, noch vanuit een hooggespannen idealisme aan het werk gaan. Men heeft 
werkelijk apostolisch de weg van het belijden der kerk te gaan, in gemeenschap met de 
belijdenis der vaderen.305 Het zoeken naar de hereniging van in beginsel de kerken van het 
gereformeerd type dient in alle nuchterheid te gebeuren. ‘Vanuit de waarheid van de 
eenheid van het lichaam van Christus is de gedeeldheid der kerken een feitelijke 
onmogelijkheid. Wanneer dat zoo is, dan moet het ook feitelijk mogelijk zijn, om tot 
hereeniging te geraken.’306 De hereniging met de Remonstrantse Broederschap zal een stuk 
moeizamer gaan, zo voorspelt Van Ruler, omdat hier een belijdenisgeschrift in het geding 
is. Toch moet ook hier werk verzet worden:  

                                                 
302 Van Ruler zegt: ‘Dr. M.J.A. de Vrijer deelt mee, dat bijv. de confessio belgica omstreeks 1700 moeilijk 
te verkrijgen was. En dat de meeste predikanten in de achttiende eeuw, wanneer zij de drie formulieren van 
eenigheid onderteekenden, de confessio belgica en de canones dordracenae niet kenden en dat de canones in 
1772 niet meer te krijgen waren.’ (Ibid., 88.) 
303 Ibid., 96. 
304 Cf.: ‘Men lette er wel op, dat ik nadrukkelijk spreek van de hereeniging der andere kerken met en niet 
van haar terugkeer tot de Nederlandsche Hervormde Kerk. De Nederlandsche Hervormde Kerk wil immers 
ook daarin katholiek, echt kerkelijk-oecumenisch denken, dat zij de gescheidenheid der kerken niet als feit 
erkent en aanvaardt, maar aan de wezenlijke eenheid der kerk, in Christus en derhalve ook zichtbaar, blijft 
vasthouden. En in de gescheidenheid der kerken, die er met de onmogelijkheid der zonde feitelijk is, ziet zij 
niet alleen de fouten en de schuld van de anderen, maar ook haar eigen fouten en schuld.’ (Ibid., 117.) 
305 Van Ruler, De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde, 28. 
306 Van Ruler, Visie en vaart, 118. 
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‘Want wie beweert, dat de generale synode van 1618 en 1619 onfeilbaar is geweest? En wie 
beweert, dat er in den loop van drie eeuwen niets van beslissende beteekenis kan gebeurd 
zijn? En ook zoolang het belijdenisvraagstuk in de Nederlandsche Hervormde Kerk nog niet 
tot volle klaarheid is gebracht, dient inmiddels juist ook deze zaak ter hand genomen te 
worden. Dat spreekt hier al zeer duidelijk. Hoe zal de Nederlandsche Hervormde Kerk ooit 
met haar Dordtsche Leerregels op een geestelijk verantwoorde wijze in het reine komen, 
zonder dat zij een nieuwe ontmoeting met de Remonstrantsche Broederschap heeft 
gehad?’307 

 
Met de Doopsgezinden en de Luthersen liggen de zaken weer eenvoudiger. Van Ruler 
refereert aan het feit dat Calvijn zelf Luther de hand heeft willen reiken. En de 
overeenkomsten met de Doopsgezinden zijn zeker zo talrijk als de verschillen. Dat alles 
moet niet uit praktische nood voortkomen, maar een daad van geloof zijn. Er dient 
gesproken te worden over kanselruil en intercommunie. Van Ruler zegt: ‘Zoolang wij als 
katholieke kerk van Nederland in geloof, hoop en liefde de aandacht gericht blijven houden 
op een oecumenische synode of een oecumenisch concilie met Rome, waar de anathema’s 
van Trente en de vervloeking van de paapsche mis uit Heidelberg nog eens ter sprake 
moeten komen, zullen wij toch zeker niet moeten doen alsof wij voor goed gebrouilleerd 
zijn met Luther en Menno Simons.’308  
Het is volgens hem heilzaam om de vraagstukken binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
binnen dit bredere oecumenische verband te bezien en niet te blijven hangen in de oude 
twisten van de richtingenstrijd. Het gaat namelijk om de vraag wat de waarheid van God is, 
die door de katholieke kerk van Nederland verkondigd zal moeten worden ter kerstening 
van de Nederlandse overheid en samenleving. En men heeft dan ook niet te wachten tot het 
vraagstuk omtrent de belijdenisstukken opgelost zou zijn. Dan reduceert men het kerkzijn 
tot de belijdenisgeschriften terwijl de kerk in al haar facetten belijdend handelt en spreekt. 
Evenmin moeten alle vraagstukken in de kerk eerst zijn opgelost, voordat de kerk weer de 
wereld in durft te trekken. Dit zou een onmogelijkheid zijn, zowel om de genoemde reden 
dat de kerk een kerk in de nood zal blijven en voorts omdat zij niet in abstracto tot een 
belijden kan komen. Haar roeping is gericht op de wereld en juist nu de wereld in haar 
huidige chaos naar orde zoekt, heeft de kerk te spreken en te handelen, opdat men weer tot 
de waarheid van God komt. Van Ruler formuleert deze urgentie als volgt: ‘De 
Nederlandsche Hervormde Kerk is op geen stukken na voor haar taak berekend. Zij 
worstelt nog op een moeizame wijze met het overmachtige vraagstuk van de belijdenis in 
haar eigen boezem. Maar kan zij zich daarmee verontschuldigen, om aan de wereld de 
levendmakende waarheid Gods te onthouden?’309 

                                                 
307 Ibid., 119. 
308 Ibid., 120. 
309 Ibid., 127. Van Ruler zegt van Hendrik Kraemer geleerd te hebben om niet een strak methodisme na te 
streven, waarmee stap voor stap naar het doel toegewerkt zou kunnen worden. Belijdenis is allereerst een 
kwestie van doen. Hij spreekt over het reorganisatievraagstuk zoals dat er voor de oorlog lag, als hij zegt: 
‘Er was een neiging in sommige kringen in onze kerk, en ìk deed daar aan mee, om zich blind te staren op 
dat eene doel: de herordening van het kerkelijke leven en wel volgens de grondlijnen van het 
gereformeerde, presbyteriale kerkrecht. Men zag daar maar één weg voor: den weg van de reglementaire 
reorganisatie. En zoolang die weg niet was afgeloopen en dat doel bereikt, meende men, dat de kerk noch 
iets kon doen, noch iets kon zeggen. Toen is prof. Kraemer gekomen en hij heeft met een fanatieke 
verbetenheid de stelling geponeerd, dat er een heeleboel moest gebeuren en dat er een heeleboel moest 
gezegd worden, ook door de kerk zelf; dat zij eerst maar eerst beginnen moest met kerk te zijn; en dat dat 
allemaal ook kon; en dat men dan vanzelf bij de hoogstnoodzakelijke reorganisatie, die men niet uit het oog 
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4.4.2 De geschiedende en wordende waarheid 

Deze visie op het handelen van God, de geschiedenis en de werkelijkheid heeft duidelijke 
implicaties voor het waarheidsbegrip, het traditiebegrip en de waardering van het dogma. 
Wanneer Van Ruler de geschiedenis opvat als de reidans van de daden Gods waarin de 
daden van de mensen zijn opgenomen en het geschiedende zijn en de ware werkelijkheid 
gelijkgesteld worden, dan luidt de conclusie dat de waarheid ook geschiedend en wordende 
is. God is met zijn werkelijkheid bezig en daarom is ook de waarheid nog niet afgerond. 
Vanuit het openbaringsbegrip dat God ingaat in deze concrete werkelijkheid kan ondanks 
het particuliere en verkiezende karakter van Gods handelen niet van een geopenbaarde 
waarheid los van de aardse gestalten gesproken worden. De wereld, de mens, de cultuur in 
al haar uitingsvormen van kunst, wetenschap en politiek brengen eveneens waarheid aan 
het licht. Volgens Van Ruler heeft men deze tijdelijke werkelijkheid in al haar relativiteit 
volledig ernstig te nemen. Hij schetst het volgende samenspel tussen God en mens:  
 

‘De daden van God zijn nog niet voltooid. Hij is nog niet klaar met Zijn wereld en Zijn 
mensenkinderen. Een mens kan alleen proberen, in ademloze aandacht en bereidheid, God bij te 
houden in Zijn gang door de tijd. Zolang het laatste oordeel nog niet is geveld en nog niet alle 
mensen zijn geboren, is de waarheid er nog niet volledig. Want elk mens en elk mensenleven, 
elke daad en elk lotgeval is een stukje van de waarheid. De tijdelijke werkelijkheid helpt op z’n 
minst méé, de eeuwige waarheid te vullen.’310 
 

Ook de waarheid is daarom eschatologisch gericht, totdat zij haar volheid krijgt. Er is 
sprake van evolutie, van verrassingen, van nieuwe daden. En tegelijkertijd blijft het 
verleden bestaan en wordt de gehele tijd opgenomen in de eeuwigheid. Alle daden van God 
zijn verenigd in zijn wezen. Dit geldt dus ook voor het heil, dat zijn ingang zoekt in de 
gestalten en vormen van de werkelijkheid. Het heil wordt geponeerd in het vlees, in deze 
werkelijkheid.  
De vraag komt op hoe het heil dat in Jezus Christus geschied is, zich verhoudt tot de 
profetie en het apostolisch getuigenis en hoe dit getuigenis zich vervolgens verhoudt tot het 
kerkelijk dogma. Deze vraag wordt des te urgenter, wanneer men bedenkt dat de kerk leert 
dat de openbaring in Christus afgesloten is. Sluit deze historische verankering dan de 
evolutie van het dogma uit? Is er in de traditie nog ruimte voor het nieuwe, dat zo 
kenmerkend bleek te zijn voor het handelen van God? Volgens Van Ruler leiden deze 
vragen enkel tot onoverkomelijke problemen, indien de geschiedenis uitsluitend 
christologisch wordt beschouwd. De Geest is een andere persoon binnen de triniteit dan de 
eeuwige Zoon en zijn werk draagt dan ook een eigen karakter. Er vindt een sprong plaats 
tussen het christologische en het pneumatologische perspectief. Christologisch liggen de 
zaken vast in het eenmalige werk van Christus. Wie christologisch denkt, kan de waarheid 
slechts beschouwen als een depositum dat bewaard moet worden en zich ontvouwt in de 
tijd. Er bestaat een onderscheid tussen het geponeerde heil en het dogma en tussen het 
Woord en de kerkelijke traditie. Het dogma wordt echter niet gedeponeerd, maar 
geëvoceerd, zo stelt Van Ruler. Het is de gelovige reactie op de contingente daad van God. 
Het Woord schept wel het dogma, maar dan in deze zin dat het dit ‘uit de bekeerde 
existentie in haar denkende werkzaamheid te voorschijn roept’.  

                                                                                                                            
moest verliezen, zou uitkomen.’ Vervolgens brak de oorlog uit en werden deze woorden waarheid. (Van 
Ruler, Visie en vaart, 171.) 
310 A.A. van Ruler, 'De waarheid is nog niet af (1956),' in: Blij zijn als kinderen - een boek voor 
volwassenen (Kampen: J.H. Kok, 1972), 16-17. 
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De grondgedachte van deze opvatting ligt in de stelling dat het imago dei niet 
supernaturalis maar naturalis moet worden opgevat. Hieruit volgt, dat de daden van God in 
de sana ratio van de mens liggen. Het dogma is daarom niet zozeer gave van God in 
Christus, maar van de ratio christiana, van het geloofsbewustzijn van de kerk en daarmee 
eerder het werk van God de Geest.311 Van Ruler werkt dit op deze wijze uit: ‘De vorming 
van het dogma is projectie van de werkelijkheid van de openbaring, het heil en de verloste 
existentie in het vlak van het denken. Deze projectie geschiedt altijd in een bepaalde 
cultuur, ook met de denkmiddelen van deze cultuur.’312 In het dogma krijgt men denkend 
en sprekend deel aan de openbaringswerkelijkheid. Wanneer wordt beseft dat de kerk en 
het dogma zich bevinden in de bedeling van de Geest, dan is het volkomen inzichtelijk dat 
er een evolutie van het dogma is en dat deze evolutie de nodige sprongvariaties kent en dat 
de mens ten volle door de Geest wordt ingeschakeld in de vorming van het dogma. Het heil 
en het Woord zijn daarmee ook tot een zelfstandige categorie bepaald naast het dogma als 
daad van God. De viva vox evangelii blijft het primaat houden, want in de prediking stelt 
Gods zichzelf present. Het dogma als reactie op deze viva vox kan dus nooit worden 
gefixeerd, wil het werkelijk reactie zijn. En dit belijdende antwoord kent dan ook zijn 
variaties in verschillende tijden en op verschillende plaatsen. Dit betekent een enorme 
relativering van het dogma, maar juist daardoor wordt het dogma relevant. Want het heil 
dat in het dogma verwoord ligt moet ingang vinden in de werkelijkheid en daarom heeft het 
dogma dynamisch te zijn. In zekere zin gaat het niet om het heil als zodanig, maar om de 
gestalte die Christus in de mens en de werkelijkheid krijgt. Zoals hierboven reeds is 
gezegd: Christus is niet de zin van de geschiedenis. Het gaat om de mens en het rijk van 
God in de mens en de werkelijkheid, zo zegt Van Ruler. Hij stelt dan ook de volgende 
vragen:  
 

‘Kan men dan werkelijk volhouden, dat er geen nieuwe zaken, geen nieuwe waarheden en 
werkelijkheden worden geopenbaard? Is dat niet juist een van dè geheimen van de 
geschiedenis: dat in een onbegrijpelijke spontaneïteit en creativiteit telkens het nieuwe 

                                                 
311 Hoewel Van Ruler hier deze ‘non-schriftuurlijke opvatting’ van het dogma afzet tegen de rooms-
katholieke theologie, suggereert hij in een later artikel dat hij hiermee ook niet per definitie de positie van 
de Reformatie vertolkt. Cf.: ‘Valt het dogma samen met het evangelie? Het wil mij voorkomen, dat de 
Reformatie een ernstige fout heeft gemaakt door deze vraag bevestigend te beantwoorden. Het dogma is 
geheel iets anders dan het evangelie, het kerugma. Het is de denkende doorlichting van de boodschap en 
van de geboodschapte werkelijkheid. Aan deze denkende doorlichting komen de bijbelschrijvers nauwelijks 
toe. Zij hebben wel wat beters te doen. Zij moeten het verhaal van het heil vertellen en oproepen, om zich in 
leven en sterven aan de daarin zich openbarende God toe te vertrouwen. Het dogma staat dan ook niet in de 
Heilige Schrift. Het is het werk van de ratio christiana. Wel moet het z’n wortels hebben in de Heilige 
Schrift. In die zin moet het schriftuurlijk zijn.’ (Schriftgezag en kerk, 113.) De identificatie van Schrift en 
dogma heeft er mede toe geleid dat in de negentiende eeuw onder invloed van het moderne bijbelonderzoek 
vele dogma’s terzijde werden geschoven. Van Ruler meent dat men in de twintigste eeuw de vergissing te 
boven komt dat de bijbel per definitie in strijd met het dogma en de traditie zou staan. Van Ruler tracht deze 
problematiek hanteerbaar te maken door zowel de Schrift als de traditie hun zelfstandigheid toe te kennen 
en hun verband aan te geven in het geheel van het proces van de geschiedenis. (Zie o.a.: Van Ruler, 'Ultra-
gereformeerd en vrijzinnig,' 88.) 
312 A.A. van Ruler, 'De evolutie van het dogma (1959),' in: Theologisch werk, deel II (Nijkerk: G.F. 
Callenbach N.V., 1971), 49. Van Ruler zegt op deze plaats: ‘Reformatorisch uitgedrukt ligt haar diepste 
wortel in de stelling, dat de imago dei, ook als similitudo verstaan, niet supernaturalis, maar naturalis is. Dat 
houdt ook in, dat er geen mysteria in God zijn, die per definitie de capaciteit van de geschapen menselijke 
rede te boven gaan.’  
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optreedt en levensgroot voor ons staat? Moet daarom niet alle christelijke belijden 
uitbloeien in een wijsbegeerte van de geschiedenis?’313  
 

Zo heeft het dogma zijn plaats in de bewustwording van het heil in de mens en het hoeft 
niet krampachtig uit de Schriften te worden opgediept. In de oud- en nieuwtestamentische 
tijd kon men kennelijk zonder het dogma leven in de directe tegenwoordigheid van God 
zelf. De messianiteit van Christus is echter de wortel van het dogma. Jezus zelf vraagt om 
erkenning: wie zeggen jullie dat ik ben? De apostelen verkondigden het heil aan de 
heidenen en de totale vreemdheid van dit israëlitisch-palestijnse verhaal moest nieuwe 
gestalten krijgen, omdat de verborgenheid van het heil om erkenning en belijden vraagt. De 
dogmavorming bleek noodzakelijk te zijn in de Griekse wereld, wat een riskante 
onderneming was.314 Maar het apostolaat is pneumatologisch van aard, wat mede inhoudt 
dat de menselijke feilbaarheid besloten ligt in de onfeilbaarheid van de Geest, zodat er 
sprake is van een pneumatische continuïteit in het belijden van de kerk.315 Daarbij heeft het 
belijden geen doel in zichzelf en het strekt evenmin tot zaligheid. De kerk hoeft de eeuwige 
waarheid niet volledig uit te drukken in de confessie of het dogma. In de belijdenis 
begeleidt het dogma God lofzeggend in zijn gang door de tijd.316 Van Ruler stelt: ‘Dat is 
juist de onvergankelijke betekenis van het dogma. Daarin zegt de mens in eigen woorden, 
wat God in zijn eigen daden doet (en van daaruit wat Hij in zijn eigen wezen is). De mens 
oordeelt in het dogma ook over het allerlaatste en het allereigenlijkste. Daarom ligt in alle 
antidogmatisme iets diep inhumaans.’317 
Tot besluit van deze paragraaf kan daarom geconcludeerd worden, dat de eeuwige waarheid 
geschiedt èn wordt in de tijd. Het heil dat in Christus geponeerd is, krijgt in het werk van de 
Geest zijn uitwerking en gestalte in de wereld en zo ook in het denken en spreken van de 
kerk en de individuele mens. Het dogma is vrucht van deze bewustwording van de 
openbaring in het menselijk denken en bevindt zich dan ook op de grens van de openbaring 

                                                 
313 Ibid., 52.  
314 Cf.: ‘Het [dogma, AvW.] is in de traditie van de kerk opgekomen en gaat nog steeds voort, tot verdere 
ontvouwing te geraken. Wij kunnen onze adem alleen maar inhouden, als wij ons indenken, tot welke 
vormen van christendom het dogma zich in de komende eeuwen kan ontwikkelen, als het evangelie en de 
bijbel worden opgenomen en verwerkt  in de mystiek en de speculatie van Azië en in de vitaliteit van 
Afrika. Zo is het dogma een gestalte in de voortgaande, op de toekomst gerichte traditie van de kerk. Het 
staat, dunkt mij, niet in de Heilige Schrift.’ (Van Ruler, 'TW I,' 56.)  
315 Van Ruler meent dat christologisch beschouwd de verhouding tussen God en mens enhypostatisch 
gedacht moet worden, daar waar ze pneumatologisch geschiedt op de wijze van de inhabitatie. (Cf.: Van 
Ruler, 'TW II,' 54.) Deze pneumatische continuïteit werkt Van Ruler als volgt uit: ‘De huidige kerk is niet te 
isoleren van de historische kerk. In het werk des Geestes zijn wij zelf onze geschiedenis. Wij beslisten méé 
in onze vaderen van de vierde en de vijfde, van de zestiende en de zeventiende eeuw. En toen werd in onze 
vaderen over ons beslist. Wij máken ook nog steeds de geschiedenis van toen, door wat wij in het heden, de 
geschiedenis van nu makende, met de historische beslissingen doen. Dat een belijdenisgeschrift historisch 
wordt, behoort daarom ook tot zijn wezen. Als het werk des Geestes is het juist niet eeuwig en 
boventijdelijk, maar zozeer ingedompeld in de realiteit van het leven en werken der kerk in de wereld, dat 
het een gestalte is van een bepaalde fase in de loop van het Woord door de tijd en over de aarde – een fase 
die, op de wijze van de Geest, negatief of positief actueel blijft.’(A.A. van Ruler, 'Hoe functioneert de 
belijdenis? (1954),' in: Theologisch werk, deel VI (Nijkerk: G.F. Callenbach B.V., 1973), 100.  
316 Cf.: Van Ruler, 'TW VI,' 90. Vanuit deze gedachte, dat het belijden geen doel in zichzelf heeft, laat staan 
tot onze zaligheid kan strekken, meent Van Ruler bezwaar te kunnen maken tegen de formulering van het 
Quicunque, omdat hier de vervloeking direct aan de belijdenis wordt verbonden. Hij stelt:’ De belijdenis is 
uiting van het geloof. Zij is in eigenlijke zin geen voorwerp van geloof. Dat geldt niet alleen van de 
belijdenis. Het geldt ook van de Schrift. Christelijk-religieus gelooft men in eigenlijke zin zelfs niet in de 
bijbel, maar in God, gelijk Hij in de bijbel tot ons komt.’ (Van Ruler, 'TW VI,' 90.) 
317 Van Ruler, 'TW I,' 58. 
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en de cultuur. De evolutie van het dogma is pneumatologisch beschouwd volkomen 
vanzelfsprekend, omdat het dogma reactie is op de daden van God. En zolang God werkt 
met deze wereld, is de waarheid nog niet voltooid: ‘Zolang het láátste oordeel nog niet 
geveld is, ja zolang alle mensen nog niet geboren zijn, is de waarheid er nog niet 
volledig.’318 Het verleden heeft daarmee niet afgedaan, aangezien daarin de waarheid 
historisch verankerd ligt en wel op een beslissende wijze in het werk van Christus. Het gaat 
om heel de traditie.319 Ook het werk van de Geest kenmerkt zich door de continuïteit van 
het gericht zijn op het rijk van God. Van Rulers traditiebegrip lijkt dan als volgt te kunnen 
worden samengevat:  

 
‘Voor Gòd is alleen de gehéle tijd, vanaf het begin tot en met zijn voltooiing, in zijn éénheid 
en sámenvatting, de vertoning van zijn beeld en de oprichting van zijn rijk. Wij hebben op 
een bepaald moment, in het heden, daarin te staan. Dat houdt in, dat wij enerzijds het 
verleden hebben te consumeren en anderzijds op de toekomst hebben te anticiperen.’320  

4.4.3 Gezag is tweeledig 

Wanneer de waarheid als geschiedend en wordend moet worden opgevat en de kerkelijke 
traditie als het antwoord in de tijd op het geopenbaarde heil, dan komt onherroepelijk de 
vraag naar het gezag naar voren. Van Ruler stelt dat gezag allereerst theocratisch is 
gefundeerd: het heil wordt de mens aangezegd. God is de mens vreemd. De tweedeling van 
Schepper en schepsel is ook in dit verband een absoluut noodzakelijk inzicht om de 
verhouding tussen God en mens op de rechte wijze te verstaan: ‘Het gezag ligt aan de 
wortel van de existentie. Ik heb mijzelf niet in de wereld gezet.’321 Tevens komt God met 
gezag tot de mens in zijn historisch handelen en vraagt hij om erkenning. De heilsfeiten 
dragen het gezag van de genade, dat gemaximaliseerd wordt in het eenmalig offer van 
Christus.322 Het is de waarheid van de Ander die beleden wordt. Men bezit haar nooit, maar 
men kan er wel deel aan krijgen. Het heil is in het offer op Golgotha historisch bepaald en 
het wordt met gezag verkondigd.323 Geloven geschiedt op gezag van profeten en apostelen 

                                                 
318 Van Ruler, 'Theocratie en tolerantie (1966),' 196. 
319 Cf.: ‘In wezen is de hele traditie oprichting van het rijk van God!! Dus niet puur traditie van de kerk!!’ 
(Van Ruler, 'Waarom traditie nodig is ', (manuscript), 5.) 
320 Van Ruler, 'TW II,' 55. Van Ruler wijst vanuit zijn verstaan van de katholiciteit van de traditie in lijn met 
de Reformatie dan ook de leer van het  fides implicita af. (A.A. van Ruler, 'Licht- en schaduwzijden in de 
bevindelijkheid (1954),' in: Theologisch werk, deel III (Nijkerk: Callenbach, 1971), 90.) Daartegenover 
staat dan: ‘Fides sita est in cognitione. Het geloof ligt in de geestelijke kennis van alles wat God doet, zegt 
en belooft. De gelovigen moeten met het dogma aan het werk. Elke bepaling van het dogma is een belofte 
van God, waarop ze moeten leven en sterven. Een reformatorische christen is typisch een belijdend christen. 
De gehele kerk, niet alleen als instituut, maar ook als gemeenschap, is subject van het belijden.’ (Van Ruler, 
'Ultra-gereformeerd en vrijzinnig,' 44.) 
321 A.A. van Ruler, 'Het gezag (1958),' in: Verwachting en voltooiing - Een bundel theologische opstellen en 
voordrachten, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: C.F. Callenbach N.V., 1978), 177. 
322 Cf.: ‘Er treedt uitverkiezing op: God forceert de zaak in Abraham en Israël. Er treedt incarnatie op: 
daarin forceert God de zaak nog veel meer; Jezus Christus is de uiterste concretisering van het gezag van de 
genade: chez vous, sur vous et sans vous, satisfactio vicaria! Dit zijn alle historische feiten. Vooral de 
Reformatie heeft de gezagsfactor tot het uiterste opgedreven door de nadruk erop te leggen dat het op 
Golgotha eenmalig gebeurd is en dat hij onze gerechtigheid is.’ (Ibid., 180.) 
323 Deze historische bepaaldheid ziet Van Ruler als een typisch reformatorisch inzicht: ‘De Reformatie heeft 
de christelijke existentie veel sterker en radicaler vastgezet op het historische factum van het offer van 
Golgotha, dan het rooms-katholicisme ooit heeft gedaan. Dat zou ons tot de conclusie moeten brengen, dat 
in de structuur van het reformatorische denken het gezag een nog veel groter gewicht heeft, dan in die van 
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en het is de Geest die door het Woord werkt in het hart van de mens. Van Ruler stelt: ‘De 
autonomie van den menschelijken geest en van het menschelijke oordeel komt in dit proces 
nooit aan bod. Men doet beter, te spreken van de autopistie van het geschreven Woord 
Gods. Maar heteronoom kan men dit evidente gezag toch ook niet noemen, - dat ware niet 
naar de maat van de dingen, waarom het hier gaat.’324   
Het gezag ontdekt de mens als schepsel van God. God is wel vreemd aan de mens en aan de 
wereld, maar de mens en de wereld zijn hem niet vreemd, zo zegt Van Ruler. Hij is met zijn 
wereld en zijn mensen aan het werk en de waarheid ligt dan ook in zijn handen: ‘De zaak 
van het heil is geheel en al een zaak van gezag. Zij is theonoom.’325 Nooit kan de mens het 
belijden der kerk werkelijk systematiseren. Maar dat is feitelijk een zegen, want alles blijft 
daarmee in Gods hand en zo kan de belijdenis een staf zijn om mee te gaan en een stem om 
het loflied te zingen. Want tegelijkertijd is de zaak van het gezag ook een zaak van de liefde 
waarin de mens tot zijn bestemming komt naar de bedoeling van God. De kwestie van het 
gezag staat geheel in het perspectief van de predestinatie.  
Maar wanneer dit gezegd is, kan Van Ruler vervolgens stellen, dat het gezag tweeledig is. 
Het gaat altijd om God èn mens, Schrift èn traditie. De Reformatie heeft terecht de Schrift 
als de norm van de kerk erkend, want de kerk wordt permanent geboren uit het profetisch 
en apostolisch getuigenis. De Bijbel is een israëlitisch-palestijns boek, hetwelk in zijn 
vreemdheid tegenover, buiten en boven de kerk staat. De apostelen zijn de ambtelijke 
ooggetuigen die feitelijk niet in de kerk staan, maar op het veld van de geschiedenis. De 
kerk moet gemeenschap krijgen met de profeten en het apostolisch getuigenis om deel te 
krijgen aan Christus en de drieënige God. Daarom is het van het grootste belang dat de kerk 
vasthoudt aan de historische openbaring die in al zijn pluriformiteit met gezag op haar 
toekomt en waar zijzelf deel van uitmaakt.326 De veelheid van het gezag uit zich in de 
verhouding tussen Schrift en kerk, kerk en gemeente, ambt en gelovige. Ten diepste gaat 
het in het gezag voortdurend om dit ene: dat God en mens het samen eens worden. Van 
Ruler noemt dit de mystieke diepte van de gezagsvraag, waarin het waarlijk theonome en 
humane in christelijke zin tot volle uitdrukking komen. In het pneuma wordt de aan de 
mens zo vreemde God uiteindelijk geheel vertrouwd:  
 

‘Dat zijn twee hoogst gewichtige bepalingen van de aard van het gezag in de christelijke religie. 
Enerzijds: de waarheid is evident, in zichzelf duidelijk, betrouwbaar, overtuigend. Men bezwijkt 
eronder en dit bezwijken is pure zaligheid. En anderzijds: het is het gewéten van de mens, dat – 
als geweten! – gebonden wordt in Gods Woord. In de kerk heeft de mens precies evenveel te 

                                                                                                                            
het rooms-katholieke denken! Een conclusie, welke ik gaarne bereid ben te trekken.’ (A.A. van Ruler, 'Het 
gezag in de kerk (1953),' in: Theologische werk deel V (Nijkerk: G.F. Callenbach, 1972), 79.) 
324 Cf.: ‘De schrift is, om met Calvijn te spreken, onze eigenlijke ratio.’ (Van Ruler, Visie en vaart, 68.) 
325 Van Ruler, 'TW V,' 79. Van Ruler stelt dat de belijdenis nooit in een sluitend schema kan worden 
geformuleerd. ‘En in de leertuchtelijke werkelijkheid is dit een voortdurend heen en weer golvende strijd 
tusschen het gezag van de belijdenis als de norma normata en het gezag van de Heilige Schrift als de norma 
normans. Men moet al zeer van den bijbelsch-reformatorischen geest vervreemd zijn, als men over de 
onbehaaglijkheid van deze posities zou willen klagen en zou weigeren, in de onoplosbare problemen, welke 
hier liggen, te leven en te volharden. Wie hier zou willen grijpen naar het kerkelijke leergezag in den zin 
van het roomsch-katholieke systeem, die grijpt inderdaad naar een oplossing, maar hij schrijdt uit de 
bijbelsche werkelijkheid in het heidensche bewustzijn. In plaats van dat hij zou leven in wat God doet, zou 
hij gaan leven in datgene, wat de mensch er van maakt. Het belijden der kerk is een gebeurtenis en nooit 
een conclusie.’ (Van Ruler, Visie en vaart, 69-70.) 
326 Cf.: Van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, 77-79. 
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zeggen als de ambtsdrager: hij oordeelt ook met Gòd mee. Zo gezien blijft dus alles, in principe, 
hangen in het gesprèk. Men moet samen spreken totdat men innerlijk één is in de waarheid.’327 
 

Vanuit deze optiek kan het dogma worden opgevat als één groot gesprek tussen Schrift en 
kerk. Het is de resonantie van het apostolisch kerugma in de christelijke existentie door de 
eeuwen heen.328 Het gesprek tussen God en mensen blijft voortduren, de gehele 
geschiedenis door. Het dogma als gesprek wordt nooit absoluut, maar is altijd concreet en 
historisch en daarmee ook altijd weer nieuw. Het gezag zelf is dus nooit een absoluut 
gezag, maar veeleer een beweging van de liefde die tot uitdrukking komt in het gesprek.329 
De traditie verbindt het heden als moment met het verleden en geeft richting voor de 
toekomst. Door alle eeuwen heen klinkt de verkondiging door. Het verhaal is dus ook altijd 
eigen aan de verteller, de getuige, waardoor er altijd bemiddeling plaatsvindt. In de ruimte 
van deze tweeheid komt het gezag tot stand. De Schrift kan wel het Woord van God worden 
genoemd, maar dat moet dan toch altijd weer pneumatologisch worden verstaan. Van Jezus 
Christus kan getuigd worden dat hij God is, maar de Bijbel is het bemiddelde, geïnspireerde 
Woord. Men  kan dan ook niet eenzijdig spreken over het Schriftgezag in de zin van de 
autopistie van de Schrift, zonder daarbij de andere pool in ogenschouw te nemen, namelijk 
die van het testimonium Spiritus Sancti internum.  
In een breder verband speelt de canonisatie van de Schrift zich af in de verhouding van de 
kerk als de gemeenschap van gelovigen en de kerk als instituut. Het gezag van de Schrift 
kent aan de kerkelijke traditie vervolgens een zeker gezag toe. De kerk als instituut 
representeert in het heden de traditie voor de ogen van de gelovigen. De kern van de kerk 
ligt besloten in de prediking, terwijl zij in het dogma en de belijdenis de spreekregels van 
de Geest heeft ontvangen.330 Zij heeft de taak om de Schrift uit te leggen en te interpreteren. 
Want het gaat evenmin om de Bijbel, maar om de toepassing. Van Ruler meent dat de 

                                                 
327 Van Ruler, 'TW V,' 83-84. 
328 Cf.: ‘Men kan hier natuurlijk een belangrijke speelruimte scheppen tussen het heilsfeit enerzijds en de 
uitdrukking van het heilsfeit in het dogma anderzijds. Dan blijft er plaats voor de zin van het gesprek. Er is 
in het dogma niet één geformuleerde stelling, die niet voor herziening vatbaar is. Wie het beter weet, mag 
het zeggen – zelfs ten aanzien van het trinitarische en het christologische dogma. Het is denkbaar, dat men 
bijvoorbeeld in het Apostolicum iets verandert of het vervangt door een reeks nieuwe formules. Men zit niet 
vast aan de formule – tenminste in het reformatorische christendom niet. De kerken van het zogenaamde 
katholieke type met hun onfeilbaar leergezag of hun onfeilbare concilies van de ongedeelde kerk hebben 
hier minder speelruimte voor de tolerantie. Maar men zit in ieder geval wel vast aan het heilsfeit, van Israël 
en van Jezus Christus. Trouwens ook aan de canonieke Schrift.’ (Van Ruler, 'Theocratie en tolerantie 
(1966),' 201.)  
329 Van Ruler beseft dat veel gelovigen de behoefte hebben aan absoluutheid en duidelijkheid. Toch kunnen 
wij niet anders dan staan in de orde van God: ‘Voor zwakke zielen is dat nauwelijks te verdragen. De 
Reformatie heeft misschien ook wel te hoog gegrepen. Zij voert ons in het wijnhuis der liefde en geeft ons 
daar de sterke drank der wijsheid te drinken. Maar het zou kunnen zijn, dat deze sterke drank ons leidt tot 
de dronkenschap der vreugde en dat deze vreugde de eigenlijke dienst van God is, die Hij van ons wil. In 
ieder geval: het gezag dat ons van Godswege beweegt, is niet het gezag van het bewijs of van de garantie, 
maar het gezag van het getuigenis in het gesprek.’ (Van Ruler, 'TW V,' 84.) 
330 Cf.: ‘66 In deze traditie zijn ons dan ook gaandeweg de spreekregels geschonken voor onze kennis van 
God. Deze zijn samengevat in het dogma of de dogma’s van de kerk: God als Schepper – God als de 
drieënige – God als de verkiezende – God als de in Christus geïncarneerde – God als de in de Heilige Geest 
inwonende, enz. Het dogma is een gave aan het menselijke geslacht, welke niet hoog genoeg te waarderen 
is. Daarin hebben wij een stel spreekregels gekregen, die het ons mogelijk maken, met zekere preciesheid 
over het mysterie van de grond van alle zijn, als mysterie, te spreken.’ (A.A. van Ruler, 'De aard van onze 
kennis van God (1958),' in: Theologisch werk, deel VI (Nijkerk: G.F. Callenbach B.V., 1973), 66.) 
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orthopraxie uiteindelijk van meer belang is dan de orthodoxie.331 Daarom is het ook van 
onschatbare waarde dat de Reformatie de Bijbel in handen van de gelovige heeft gegeven, 
zodat deze met een beroep op de Schrift zelf zijn stem kan verheffen tegenover de kerk. Zij 
heeft ernst gemaakt met het geweten van de mens. Wel moet worden beseft dat de 
individuele gelovige altijd onderdeel van de geloofsgemeenschap is. Indien er beslissingen 
genomen moeten worden aangaande de leer, dan is daar de kerkelijke tucht die rust in het 
ambt. En de synode heeft de aanvankelijke en uiteindelijke beslissingsbevoegdheid die 
uitgaat boven het individuele geweten. 
Maar hiermee is niet alles gezegd over het gezag van de Bijbel. Want feitelijk is de Schrift 
meer gericht op de staat en de wereld dan op de kerk. Het gaat uiteindelijk om het rijk van 
God en dus om de gehele werkelijkheid. De Schrift mag daarom niet alleen soteriologisch 
worden uitgelegd. Van Ruler formuleert pregnant dat de Bijbel veeleer het Woord van God 
de Schepper vervat dan van God de Verlosser en daarom moet men zeggen dat de gehele 
werkelijkheid Woord van God is. Wel geldt, dat de werkelijkheid alleen vanuit de Schrift 
verstaanbaar wordt. Desalniettemin heeft dit de volgende consequentie, aldus Van Ruler: 
‘Dat geeft aan de Heilige Schrift een fundamenteel beperkte betekenis. Zij is niet het 
Woord van God voor en over àlles, zodat alle wetenschap en alle handelen puur en alleen 
vanuit de Bijbel opgebouwd zouden moeten worden. Zij is er alleen voor het heil. En er is 
meer dan het heil. Er is ook het zijn.’332  
In de uitwerking van de theocratische idee bleek reeds dat de staat en de kerk elkaar 
wederzijds nodig hebben en een niet op te heffen tweeheid vormen, waarbij beide zich door 
de Bijbel moeten laten leiden. Daarom dient de kerk op het gezag van het Woord in al haar 
spreken en handelen geheel in te gaan in de wereld. Het wezen van de kerk ligt allereerst 
besloten in het apostolaat en dit wezen is omvangrijker dan de kerk ooit in haar belijdenis 
kan uitdrukken.333 Het gezagsprobleem kan daarom nooit werkelijk worden opgelost, maar 
is gediend bij de erkenning van een veelheid van gezag, dat tot stand komt overal daar waar 
God en mens elkaar vinden in de goddelijke liefde. Het gezagsprobleem kent een eigen 
gestalte in het vraagstuk van de verhouding tussen de Bijbel en de kerk: 
 

‘Jedenfalls wird man jetzt bereits sagen können, dass das Autoritätsproblem im christlichen 
Glauben, wie es auch in der Kanonfrage sichtbar wird, nur dann einigermaßen gelöst werden 
kann, wenn man bereit ist, eine prinzipielle Pluralität der Autoritätsinstanzen anzuerkennen. Eine 
abgerundete Einheit und damit die Absolutheit wird man nicht erreichen können. Man bleibt in 
einer Vielheit stecken. Das entspricht dem Wesen der Liebe. Die Sache Gottes ist ja auch noch 
unterwegs.’334 

 

                                                 
331 Cf.: Van Ruler, 'TW VI,' 92-93. Met de typering van de belijdenis of het dogma als spreekregel wil Van 
Ruler zeggen dat we niet zozeer kunnen spreken van een regula fidei, omdat dan de belijdenis te direct op 
de waarheid betrokken wordt. Dan is er geen ruimte meer voor het gesprek en komen we uit bij de positie 
van de Kerk van Rome, aldus Van Ruler. Deze opvatting van het dogma als spreekregel voor de prediking 
deelt Van Ruler met Noordmans, zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet. 
332 Van Ruler, 'TW V,' 121. Van Ruler keert zich hier rechtstreeks tegen het neocalvinisme. 
333 Voor zijn theologie van het apostolaat, baseert Van Ruler zich met name op Noordmans en Kraemer, 
zoals blijkt uit het volgende citaat: ‘De termen “apostolisch” en “apostolaat der kerk” zijn door H. Kraemer 
vanaf ongeveer 1935 ingevoerd in het gangbare spraakgebruik van de protestantse christenheid in 
Nederland.’ ‘De záák, welke door haar wordt aangeduid, tekende zich reeds jaren af in de theologie van Dr 
O. Noordmans. Hij heeft in algemeen theologische verbanden de akker voorbereid, waarin het zaad van 
Kraemer kon ontvangen worden.’ (Van Ruler, Theologie van het apostolaat, 9.) 
334 Van Ruler, Die christliche Kirche und das Alte Testament, 89. 
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Tegenover de theologie van de revolutie en de dood van God, alsmede het steeds sterkere 
pleidooi voor de mondigheid van de mens, benadrukt Van Ruler in de jaren zestig de plaats 
van gezag in het geloof. Slechts wanneer de mens zich tegenover God geplaatst weet, weet 
hij zich mondig. Het is de mondigheid van de schuld. De mens kan ook iets scheppen uit 
niets, zo zegt Van Ruler, namelijk het kwaad.335 Maar de moderne mens weigert juist deze 
mondigheid te erkennen en alles wat hij zegt heeft daarmee iets schreeuwerigs en leidt aan 
mateloze oppervlakkigheid. Ook de moderne theologie denkt de mens op deze wijze serieus 
te nemen en zij construeert een antropologie vanuit de idee dat Jezus de ware mens zou 
zijn. Van Ruler meent dat het evangelie hier totaal verkeerd wordt verstaan en zegt over de 
menselijke mondigheid: ‘Als ergens zijn mondigheid erkend is, dan in de christelijke leer 
van de zondeval en de erfzonde, van het zondaar zijn van de mens. Hij is verantwoordelijk 
voor het kwaad! Hij heeft het in alle vrijheid uit niets in het aanzijn geroepen! Groter eer is 
de mens niet aan te doen dan in deze stellingen gebeurt.’336  
De mondigheid van de mens kan alleen tot uitdrukking komen in de relatie van het schepsel 
tegenover de Schepper. Wie God als dood verklaart en daarmee denkt het summum van 
mondigheid te hebben bereikt, zal haar juist verliezen.337 Christelijk gezien leeft men van 
het verhaal, de evangelieboodschap. ‘De kerk en de christen liggen met andere woorden 
voor anker in de geschiedenis. Radicalere insnoering van de mondigheid van de mens is 
nauwelijks denkbaar.’338 De wereld heeft de omheining van het gezag van de Bijbel, de 
apostelen en de kerk nodig. Slechts daarbinnen komt de wereld en de mens tot zichzelf. De 
moderne mens maakt zichzelf te belangrijk en schreeuwt om revolutie. Ze is het besef 
verloren dat een mens slechts een moment is in heel de geschiedenis. De kerk heeft de 
neiging om nu geheel mee te gaan met de grillen van de mode en er te zijn ten dienste van 
de wereld.  

                                                 
335 Cf.: ‘Er zit ook een enorme eer voor de mens in: hij kan ook wat! Hij kan ook iets uit niets in het aanzijn 
roepen, namelijk het kwaad! Hij kan schuldig worden! En op zichzelf is dat doorgronden en doorlichten van 
de situatie, waarin we verkeren, tot op haar kern toch ook een groot goed: de onbegrepen raadselachtigheid 
wordt omgezet in een begrepen raadselachtigheid. En dan die bereidheid, die er gaandeweg in de mens 
geboren wordt, om te zijn, wat hij is, namelijk zondaar: nu hoeft hij niet langer krampachtig de schijn (van 
een gaaf schepsel) op te houden, hij kan eerlijk en openhartig worden! Bovendien: hij jammert niet langer 
over de ellende van het bestaan, hij belijdt schuld, daarin wordt hij weer ten volle een mens. En tenslotte: 
felix culpa! Gezegend zij mijn schuld! Zij heeft aan Gods zijde de genade uitgelokt! Wanneer men al deze 
en dergelijke zonnigheden in de christelijke leer van de zonde op zich laat inwerken, dan moet men zeggen, 
dat er in wezen geen zonniger en vrolijker gedachte in de wereld is, dan deze, dat de mens zondaar is.’ (Van 
Ruler, Waarom zou ik naar de kerk gaan? 67-68.) 
336 A.A. van Ruler, 'De kerk in een zich mondig noemende wereld (1968),' in: Theologisch werk, deel II 
(Nijkerk: G.F. Callenbach N.V., 1971), 110. Cf.: ‘Hij wil niet schuldig zijn, dat wil zeggen: hij wil niet 
mondig zijn, hij wil tragisch zijn. Hier ligt een enorm belangrijke taak voor de kerk in een zich mondig 
noemende wereld. Zij moet de zondaar aan zichzelf ontdekken. Dat klinkt bar ouderwets. Maar het is 
precies de sleutel, die past op het slot van de moderne situatie.’ (Ibid., 110). 
337 Cf.: ‘In naam van de mondigheid verklaart men God (de ‘theïstische’ God) dood. Is dat geen titanische 
en hybridische overdrijving en overschatting van de mondigheid? Zou het zin hebben, van God te zeggen, 
dat Hij mondig is? Is mondigheid niet een predikaat, dat alleen bij het schepsel past, precies zoals 
bijvoorbeeld verantwoordelijkheid en schuldigheid? We accentueerden reeds, dat de volle mondigheid pas 
mogelijk wordt juist in het tegenover met de Schepper. Dat houdt in, dat wie de theïstische God kwijt is op 
den duur ook z’n mondigheid niet zal kunnen vinden. In z’n wanhoop zal hij moeten overstappen op z’n 
goddelijkheid. Dan is echter alle muziek uit de existentie verdwenen. Juist het theïsme, dat de mens 
onderscheidt van God (in een tegenover!), dat hem zelfs alle goddelijkheid ontneemt, om daar de 
schepselmatigheid voor in de plaats te stellen, heeft de ware muziek in de existentie gebracht.’ (Ibid., 116.) 
338 Ibid., 108. 
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Tegenover deze tendens stelt Van Ruler dan dat de kerk ook doel in zichzelf is en dat zij in 
haar profetische kritiek de wereld gedienstig heeft te zijn. Van Ruler pleit daarom voor 
meer gezagsbesef binnen de kerk. Voor de Bijbel, voor de traditie, voor het instituut, de 
kerkorde en het ambt:  
 

‘Het is mode, om anti-institutioneel te zijn. Het is ook mode, om over kerkrecht alleen maar 
te grinniken of er een grimmige afkeer van te hebben. Het is zelfs mode, om te beweren dat 
het begrip ‘ambt’ volmaakt uit de tijd is. Het dieptepunt bereikt men in deze mode, als men 
zegt: laten we alleen maar gewoon menselijk bij elkaar zijn en met elkaar praten. Dan is niet 
alleen het ambt weg. Dan is ook het evangelie weg.’339  

 
De mens weet dan niet meer van zijn schepsel zijn en niet meer van de Schepper. 
Democratisering is een onmogelijkheid voor wie zich maar even een moment verwondert 
over het leven, over het feit dat alles is, dat je er zelf bent. De mens is geponeerd en 
daarmee is er gezag. De moderne roep om democratisering heeft volgens Van Ruler iets 
heel onvolwassens: de mens wil zijn roeping om mens te zijn en om als zodanig 
verantwoordelijk in het leven te staan niet meer aanvaarden.340 De belijdenis echter dat God 
de Zoon vrijwillig mens is geworden, drukt uit dat het beter is om te zijn dan om niet te 
zijn. De mens heeft verantwoordelijk te leven voor het aangezicht van zijn Schepper in 
relatie tot heel de schepping. En juist wanneer deze last hem te groot dreigt te worden, 
beseft hij dat het leven ook spel is en dat hij in de volledige beaming van zijn leven vrolijk 
zijn verjaardag kan vieren.  

4.5 Ecclesia catholica reformata 

Nu duidelijk is geworden welke waarde Van Ruler aan het gezag van de Bijbel en de 
traditie hecht, is het van belang om te zien hoe hij dit in zijn eigen theologiseren heeft 
geconcretiseerd. Zonder meer kan worden gesteld dat hij zich het meeste heeft laten 
gezeggen door Calvijn. Daarnaast heeft hij bijzondere aandacht voor theologen uit de 
Nadere Reformatie. Voorts verhoudt hij zich intensief met reformatorische theologen uit de 
laatste helft van de negentiende eeuw, zoals Kohlbrugge, I. van Dijk, Gunning, Kuyper, 
Hoedemaker, Bavinck, H.Th. de Graaf, K.H. Roessingh, en met zijn leermeesters en andere 
(oudere) tijdgenoten zoals M.J.A. de Vrijer,341 Kraemer, Korff, Haitjema, Van der 
Leeuw,342 W.J. Aalders, J. Lindeboom, J. de Zwaan, Schilder, J.G. Woelderink Noordmans, 

                                                 
339 A.A. van Ruler, 'Christocratisch ambtsgezag als kerkscheidende factor (1969),' in: Theologisch werk, 
deel II (Nijkerk: G.F. Callenbach N.V., 1971), 182. 
340 Cf.: ‘Een kind te verwekken is de meest ondemocratische, de meest autoritaire en dictatoriale daad, die 
denkbaar is. Daarom is het zo vreemd, dat mensen die voortdurend schreeuwen om de absolute 
democratisering van het leven, bijvoorbeeld de provo’s, nog kinderen verwekken. Ik wil daarmee maar 
zeggen: laten we in ’s hemels naam eens ophouden met die illusie, alsof de dingen absoluut, van het begin 
tot het einde, democratisch zouden kunnen gebeuren. De democratie is een goede zaak, maar het is ook een 
zeer goede zaak, scherp te zien, dat we telkens – bijvoorbeeld al bij onze geboorte – tegen fundamentele 
grenzen van de democratie oplopen.’ (Van Ruler, Ik geloof, 71.) 
341 Cf.: ‘De boeken van De Vrijer over het gereformeerd piëtisme hebben een beslissende wending in mijn 
denken ingeluid. Enerzijds werden de indrukken van mijn veluwse jeugd daarin wetenschappelijk 
verwoord, anderzijds zag ik de polaire betrokkenheid van de bevinding en het theocratisch visioen op 
elkaar.’ (Puchinger, Hervormd-gereformeerd, één of gescheiden? 355.) Deze relatie tussen bevindelijkheid 
en theocratie zal hieronder nog nader worden besproken.  
342 Cf.: ‘Aan Haitjema heb ik een grondleggende dogmatische kennis én inzichten ontvangen. Van der 
Leeuw blijf ik m’n leven lang dankbaar voor de fenomenologische openheid en fijngevoeligheid voor 
structuren.’ (Ibid., 354.) 
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Berkouwer, K.H. Miskotte en Berkhof. Buitenlandse denkers die met regelmaat worden 
genoemd zijn onder andere S. Kierkegaard, G.W.F. Hegel, E. Troeltsch, P. Tillich, Barth, 
Brunner, Bonhoeffer, D. Sölle, J. Moltmann, W. Pannenberg, P. van Buren en H. Cox. Met 
name in zijn proefschrift citeert hij vele Duitse theologen, waaronder H.D. Wendland, K. 
Heim, R. Bultmann, R. Otto. W. Mundle, K.L. Schmidt, O. Cullmann, E. Brunner en in zijn 
Die christliche Kirche und das Alte Testament ook W. Zimmerli. In heel zijn oeuvre 
verwijst Van Ruler met regelmaat naar Kierkegaard.343 Van de rooms-katholieke theologie 
lijkt hij vooral in algemene zin kennis te hebben. Op zijn verhouding tot de kerk van Rome 
zal later nog worden ingegaan. Hier staat eerst de vraag centraal in welke mate Van Ruler 
de patristiek en de Middeleeuwen heeft gerecipieerd. 

4.5.1 Van Ruler en de patristiek: leeft men om zijn dood te gedenken?! 

In een interview met Puchinger zegt Van Ruler dat hij de dogmengeschiedenis lange tijd 
had verwaarloosd: ‘Dat heb ik later met veel zweet en tranen moeten inhalen. Maar mijn 
aandacht was eerder wijsgerig dan dogmatisch gericht.’344 Wanneer hij verwijst naar patres, 
dan zijn het meestal gemeenplaatsen die hij aanhaalt en op eigen wijze verwerkt. Concrete 
citaten en verwijzingen naar geschriften zijn een zeldzaamheid en vanuit dit oogpunt 
verschilt Van Ruler duidelijk van Noordmans. Op basis van Van Rulers werk is het dus 
moeilijk te achterhalen in hoeverre hij zichzelf werkelijk heeft ingelezen in de werken van 
de kerkvaders. Wel blijkt soms dat hij eigentijdse secundaire bronnen over Augustinus 
heeft gelezen, zoals Noordmans’ Augustinus of werken van W.F. Aalders en A.F.N. 
Lekkerkerker. En vermoedelijk zal hij ook van Haitjema het nodige geleerd hebben over 
Augustinus en het neoplatonisme. In ieder geval lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat Van 
Ruler zich over het geheel genomen niet werkelijk verplicht voelde om zeer nauwkeurig te 
citeren en te annoteren. Dat geldt overigens ook voor zijn verhouding tot het exegetisch 
debat. Met name in zijn proefschrift getuigt hij ervan hier wel de nodige kennis van te 
hebben genomen en daar komt hij ook tot een zelfstandige positiebepaling. Maar in het 
verdere van zijn oeuvre neemt hij zijn lezers eerder mee in zijn eigen gedachtengangen 
waarin de actualiteit vrijwel altijd voorop staat en ‘de traditie’ vooral vanuit de achtergrond 
doorklinkt. Dit is wellicht karakteristiek te noemen voor zijn hele visie op de theologie die 
hij toch vooral ook als een spel beschouwde waarin ruimte moest zijn voor speculatie. Men 
moet zeker geen zwaar gewicht aan de theologie hechten in de zin dat men eeuwige 
waarheden zou verkondigen.  
Wanneer men echter de plaatsen waar Van Ruler naar de patres verwijst, naast elkaar zet, 
dan komt er wel een beeld naar voren van hoe hij met enige grote denkers uit de traditie 
omgaat. Die houding is te typeren als vrij en kritisch, of anders gezegd: stoer en 
zelfstandig.345 Hij noemt Augustinus wanneer hij de visie van Z.W. Sneller op de 

                                                 
343 Cf.: ‘Tijdens de doctoraalstudie ben ik in m’n denken voor m’n leven lang gevormd door intense 
bezigheid met Kierkegaard, Hegel en Troeltsch. Voorts heb ik mij m’n leven lang beziggehouden met 
Gunning, Hoedemaker, Kuyper en Bavinck.’ Ook Tillich voegt hij later toe aan de eerste rij namen. (Ibid., 
355.) De wijze waarop Kierkegaard tijd en eeuwigheid verbindt, heeft Van Ruler op eigen wijze in zijn 
theologisch denken ingebracht: ‘De theologie concentreert zich op de mens in z’n diepte, tot op z’n grond. 
Dat zeiden we al. Maar dat betekent ook: in z’n eeuwige ernst. Theologisch wordt het accent van de 
eeuwigheid gezet op de tijd – om met Kierkegaard te spreken. Alles wat is en geschiedt in de tijd is zo reëel 
dat het voor eeuwig geldt.’ (Van Ruler, 'Menselijkheid in de theologie (1967),' 186.) 
344 Puchinger, Hervormd-gereformeerd, één of gescheiden?, 353-354. 
345 D. van Keulen typeert Van Ruler als zodanig als een ‘stoer, zelfstandig denker’, waarbij deze adjectieven 
van Van Ruler zelf zijn. Cf.: D. van Keulen (red.) Dr. A.A.van Ruler, Verzameld Werk – Deel 1: De aard 
van de theologie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2007), 13. 
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geschiedenis bespreekt, die de zin van de geschiedenis meent te zien in de realisering van 
het koninkrijk Gods:  
 

‘Gelijk bekend, is deze gedachte sinds Augustinus de heimelijke strekking van alle 
christelijk-europese zinnen en peinzen over het raadsel der geschiedenis geweest, zij het 
ook, dat zijn tegenstelling tussen de civitas Dei en de civitas terrena in de loop der eeuwen, 
met name door de Reformatie, gewichtige modificaties heeft ondergaan en dat de droom 
van het rijk Gods onder ons alleen nog in vele geseculariseerde vormen voortleeft.’346  

 
Van Ruler zelf noemt vervolgens, bezien vanuit het theocratisch perspectief, de mens de zin 
van de geschiedenis. Ook de verhoudingen tussen tijd en eeuwigheid en de civitas terenna 
en de civitas Dei komen bij hem geheel anders te liggen, zoals reeds uitgewerkt. Tevens 
stelt hij de vraag of voor God de ziel dan wel de geschiedenis belangrijker is. Hoewel dit 
onderscheid uiteraard niet op de spits gedreven kan worden, poneert Van Ruler tegenover 
het moderne individualisme dat hij zowel buiten als binnen de kerk tegenkomt en bij de 
vrijzinnigheid en de ultra-orthodoxie, dat het God om de geschiedenis gaat. Hij meent dat 
het Oude Testament het zo ook leert en dat hier het grootste verschil met het neoplatonisme 
ligt. Dat kent het Oude Testament niet en daarom ook geen geschiedenis. Daar gaat het om 
de ziel. In dit kader verwijst Van Ruler naar het debat hoe Augustinus’ werken moeten 
worden geïnterpreteerd:  
 

‘De quaestie heeft een typisch-europeesch spiegelbeeld in de quaestie, hoe men het 
levenswerk van Augustinus, den kerkvader van het Avondland, moet interpreteeren. O. 
Noordmans heeft daarop gewezen in zijn boekje over Augustinus. Moet men uitgaan van 
zijn Confessiones, de Belijdenissen, waarin het gaat om God en de ziel, de ziel en haar God 
– om dan daarachter onvermijdelijk door te stooten op zijn platonische Soliloquia, zijn 
Alleenspraken, waarin de ziel zich in haar eenzaamheid uitspreekt? Of moet men uitgaan 
van zijn De civitate Dei, Over de Stad Gods, waarin het gaat om de geschiedenis en om de 
culturen, welke de levende God daarin door zijn Woord schept en verdelgt?’347 
 

Van Ruler constateert dat het platonisme in zijn doorwerking weer uiterst actueel is, terwijl 
het volgens hem haaks op het christendom staat. Platonisme en gnostiek miskennen het 
aardse, het vlees, terwijl God nu juist ingaat in het vlees en zich er een woning maakt.  
Dat Van Ruler voorts niet veelvuldig naar de traditie van de Vroege Kerk verwijst, kan 
wellicht mede verklaard worden doordat hij de toekomst van kerk en theologie vooral 
besloten ziet liggen in de ontwikkeling van de pneumatologie. Met Barth stelt hij dat wie 
zich over de pneumatologie wil buigen, door de kerkelijke traditie grotendeels in de steek 
wordt gelaten. Hij wijst erop dat het spreken over de Geest binnen de christelijke traditie 
altijd scheert langs de grenzen van de orthodoxie en dat men nergens zo snel in ketterijen 
vervalt als in de pneumatologie. Juist wanneer Van Ruler zelf poogt om vanuit het eschaton 
en vanuit de pneumatologie de gehele theologie opnieuw te doordenken, doet hij zijns 
inziens iets wat in de traditie op deze wijze nog nooit is geschied en vindt hij slechts steun 
bij Calvijn, de theoloog van de Heilige Geest. Over het gebrek aan een werkelijke 
pneumatologie in de kerkelijke traditie zegt Van Ruler:  
 

                                                 
346 A.A. van Ruler, 'Het koninkrijk Gods en de geschiedenis  (1947),' in: Verwachting en voltooiing - Een 
bundel theologische opstellen en voordrachten, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: C.F. Callenbach N.V., 1978), 
37. 
347 Van Ruler, Religie en politiek, 193. 



4. A.A. van Ruler – Spelen voor Gods aangezicht 

  

319 

‘Zoo is het, al de eeuwen door, in de geschiedenis der kerk geweest. De montanisten 
eenerzijds en de libertinisten anderzijds zijn, met vele van hun variaties en  combinaties, 
bestreden en veroordeeld, maar dogma en theologie zijn positief in hun gang nooit geheel 
zeker geweest. Over de wijze, waarop Augustinus bijv. de figuur van de inhabitatio Spiritus 
sancti gehanteerd en uitgewerkt heeft, kan men zeer bedenkelijk zijn hoofd schudden. En 
zelfs bij de wijze, waarop Calvijn in zijn uiteenzettingen over het wedergeboren leven 
conclusies trekt uit zijn, overigens zoo onvergelijkelijk zuiver en diep uitgewerkte, leer van 
de insertio of insitio in Christum en van de unio mystica cum Christo blijft men soms nog 
eenige vraagteekens zetten.’348 
 

Wanneer Van Ruler het platonisme tegenover het christendom plaatst en de ziel tegenover 
de geschiedenis en de enkeling tegenover de gemeenschap, dan kiest hij steeds voor het 
alomvattende perspectief waarin het individuele besloten ligt.349 In de leer van de gratia 
interna wreekt het individualistische perspectief zich op een onbijbelse en daarmee 
onchristelijke wijze, zo meent hij. De pneumatologische categorie van de inwendige genade 
is de immanentie van het koninkrijk van God. Van Ruler keert hier niet alleen het klassieke 
Rooms-katholieke schema van boven- en onderbouw radicaal om, maar bestrijdt eveneens 
iedere zuivere mystieke of ethische interpretatie van het werk van de Geest. De interioriteit 
van de inwendige genade is een eschatologische categorie, zo stelt hij. Aan dit inzicht heeft 
het in de traditie veelal ontbroken. Van Ruler zet deze spiritualisering van het werk van de 
Geest in relatie tot het koninkrijk van God als volgt uiteen:  

 
‘Het betreft hier dus drie momenten: ten eerste de eenzijdigheid, dat het rijk Gods alléén in 
de ziel wordt opgericht; ten tweede de beschikking, welke de mensch krijgt over het rijk 
Gods, dat tot het bestand van zijn menschzijn gaat behooren; ten derde de vereenzelviging 
van het rijk Gods met de goddelijke kern van het menschzijn. Het laatste is uiteraard erger 
dan het eerste. Maar men kan toch niet zeggen, dat Eckhart en Tauler, die in hun tot het 
uiterste gegermaniseerde christendom (…) het laatste hebben geleerd, principieel anders 
leerden dan Augustinus, die de eerste grondstelling tot traditie in de christelijke kerk heeft 
gemaakt. Wanneer men eenmaal meent, dat het rijk Gods alléén in de ziel wordt opgericht, 
dan moet men ook gaan meenen, dat het daarin ook gevangen zit, en – wat hier beslissend 
is! – dat het daarin ook alleen kán opgericht worden, dat er m.a.w. van een affiniteit van het 
rijk Gods met de menschelijke ziel en omgekeerd van een orgaan van de menschelijke ziel 
voor het rijk Gods gesproken moet worden.’350 
 

Elke opvatting die de empirische werkelijkheid niet als de ware werkelijkheid wil 
aanvaarden, maar het heil in het eeuwige zoekt, betekent volgens Van Ruler een loochening 
van de schepping. En de leugen wordt nog erger wanneer men meent, dat dit eeuwige alleen 
in de ziel van de mens zou zijn te vinden. Van Ruler zegt verontwaardigd: ‘Alsof er in de 
geschapen werkelijkheid iets goddelijks en eeuwigs lag! Wanneer men dit platonisme 
volstandig afwijst, kan men niet volhouden dat iets, bijv. het christendom, pas echt is, 
wanneer het een zaak van de innerlijkheid is geworden.’351 

                                                 
348 Van Ruler, De vervulling van de wet, 122-123. 
349 Cf.: ‘De verhouding van tijd en eeuwigheid is in het christendom precies tegengesteld aan die bij Plato. 
Bij Plato krijgt de mens via de anamnese in de tijd de eeuwigheid terug, in de vorm van de ideeën. In het 
christendom krijgt de mens via de verwachting in de eeuwigheid de tijd terug, in de vorm van het heil. Deze 
omkering van de dingen moet men grondig instuderen, zal men belijdenis kunnen doen van het artikel: ik 
geloof een eeuwig leven.’ (Van Ruler, 'TW VI,' 190-191.) 
350 Van Ruler, De vervulling van de wet, 227. 
351 Ibid. Van Ruler spreekt dus in zeer brede zin over de gratia interna, zoals de volgende citaten laten zien: 
‘En in de meest uitwendige christelijk-politieke daad, als bijv. de bekeering van Constantijn den Groote of 
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Van Rulers overtuiging dat het dìt aardse leven is dat gered wordt, brengt hem op dit punt 
tot een breuk met de patres en met talloze stromingen binnen de christelijke traditie. Ten 
eerste wijst hij Origenes’ verstaan van het aardse leven als straf voor de gevallen 
preëxistente geesten, die vanwege hun zonde in de stoffelijkheid van de geschapen wereld 
moeten leven, radicaal af.352 Dat is op zich geen bijzonderheid. Ook Irenaeus valt echter in 
ongenade, terwijl zijn visie volgens Van Ruler in de traditie van het christelijke denken een 
grote rol heeft gespeeld. Hij omschrijft diens waardering van het aardse leven als oefening 
voor het eeuwige leven en concludeert daaruit: ‘Dan is het dus vanuit de schepping, die als 
goed gewaardeerd wordt, een voorbereiding en een aanloop voor het eigenlijke in het 
hiernamaals. Deze gedachte houdt wel in, dat ook de schepping zelf als zodanig een 
aanloop is en in zoverre, ondanks haar fundamentele goedheid, toch iets gebrekkigs, althans 
iets voorlopigs.’353 Daartegenover stelt hijzelf dat dit aardse levens het eigenlijke en enige 
is. Daarom weerspreekt hij krachtig, zoals gezegd, Augustinus’ opvatting aangaande de 
empirische werkelijkheid:  
 

‘Ik zou op dit punt bewust willen breken met een eeuwenoude, christelijke europese traditie. 
Zij is sinds Augustinus op de formule gebracht, dat men de wereld, de geschapen 
werkelijkheid alleen mag gebruiken (uti) en dat men alleen God zelf mag genieten (frui). 
Alsof God een andere wéreld, een andere òbject was dan deze wereld! Alsof God te hebben 
zou zijn zonder zijn wereld! Deze wereld is toch zijn wereld. En: zij is toch het theatrum 
gloriae dei, het toneel van zijn heerlijkheid! Het aardse leven is realisering van de glorie van 
God.’354 

 
De mens wordt juist in deze aardse werkelijkheid tot woonstede van God in de Geest 
gemaakt. Wanneer Augustinus zegt, dat het hart van de mens onrustig is, totdat het rust 
vindt in God, dan is dat volgens Van Ruler slechts één kant van de waarheid: ‘Ook het 
omgekeerde is waar: God komt pas tot rust – dat is wonen: tot rust komen! – in de mens. 
Namelijk in de mens, die Hem kent en prijst! Dus in de kerk.’ 355  
Voor zijn opvatting dat de zin van het leven in het loflied ligt besloten waarin de mens tot 
eer van God zingt en zo ook de schepping beaamt, beroept Van Ruler zich echter mede op 
Augustinus. Zingen is volgens hem meer dan denken en dan spreken. Met instemming haalt 
hij daarom de volgende uitspraak van Augustinus aan: ‘Laat ons niet spreken, laat ons niet 
zwijgen, laat ons jubileren’.356 Dit loflied wordt uitgezongen over heel de werkelijkheid en 

                                                                                                                            
van Clovis en al de gevolgen daarvan voor het openbare gelaat van het gemeenebest, is zij – vanuit de 
toekomst Gods gezien – nog even inwendig als wanneer een mensch in de dronkenschap zijner ziel de 
ontroeringen van de liefde Gods smaakt. Wanneer men de interniteit der gratia interna zoo eschatologisch 
verstaat, omvat zij m.a.w. al de aspecten van het menschzijn en wordt zij in een zeer groote veelvormigheid 
uiteengebroken.’ (Ibid., 225.) ‘De politiek der christelijke koningen en keizers van Europa is evenzeer een 
vorm van de gratia interna, als de liederen van Jodocus van Lodensteijn.’ (Ibid., 228.) ‘Wij moeten het werk 
van den Heiligen Geest niet alleen in de kennis en zeker niet in de subjectiviteit opsluiten. Hij handelt ook 
in de realiteit. De Geest werkt historisch. Hij schept de geschiedenis.’ (Ibid., 229.) 
352 Van Ruler, 'De waardering van het aardse leven (1960),' 23. 
353 Ibid. 
354 Ibid., 30. Elders zegt Van Ruler: ‘Naar het mij voorkomt is de geleidelijke afschaffing van de 
onderscheiding en tegenstelling, welke sinds Augustinus werd gemaakt tussen het frui deo (God genieten) 
en het uti mundo (de wereld gebruiken), een van de allerbelangrijkste omwentelingen van de moderne tijd. 
Zij voltrok zich vooral in de achttiende eeuw.’ (Van Ruler, 'TW I,' 47.) 
355 A.A. van Ruler, 'God woont in de tijd  (1958),' in: Blij zijn als kinderen - een boek voor volwassenen 
(Kampen: Kok, 1972), 60. 
356 Van Ruler, Waarom zou ik naar de kerk gaan? 39. Van Ruler verwijst hier niet naar Augustinus’ eigen 
werken, maar naar W.J. Aalders, Groote Mystieken (Baarn: Hollandia, 1913), 48.  
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haar geschiedenis en men kan dan zelfs zeggen: ‘De geschiedenis is – om met Augustinus 
te spreken – een pulcherrimum carmen, een zeer schoon lied.’357 Ook op die plaatsen waar 
Van Ruler over het eeuwige leven spreekt, haalt hij Augustinus eveneens meermalen in 
positieve zin aan. Hij interpreteert deze uitspraken echter wel in het licht van zijn eigen 
theologie: 
 

‘Waarin bestaat de eeuwige zaligheid? Augustinus heeft hierover de prachtige uitspraak 
gedaan: ze bestaat in het zeggen van ‘amen’ en ‘halleluja’. ‘Amen’ betekent: het is vast en 
zeker, het is volle werkelijkheid. Dat zeggen we in het eeuwige leven, terugziende op ons 
tijdelijke bestaan en op het hele historische proces. Alle tranen daarover worden ons van de 
ogen gewist en we zeggen: het was geen droom, het was geen luchtspiegeling, het was geen 
nachtmerrie, het was allemaal werk van God en daarom volle werkelijkheid, de eigenlijke 
werkelijkheid, de enige werkelijkheid. Dat is het eeuwige leven: een eeuwige beaming en 
aanvaarding van onszelf in ons tijdelijke bestaan.’358 

 
De eeuwigheid hoort er wezenlijk bij, bij de tijd – zoals de dood er bij hoort, bij het leven. 
Van Ruler meent daarom dat zowel de zonde als dood niet louter negatieve betekenis 
hebben.359 Augustinus heeft terecht het Westers christendom de ogen geopend voor het 
gegeven dat de zonde van de mens in zijn wil besloten ligt en niet in het vlees. 
 

‘Van daaruit ontvangen wij ook licht in dat anders zo duistere probleem, of de dood alléén 
als straf op de zonde is te verstaan, dan wel of hij ook als een natuurlijk gegeven is op te 
vatten. Vielen in het paradijs de bladeren ook van de bomen? De christelijke belijdenis heeft 
sinds de strijd van Augustinus met Pelagius vastgehouden, dat de dood niet natuurlijk is, 
maar straf op de zonde.’360 

 
Van Ruler werkt deze gedachte zo uit, dat de mens niet alleen tegenóver God, maar ook áán 
God en zelfs dóór God schuldig is. God heeft de mens onder de ongehoorzaamheid 
besloten, zo stelt hij. Dit is niet slechts een negatief gegeven, want juist in de erkenning dat 
de mens volledig schuldig staat tegenover, aan en door God, begint het eeuwige leven reeds 

                                                 
357 Van Ruler, Waarom zou ik naar de kerk gaan? 112. Komt dit ook uit Aalders? 
358 Van Ruler, Ik geloof, 157. Cf.: ‘Tot in alle eeuwigheid zullen we “amen” en “halleluja” zeggen over alles 
wat geweest is – om met Augustinus te spreken. “Amen” wil zeggen: het was alles vaste en goede realiteit. 
“Halleluja” betekent: looft de Here over al zijn werk, dus over alle werkelijkheid.’ (Van Ruler, Waarom zou 
ik naar de kerk gaan? 115-116.) 
359 Cf.: ‘Komt de zonde in de raad van God alleen als gedachte mógelijkheid voor, niet als beslóten 
werkelijkheid? Bij al deze vragen moet men steeds de opmerking van Kierkegaard in gedachten houden: het 
christelijke moet eraan vasthouden, dat de zonde iets positiefs is en niet iets negatiefs – anders valt het in 
het heidendom (dat alleen slaapt en droomt).’ (Van Ruler, 'TW VI,' 54.) 
360 Van Ruler, 'TW VI,' 184-185. Cf.: ‘Het is in ieder geval iets monstrueus: dat er het kwade is en dat dit 
huist in de wil, dat de wil het kwade wil, althans niet geheel en al het goede. Dat is een monsterachtige 
verscheurdheid in het menselijke bestaan, waarvoor de kerkvader Augustinus ons de ogen pas helemaal 
geopend heeft. Sindsdien heeft de christenheid steeds die donkere tonen over “de totale verdorvenheid van 
de menselijke natuur” laten horen. Dat heeft niets met pessimisme te maken. Het is een uiterste 
werkelijkheidszin: men ziet met open ogen hoe diep verloren de werkelijkheid is. Het is ook een uiterste 
aan menselijkheid: de zetel en de oorsprong van het kwaad zoekt men in de wil.’ (Van Ruler, Waarom zou 
ik naar de kerk gaan? 79-80.) Zie ook: ‘Waarbij ook te bedenken is, dat God en de zonde in het christelijke 
denken sinds Augustinus steeds zijn: God en de zonde, die centraal en wezenlijk in de menselijke wil steekt. 
De realiteit van de zonde en haar besloten zijn in Gods besluit zijn zaak van het willen van de mens en het 
willen van God: de door God gewilde en bepaalde wil is wel degelijk wil en niet iets anders. Wanneer de 
zonde bijvoorbeeld in het lichaam, in de eindigheid of in de wereld stekt, ziet het probleem ‘God en de 
zonde’ er totaal anders uit.’ (Van Ruler, 'TW VI,' 54.) 
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te lichten. Hij is van mening dat de zonde op één of andere wijze ook in het eeuwige leven 
moet worden geïntegreerd. Hij beroept zich meermalen op de gedachte dat in het eschaton 
alle tranen van de ogen worden gewist, ook de tranen om de zonde. Hij suggereert dat dit 
toch ook een positieve waardering inhoudt van de zonde, als opgenomen in Gods besluit. 
Men leert in het eschaton niet langer te huilen over de gedane zonden, maar ze vormen 
eerder een reden tot lofprijzing aan God.  
 

‘En zit daar ook iets in van: dat de zonde, het kwaad wordt opgenomen, verwerkt, 
geïntegreerd in het rijk van God? Het zou een enorm licht werpen door de geschiedenis als 
apostolisch proces, waarin de synthese van de openbaring met het heidendom zo’n enorme 
rol speelt en het heidendom geïntegreerd wordt in het rijk. Natuurlijk: er vindt dóóp plaats, 
ontdemonisering, heiliging, wedergeboorte, kerstening. Maar is dat alles alleen maar 
negatief ten aanzien van de zonde? Wat gebeurt er met de demonen: worden ze alleen maar 
buitengeworpen? Worden ze niet ook gebróken? Worden ze niet ook tot een voetbank voor 
de voeten – dus tot een positieve functie – onderworpen? Of kunnen ze zelfs gedoopt 
worden, zoals Origenes dacht?’361 

 
Origenes wordt in ander verband zelfs geroemd om het feit dat hij als eerste binnen de 
christenheid het visioen heeft trachten te verwerkelijken van een alles omvattende, redelijke 
synthese.362 Volgens Van Ruler heeft het Westers christendom dit visioen nooit meer 
losgelaten en het is van onschatbare waarde geworden voor de zendingsprediking, ‘de 
prediking extra muros ecclesiae’. Hij meent dat er van meet af aan in de gemeente leraren 
zijn geweest. Die hebben een aantal modificaties ondergaan, te weten die van 
ketterbestrijder, apologeet, cultuursyntheticus en vervolgens die van een alles omvattend 
redelijk denker. Omdat het geloof de waarheid zoekt te kennen, zijn leraren van belang. Zij 
staan tegen de achtergrond van de apostelen en staan met hen in de wereld en ze hebben 
‘iets van het gezag van de apostelen’. Van Ruler suggereert dat er een apostolische 
successie bestaat, die niet alleen loopt via bisschoppen of ambtelijke vergaderingen, maar 
ook via de leraren die namelijk de waarheid zoeken te kennen die in Christus is.363 
Vervolgens stelt hij de vraag of alle opvattingen van de leraren der kerk gesynthetiseerd 
kunnen worden, of dat men keuzes moet maken. Hij geeft het volgende antwoord:  
 

‘Wanneer men de traditie en haar continuïteit verstaat als gave en werk van de Heilige 
Geest, verdraagt zij veel meer sprongen en tegenstrijdigheden, dan wanneer men haar puur 
als ontvouwing van de Logos incarnatus verstaat. De continuïteit blijft dan wel continuïteit, 
maar zij vertoont een enorme elasticiteit. De Geest schrijdt zelfs door tegenstrijdigheden 
heen. Het zet zich niet vast, bijvoorbeeld op Thomas of – wat de reformatorische 

                                                 
361 Cf.: Van Ruler, 'TW VI,' 58. Cf.: ‘Origenes dacht, dat de demonen ook gedoopt, dus gered konden 
worden. Dat gaat echter wel wat ver.’ (Van Ruler, 'TW II,' 229.) 
362 Cf.: ‘Overigens ben ik over de hele linie sterk voor verandering en vernieuwing. Bijvoorbeeld op mijn 
eigen terrein: de dogmatiek. Niet voor niets meen ik dat men in de dogmatiek, om met Origenes te spreken, 
gymnastikos te werk moet gaan, dat wil zeggen: men moet telkens opnieuw – bij wijze van experiment, van 
probeersel – de reuzenzwaai van de rekstok maken.’ (Puchinger, Hervormd-gereformeerd, één of 
gescheiden? 363.) Overigens maant Van Ruler vanuit zijn onderscheid tussen het regnum Christi en het 
koninkrijk van God wel tot voorzichtigheid met Origenes’ standpunt, dat hij als volgt weergeeft: ‘ Het N.T. 
zegt dat het koninkrijk van God nabijgekomen en over ons gekomen is. Niet alleen in de prediking ervan 
door Jezus en zijn discipelen. Maar in het komen van Jezus. Origenes bracht dat op de formule van de 
(autobasileia). Jezus Christus is het koninkrijk!’ (Van Ruler, 'Het koninkrijk Gods in de gang der 
geschiedenis ',  (manuscript), 1.) Cf.: Van Ruler, 'TW I,' 167. 
363 Cf.: A.A. van Ruler, 'Is er een opvolging van de leraren? (1968),' in: Theologisch werk, deel II (Nijkerk: 
G.F. Callenbach N.V., 1971), 158. 
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christenheid met name heeft te bedenken – op Anselmus. Hij springt over, van de een op de 
ander. Zo zoekt hij de waarheid, die eschatologisch van aard is. Zo leidt hij ook in alle 
waarheid. Daarom heeft elke leraar alle voorafgaande leraren nodig en kan hij ze ook ten 
volle gebruiken.’364  
 

Het christelijk geloof heeft leer, belijdenis en dogma nodig juist ook vanwege zijn 
gerichtheid op de historische werkelijkheid en de te verkondigen waarheid. Alleen de 
orthopraxie vraagt reeds om een zekere ethiek. Van Ruler stelt echter: ‘Maar zich daartoe te 
beperken is christelijk onmogelijk. Het is te burgerlijk. De soteriologische en de 
ontologische vragen blijven virulent in het christendom. Daarmee staat het garant voor de 
hoogste waarden van de humaniteit en de cultuur: het gaat niet alleen om de goedheid en de 
schoonheid, het gaat evenzeer om de waarheid en het heil.’365 Volgens Van Ruler hebben 
alle grote kerkvaders de openbaring in verband gebracht met de algemeen-menselijke 
cultuur en dan komen er onherroepelijk vragen op van leerstellige aard. Met name noemt 
hij Tertullianus, de Cappadociërs en Augustinus.366 De gereformeerde theologie is nooit 
bang geweest voor formules en dogmatiek en evenmin voor het gezag van apostelen of 
leraren, zo stelt van Ruler.367 De traditie is rijk aan tal van grondleggende leerstukken en 
theologische opvattingen die zij met gezag heeft aanvaard. Calvijn heeft volgens hem 
aansluiting gezocht bij de theocratische idealen van Ambrosius.368 En hij verwijst naar 
Augustinus’ uitspraak dat het gezag van de kerk hem bewogen heeft tot het geloof.369 Het is 
ook Augustinus geweest die het geloof werkelijk als gave heeft leren verstaan, dit in 
tegenstelling tot de Griekse kerkvaders die meenden dat de mens zelf redelijk genoeg zou 
zijn om God in geloof te aanvaarden.370 Voorts vindt Van Ruler de kern van Augustinus’ 
triniteitsleer van onschatbare waarde. Deze vat hijzelf als volgt samen: ‘De gedachte, die er 
door uitgedrukt wil worden, is deze, dat de levende God in zichzelf datgene, wat Hij is, 
namelijk God, driemáál is en dat driemaal anders. Augustinus sprak van een “herhaling van 
de eeuwigheid in de eeuwigheid”. De Vader is de bron, de Zoon de wijsheid, de Geest de 
liefde.’371  

                                                 
364 Ibid., 157-158. 
365 Als men vraagt waar het gezag over de leer ligt, dan gaat Van Ruler uit van het presbyteriaal-synodale 
model: ‘De beslissingsmacht ligt in dit stelsel bij de ambtelijke vergaderingen, waarin de drie ambten 
bijeenkomen voor de regering (door Christus) van de kerk.’ (Ibid., 158-159.).  
366 Cf.: A.A. van Ruler, 'Perspectieven voor de gereformeerde theologie (1969),' in: Theologisch werk, deel 
II (Nijkerk: G.F. Callenbach N.V., 1971), 79. 
367 Cf.: ‘De vleeswording des Woords gaat zó ver, dat de waarheid Gods niet alleen in de geestelijke 
duidelijkheid van de Schrift, maar zelfs in de logische duidelijkheid van redelijke begripsbepalingen komt. 
Maar alles naar zijn aard! In de wetenschap spelen de formules weer een andere rol dan in de kerk. Zij 
komen daar in apostolische en mystieke samenhang. Daarin zijn zij onmisbaar. Maar zij krijgen er een 
dienende rol.’ (Van Ruler, De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde, 46.) 
368 Cf.: ‘Calvijn heeft op nieuwe wijze ernst gemaakt met de idee van de theocratie, welke sinds Ambrosius 
zo karakteristiek is voor de kerk van het Westen.’ (A.A. van Ruler, 'Calvijns betekenis voor West-Europa 
(1959),' in: Blij zijn als kinderen - een boek voor volwassenen (Kampen: J.H. Kok. B.V., 1972), 225.) 
369 Cf.: Van Ruler, 'TW V,' 110-111. 
370 ‘Maar het geloof is alleen als gave van God te verstaan. Dat heeft vooral Augustinus ontdekt. De griekse 
vaders, in wier lijn ik zojuist sprak, hebben daar nauwelijks aandacht voor gehad. Dat kwam, omdat zij de 
mens nog niet zo scherp zagen. Zij dachten dat de mens nog redelijk en vrij genoeg was, om in geloof te 
reageren op het heil van God in Christus. Maar Augustinus ontdekt, tot zijn eigen ontzetting, dat de mens 
wel redelijk vrij is, maar dat hij nooit ex toto, ten volle, in deze redelijke vrijheid wil. Dat wil zeggen, dat 
hij nooit ten volle het goede, God, het heil, de vreugde wil.’ (Van Ruler, 'TW VI,' 9.) 
371 Van Ruler, 'De leer van de Drieëenheid (1956),' 92. Cf.: ‘Van Ruler, 'TW VI,' 26. Overigens staat hij 
later kritisch tegenover de volgende triniteitsopvatting, zij het zonder naar Augustinus te verwijzen: ‘Zelfs 
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Maar Van Ruler is wars van het onderschrijven van belijdenisgeschriften en ook de 
negentiende-eeuwse strijd om de proponentsformule acht hij volstrekt heilloos. Vanuit de 
gedachte dat belijden feitelijk lofprijzing is, kan men niet blijven steken bij het 
onderschrijven van een formule. In dit kader kan hij dan ook zeggen: ‘Wanneer men dit 
bedenkt, zal men bezwaren kunnen inbrengen tegen de formulering van de zogenaamde 
geloofsbelijdenis van Athanasius, welke aldus begint: quicunque … De instemming met de 
formules van het belijden wordt dan tot voorwaarde voor de zaligheid gemaakt. Mij dunkt, 
dan heeft een verabsolutering van deze formules plaats. De Here alléén weet wie de zijnen 
zijn. En de Heilige Geest gaat dieper dan de geest en de mond der mensen.’372 Op 
vergelijkbare wijze stelt hij dat van hoe grote betekenis de Anselmiaanse satisfactieleer ook 
moge zijn, zij niet verabsoluteerd kan worden tot het schibbolet van orthodoxie. Zou men 
dat doen, dan zouden Athanasius en Augustinus bijvoorbeeld buiten de orthodoxie vallen, 
zo luidt zijn argument.373  
Samengevat kan worden gesteld dat uit Van Rulers werken niet blijkt dat hij de bronnen 
van de Vroege Kerk en Middeleeuwen zelfstandig werkelijk bestudeerd heeft. Waar hij 
naar de patres verwijst, doet hij dat meestal op basis van secundaire studies. Hij lijkt vooral 
gericht te zijn op de grote lijnen en beslissingen in de kerkgeschiedenis maar ook aan de 
traditie als geheel kent hij een bepaald gezag toe,  want de gehele kerkelijke traditie staat in 
relatie tot het gezag van het getuigenis van de apostelen. Aangezien het de Geest is die de 
gehele geschiedenis en dus ook de kerkelijke traditie schrijft in voortdurend gesprek met de 
mensen en de volkeren in een bepaalde context, heeft het gezag van de traditie geen 
formeel karakter maar vraagt altijd weer om de instemming van de gelovige. Vanuit zijn 
eigen theologische gerichtheid vond Van Ruler niet direct aansluiting bij concrete figuren 
of stromingen uit de traditie, op Calvijn na. Toch plaatst Van Ruler zich geheel in lijn met 
de traditie en kant hij zich tegen vernieuwingstendenzen die het gezag van de traditie 
veronachtzamen. Het actuele belijden en ook de theologie kan slechts voortzetting zijn van 
de belijdenis der vaderen. Van groot belang voor zijn traditiebegrip is dan ook zijn 
opvatting dat de Reformatie de ware voortzetting van de katholieke traditie is, in het 
verlengde waarvan hij zijn eigen theologie als actuele voortzetting van de reformatorische 
theologie ziet. Deze visie op de katholiciteit van kerk en theologie zal nu nader worden 
belicht.  

4.5.2 Gereformeerde katholiciteit 

Van Rulers omgang met de traditie ligt besloten in zijn stelling dat de gereformeerde 
theologie een moment is in de traditio catholica. Anders gezegd: de gereformeerde 
reformatie is de ware voortzetting van de katholieke kerk. ‘De ecclesia reformata is daarom 

                                                                                                                            
lijkt het mij bedenkelijk, om te volstaan met te zeggen, dat de Heilige Geest in het wezen van God de band 
van de liefde tussen de Vader en de Zoon is.’ (Van Ruler, Ik geloof, 129-130.) 
372 Van Ruler, 'TW VI.' 
373 Cf.: Van Ruler, 'TW II,' 79. En: ‘Gaat het aan, de waarheid van bijvoorbeeld de verzoening door 
voldoening tot schibbolet van de rechtzinnigheid te maken? We zouden dan met Anselmus Augustinus, de 
kerkvader van het Westen, en Athanasius, de vader van de orthodoxie, uit de kerk wegjagen. Athanasius zei 
immers, dat als het alleen om de kwestie van de zonde zou gaan dit probleem op te lossen ware door het 
menselijke berouw, en voor Augustinus bestaat de verlossing toch vooral daarin, dat door het verlossende 
voorbeeld van de nederigheid van God in Christus de macht van de zonde en van de hoogmoed in de mens 
gebroken wordt. Van de schuld van de zonde en van de plaatsvervanging van de middelaar is bij beide 
kerkvaders niet zo veel sprake, althans niet op de wijze, dat deze thema’s de gedachtengang zouden 
beheersen.’ (A.A. van Ruler, 'Het einde van een huishoudelijke twist (1969),' in: Theologisch werk, deel II 
(Nijkerk: G.F. Callenbach N.V., 1971), 214.) 
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de ecclesia catholica, door de waterval van de Reformatie heen gegaan zijnde. Dat houdt 
enerzijds in, dat al het katholieke ge-reformeerd is, maar anderzijds dat al het 
gereformeerde ook katholiek verstaan moet worden.’374 Hij meent dat de gereformeerde 
reformatie de Reformatie het verste heeft doorgevoerd en om die reden dan ook de meest 
oecumenische vorm van christendom is. Voor zijn waardering van de patres betekent dit 
vooral dat tal van waarheden binnen de gereformeerde reformatie een hogere graad van 
zuiverheid bereiken. Zo zegt hij over de gereformeerde predestinatieleer:  
 

‘Ze is, dunkt mij, de diepste doorgronding van het menselijke bestaan, welke ooit gevonden 
is. Aan Calvijn en de vaderen van Dordrecht komt de eer toe, dat zij de geestelijke moed en 
kracht hebben opgebracht, deze waarheid tot op de bodem toe uit te spreken en het in haar 
uit te houden, hoe groot de spanning ook moge zijn, welke zij in de geestelijke existentie 
aanbrengt. Augustinus heeft op het laatst altijd geaarzeld. Luther is er tenslotte voor 
teruggeschrokken en deed er verder het zwijgen toe.’375 

 
Uit het volgende citaat blijkt dat voor Van Ruler het Bijbels getuigenis het primaat heeft op 
de kerkelijke traditie. Tevens komt op nog pregnantere wijze het progressieve karakter van 
zijn traditiebegrip tot uitdrukking:  
 

‘Naar mijn inzicht heeft de Dordtse synode in haar vormen de bijbelse leer dieper gevat dan 
de oude concilies in de hare. De leer van de (dubbele) predestinatie houdt begin en einde, de 
momenten van de tijd, de aarde en de hemel, de mens en de middelaar, de kerk en het rijk 
eschatologisch uiteen, verbindt ze op geestelijke wijze en schept aldus de ruimste 
katholiciteit, die denkbaar, althans tot dusver in het christelijke denken gevonden is.’376  

 
Zoals gezegd is voor Van Ruler de gereformeerde traditie de werkelijke voortzetting van de 
katholieke kerk. De Reformatie van de 16e eeuw noemt hij een verschrikkelijke 
gebeurtenis, die echter onvermijdelijk was voor het behoud van de katholiciteit van de 
kerk.377 Met name door Calvijn is dit besef van de katholieke kerk het meest consequent 
doorgevoerd. Van Ruler zegt over de ecclesia catholica reformata:  

 
‘Zij was over de gehele linie, tot in het kerkordelijke toe, gereformeerd. Maar zó was zij 
juist de katholieke kerk van Christus. Vandaar de hoge waardering van de ambten en de 
ambtelijke vergaderingen als organen van de regering der kerk door Christus. Vandaar ook 

                                                 
374 Van Ruler, 'TW II,' 78. 
375 Van Ruler, 'Ultra-gereformeerd en vrijzinnig,' 16. Van Ruler ziet het voor hem zo belangrijke  
onderscheid tussen Schepper en schepsel in de gereformeerde theologie strikt gehandhaafd, ook in haar 
mystiek of bevindelijkheid, terwijl van Augustinus het volgende kan worden gezegd: ‘Reeds bij Augustinus 
is God zozeer besloten in de inhoud van de menselijke geest, dat de mystieke heilsweg kan bestaan in een 
geconcentreerde inkeer in zichzelf (vgl. A.F.N. Lekkerkerker, De actualiteit van Augustinus, in N.Th.T. IV, 
2, 101-102).’ (A.A. van Ruler, 'De bevinding - Proeve van een theologische benadering (1950),' in: 
Theologisch werk, deel III, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: Callenbach, 1971), 48.) 
376 Van Ruler, 'TW III,' 48. 
377 Cf.: ‘De reformatie heeft zichzelf altijd verstaan als een groote schoonmaak in het prille voorjaar van de 
nieuwe geschiedenis na de winter van de middeleeuwen. De gereformeerde kerk heeft daarom altijd 
gepretendeerd, de katholieke kerk te zijn. Deze pretentie opgeven, zou zelfmoord zijn.’ (A.A. van Ruler, 
'De reformatie en het volksleven (1945),' in: Visie en vaart (Amsterdam: Holland, 1947), 10.) Van Ruler 
noemt op deze plaats  de scheiding van de kerk een onbedoeld gevolg van de Reformatie. Hij is echter van 
mening dat de gereformeerde traditie in wezen oecumenisch gericht is, maar dat de moderniteit de 
reformatie heeft verijdeld doordat zij het probleem van de verdeeldheid van de kerken niet meer zag en het 
accepteerde.  



4. A.A. van Ruler – Spelen voor Gods aangezicht 

  

326

de diepgaande, mystieke beleving van de sacramenten. En de aansluiting, waar immer 
mogelijk, aan de traditie.’378  
 

Volgens hem heeft bij Calvijn de notie van katholiciteit een nieuwe structurering gekregen 
die voornamelijk gekenmerkt wordt door een drietal accenten. Ten eerste noemt hij 
Calvijns nadruk op het eigen belang van het Oude Testament zoals dat uitdrukking kreeg in 
diens afwijzing van de allegorese en de erkenning van het canonieke gezag van het Oude 
Testament. Deze aandacht voor de volledige Bijbel heeft volgens Van Ruler het Europese 
levensgevoel diepgaand beïnvloed en een zekere ‘israëlitisering van het christelijke 
bewustzijn’ bewerkstelligd waarin christendom en humanisme bijeen worden gehouden. 
Ten tweede kenmerkt de katholiciteit zich door de complete doordenking van de existentie 
‘van eeuwigheid af tot in eeuwigheid’ in de leer van de dubbele predestinatie.379 Het derde 
zeer belangrijke accent is gegeven met het feit dat Calvijn de staat op gelijk niveau plaatst 
met de kerk binnen het rijk van God. Kerk en staat hebben in hun tweeheid tezamen vanuit 
de Bijbel het leven in te richten, staande onder de soevereiniteit van God. Het gaat om de 
heiliging van het aardse leven, waarbinnen het leven geleefd wordt als dienst van God, als 
liturgie. Het historische proces en het politieke en culturele leven zijn zo volledig 
inbegrepen in het christelijke werkelijkheidsbesef. Het rijk van God omvat de gehele 
existentie.380  
Vandaar ook dat Calvijn zoveel aandacht besteed heeft aan de ordening van de kerk en de 
wet weer heeft erkend als de wet van het koninkrijk Gods en het publieke leven geheel 
vanuit het heil heeft willen interpreteren. Van Ruler stelt dan ook nadrukkelijk dat de 
Reformatie mede een politieke reformatie is geweest. Een grote ontdekking van de 
Reformatie in dit verstaan van de katholiciteit is de erkenning van de verschillende 
nationaliteiten en daarmee ook het ideaal van de nationale kerk. Deze ontdekking voert het 
Europese levensgevoel weer terug tot haar wortels, namelijk die van de engelenzang in de 
kerstnacht die de vrede van God bezingt in plaats van de pax romana. De Reformatie 
verbreekt de in de middeleeuwen tot stand gekomen harmonieuze wijze van samenleven die 
de chaos en de zonde te boven trachtte te komen. De sjaloom van God vindt zijn ingang in 
het offer van de verzoening en heeft in die zin weinig van doen met een wereldheerschappij 
die vrede definieert als het vrij zijn van oorlog. Hiermee hangt een andere verworvenheid 
van de Reformatie samen, namelijk dat zij niet alleen bevrijding van de schuld predikte in 
het offer, maar tevens het leven weer in de volle vrijheid van Gods Woord plaatste. De 
Bijbel benadrukt de zelfstandigheid van de mens en van de staat, omdat het Woord in 

                                                 
378 A.A. van Ruler, 'Waarom ik geen personalist ben,' in: Blij zijn als kinderen - een boek voor volwassenen 
(Kampen: J.H. Kok. B.V., 1972), 223. 
379 Van Ruler zegt hierover: ‘De tegenwoordige existentiefilosofie is daar nog een zwakke – en naar mijn 
inzicht verminkte – schaduw van. Het curieuze van Calvijns invloed ligt echter daarin, dat dit 
predestinatiaanse accent nooit aanleiding is geweest tot een breuk met het klassieke, ook het klassiek-
christelijke, besef van de redelijkheid van het zijn. Naast de existentie staat de essentie. Naast het willen in 
God Zijn wijsheid. Deze combinatie – van predestinatie en redelijkheid – is een van de schoonste vormen 
van humaniteit. Zij vertoont een katholiciteit in de uiterste spanning.’ (Ibid., 224.) 
380 Van Ruler verwoordt deze hernieuwde inhoud van het begrip ‘katholiciteit’ ergens als volgt: ‘De 
reformatorische katholiciteit bestaat niet meer daarin, dat men zoveel mogelijk alles (van de wereld) in de 
kerk trekt, maar daarin, dat men zoveel mogelijk de kerk in alles (van het rijk) plaatst. De totale 
werkelijkheid is rijk van God en is bestemd, dat te worden. De kerk is slechts een van de gestalten van het 
rijk.’(Van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, 26-27.) 
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zichzelf evident is en de waarheid haar eigen gezag heeft. Ook door deze daad is het 
Europese leven geheel nieuw bepaald door de Reformatie.381  
Zo blijkt dat Van Ruler de grondlijnen van zijn eigen theologie onmiddellijk terugvoert op 
Calvijn en ze samenvat als de uitdrukking van de ware katholiciteit. Binnen deze 
katholiciteit valt grote nadruk op de gestalte van de volkskerk en vandaaruit ook op het 
individu te midden van de gemeenschap. Het gaat er uiteindelijk om dat het hart geraakt 
wordt door het heil. Van Ruler ziet de katholiciteit dus uitgedrukt in de theocratische idee 
volgens welke het heil ingaat in de concrete gestalte met als doel de gehele werkelijkheid te 
kerstenen. Daarom hecht hij zowel belang aan de grote levensverbanden alsook aan de 
particuliere gestalten van het heil en aan de gereformeerde bevindelijkheid. De bevinding 
en de tale Kanäans is in haar oorsprong altijd op de katholiciteit gericht geweest, hoewel dit 
in de Nadere Reformatie uit het oog werd verloren. In 1950 schrijft hij een artikel over de 
bevinding waarin hij stelt dat het goed en noodzakelijk is om de mystieke lijnen, die zo 
kenmerkend zijn voor de christelijke traditie, vast te houden.382 Ook de gereformeerde 
bevindelijkheid herleidt Van Ruler tot de theologie van Calvijn en wel meer specifiek tot 
diens onderscheid tussen het christologische en het pneumatologische perspectief. Het heil 
dat christologisch geponeerd is in de existentie, moet worden toegepast in het hart van de 
gelovige. Wat Van Ruler vervolgens als kenmerkend voor de gereformeerde 
bevindelijkheid aanduidt, is haar aandacht voor de geschiedenis. De geschiedenis komt 
vanuit het pneumatologische perspectief als vanzelf in beeld, aangezien het de Geest is die 
de geschiedenis in zijn vrijmacht schept en verbindt met een ieder persoonlijk:  

 
‘Ten diepste ligt de samenhang van de historische heilsdaad en de bevinding in de 
predestinatie, derhalve in een nieuw oordeel Gods. Op de geestelijke en eschatologische 
wijze van de predestinatie wordt het offer van Christus gepresenteerd en herhaald en wordt 
de mens ‘gelijktijdig’ met Golgotha.’383  

 
In de bevinding wordt het tegenover van Schepper en schepsel benadrukt en in de ruimte 
die zo ontstaat, kan men werkelijk als mens voor Gods aangezicht staan.384 De verhouding 
tussen God en mens krijgt op deze wijze een merkwaardig onbemiddeld karakter. Het is 
God zelf die op de mens toekomt, God de Geest die in hem woning maakt. De 
gereformeerde bevinding krijgt daarmee een oudtestamentisch karakter, omdat ook daar 
God direct tegenover zijn volk staat. Door het verlossingswerk van Christus komt men voor 

                                                 
381 Ook hier heeft Van Ruler oog voor het feit dat deze bevrijding niet die uitwerking heeft gekregen die het 
had kunnen hebben. Hij verklaart dat als volgt: ‘Men kan niet zeggen, dat de volkeren van Europa er tegen 
opgewassen zijn geweest. Zij hebben al gauw dien bijbel, dien zij in de reformatie in handen hadden 
gekregen, weer weggelegd. Dat gebaar heet de Franse Revolutie. En op het oogenblik zoeken de volkeren 
van Europa naar de waarheid en naar een nieuwen politieken levensvorm.’ (Van Ruler, 'De reformatie en 
het volksleven (1945),' 11.)  
382 Van Ruler meent dat er onder de jongere theologen een ‘los-van-Barth’ beweging is ontstaan. De door 
Barth geschapen eenheid binnen het theologische denken verbrokkelt nu. Van Ruler is van mening dat in de 
ontstane pluriformiteit een bezinning op de bevindelijkheid niet kan ontbreken. (Cf.: Van Ruler, 'TW III,' 
43.) 
383 Ibid., 48. 
384 Van Ruler stelt: ‘Grondstelling van de gereformeerde mystiek is dus deze: God staat buiten, boven en 
tegenover ons. Hij handelt – en heeft gehandeld – in de geschiedenis. Hij gaat verkiezend en verwerpend 
zijn eigen gang. Hij is in het gewaad der oudtestamentische Schrift het meest zichzelf; Hij heeft zichzelf 
ook in de incarnatie niet uit handen gegeven; Het Nieuwe Testament zal derhalve vanuit het Oude 
Testament geïnterpreteerd moeten worden. Wij kunnen dit samenvatten in de formule: God – deze God – is 
vréémd aan het diepste van onze ziel. (Ibid., 50-51.) 
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Jahwe zelf te staan. Het gaat om het uiteindelijke oordeel van God zelf.385 Gods 
soevereiniteit is hiermee gewaarborgd, maar ook de vrijheid van de mens is gerespecteerd 
in de gereformeerde nadruk op de plaats van het geweten.  
Zo wordt het subjectieve en het objectieve, het individu en de geschiedenis, het mystieke en 
het politieke binnen deze trinitarische constellatie van het rijk van God steeds bijeen 
gehouden. Er kan geen vereenzelviging van God en mens optreden. De mens moet zich 
bekeren, hij moet wedergeboren worden. De bevinding kenmerkt zich dan ook niet zozeer 
door verheven mystieke ervaringen. Het geheim van het hart dat de gelovige wandelt in de 
predestinatie en met God mee oordeelt, is het grote wonder dat gebeurt. Maar dit geschiedt 
in alle eenvoud en het leven van de gelovige gaat meestal door de dorheid van de woestijn. 
Want de vreemdheid van het heil wordt nooit geheel opgeheven. De mens moet ook voluit 
tegenover God blijven staan. De gelovige wordt heen en weer geslingerd van de erkenning 
van de totale verdorvenheid van de eigen persoon naar de vreugde over de goedheid van 
God. Nooit komt deze beweging tot rust: ‘De bevinding is de worsteling van de mens met 
het oordeel Gods, dat schiftend en scheidend door het hele bestand zijner werkelijkheid 
heen gaat.’386  
Het gaat er om dat de mens met God moet leren oordelen. Gods willen moet zijn willen 
worden.387 Volgens Van Ruler sluit deze bevinding direct aan bij het levensgevoel van de 
moderne mens die zijn toevlucht zoekt in de psychoanalyse en het existentialisme, terwijl 
de bevinding echter nog veel dieper insnijdt. Daarbij verbindt de bevinding in haar zuivere 
vorm de enkeling onmiddellijk met het gemeenschappelijke en het mystieke met de cultuur. 
In tegenstelling tot andere vormen van mystiek gaat de bevinding dus niet op in de ziel van 
de mens of in het wezen van God, maar plaatst zij de mens als tegenover van God in de 
geschiedenis. De enkele mens en de cultuur komen samen in de heiliging van heel het 
leven. Alles wordt als dienst van God verstaan: ‘Juist en alleen aan de bevindelijke kennis 
van de Here ontstijgt een visioen over de bestemming van de wereld, de inrichting van de 
samenleving, de ordening van het leven, waaruit de culturele arbeid pas recht kan 

                                                 
385 Van Ruler wijst vormen van mystiek van de hand die uitsluitend gericht zijn op Jezus Christus of die 
spreken van de elevatie van de ziel middels een mystieke heilsweg, waarbij er altijd een mate van identiteit 
tussen het goddelijke en menselijke wordt verondersteld. De bevinding gaat uiteindelijk over God èn mens, 
wat hij als volgt uitwerkt: ‘Dat ligt uiteraard daaraan, dat deze mystiek meer tegen de achtergrond van de 
gereformeerde belijdenis van de dubbele predestinatie staat dan tegen de achtergrond van het oudkatholieke 
dogma van de twee naturen. Men kan in Jezus Christus niet zozeer een duurzame synthese van het 
goddelijke en het menselijke vinden, maar respecteert er alleen een incidentele daad van God in het mens 
zijn in. Jahwe zèlf als persoon. En Hij is allesoverheersend in elke situatie, zelfs in de christologische. Ook 
in de situatie van de Godmens blijft het nog gaan om de verhouding van God zelf en de mens zelf. Het 
Oude Testament overhéérst inderdaad het Nieuwe Testament, hetgeen mij – dit zij terloops gezegd – niet 
anti-nieuwtestamentisch schijnt te zijn.’ (Ibid., 49.) 
386 Ibid. 56. Van Ruler voegt hieraan toe: ‘Wanneer men de zaak op deze wijze verstaat, is het ‘tegenover’ 
van God en de mens in de bevindelijke heilsbeleving zuiver gehandhaafd. Men ziet dan in, dat de 
objectiviteit en de subjectiviteit geen tegenstelling vormen, ook niet mechanisch en kwantitatief aan elkaar 
worden toegevoegd, maar dat zij precies identiek zijn: in de subjectieve bevindelijkheid gaat het uitsluitend 
daarom, dat ik zelf – van mijzelf bevrijd – werkelijk op God geworpen word. Ik zeg hiermee niet, dat het 
objectieve en het subjectieve in de grond van de zaak identiek zijn.’ 
387 Cf.: ‘Het schepsel verzet zich tegen deze bedoelingen Gods. Het is in opstand. Daardoor schijnt het plan 
Gods met de wereld permanent te mislukken. God zet het niet met uitwendig geweld door. De waarheid is 
zedelijk, niet redelijk, niet physiek: het wezen der werkelijkheid ligt in de wil. De botsing van de wil Gods 
en de wil des menschen is het raadsel van het bestaan.’ (Van Ruler, 'De bedoeling van God met deze wereld 
',  (anuscript), 4.) 
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opbloeien.’388 Vanuit de bevinding leert de gelovige met de vreugde van het hart God 
lofzeggend te begeleiden bij zijn reidans door de geschiedenis. De theocratische idee is zo 
direct verbonden met de gereformeerde bevindelijkheid en het leven dat zich voor Gods 
aangezicht voltrekt doordrenkt van wat Van Ruler een ‘enorme eeuwigheidsernst in de tijd’ 
noemt.389 Maar tegelijkertijd leert men juist zo de werkelijkheid verstaan als vorm van 
welbehagen van de soevereine God. Om op deze wijze tegenover God te staan, moet de 
mens zelf zijn grondeloze verlorenheid ervaren. Dan wordt God tot het oriëntatiepunt van 
alles en komt de mens tot de ware vreugde. Dat is wat Van Ruler de ware humaniteit noemt 
die de Nadere Reformatie gevonden heeft in de correlatie tussen de predestinatie en het 
geweten. Van Ruler stelt: ‘Dit is toch de grondgedachte van de gereformeerde 
bevindelijkheid: dat de mens in zijn bewustzijn alles kan omvatten, ook God en zijn 
eeuwige raad. De zaligheid ligt, ten diepste, puur en alleen vast in de verkiezing. En 
dáárvan kan men op een bewuste en gefundeerde wijze zeker zijn.’390  Deze diepste 
waarheid tussen God en mens kan alleen worden verstaan vanuit de pneumatologische 
categorie van de inhabitatio van God de Heilige Geest in de mens. Men komt vanuit de 
christologische categorie van de incarnatie niet tot deze volle waarheid. Juist de 
trinitarische spreiding brengt de katholiciteit van het christelijk geloof tot zijn maximum. 
Van Ruler erkent echter wel dat de nationaal-politieke strekking geleidelijk aan verdwenen 
is uit het gereformeerde denken en dat de bevinding steeds meer een zaak van het hart 
alleen is geworden. Het historische perspectief raakte eveneens op de achtergrond. De grote 
verworvenheid van de Reformatie, de heilszekerheid, werd uiteindelijk te niet gedaan door 
een onjuist verstaan van de leer van de toe-eigening van het geloof. In de negentiende eeuw 
verengde de bevinding zich nog meer tot de ervaringen van de ziel alleen. Daar waar de 
kerk van Rome God in de kerk had opgesloten, is God door de gereformeerden in het hart 
opgesloten. In de bewegingen van de Afscheiding, het Réveil en de Doleantie worden enige 
doorbraken zichtbaar van deze ondergrondse stroom van de bevindelijkheid in 
respectievelijk het kerkelijk leven, de sociaal-maatschappelijke sfeer, de cultuur en de staat. 
Maar in dit alles is ‘het hart dat God bevindelijk kent’ het subjectieve uitgangspunt 
geworden en is men God zelf feitelijk kwijtgeraakt. Alleen bij Groen, Wormser, 
Hoedemaker en deels bij Gunning treft Van Ruler nog iets aan van het ‘tegenover’ van het 
vrijmachtige Woord van God.  

                                                 
388 Van Ruler, 'TW III,' 58. Onder verwijzing naar Calvijn verduidelijkt van Ruler deze verhouding tussen 
bevinding en het leven als dienst van God als volgt: ‘Hij wil evenzeer door het hart als door de dagelijkse 
arbeid geprezen en gediend worden. De wéreld staat niet als ‘onze’ wereld tegenover ‘zijn’ wereld. De 
wereld is zijn wereld en zij is zijn enige wereld, waarmee wij te maken hebben. Zij is de schouwplaats van 
zijn heerlijkheid.’ In dit kader moeten we ook Van Rulers waardering zien voor de tale Kanaäns waarvan 
hij op meerdere plaatsen in zijn oeuvre blijk geeft. Juist ook de taal speelt een belangrijke rol in de 
kerstening van de cultuur. 
389 Van Ruler beschrijft deze eeuwigheidsernst als volgt: ‘Men leeft niet geleidelijk aan ergens naar toe. 
Men klimt niet successievelijk op tot hogere treden van het zijn. Het zwaartepunt ligt niet in het uur van de 
dood of in de hemel. Men leeft zelfs niet naar God toe. Maar men leeft vóór zijn aangezicht, dat wil zeggen: 
gekènd door Hem en in de onmiddellijke greep van zijn bezige –verkiezende en verwerpende – handen.’ 
(Van Ruler, 'TW III,' 82.) 
390 Ibid., 89. En vanwege deze ware humaniteit heeft de Synode van Dordrecht de remonstranten 
veroordeeld, zo meent Van Ruler: ‘Juist om deze hoge humaniteit te kunnen vasthouden, moest het 
calvinisme het remonstrantisme wel afwijzen en is de Nadere Reformatie, althans in Nederland, aan deze 
afwijzing steeds trouw gebleven. Het ging haar niet om een humanisme, waarin God veel en de mens nog 
iets doet, maar om een humaniteit, waarin God alles doet en de mens alles met Hem mee weet, het in alles 
met Hem eens is en daarom alles met Hem mee wil en doet.’ 
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Vooral aan Hoedemaker zegt hij veel te danken te hebben, omdat deze de katholiciteit van 
het geloof weer heeft benadrukt en heeft laten zien dat het apostolische evangelie ten volle 
ingang krijgt in de volkskerk. Hoedemaker zocht de synthese van heel het leven en trachtte 
daarbij door te dringen tot de diepste afgrond van de werkelijkheid tot op de zonde. Maar 
dan komt het licht als vanzelf ook te vallen op de middelaar en de verzoening van de zonde. 
Hoedemaker vindt in de gestalte van het rijk van God de synthese die hij zocht: het gaat 
God om deze werkelijkheid. En tegelijkertijd besefte hij volgens Van Ruler dat het 
koninkrijk van God in zijn lijdensgestalte in de wereld aanwezig is, voorzover deze mede 
gekenmerkt wordt door de tweeheid van staat en kerk. Het ging Hoedemaker dan ook 
steeds om de theocratie. Al deze elementen heeft Van Ruler opgenomen in zijn eigen 
theologische denkkader en met name de idee van de theocratie heeft hij verder uitgewerkt. 
Zijn nadruk op de liturgie en de lofprijzing ziet hij als een duidelijke aanvulling op 
Hoedemaker.391  
Vanuit de predestinatie kan de werkelijkheid worden beleefd als Gods heilig spel. Dat 
maakt de mens niet passief of fatalistisch, want hij leert juist volledig in de wereld te staan. 
Van Ruler laakt meermaal de passiviteit bij ‘ultra-gereformeerden’ die de verkiezing 
opvatten als een noodlot. De schepping, het natuurlijke, hoort geheel tot Gods 
werkelijkheid en dus ook tot die van de christen. Hij noemt een dualisme van een natuurlijk 
leven uit de geboorte en een geestelijk leven uit de wedergeboorte een grote ketterij. Wie de 
aardse werkelijkheid en de geschiedenis loochent, vervalt onherroepelijk tot de gnostiek. 
Men kan niet uitsluitend oog hebben voor de verlossing en het heil. Dan wordt vergeten dat 
Gods oorspronkelijke bedoeling ook zijn uiteindelijke bedoeling is en dat de verlossing 
eerder als een omweg te beschouwen is dan als het eigenlijke waar het om zou gaan. Van 
Ruler stelt: ‘De beleving van de totale wereldwerkelijkheid, in natuur en geschiedenis, als 
rijk van God hoort nog veel wezenlijker tot het geestelijke leven dan de doorleving van de 
zonde en de genade. Het echte geestelijke leven bestaat in het natuurlijke leven, op de 
rechte wijze beleefd, dat is: door de zonde en de genade, door de dood en het eeuwige leven 
heen als (verloste) schepping.’392  
Vanuit dit perspectief komt de ethiek en de heiliging van het leven ten volle in beeld. De 
wet Gods kan erkend worden als de drijvende kracht in het leven en het historische proces. 
De mens wordt werker in het koninkrijk. Juist op grond van de anselmiaanse 
verzoeningsleer hoeven de gereformeerden geenszins bang te zijn voor de 
verdienstelijkheid van het doen van goede werken. Uiteindelijk gaat het om de totale 
genieting van het leven. Dat de Reformatie deze lijnen niet zover heeft doorgetrokken, lijkt 
verklaarbaar uit de strijd die zij te voeren had met zowel de kerk van Rome als met de 

                                                 
391 Ook meent Van Ruler dat in Hoedemakers doordenking van het vraagstuk aangaande het ambt en de 
gemeente, het enkele gemeentelid een te beperkte plaats heeft gekregen, evenals het volk en de burger in de 
verhouding tot de overheid. (Zie: A.A. van Ruler, 'Wat ik aan Hoedemaker te danken heb (1969),' in: Blij 
zijn als kinderen - een boek voor volwassenen (Kampen: J.H. Kok. B.V., 1972), 232. 
392 Van Ruler, 'Ultra-gereformeerd en vrijzinnig,' 65. Van Ruler meent dat deze gedachten in de lijn liggen 
van Calvijns opvattingen. Bij Calvijn blijft echter voortdurend de nadruk leggen op de verscheurdheid van 
het bestaan. Volgens Van Ruler komt dit doordat Calvijn niet helder onderscheidt dat de zonde wortelt in de 
wil van de mens en niet in het natuurlijke leven als zodanig. We zien in deze waardering van het natuurlijke 
overigens niet alleen een afwijzing van het ultra-gereformeerde standpunt, maar ook een afwijzing van de 
barthiaanse theologie. Van Ruler noemt beide posities op dit punt dan ook ‘broertje en zusje’, omdat bij 
Barth het heil het een en het al is. De veronachtzaming van de schepping komt in de diens theologie tot een 
hoogtepunt. Van Ruler oordeelt: ‘Bij hem wordt het zijn door het heil verslonden. God gaat op in zijn 
genade.’ (Ibid., 65). Zie voor Van Rulers oordeel aangaande de ultra-gereformeerden ook: ‘Ik aarzel niet, de 
ultra-gerformeerdheid klare gnostiek te noemen en haar zo van de ergste ketterij te beschuldigen, die 
denkbaar is.’ (Ibid., 16). 
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dopersen. Maar Van Ruler meent dat hij, hoewel hij over de grenzen treedt van het 
reformatorische, de lijnen van de Reformatie op een legitieme wijze doortrekt. Een 
terugkeer tot de Reformatie is ook niet wenselijk, zo dit al zou kunnen.393 Men moet 
evenmin de verworvenheden van de Nadere Reformatie verwerpen in het licht van de 
daaruit voortgekomen vergroeiingen en ketterijen. De Nadere Reformatie was een 
noodzakelijk experiment om de gedachten van de Reformatie te integreren in het gehele 
leven tot in de bevinding van de enkele mens aan toe. ‘Dat was juist de glorie van de 
beginnende Nadere Reformatie. Het visioen van de theocratie is de onvermijdelijke vrucht 
en tegenpool van de bevindelijkheid. Een mens, die de Here bevindelijk kent, verwacht nog 
iets van en voor de wereld. Het leven is hem niet volmaakt zinloos en tevergeefs.’394 
Evenzo moet men in het huidige tijdsgewricht nieuwe experimenten toestaan. Vanuit zijn 
dynamische traditiebegrip is hij van mening dat hij de lijnen van de Reformatie en de 
Nadere Reformatie kan doortrekken om zo zijn thesen over de genieting van God, van de 
schepping en van de mens zelf als ook zijn these van het messiaanse intermezzo te staven. 
Omdat de katholiciteit van de kerk bezien moet worden vanuit pneumatologisch en 
eschatologisch oogpunt kan men de moed vatten om in de eigen context de waarheid van 
het geloof ten volle te proclameren. De plaatselijke kerk heeft te allen tijde de katholieke 
kerk te zijn, zo stelt Van Ruler. Juist vanuit deze opvatting van de katholieke tradtie wordt 
de vraag urgent op welke wijze Van Ruler de Kerk van Rome heeft beoordeeld. Hierover 
handelt de volgende paragraaf. 

4.5.3 Rome – Reformatie 

Terloops is in bovenstaande uiteenzetting reeds duidelijk geworden dat Van Ruler op tal 
van punten uiterst kritisch tegenover de Kerk van Rome staat. Tegelijkertijd wil hij de 
vragen die de Rooms-katholieke kerk oproept, als vraag serieus nemen. Op deze vragen 
meent hij dat vanuit de gereformeerde optiek betere antwoorden kunnen worden 
geformuleerd. Juist doordat Van Ruler de gereformeerde reformatie als de ware 
voortzetting van de kahtolieke kerk beschouwt, verplicht hij zichzelf een beter alternatief te 
geven voor de Rooms-katholieke theologie. Omdat hij van mening is, dat de gehele 
kerkelijke traditie gereformeerd is opgenomen in de Reformatie, terwijl de Kerk van Rome 
pas geboren is met het concilie van Trente, kan hij in zijn theologisch denken vanuit de 
notie van katholiciteit talrijke elementen incorporeren die andere reformatorische theologen 
verwierpen met als argument dat ze te ‘rooms’ zouden zijn. Dit blijkt met name in zijn 
opvattingen over de schepping en de waardering van het aardse leven. 

                                                 
393 Over het experiment van de Nadere Reformatie in het licht van de gehele traditie, zegt Van Ruler 
bijvoorbeeld: ‘Zij heeft ook enkele fundamentele problemen voor de theorie en de praktijk opgeworpen, 
waar wij nòg mee worstelen. Maar men kan in deze worsteling niet eenvoudig terug, de zeventiende eeuw 
doorschrappen en weer opnieuw bij Calvijn of zelfs Luther (of – verder verschiet! – de oude kerk) 
beginnen. Een dergelijke onhistorische denkwijze zou ons duur te staan komen. Wij zullen in onze 
twintigste-eeuwse synthese àlle voorgaande eeuwen hebben te verdisconteren, ook de dichtstbij liggende. 
Daaronder vallen de zeventiende eeuw met haar tolerantie (en haar Aufklärung), en de negentiende eeuw 
met haar wereldzending (en haar modernisme).’ (Van Ruler, 'TW III,' 47.) Cf.: A.A. van Ruler, Na 100 jaar 
kromstaf - Onze houding tegenover Rome (Den Haag: J.N. Voorhoeve, 1953), 8. 
394 Van Ruler, 'Ultra-gereformeerd en vrijzinnig,' 81. Het gaat dus om zowel de bevinding als om de 
theocratische idee. Van Ruler verwijt de ultra-gereformeerden dat zij uitsluitend aandacht voor het eerste 
hebben. Dan is dit het gevolg: ‘Zodra – om het kort te zeggen – de bevinding niet meer centraal een 
verbaasd en verrukt schouwen in het theocratische visioen is, is zij aan een radicaal verziekingsproces 
onderhevig, waarin het beste omslaat in zijn tegendeel, het slechtste. De bevinding puur als mystieke 
grootheid, op zichzelf gesteld, is werkelijk het ergste bederf van het beste.’ (Van Ruler, 'Ultra-gereformeerd 
en vrijzinnig,' 83-84.) 
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Ondanks diverse theologische overeenkomsten kan vanuit het theocratisch besef over de 
verhouding tussen kerk en staat alleen maar strijd gevoerd worden. Daar waar vanuit de 
gereformeerde theocratie de kerk en de staat in hetzelfde vlak staan van het rijk van God en 
beide gehoorzaam dienen te zijn aan het Woord van God, is de kerk van Rome gericht op 
de transsubstantiatie van de staat in de kerk. De horizontale verhouding tussen kerk en staat 
is vervangen door een verticale gerichtheid waarbij de kerk vanuit de bovennatuur de staat 
die zich in de natuur bevindt, regeert. Het is onmogelijk dat de publieke ruimte vanuit deze 
beide visies geordend kan worden. Vandaar dat op het niveau van de staat en de cultuur er 
slechts strijd mogelijk is tussen het katholieke en gereformeerde ideaal. 395  
Direct hiermee samenhangend stelt Van Ruler dat Rome niet het ware evangelie kent dat 
God en de mens in een directe verhouding tot elkaar plaatst. De zekerheid van en de 
vreugde om het heil zijn verdwenen in het schema van natuur en bovennatuur en in het 
christologische denken. Slechts vanuit het trinitarische en predestiaanse perspectief komt de 
volheid van het evangelie tot haar recht. Door Christus en de kerk te vereenzelvigen, krijgt 
de Geest ook geen speelruimte meer en kan de verkondiging niet werkelijk meer klinken. 
Het oudtestamentische denken heeft plaats moeten maken voor een heidens-filosofisch 
begrippenkader. Verder lijkt Rome het aardse leven te waarderen, maar de natuur moet wel 
aangevuld worden door de genade om tot de verheerlijking te komen. Voor een werkelijke 
humaniteit is in de roomse leer geen plaats, daar de mens zijn doel vindt in het goddelijke 
wezen, in de diviniteit. En de humaniteit wordt ook nog op een andere wijze geschonden, 
namelijk in de miskenning van het geweten. Het sacrament komt als heilsbemiddeling 
tussen God en mens te staan en dat is volgens Van Ruler een onkatholieke gedachte bij 
uitstek. Zoals gezegd geldt voor hem: ‘Dit is het toppunt van het menszijn: dat hij 
rechtstreeks voor Gods aangezicht verkeert en met God mee oordeelt, over álles, ook over 
de zaak der eeuwige zaligheid.’396   
In zijn Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome gaat Van Ruler expliciet 
in op deze bezwaren tegen de leer van de Rooms-katholieke kerk. Feitelijk zijn de 
hoofdbezwaren reeds aan de orde geweest, maar omdat Van Ruler uitgebreid ingaat op het 
verschil in traditiebegrip tussen Rome en Reformatie, lijkt het zinvol om dit betoog toch 
nader te bezien.397 
Allereerst betoogt Van Ruler dat de catholica – dat is: de christenheid, de kerk, het volk 
van God – de goddelijke openbaring aan Israël en in Christus ontvangen heeft in het 
apostolische getuigenis. Door de Geest wordt zij ingeleid in de volle waarheid van het heil. 
Dit geschiedt op onfeilbare wijze, maar wel door inschakeling van de mens en zijn 
verantwoordelijkheid, maar daarmee ook van zijn feilbaarheid. Pneumatologisch is er, zoals 
gezegd, geen sprake van incarnatie maar van inhabitatie. Hij definieert de Reformatie dan 
als volgt: ‘Reformatie is wezenlijk ontsluiting van de traditie naar het eschaton en zo 

                                                 
395 Cf.: Van Ruler, Na 100 jaar kromstaf - Onze houding tegenover Rome, 17-20. Van Ruler wijst hier op de 
tegenovergestelde houding van de kerk van Rome binnen de oecumene. Daar wil men geen gesprek tussen 
de kerken, maar dient men terug te keren tot de moederkerk. En waar de reformatorische kerken dus naar 
Van Rulers mening op het gebied van de staat slechts strijd kunnen leveren, is Rome hier apostolisch bereid 
tot samenwerking en overleg.  
396 Ibid., 27. 
397 Overigens verklaart Van Ruler later over deze publicatie: ‘het was op de dag van verschijnen reeds out 
of date, achterhaald, verouderd, het sloeg nergens meer op’.  Deze kwalificatie doet echter niet zoveel af 
aan zijn eigen gedachtengangen aangaande de traditie, maar geven hooguit aan dat deze niet meer op 
dezelfde wijze contrasteren met de kerk van Rome na Vaticanum II. (Zie: A.A. van Ruler, 'Nieuwe vragen 
na vijftien jaren (1970),' in: Theologisch werk, deel VI (Nijkerk: G.F. Callenbach B.V., 1973), 180. 
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ontvouwing van het wezen van de traditie.’398 De katholieke synthese tussen de Schrift en 
de traditie maakt een reformatie onmogelijk, aldus Van Ruler. Reformatorisch gezien wordt 
de gehele werkelijkheid doortrokken van het besef dat het gaat om het historisch-
eschatologisch gerichte rijk van God. De traditie is dus voortdurend in ontwikkeling in 
plaats van dat zij slechts ontvouwd wordt. ‘Traditie is oprichting van het rijk. Dat is dus: de 
wereldgeschiedenis zelf, in apostolisch perspectief. Zij is de allereigenlijkste inhoud van de 
traditie.’399 Deze waarheid wordt door Rome miskend, aldus Van Ruler. Het ging de 
Reformatie om het evangelie, om de vraag naar het heil, om het raadsel hoe een zondaar 
kan bestaan. Daar kan men niet achter terug.400  
Vanuit de optiek dat de Reformatie de katholieke traditie ontsluit, kan men niet volstaan 
met enkel het sola scriptura.401 De traditie krijgt binnen de Reformatie echter eerder meer 
dan minder waardering ten opzichte van de kerk van Rome, zo meent Van Ruler. De 
Reformatie legt ten volle de nadruk op het historische geschieden van het heil en neemt de 
mens in zijn vrijheid geheel serieus. De mens is per definitie een historisch wezen en hij 
wordt niet alleen door de traditie geponeerd, maar hij ontleent er ook zijn vrijheid aan. 
Daarbij staat de enkele mens altijd in een gemeenschap die eveneens in de traditie staat. Zo 
is ook de catholica een gemeenschap die aan het apostolisch getuigenis is ontsproten. Van 
Ruler stelt dan ook: ‘De openbaring als historisch factum is de godsdienstige wortel van de 
betekenis en de noodzakelijkheid van de traditie.’402  
Dit openbaringsbegrip heeft dan ook de nodige implicaties voor de inhoud van de traditie 
die Van Ruler onderverdeelt in de ware leer, de ware werkelijkheid, het ware leven, de 
ware kerkvorm, het ware zijn. In tegenstelling tot wat de kerk van Rome volgens hem 
beweert, komt de ware leer niet voort uit de omgang met de Logos incarnatus, maar uit de 
inspiratie door de Geest. In Christus is ook niet zozeer de totale eeuwige waarheid 
geopenbaard maar is de zonde overwonnen opdat de schuld verzoend kan worden en de 

                                                 
398 Van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, 21. 
399 Ibid., 64. 
400 Het gaat hier volgens van Ruler om de vraag of de Reformatie een moment in de traditie van de 
catholica is of dat zij een moment in de catholica als zodanig is. Hij stelt dus met kracht het eerste. De kerk 
van Rome ziet in het huidige oecumenische gesprek af van de vroegere eis tot terugkeer door te spreken van 
integratie. Vanuit de gedachte dat de Reformatie een moment in de traditie van de catholica is, stelt Van 
Ruler: ‘Wanneer dat waar is en wanneer wij als Reformatie onszelf als gesprekspartner van Rome in deze 
geest verstaan, dan is het ons onmogelijk, op de vriendelijke uitnodiging van Rome in te gaan, om onszelf 
met onze belangrijke reformatorische waarden te laten opnemen en integreren in de volheid van de rooms-
katholieke kerk als de eigenlijke catholica.’ (Ibid., 33.) Van terugkeer kan sowieso geen sprake zijn: ‘Welke 
kerk was er eerder, de rooms-katholieke of de gereformeerd-katholieke? Onze these houdt in: de 
gereformeerd-katholieke! Zij is als ecclesia reformata de ecclesia catholica, in continuïteit met de apostelen. 
De rooms-katholieke kerk is dan op het concilie van Trente geboren.’ (Ibid., 34.)  
401 Cf.: ‘Kan men zonder meer zeggen: ‘alléén de Schrift!’? Komt men als christen en als kerk in de wereld 
alleen uit met de Schrift? Bijvoorbeeld in de ethische en sociale vragen? Maar ook in de kerkrechtelijke en 
liturgische vragen? Staat het dogma al in de Schrift? Is er eigenlijk wel een ‘Schrift’-geworden Woord 
Gods? Heeft Luther ons niet geleerd dat er alleen de viva vox evangelii is, de mondelinge prediking? Wat 
vindt men in de Schrift? Het Woord Gods! Ja – maar niet om zich daaruit alleen maar van de eigen 
zaligheid te verzekeren. Het Woord Gods wil uit de Schrift. Het wil de wereld in, om daar – in de 
geschapen en gevallen wereld – steeds weer nieuwe gestalten van het rijk Gods tevoorschijn te roepen. Dat 
is pas de volle en werkelijke traditie. Zij is niet slechts aan het verleden en aan het oude georiënteerd, maar 
evenzeer, zo niet meer, aan de toekomst en het nieuwe. Zij is niet alleen aan God georiënteerd, die zich als 
God-in-Christus in het continuum van tijd en ruimte ambtelijk en sacramenteel doorzet, maar ook aan de 
mens, in wiens handen de zaak van God gelegd wordt.’ (Van Ruler, 'De noodzakelijkheid van een 
trinitarische theologie (1956/1967),' 12-13.) 
402 Van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, 51. 
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waarheid tot openbaring kan komen in het eschaton. Rome hecht volgens Van Ruler een te 
brede en een te onmiddellijke betekenis aan de Logos incarnatus. Pneumatologisch komt 
men tot het inzicht dat God door mensen spreekt en dat er werkelijk sprake van traditie is 
waarbinnen de ware leer wordt doorgegeven. Ook het dogma is dus altijd voor reformatie 
vatbaar.  
De Reformatie corrigeert de kerk van Rome eveneens in het antwoord op de vraag op welke 
wijze de ware werkelijkheid van het eeuwige leven wordt getradeerd, door de de noties van 
het verbond, de prediking en de toeëigening van het heil in ere te herstellen. Het gaat hier 
om de praesentia realis Christi ipsius. De Reformatie heeft beseft dat men niet kan blijven 
staan bij de apostolische successie en het sacrament, maar dat het heil ook inwendig 
overgeleverd moet worden in het hart van de mens zelf. Elke preek is dus een stuk traditie 
en de traditie wordt ‘voltooid’ in de toe-eigening van het heil. In dit alles overheerst dus 
ook weer het pneumatologische perspectief. 
In Christus wordt het ware leven ontsloten. Het blijkt God te doen te zijn om de mens, om 
het gehele leven, de hele wereld. Maar dan gaat het ook om de inrichting van het leven, om 
de heiliging en de kerstening van het bestaan. Tot deze waarheid kan Rome nooit komen 
vanuit haar schema van natuur en bovennatuur. Het is dit aardse leven dat verheerlijkt 
wordt. En de schepping als zodanig is goed, daar hoeft de genade in die zin niets aan toe te 
voegen. De zonde moet worden toegedekt en de schuld verzoend, zodat in de verzoening de 
mens teruggeplaatst wordt in dit aardse leven. 
Theocratisch bezien is de ecclesiologie van Rome een onmogelijkheid. Rome beseft niet dat 
de kerk een intermezzo, een moment is in het rijk van God. Juist wanneer men spreekt over 
het apostolaat van de kerk, luistert dit nauw: ‘Het wezen van het apostolaat der kerk ligt 
daarin: niet, dat de kerk uitgaat, getuigt en staat in de wereld maar daarin: dat zij gebruikt 
wordt! Zij is instrument! Zij wordt gebruikt door God zelf in zijn bezigheid met de wereld – 
een bezigheid, die veel verder strekt en veel wijder armslag heeft, dan de bezigheid van de 
apostolische kerk ooit kan hebben, zelfs verder en wijder gaat dan Gods gebruiken van zijn 
kerk.’403 Ook hier is de predestinatieleer weer het onderscheidende perspectief.  
Dat werkt ook door in het feit dat de Roomse kerk hiërarchisch georganiseerd is, daar waar 
de Reformatie het leven en ook de kerk horizontaal ordent. Het presbyteriaal-synodale 
stelsel is door de Reformatie min of meer toevallig ontdekt, maar een meer katholiek stelsel 
waarin God en mens tegenover elkaar worden geplaatst, is nog niet gevonden. Ook hier 
speelt het element van de heilsbemiddeling weer een belangrijke rol: de Reformatie plaatst 
de mens consequent in al zijn naaktheid voor het aangezicht van God en erkent de 
speelruimte van de Geest. Daarom kan zij de kerk ook niet zien als de voortzetting van de 
incarnatie. De kerk komt voort uit het apostolaat en de predestinatie is het hart van de 
kerk.404  
De Reformatie heeft dus de Geest tussen de incarnatie en de traditie in geplaatst en daarmee 
de mens ten volle in de traditie geponeerd. Van Ruler stelt: ‘Algemeen priesterschap der 
gelovigen is het reformatorische woord voor traditie.’405 De Geest stelt het heil dat in 
Christus is verworven present en past het toe aan de mens. Het heil gaat vanuit de handen 
van God over in de handen van de mensen. De kerk van Rome is in haar denken en doen 
geheel gericht op de incarnatie en leeft ook vanuit de incarnatie. Dan kan de traditie zich 
slechts ontvouwen en is er geen ruimte voor het nieuwe. Maar het werk van de Geest is wel 

                                                 
403 Van Ruler, Theologie van het apostolaat, 20. 
404 Ibid. 
405 Van Ruler, 'Waarom traditie nodig is ', (manuscript), 7. 
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degelijk nieuw. De Geest ontvouwt de traditie ook niet als een continuüm in de tijd, maar 
hij springt. En ook voor de mens is er werkelijk ruimte: 
 

‘De mens is in de traditie dan ook echt aan de gang. Hij maakt er iets van, van het heil. Hij 
vervormt het. Misvormt het ook veelszins. God levert zijn zaak ook over en uit in de handen van 
de zondaren en de vijanden. Tradere is ook overleveren in de zin van verraden. En dat is niet 
puur een ongelukkige, bijkomende omstandigheid. Het is zeer bepaaldelijk mede de bedoeling. 
De openbaring is ook echt heilsopenbaring, de existentie is ook echt de zondige, verloren 
existentie: zal er verlossing plaats vinden, dan moet de openbaring echt ingaan in de existentie, 
zó zeer, dat zij er heen tendeert, op den duur in de existentie op te gaan.’406 
 

Deze interactie tussen het werk van de Geest en de mensen geeft aan de traditie een 
pluriform karakter. De traditie begint ook niet pas wanneer iemand deel uitmaakt van het 
lichaam van Christus, maar feitelijk reeds wanneer hij onderdeel is van het corpus 
christianum en leeft in een gekerstende samenleving. Zo is het aantal gestalten van de 
traditie onbeperkt en ontstaan er ook voortdurend nieuwe gestalten van het heil in de 
traditie.407 Het levende Woord gaat in in de existentie en roept nieuwe vormen en gestalten 
op. Deze vindt men niet in directe zin in de Schrift, ook niet in Christus, maar ze worden 
door de Geest geëvoceerd. Daarom staat de traditie uit naar de toekomst, waarin de volle 
waarheid geopenbaard zal worden.408 Het verleden verliest daarmee zijn waarde niet, want 
het is de bron en de norm van de traditie. Maar het gaat niet om het verleden, noch om de 
Schrift, noch om de eeuwige waarheid. Men moet niet bij de bron blijven staan, want het 
gaat om de beek die daaruit voortvloeit. Tegenover Rome stelt Van Ruler: ‘De zaak, de 
beek is echter niet God in Christus. Maar dat zijn wij, in de handen van God de Heilige 
Geest.’409 

                                                 
406 Van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, 69. Cf.: ‘Men komt ter bepaling 
van het wezen der traditie niet uit met God alléén, men moet ook de tweede pool, de mens – als mèns! niet 
als geestelijkheid met het leerambt! -, in de rekening opnemen. Kortom: traditie is niet een christologische, 
doch een pneumatologische categorie. Deze pas echt katholieke, trinitarische opvatting van de traditie heeft 
de Reformatie gevonden, toen zij sprak van het algemeen priesterschap der gelovigen.’ (Van Ruler, 
Theologie van het apostolaat, 26-27.) 
407 Van Ruler bestrijdt met deze waardering van het corpus christianum niet alleen de roomse gerichtheid 
om de wereld in de kerk op te nemen en verticaal de verheerlijking te zoeken in het schema van natuur-
bovennatuur. Ook de barthiaanse aversie tegen de natuurlijke theologie lijkt hier impliciet bestreden te 
worden. Cf.: ‘De betekenis, welke de historische samenhang van de geslachten antropologisch als zodanig 
heeft voor de mens, krijgt theologisch gehalte. De genade wordt bijna biologische realiteit, al is zij in deze 
zin nooit ten volle erfgoed. Deze overleggingen aangaande de betekenis van de idee van het corpus 
christianum voor het probleem van de traditie leiden ons in ongewone en ook niet ongevaarlijke 
gedachtengangen. Vanuit de Reformatie moet men daar echter wel toe komen. Zij heeft niet een schema als 
dat van de natuur en de bovennatuur bij de hand, om er zich, wat het wezenlijke van de zaak betreft, op het 
laatste nippertje toch weer aan te ontrekken. Zij kan niet beweren, dat wat er in de Kerk geschiedt zo 
oneindig veel belangrijker is dan wat er in de staat en de cultuur geschiedt. Zij vindt in alles gelijkmatig 
traditie van het heil. Dat geeft aan haar inzicht wel een kolossaal katholieke allure.’ (Van Ruler, 
Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, 82.) 
408 Elders zegt Van Ruler over de traditie: ‘Zij is bovendien nooit uitsluitend en in de eerste plaats op het 
verleden, maar veel meer op de toekomst gericht. Zij is dan ook niet een zaak van continuïteit, maar van 
sprong; niet het oude dat bewaard wordt, maar het nieuwe, dat geschiedt en ontstaat, is het meest 
kenmerkende.’ (Van Ruler, Theologie van het apostolaat, 26.) 
409 Overigens is deze gedachte niet enkel een correctie op het roomse denken, maar ook een aanvulling op 
het reformatorische. Van Ruler merkt op: ‘Ik ben zelfs geneigd te zeggen: studie van de kerkgeschiedenis is 
voor de theologie en de kerk, althans praktisch, nog belangrijker dan exegese van de Heilige Schrift. In 
ieder geval kan dat in het huidige tijdsgewricht tot protestantse theologen worden gezegd. Al moet men 
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De mens is een schakel in de lange keten van de gehele traditie. De enkele mens in zijn 
tijdelijkheid vat de totaliteit van het bestaan samen tot eenheid vanaf zijn geboorte tot aan 
zijn dood. Zo is hij als persoon vervolgens ingebed in de eenheid van de eeuwige raad en 
het eeuwige rijk van God. Vanuit de predestinatie gezien is er ‘een mystieke, pneumatische 
traditie van eeuwigheid tot eeuwigheid’.410 Voor deze waarheidselementen van de 
predestinatie, het pneumatologische, de geschiedenis, het eenmalige karakter van het heil, 
de nieuwe gestalten van het heil in de traditie, de pluriformiteit van de traditie tot in de 
ambten aan toe, de vreemdheid van de Schrift en de waarde van het Oude Testament, de 
aard van de prediking en de toe-eigening van het heil en daarmee ook de eigenheid van de 
mens die in zijn schuld en in de verzoening voor het aangezicht van God staan, heeft Rome 
onvoldoende tot geen aandacht. Zij kàn daaraan geen aandacht schenken omdat haar leer te 
christologisch georiënteerd is en zij zichzelf te zeer verstaat als het eeuwige Rome. De 
Reformatie is daarom als een legitiem en noodzakelijk moment in de traditie van de 
catholica te verstaan. Op de volgende wijze heeft zij de katholiciteit van de traditie 
gewaarborgd tegenover Rome:  

 
‘Zij heeft de mystiek gereduceerd tot bevinding en haar uit de ziel en de hemel teruggevoerd in 
de geschiedenis. Zij heeft het dogma gereduceerd tot belijdenis en het van autoritatief opgelegde 
regel der wáárheid en des gelóófs òmgezet in spréékregel der kerk, waarin het geloof zich uit. Zij 
heeft het theocratische absolutisme gereduceerd tot theocratische democratie, de hiërarchie in de 
kerk èn (vooral!) de hiërarchie van de kerk óver de staat verbroken en vervangen door de twee-
eenheid van de kerk en de staat náást elkaar en beide ònder de Schrift, waardoor zij teruggreep 
op de speelruimte der heiliging, welke Jahwe in het Oude Testament schept in de 
samenleving.’411 
 

Op deze wijze heeft Van Ruler getracht de Reformatie te legitimeren in het geheel der 
traditie van de kerk. De Reformatie staat voor de volle katholiciteit van de waarheid, omdat 
zij alle dingen driemaal doordenkt, namelijk vanuit de Vader, de Zoon en de Geest. Dan 
komt alles er steeds weer anders uit te zien. Hier zijn geen geleidelijke overgangen, maar 
krijgt de traditie een ‘sprongkarakter’. Deze trinitarische manier van denken biedt de ruimte 
om alle vragen en antwoorden uit de traditie op te vangen en te verwerken omdat alles 
uiteindelijk in Gods handen besloten ligt. De taak van de catholica is dan ook om alle 
gezichtspunten te behouden, opdat zij zelf niet sektarisch wordt.412 Tot haar schande heeft 
de Reformatie echter te bekennen, dat ook zij tot een breuk met de catholica is geworden 
door haar uiteenvallen in verschillende kerken. Van Rulers visie op het oecumenisch 
probleem van de veelheid van kerken zal nu kort worden belicht. 

4.5.4 Katholiciteit en het oecumenisch proces 

Centraal in Van Rulers denken over de oecumene staat de opvatting dat de gereformeerde 
theologie de Reformatie het verst heeft doorgevoerd en daarom de meest oecumenische 
gestalte van het christendom is. Calvijn is verder dan Luther gegaan door de kerk ook in 
haar vormen en structuren te reformeren. Hij heeft beseft dat het instituut, de kerkorde, het 

                                                                                                                            
daarbij nooit vergeten, dat het ons tenslotte niet om de kerkgeschiedenis te doen zal mogen zijn, zelfs niet 
om de Heilige Schrift, maar alleen om onszelf, de kerk en christenheid, als mens en cultuur. Wij hebben 
maar één ding te doen: onszelf te zijn, in het heden, naar Gods wil. Als zodanig zijn wij schakel in de keten, 
moment in de traditie.’ (Van Ruler, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome, 73.)  
410 Ibid., 83. 
411 Van Ruler, 'TW III,' 52. 
412 Van Ruler, 'TW II,' 79. 
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ambt en de liturgie niet ongemoeid konden blijven maar evenzogoed gestalten van het rijk 
zijn. Calvijn heeft de breuk met Rome dan ook het diepst doorgetrokken, om zo ten volle 
katholiek te zijn. Van Ruler concludeert: ‘De gereformeerde vorm van christendom is zo 
strak, zo consequent, zo afgerond, dat hij telkens weer als de grote spelbreker in de 
oecumenische arbeid optreedt. Staan we niet voor de keus, dat de gereformeerde 
christenheid in de oecumene òf zichzelf moet opgeven òf de anderen tot zichzelf moet 
overhalen?’413 In ieder geval moet het primair om de kerk gaan. De Wereldraad van Kerken 
vat het woord oecumene steeds meer op alsof het om ‘heel de bewoonde wereld’ zou gaan 
en de werkelijke eenheid van de kerken niet noodzakelijk is. Het gaat God inderdaad om de 
wereld, maar de kerk heeft in zijn dienst aan het rijk juist wel die eenheid na te streven.414  
Van Ruler meent daarom dat het zaak is om uit te gaan van de plaatselijke kerken en de 
eigen kerk als katholieke kerk van Christus te beleven om zo dienend in de wereld te staan. 
Elke kerk heeft haar eigen traditie in haar diepte te kennen en lief te hebben. En Van Ruler 
heeft het presbyteriaal-synodaal systeem lief. Dat is ook wat de gereformeerden in het 
oecumenisch proces hebben in te brengen: de predestinatie, de voorlezing van de wet in de 
liturgie en de ouderling.415 Het zwaartepunt ligt dan allereerst bij de plaatselijke kerk: ‘Dáár 
is zij namelijk niet alleen goddelijk, maar ook menselijk geworden. Alléén daar is dus de 
katholieke volheid van God en mens, ambten en gemeente.’416  
Juist vanuit deze volkomen geëngageerde positie komt er volgens Van Ruler ruimte voor 
het oecumenisch gesprek. Want wie ten volle katholiek wil zijn, zal het oecumenisch 
probleem eveneens vanuit de theocratie benaderen. Dan blijkt dat de verdeeldheid van de 
kerk een onmogelijkheid is, omdat de kerk het lichaam is van Christus, dat niet gedeeld kan 
zijn maar rust in de eenheid van het wezen van God zelf. Daarmee stuit men in het 
oecumenisch gesprek op de paradox dat de kerk één is, dat de eigen kerk als de katholieke 
kerk wordt erkend, en dat tegelijkertijd bevestigd moet worden dat er andere kerken zijn. 
Indien deze paradox ten volle wordt doorleefd, ervaart men de schuld en de zonde die de 
oecumenische vraag van de verdeeldheid openbaart. Van Ruler zegt het zo:  
 

                                                 
413 Ibid., 81. 
414 Cf.: ‘Het jaar 1648, het jaar van de vrede van Münster, was het begin van de consolidatie van de 
verdeeldheid van de kerken in Europa. Sindsdien is het gezag van het evangelie in het bewustzijn van de 
Europeanen ondermijnd. Het jaar 1948, het jaar van de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 
Amsterdam, was het begin van de eenwording van de kerken. Als de kerk niet één wordt, zal zij haar aparte 
plaats in de komende cultuur – naar menselijk inzicht niet kunnen bewaren. Maar wòrdt zij een? Zijn we 
daar eigenlijk wel serieus mee bezig? Is er ook maar één kerk, die bereid is, de oecumenische dood te 
sterven?’ (A.A. van Ruler, 'De kerk in de komende cultuur (1960),' in: Theologische werk deel V (Nijkerk: 
Callenbach, 1972), 105.) Cf.: ‘Daar is het aardige spelletje met het woord ‘oecumene’ bij gekomen. Men 
heeft er opmerkzaam op gemaakt, dat het oorspronkelijk ‘de hele bewoonde wereld’ betekent. Uit de grond 
van deze etymologische waarheid heeft men een enorm aantal theologische leugens gestampt. Zo 
bijvoorbeeld de gedachte, dat het in de oecumenische beweging eigenlijk helemaal niet gaat om de 
vereniging of de hereniging van de vele kerken tot de ene evangelische of katholieke kerk van een bepaald 
land of van de wereld, maar om vernieuwing van al die kerken tot radicale dienstbaarheid aan de gehele 
bewoonde wereld in háár proces van bevrijding, verlossing en eenwording. ‘Een onderdeel van deze 
verschuiving in de gedachte ligt in de overweging, dat men de oecumenische arbeid niet moet beperken tot 
de christelijke kerken, maar moet uitbreiden tot alle wereldgodsdiensten.’ (Van Ruler, 'TW VI,' 156.) Van 
Ruler richt zich hier mede tegen J.C.Hoekendijk. 
415 A.A. van Ruler, 'Principiële vragen in de oecumenische beweging (1961),' in: Verwachting en voltooiing 
- Een bundel theologische opstellen en voordrachten, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: C.F. Callenbach N.V., 
1978), 79. 
416 Ibid., 75. 
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‘De eenheid – niet slechts van de kerk, maar ook van de wereld – is het grote israëlitische, 
profetische visioen: alle mensen worden broeders omdat zij allen mènsen zijn en mensen 
van Gòd. De bijbel en het christelijke geloof zijn radicaal universalistisch, maar 
tegelijkertijd ook radicaal particularistisch, dat wil zeggen: de broederschap van alle mensen 
zal alleen mogelijk zijn in de erkenning van de enige en waarachtige God.’417  

 
Vanuit deze optiek noemt Van Ruler de oecumenische beweging kinderspel, zolang het 
gesprek met de Kerk van Rome niet werkelijk wordt aangegaan. Want juist als de 
Reformatie zichzelf ziet als de gezuiverde gestalte van de kerk der eeuwen door te stellen 
dat de ecclesia reformata de ecclesia catholica reformata is, heeft zij vanuit haar 
katholiciteitsbesef ook Rome te zoeken. Dit perspectief brengt Van Ruler tot de volgende 
vragen:  
 

‘Is de reformatie mislukt? Was zij niet een dwaling? Zal zij zich kunnen handhaven 
tegenover Rome, niet alleen politiek, maar ook geestelijk, theologisch, kerkelijk? Wanneer 
zullen wij eindelijk Rome eens ernstig nemen en ons protestantse, reformatorische 
superioriteitsgevoel afleggen? Rome is geen middeleeuwse duisternis! Het is ook niet maar 
instituut met duistere machtspretenties! Rome stelt ons christelijk-legitieme vragen en legt 
christelijk-legitieme accenten. Het gesprek met Rome is de eigenlijke oecumenische 
zaak.’418 

 
Dan is het ook de vraag of de Reformatie de bisschop op den duur kan blijven afwijzen. 
Volgens Van Ruler moet het tot een keuze komen tussen het presbyteriaal-synodaal 
systeem of het bisschoppelijke. Ze kunnen niet samengaan. Mocht men de ouderling 
afschaffen en onverhoopt het episcopaal systeem willen behouden, dan moet het volgens 
hem wel om de volledige, echte bisschop gaan. ‘Dat wil dus zeggen: de monarchale, 
regionale en sacerdotale bisschop.’419 Ook zal het tot een moderne oecumenische confessie 
moeten komen, die katholieke breedheid zal tonen in de zin dat ze een synthese van de 
volle waarheid zal moeten nastreven waarin eveneens de vragen van de moderne 
wetenschap en de filosofie verwerkt zullen moeten zijn. Van Ruler stelt op retorische wijze: 
 

‘Of kan men terug naar de oude kerk: alleen maar twaalf korte uitspraken? Kan men de hele 
traditie van eeuwen ongedaan maken, ja, kan men helemaal over haar heenspringen? Wat 
men tegenwoordig doet is teren op het oude belijdenisbezit en voor het overige de zaak van 
de belijdenis verwaarlozen, omdat men daarin alleen maar theoretisch theologengetwist 
vreest. Dat is niet alleen onmogelijk, maar ook totaal de kerk onwaardig. Het zal intussen 
wel een onvoorstelbaar grote opgave zijn om tot deze moderne oecumenische confessie te 
komen.’420 

 
De kerkorde is volgens hem de finishing touch van het oecumenisch proces, omdat in het 
recht het leven pas geheel zijn gestalte krijgt.421 Bovenal zal men open hebben te staan voor 

                                                 
417 Ibid., 69. 
418 Ibid., 78. 
419 Ibid., 77. Elders vraagt Van Ruler ten aanzien van de presbyteriaal-synodale vorm van kerkregering: ‘Is 
deze te combineren met de bisschoppelijke of zelf met de pauselijke vorm van kerkregering? Of moet de 
een – de ouderling of de bisschop, c.q. de paus – het loodje leggen voor de ander, zal het tot eenwording 
van de kerken komen? Naar mijn inzicht is alleen het laatste de enige reële mogelijkheid.’ Hij voegt hier 
aan toe, ‘dat het geen gering verschil maakt, of men rondom een ouderling leeft dan wel onder een 
bisschop’. (Van Ruler, 'Na vier en een halve eeuw reformatie (1967),' 171.) 
420 Van Ruler, 'VV,' 74-75. 
421 Van Ruler, 'Na vier en een halve eeuw reformatie (1967),' 171. 
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de toekomst. Want de eenheid is gefundeerd in het rijk zelf, dat komende is. Daarom is de 
eerste taak binnen het oecumenisch proces voor de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Gereformeerden Kerken om hun twist uit de negentiende eeuw omtrent organisatie en tucht 
op te lossen of te negeren om samen weer één kerk te vormen en wel voor het jaar 2000, zo 
zegt Van Ruler.422 Niet dat men lichtvaardig over de tuchtkwestie moet denken. Het is het 
meest extraverte, naar buiten gerichte element van de kerk in de wereld. De gereformeerden 
hebben de theocratie opgegeven en dat wordt hen nu noodlottig. Hervormden en 
gereformeerden lijken elkaar te gaan vinden in de gezamenlijke dienst aan de wereld en het 
humanum. Maar dat is nu net niet de taak van de kerk, aldus Van Ruler. 423  Men moet niet 
wanhopen aan de kerk, noch aan de wereld, maar meer theocratisch gaan denken. Dat 
betekent in het huidige tijdsgewricht dat men de kerk niet in de wereld moet laten opgaan, 
maar weer als een eigen gestalte moet gaan beleven. Volgens Van Ruler legt de 
zogenaamde vernieuwingstheologie een deken van mist over de wereld heen, bestaande uit 
een mengeling van wetenschap en techniek, existentialisme, marxisme, hegelianisme, 
empirisme, taalanalyse, psychologie, sociologie en theosofie.424 Hij roept op tot ‘liturgische 
lef’ om zo de wereld bewoonbaar te houden voor de mens als ook voor God, die troont op 
de lofzang: ‘In het oecumenische vraagstuk gaat het om de kerk. We zouden samen vóór 
alles kerk moeten zijn. Zouden we de belijdenis- en de apostolaatskwestie niet op een wat 
lager pitje kunnen zetten, om elkaar te vinden in het liturgische lef? ‘425  
Onder verwijzing naar Hoedemaker suggereert Van Ruler dat er nog eens een nieuw 
concilie moet komen om de controverse van Rome en Reformatie uit de wereld te helpen. 
Want net als de verhouding tussen hervormden en gereformeerden zijn deze breuklijnen 
niet meer dan een rimpeling op de oceaan van de eeuwen. Men heeft de gehele kerkelijke 
traditie vast te houden voor het behoud van de kerk, want deze is niet begonnen met de 
Reformatie. Tegerlijkertijd weet Van Ruler niet hoe de kloof tussen Rome en Reformatie 
gedicht kan worden. In Nederland dreigt de Rooms-katholieke kerk sinds het Tweede 
Vaticaans Concilie zichzelf volgens Van Ruler op te heffen en daarmee ook als 
gesprekspartner in het oecumenisch proces. Zo zegt hij: ‘Ook de corypheeën van het 
rooms-katholieke denken zoals Schillebeeckx en Schoonenberg zie ik zich ontwikkelen in 
een richting waarin ze steeds verder uit mijn katholiek-kerkelijke gezichtsveld blijken te 
verdwijnen.’426 Maar ondanks deze ontwikkelingen heeft hij de hoop dat de eigenlijke 
problemen waar de kerk mee worstelt juist zo boven tafel kunnen komen, opdat de 
katholiciteit van de kerk meer gestalte krijgt. 

4.6 Christelijk Europa slaapwandelt in de dakgoot van de wereld 

Nu helder is geworden langs welke grondlijnen Van Ruler meent dat de crisis in kerk en 
theologie in relatie tot de maatschappij het hoofd geboden dient te worden, komt in deze 
slotparagraaf nogmaals de thematiek van de ondergang van het Avondland aan de orde 
zoals Van Ruler die in de jaren zestig beschouwt. Wie de stand van zaken in deze tijd tracht 

                                                 
422 Van Ruler, 'TW II,' 218. 
423 Cf.: ‘Men make zich geen illusies: in de Hervormde Kerk waren en zijn modernen, de Gereformeerde 
Kerken zelf waren modern ter zake van de staat en dreigen het te worden ter zake van de rest. Als nu de 
Hervormde Kerk ook nog het laatste restantje van het theocratisch visioen laat schieten - maar zich dan ook 
niet meer beroept op Gunning en Hoedemaker – hebben hervormden en gereformeerden elkaar gevonden in 
het humanum. Daar vindt men trouwens ook anderen, bijvoorbeeld humanisten en – nog veel radicaler – 
boeddhisten.’ (Ibid., 217.) 
424 Cf.: Ibid., 215. 
425 Cf.: Ibid., 216; 219. 
426 Cf.: Puchinger, Hervormd-gereformeerd, één of gescheiden? 360-361; 373. 
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te peilen, zou tot de snelle conclusie kunnen komen dat veel van Van Rulers idealen van 
vlak na de oorlog zijn uitgekomen. De vereniging van Europa lijkt zich door te zetten, het 
oecumenisch proces kent nog steeds voortgang, de Westerse christenheid is zich meer van 
haar politieke roeping bewust en zij staat midden in de wereld, de orthopraxie krijgt veel 
meer aandacht dan de orthodoxie, de toekomst staat bij velen in grote belangstelling, 
evenals de waardering voor het humanum en de wereld.  
Leest men echter Van Rulers publicaties uit deze jaren en met name zijn Nieuwe vragen na 
vijftien jaren (1970), dan komt men tot een geheel ander oordeel. In alle gerichtheid op 
medemenselijkheid en op wereldverbetering is het theocratisch gehalte volgens Van Ruler 
bijzonder laag. Aan zijn oproep van na de oorlog om radicaal voor God te kiezen, omdat 
God radicaal voor de mens en zijn schepping kiest is onvoldoende gehoor gegeven. De 
moderne mens meent de omheining van de theocratie niet nodig te hebben. Opnieuw 
hebben zijn lezingen en publicaties een sterk profetisch-kritisch gehalte, maar nu veelal 
vanuit de tegenovergestelde richting, hoewel zijn boodschap in de kern dezelfde is. De zon 
is nog niet ondergaan in het Avondland, maar de geestelijke ondergang lijkt niettemin 
nabij: ‘Het is een huiveringwekkend tafereel, om aan te zien: het christelijke Westen 
slaapwandelt door de dakgoot van de wereld! Wanneer stort het in de afgrond van de een of 
andere ideologische dictatuur? De Heilige Geest moge het daarvoor bewaren.’427 Elders 
vraagt hij hoe de eenentwintigste eeuw eruit zal zien als de laatste resten van de christelijke 
traditie van Europa zijn opgeteerd.428 Welke rol zullen Europa en Amerika nog spelen in de 
toekomst van de wereld? Van Ruler vraagt: ‘Hebben we afgedaan? Moeten we in onze 
schulp kruipen, de schulp van onze schuld (tegenover de andere rassen)? Worden we, 
althans in Europa, een gesticht voor oude lieden, die hun laatste levensjaren slijten? 
Natuurlijk is zoiets als de ondergang van het Avondland mogelijk. Met name ook 
christelijk-theologisch.’429 
Van Ruler meent echter dat Europa zichzelf niet mag verwerpen, wil het niet met zekerheid 
ook door God worden verworpen. De Europese fase in de geschiedenis van het rijk van 
God is volgens hem een onophefbaar moment. Hoe gebrekkig de gestaltevorming van het 
evangelie in Europa ook geweest moge zijn, zij heeft tal van verworvenheden opgeleverd 
die vermoedelijk van blijvende aard zullen zijn. Zo noemt hij de tweeheid van kerk en staat 
als de grote verworvenheid van het christelijke Avondland. Daaruit is de tolerantie 
voortgekomen en de vrijheid als politieke vorm van samenleven.430 Uit de christelijke 
synthese van de culturen van Israël, Athene, Rome en de Germanen tot de Westerse cultuur 
is de hele moderne wereld voortgekomen. Van Ruler somt op: ‘natuurwetenschap, techniek, 
politiek, ethos, de andere volkeren verdringen zich om de pomp van Europa, om hun dorst 
naar kennis te lessen – ze drinken ons hele christelijk-europese Seinsverständnis in.’431 De 
koloniën mogen in politieke zin dan wel bijna zijn opgeheven, maar vanuit theocratisch 
oogpunt is dat slechts schijn. Van Ruler voorspelt:  
 

‘Maar de eigenlijke kolonisatie zet zich in deze en de komende eeuw voort op een tevoren 
nooit gekende schaal. Het is niet te hopen, dat Azië en Afrika een kopie van Europa 
worden. Het rijk van God moge ook daar zijn eigen gestalte krijgen, gelijk het deze ook bij 

                                                 
427 Van Ruler, Waarom zou ik naar de kerk gaan? 159. 
428 Van Ruler, 'TW II,' 218. 
429 Van Ruler, 'TW I,' 233. 
430 Cf.: A.A. van Ruler, 'De kerk is ook doel in zichzelf (1966),' in: Verwachting en voltooiing - Een bundel 
theologische opstellen en voordrachten, red. A.A. van Ruler (Nijkerk: C.F. Callenbach N.V., 1978), 64. 
431 Cf.: A.A. van Ruler, 'Waarom nu juist het Christendom - in Európa, nú? ' (1961), Archief Van Ruler, 595  
manuscript), 4-5. 
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ons gekregen heeft. Maar alle tekenen wijzen er op, dat Europa voorshands nog een 
kolossale betekenis zal houden.’432  

 
Daarom roept Van Ruler tegenover een nieuw front met hernieuwde kracht wederom: 
‘Europa is tot dusver woonstede van God. Laten we compléét Europeaan zijn: de wórtels 
niet vergeten – en zo compleet mens.’433 Te midden van alle vragen en twijfels omtrent de 
zendingsarbeid meent Van Ruler dat de noodzaak voor de zending alleen maar groter is 
geworden en dat zij uitbreiding behoeft, opdat in Azië en Afrika het rijk van God verder 
wordt opgericht.434 Dat betekent echter ook dat de kerk en de christenheid zelf de eigenlijke 
heilssubstantie van het geloof niet mag opgeven, zoals in Europa echter wel wordt gedaan. 
Men heeft de mond vol van mondigheid en men lijkt te streven naar religieloosheid. Van 
Ruler noemt deze tendenzen de castratie van het menszijn. Al het spreken over de dood van 
God, de secularisatie en over projectietheorieën is mateloos oppervlakkig zolang men niet 
beseft dat niet het bestaan van God in het geding is in de kwestie van de projectie, maar het 
bestaan van de wereld en van de mens zelf.435 Men denkt tot een synthese te kunnen komen 
middels de wegen van de revolutie, de bevrijding, de humanisering, de dienst aan de 
wereld, of door de hoop op Gods toekomst.436 In al dit streven voelt Van Ruler een enorme 
twijfel en leegte. Naar zijn mening komt dat omdat het besef ontbreekt dat het sociale 
ideaal besloten ligt binnen het rijk van God en dat men dus theocratisch moet denken in 
plaats van de verwereldlijking te zoeken. Men moet de wereld weer leren beamen zoals hij 
is voor Gods ogen.  
In plaats van dat men manmoedig zijn eigen historische lot als Europees christen aanvaardt, 
laat men zich van de wijs brengen door tal van ideologieën als het communisme en raakt 
men onder de indruk van het boeddhisme. Het heeft volgens Van Ruler iets kinderachtigs 

                                                 
432 Van Ruler, 'TW I,' 233. Het moge duidelijk zijn dat Van Ruler geen oppervlakkige suprematie van 
Europa ten opzichte van de rest van de wereld leert. Hij meent op deze wijze ernst te maken met het 
verkiezend handelen van God in Europa. Ten diepste is de kersteningsarbeid geen Europese 
aangelegenheid, maar een uiting van het historisch-eschatologisch handelen van God door middel van de 
gestalte Europa om zo zijn koninkrijk op geheel de aarde te vestigen. Voor dit verkiezend handelen is geen 
grond te vinden. Europa kan zich dus nergens op beroepen, behalve op dit: dat God haar tot woonstede 
heeft verkozen en dat zij bezig is om een onbewoonbaar huis voor God en mens te worden. Haar verkiezing 
wordt haar zo tot schuld en mogelijkerwijs tot verwerping.  
433 Van Ruler, 'Waarom nu juist het Christendom - in Európa, nú? ' (manuscript), 5. 
434 Cf.: Van Ruler, 'TW I,' 234. 
435 Van Ruler, 'Waarom nu juist het Christendom - in Európa, nú? ' (manuscript), 6. Cf.: ‘De vraag is niet 
zozeer, of men atheïstisch over God kan spreken. De vraag is veelmeer, of men atheïstisch over zichzelf en 
de wereld kan spreken. Het probleem, dat men hier gewoonlijk tussen schuift, of dat men juist niet 
theïstisch in de ‘traditionele’ (N.B.! uit welke traditie komt men? zit men nog altijd in z’n puberteit?) zin 
van het woord en daarom atheïstisch over God moet spreken, acht ik dermate kinderachtig, dat het 
nauwelijks de moeite waard is om er aandacht aan te schenken. Alsof ‘God als persoon’ per se identiek is 
met ‘de oude man met de grijze baard!’ Terloops zij opgemerkt, dat het prettig zou zijn als men in de 
literatuur en in de discussie de foute vertaling van ‘etsi deus non daretur’ in de zin van ‘alsof er geen God 
was’ in het vervolg zou vermijden. Etsi betekent nu eenmaal niet ‘alsof’, maar alleen ‘ook al’. Ik verdenk 
Bonhoeffer ervan, dat hij zich dit in de gevangenis ook niet helemaal gerealiseerd heeft. De verwijzing naar 
de Godverlatenheid van Christus, naar het lijden, naar de radikale ontlediging en vernedering, naar de 
onmacht van de almacht kan men ook beter weglaten in zo’n God-is-dood-theologie. Die evangelische 
gegevens zijn reeds sinds eeuwen veel beter en zuiverder verwerkt in het ‘mortuus est’ van het 
Apostolicum.’ (Van Ruler, 'TW VI,' 167-168.) 
436 Cf.: ‘Zelfs een theologie van de hoop laat zich heel gemakkelijk ombuigen in de richting van een 
revolutionaire gezindheid. Deze laatste is de afgelopen jaren – met name onder de intellectuelen – als een 
vlaag over ons gekomen. Degenen die erdoor gegrepen zijn, vertonen allemaal zekere tekenen van 
hondsdolheid.’ (Van Ruler, 'TW VI.') 



4. A.A. van Ruler – Spelen voor Gods aangezicht 

  

342

om het sociale ideaal in het communisme te zoeken.437 Op veel krachtiger wijze dan het 
communisme heeft de kerk altijd al geweten wat de absolute zin van de geschiedenis is. 
Deze ligt niet in het materialisme besloten, laat staan dat hij door activisme of revolutie 
gerealiseerd kan worden. Omdat het communisme ontkent dat God de zin van de 
geschiedenis realiseert, maar wel naar een alomvattende synthese zoekt, noemt hij het 
communisme christendom zonder God.438 De gemiddelde communist is daarmee moediger 
dan de gemiddelde christen die niet meer van een dergelijke synthese durft te dromen en in 
de theocratie niet meer wil geloven.439 De allomvattende synthese ligt besloten in de liefde 
die de totale aanvaarding betekent van alles wat is en de integratie van God in het 
eenvoudige bestaan. Als een omheining staat om dit eenvoudige leven het geloof, de 
liturgie, de kerk, het dogma, de vroomheid en de persoonlijke omgang met God.440 De 
bekering van het hart doorbreekt de neutraliteit, de verveling, de eenzaamheid en het 
nihilisme van de moderne tijd. Maar daartoe heeft men niet te zoeken naar de spiritualiteit 
van het Oosten, maar dient men te putten uit de eigen traditie. De wereld vraagt om 
kerstening en verisraëlisering. ‘We moeten de feiten onder ogen zien: de verdeeldheid van 
het menselijke geslacht – de participatie aan de waarheid als wezenlijk voor de mens – de 
historische bepaaldheid van de mens- de eenwording van de wereld vanuit Europa.’441 
Van Ruler staat bijzonder kritisch tegenover de theologie van zijn tijd. In de 
eschatologische gerichtheid van velen ziet hij een vlucht uit de geschiedenis en een 
uitholling van het realiteitskarakter van de theologie.442 Men moet beseffen dat het eschaton 
niets is zonder de geschiedenis en omgekeerd. Wie vanuit het einde denkt, wordt radicaal in 

                                                 
437 Op zich ondersteunt Van Ruler het sociale ideaal, maar dan wel bezien vanuit de theocratie: ‘Het 
eigenlijke inzicht is: het sociale ideaal, de broederschap van alle mensen: daarom gaat het God: daar gaat 
het ook naar toe.’ (A.A. van Ruler, 'De reformatorische visie op de mens' (1960), Archief Van Ruler, 568 
(manuscript), 18.) Cf.: Bij deze christelijke gedachte van de eindverwachting verbleekt alle sociale 
revolutionaire progressiviteit tot burgerlijkheid. De christenheid heeft het sociale probleem steeds veel 
ernstiger, veel dieper opgevat dan Marx. Zij heeft een nieuwe aarde nodig om tot werkelijke gerechtigheid 
te komen. (‘Van Ruler, 'VV,' 54.) 
438 Van Ruler, 'God en de geschiedenis ', (manuscript), 9. 
439 Cf.: ‘Niet dat ik hun concept van het geheel beaam. Ik vergaap me er zelfs niet aan. Ik ben er nauwelijks 
door geboeid. Het communisme is duidelijk – om met J. de Graaf te spreken – een christelijke ketterij. Het 
enige dat ik zou willen is, dat de orthodoxie van de catholica een gelijkwaardige partner van deze ketterij 
zou zijn en de ware wijsbegeerte van de geschiedenis en het ware visioen zou produceren, althans 
nastreven.’ (Van Ruler, 'TW II,' 62.) ‘Men is zo gebiologeerd door de vraagstellingen van het communisme, 
dat men als een wezel zo bang is, om ook nog eens andere vraagstellingen op te werpen. Vanuit het 
apostolische evangelie kan men niet anders willen dan een theocratische inrichting van de staat en van de 
samenleving. Daarvan pleegt men dan weer niet gediend te zijn. De dingen moeten binnen de maat van het 
menselijke zelfontwerp blijven. Alles wat – blijkens het nieuwtestamentische getuigenis – aan Jezus daar 
buiten valt, daar kan men niets “meer” mee beginnen. Men besnoeit het evangelie tot op het eigen, kleine 
gezichtsveld. Men leest de bijbel door de beslagen bril van Marx.’ (Van Ruler, Waarom zou ik naar de kerk 
gaan? 138.) 
440 Van Ruler, 'Waarom nu juist het Christendom - in Európa, nú? ' (manuscript), 6. 
441 Ibid., (manuscript), 8. 
442 Van Ruler noemt onder andere E. Bloch, J.M. de Jong, J. Moltmann en D. Sölle. Hij stelt de volgende 
kritische vraag: ‘Of is de eschatologisering van de theologie een derde poging, na de existentialisering van 
Bultmann en het ‘openbaringspositivisme’ van Barth, om met de theologie in een bomvrije kelder schuil te 
gaan voor de aanvallen van het moderne wetenschappelijke denken? Erg helder is de theologische situatie 
op dit punt niet. Soms denkt men, dat men datgene wat men niet heeft juist accentueert: men deelt in de 
algemene sfeer en atmosfeer van angst, bezorgdheid, zinloosheid en absurditeit; werkelijke moed, 
verwachting en hoop voor de wereld heeft men niet; daarom ontwerpt men een theologie van de hoop en 
vindt deze theologie zo’n enorme weerklank. Het geheel zou dan een luchtspiegeling zijn.’ (Van Ruler, 'TW 
VI,' 159.) 
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het heden geplaatst.443 En wanneer men dit beseft, dan doet men er goed aan om zichzelf te 
zijn, namelijk schepsel tegenover God. Dan roept men niet zo snel grote leuzen en evenmin 
tracht men dan te komen tot massale wereldverbetering. Het christendom is de enig ware 
ideologie omdat het ook rekent met de bijzondere openbaring en werkelijk weet heeft van 
schuld en verzoening. Tegenwoordig lijkt de kerk op te gaan in de solidariteit. Daarom 
moet nu juist worden gezegd dat de kerk ook doel in zichzelf is, dat het heil uit Israël is 
voortgekomen en dat er buiten de kerk geen heil te vinden is. Vanuit dit perpectief dient 
met name de Amerikaanse vernieuwingstheologie van onder andere H. Cox, auteur van The 
Secular City, bekritiseerd te worden444 Maar ook de religiekritiek en seculariteitsgedachten 
van theologen als D. Sölle445 en D. Bonhoeffer446 kunnen geen antwoord zijn op de 
secularisatie. Van Ruler merkt op: ‘Het is een wonderlijke stand van zaken, dat datgene wat 
de duitse christenen in de nationaal-socialistische tijd deden, door alle rechtgeaarde 
theologen als de ergste ketterij met de banvloek werd getroffen en dat de tegenwoordige 
avant-gardisten onder de theologen precies hetzelfde doen, maar nu onder daverend applaus 
van allen die op de hoogte van hun tijd willen zijn.’447 
Het is niet voor niets dat Van Ruler tegen het eind van de jaren zestig morgenwijdingen 
gaat houden over de Twaalf Artikelen en eveneens komt tot het schrijven van zijn Waarom 
zou ik naar de kerk gaan? De kerk en de liturgie krijgen in zijn eigen denken hernieuwde 
aandacht. In de kerk geldt niet de eis van de wetenschappelijkheid. De mens dient de hele 
wereld mee te nemen naar de kerk om te zien en te horen waar het nu eigenlijk om gaat. De 
mens wordt in de kerk weer in zijn hart geraakt en komt voor het aangezicht van God weer 
tot zichzelf: ‘De mens beleeft nergens en nooit de wereld en zichzelf zo volledig als 
wanneer hij de hele werkelijkheid in het sociodrama van de liturgie tezamen met het volk 

                                                 
443 Cf.: ‘In onze tijd gaat er ook door de officiële christenheid, in alle grote kerken, een sterke 
eschatologische drift. Men beseft, dat men wel het volk van God is, maar dat dit volk onderweg is. 
Sommigen gaan daarin zelfs zo ver, dat zij alle heil eigenlijk volledig naar de toekomst verschuiven en in 
het verleden en het heden alleen maar signalen, handwijzers zien opgericht op het veld van de geschiedenis, 
welke naar het eschaton, naar het uiteindelijke verwijzen. Het heil, dat wij nu deelachtig zijn wordt dan in 
zijn realiteitskarakter uitgehold.’ (Van Ruler, Ik geloof, 116.) 
444 Cf.: H.G. Cox, The secular city: secularization and urbanization in theological perspective (New York: 
Macmillan, 1965). Cf.: ‘Ik wijs op een andere vraag, die ons theologisch nog meer ter harte moet gaan. Is 
de these, dat het historische proces als zodanig het heilsproces is, een these die met name in de amerikaanse 
vernieuwingstheologie een grote rol speelt (men denke aan Harvey Cox), niet klare natuurlijke 
theologie?’(Van Ruler, 'TW VI,' 160.)  
445 Van Ruler heeft vanuit zijn eigen nadruk op het middelaarschap van Jezus Christus grote bezwaren tegen 
Sölle’s Plaatsbekleding : een hoofdstuk theologie na ’de dood van God’ (1965). Kenmerkend is voorts deze 
kritiek: ‘Dat is een zonderling levensgevoel: Jezus is alleen in de Godverlatendheid; God is alleen in de 
smart en de onmacht; de kerk moet zó dienstbaar worden, dat ze zichzelf opgeeft; de christen moet niets 
bijzonders meer willen. En dan slaat alles ineens om: de christen moet gewoon mens zijn, zuiver wereldlijk 
leven; daar kan hij zo ongeveer alles; hij kan redelijk de wereld beheersen; zelfs veel beter dan God het in 
vroeger tijden ooit gekund heeft. Als ik dit in bonam partem uitleg, dan zeg ik: dit alles is schromelijke 
overdrijving van de theologia crucis. Leg ik het in malam partem uit, dan zeg ik: dit alles is de 
schuldbelijdenis, waar de tegenwoordige christenheid in zwelgt, omdat ze de hersenspoeling van het 
revolutionaire marxisme heeft ondergaan. Kortom: met dit eenzijdige accent op het lijden en de onmacht 
weet ik niet zoveel te beginnen.’ (A.A. van Ruler, 'Motieven en thema’s in het denken van Dorothee Sölle 
(1967),' in: Theologisch werk deel V (Nijkerk: G.F. Callenbach B.V., 1972), 196.) 
446 Overigens interpreteert Van Ruler Bonhoeffer radicaal anders dan de meeste theologen in die tijd deden: 
‘Hij is eerder als theocraat dan als ethisch humanist te interpreteren, hoe onaangenaam dat ook moge zijn 
voor allen, die zich graag op hem beroepen.’ (A.A. van Ruler, 'Vragen door Bonhoeffer aan de orde gesteld 
(1967),' in: Theologisch werk deel V (Nijkerk: G.F. Callenbach B.V., 1972), 187.) 
447 Van Ruler, 'TW VI,' 160. 
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van God uitspeelt. Dan pas dringt deze werkelijkheid helemaal tot ons door. Zij dringt dan 
lijfelijk tot ons door.’448  
Van Ruler noemt zijn ontdekking van de liturgie een soort bekering, een verbreding van 
zijn perspectief op het leven. Hij meent dat veel ontsporingen in de theologie van na Barth 
en Bonhoeffer zijn ontstaan door een eenzijdige cultivering van de preek. Op zich heeft 
Noordmans gelijk als hij zegt dat de werkelijke liturgie in de wereld heeft te geschieden, 
maar deze waarheid vervaagt al snel. De profetische prediking is tot diaconaat geworden en 
het diaconale dreigt over te gaan in het algemeen maatschappelijke. Men weet 
tegenwoordig niet meer waarom men christen is. Daarom moet men weer naar de kerk gaan 
omdat daar de liturgie wordt gevierd met de beide brandpunten van Woord en sacrament. 
Hij zegt: ‘Daarom: de liturgie is niet alléén op de straat en in de kerk is niet alléén de 
preek!’449 Hoewel Van Ruler het apostolaire karakter van de kerk met verve heeft 
benadrukt en dat ook blijft onderschrijven, meent hij dat er radicale verschuivingen in de 
apostolaire gedachte hebben plaatsgevonden. Hij beschrijft dit als volgt: 
  

‘Wat een dienst was in de wereld aan het rijk met het evangelie, werd een dienst aan de 
wereld vanuit het evangelie. Het evangelie verloor z’n inhoud, het werd een impuls, een 
bron van inspiratie. De evangelische dienst werd omgezet in onbaatzuchtige dienstbaarheid. 
Men wilde nadrukkelijk (God betere het!) geen ‘zieltjes meer winnen’. Men wilde alleen in 
de solidariteit staan, zelfs in het incognito. Men wilde alleen het wereldlijke leven in zijn 
wereldlijkheid gaan leven. … Waar is bij al deze solidariteit de antithese gebleven? Is er 
nog een vreemdheid van het evangelie in z’n (tot bekering roepende) ontmoeting met de 
natuurlijkheid van de mens?’450 

 
In de kerk hoort men weer van schuld en verzoening en bovenal daarom is de kerk de 
kathedraal van de liefde, waar het moderne levensgevoel de mens juist ontmenselijkt.451 

                                                 
448 Van Ruler, Waarom zou ik naar de kerk gaan? 53. Cf.: ‘Het evangelie wordt ons verteld met de 
bedoeling, dat wij er enerzijds omheen liturgeren, het dus in het sociodrama van de liturgie uitspelen en dat 
wij er anderzijds uit leven, het dus omzetten in menselijke levenswerkelijkheid. Wat dit laatste betreft, het 
gaat om de werkelijkheid van de verlossing. Wanneer deze in menselijke levenswerkelijkheid wordt 
omgezet, is de mystieke gestalte daarvan anterieur aan de zedelijke, al heeft de verlossing uiteraard ook 
geweldige zedelijke implicaties, tot in het politieke toe. Maar als de mystieke wortel eraan ontbreekt, 
verwelken alle christelijke planten.’ (Van Ruler, 'TW II,' 65.) 
449 Van Ruler, Waarom zou ik naar de kerk gaan? 174. Cf.: ‘Ik ben niet een hoek omgegaan, bijvoorbeeld 
de straat van de gereformeerde traditie uit en de straat van de roomskatholieke traditie in. Maar het is wel 
een zeldzame verrijking en verwijding van het gezichtsveld. Men kan ook zeggen: het is bewuste terugkeer 
tot de oorspronkelijke bedoelingen van de Reformatie. Die eenzijdige cultivering van de preek is beslist niet 
oorspronkelijk– reformatorisch. Zij is een verwording van het kerkelijk besef uit later eeuwen.’ (Ibid., 175). 
450 Cf.: ‘De vorige kwarteeuw (1930-1955) werd vooral gekenmerkt door het opkomen en het doorbreken 
van de gedachte van het apostolaat en het apostolaire karakter van de kerk. De gedachte werd gelanceerd 
door H. Kraemer: de zending is een functie van de kèrk, ze maakt haar wezen uit. Al spoedig werd de these 
verhevigd door de formulering: de kerk is een functie van het rijk, in zijn confrontatie met de wereld. In de 
oorlogstijd werden deze gedachten beproefd in de praktijk. Ze bleken springlevend te zijn. De kerkorde van 
1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk legde ze vast. Maar gaandeweg zijn al deze gedachten aan een 
radicale verschuiving onderhevig geraakt. Aanvankelijk hielden ze in, dat de taak van de kerk ligt in de 
verkondiging van de boodschap in de wereld.’ (Van Ruler, 'TW VI,' 155.) 
451 Cf.: ‘Men zou dit alles in één woord kunnen samenvatten en zeggen: de kerk is de kathedraal van de 
liefde en de liefde opgevat als goddelijke en historische realiteit.’ ‘Daar moet men echter niet te romantisch 
en te idealistisch over doen. Het hart van de zaak is immers, dat de kerk de plaats is, waar Christus met 
zondaren wil samenwonen. Daarom moet men niet te veel verwachten van de kerk en de christenen. Zij 
beleven zichzelf als verloren zondaren. Het fantastische is alleen, dat er een middelaar, een verlosser is, die 
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Pas wanneer de mens in de kerk tot woonplaats van de Geest wordt en met Christus wordt 
verenigd, kan men komen tot wat in de traditie heet: theopoièsis. 452 Wanneer het apostolaat 
op de juiste wijze wordt verstaan, dan groeit het corpus Christi uit tot het corpus 
christianum. Van Ruler stelt zelfs: ‘De verlossing, welke het werk van de goddelijke 
genade is, krijgt over de hele linie de gestalte van zelfverlossing.’453 Vanuit dit kader zijn 
de ontwikkelingen binnen de wetenschap en de techniek positief te waarderen. De 
wetenschap kan zelfs gezien worden als een stuk openbaring:  
 

‘Is dit niet ook het doel: dat niet alleen God de geheimen van het atoom weet, maar dat deze 
goddelijke kennis zich ook spiegelt in het menselijke bewustzijn? … En als er zo in de 
wetenschap en de techniek te spreken valt van macht en van openbaring, kan men het dan 
vermijden, ook te spreken van verlossing? Het moge dan geen verlossing van de schuld zijn. 
Het is ook geen verlossing van de dood. Maar tussen de schuld en de dood ligt een 
onafzienbaar terrein van nood, verderf, ziekte, onrecht, geweld, leed en dergelijke. Daar 
gaat de mens op af, gewapend met de wetenschap en de techniek.’454 

 
Deze weg is echter een geheel andere dan die van het moderne personalisme.455 Hij ligt 
binnen de omheining van de theocratie en bewerkt werkelijk dienst aan het koninkrijk door 
de beaming van het leven zoals het is. Dan moet men wel beseffen dat de echte en volle 
menselijkheid een eschatologisch begrip is. Pneumatologisch is men verbonden met de 
middelaar. In het eschaton zal de incarnatie opgeheven worden en pas dan zal de mens 
werkelijk tegenover God staan.456 Maar juist in de christologie is er in de jaren zestig weer 
erg veel ‘lawaai’ in de theologie gekomen, doordat leerlingen van Bultmann de grenzen van 
zijn kerygmatische theologie hebben overschreden en opnieuw naar de historische Jezus 
zijn gaan zoeken. Van Ruler doelt hier vermoedelijk op het door Käsemann heropende 
debat. Tegelijkertijd neemt hij nog een andere beweging waar:  
 

‘Naast deze terugkeer tot de historische Jezus vanuit de ontmythiserende, hermeneutische 
theologie van het kerugma is er echter ook een terugkeer tot de historische Jezus vanuit – 
om zo te zeggen – ‘God’. Het woord ‘God’ is een nietszeggend woord geworden. Maar 
Jezus is het verhaal dat we nodig hebben, dat we althans kunnen gebruiken, om al vertellend 
onze ‘blik’, waarmee we in de werkelijkheid staan, toe te lichten. Op deze wijze kan men 

                                                                                                                            
met hen wil samenwonen. Van die genade, van die liefde leven zij. Daarop sterven zij ook.’ (Van Ruler, Ik 
geloof, 132.) 
452 Cf.: ‘De mens moet niet alleen maar weet hebben van de verlossing. Hij moet de verlossing ook willen. 
Hij moet ‘fiat mihi secundum verbum tuum’ zeggen, zal de verlossing gerealiseerd worden. De hele zaak 
van het rijk Gods vertoont ook een zuiver mariologische structuur.’ (Van Ruler, 'VV,' 60.) Cf.: ‘Als 
denkend christen heb ik het gevoel, dat er in wezen niets is, dat ik niet beleef, onderga, aanvoel en verwerk 
zoals het tot in z’n diepste diepte is, tot in de eeuwige raad van God, is. Ik weet en wil de dingen mee met 
God. Dat lijkt wel een stukje θεοποιησις. Maar hoe zou ik dit geweldige woord kunnen vermijden, als ik 
werkelijk weet heb van incarnatie en inhabitatie, van schepping en eschaton? Ik existeer dan toch in 
categorieën, die eenvoudigweg wáár zijn en waar ik alles mee aan kan?’ (Van Ruler, 'TW II,' 73.) 
453 Van Ruler, 'TW I,' 231. 
454 Ibid. 
455 Hier ligt ook één van Van Rulers grote kritiekpunten ten aanzien van de politieke theologie: ‘Men wil de 
maatschappij op de grondslag van het personalisme inrichten. De geestelijke grondslagen van de staat vindt 
men dan in een mensbeschouwing en daarmee in de mens. Het gemenebest wordt dan besprongen door de 
filosofie. Ik wil eerlijk bekennen, dat dit voor mij sinds de tweede wereldoorlog nog steeds een nachtmerrie 
is.’ (Van Ruler, 'Waarom ik geen personalist ben,' 43.) 
456 Cf.: ‘Zo beleefde Ignatius van Antiochië het reeds. Hij zegt: als ik dáár zal gekomen zijn (bij de wilde 
beesten als martelaar, in het eeuwige leven) dan zal ik een mens zijn.’ (Van Ruler, 'Menselijkheid in de 
theologie (1967),' 190.)  
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ongetwijfeld lijnen doortrekken vanuit de theologie van Barth. Barth wist immers ook 
alleen van ‘God in Christus’.457  

 
Tevens zijn er theologen die zo ‘israëlitisch’ mogelijk denken en spreken over ‘Jezus 
messias’ en die de oudtestamentische sjaloom nastreven.458 Ook is de historische Jezus voor 
velen weer tot bron van inspiratie voor sociale en politieke doeleinden geworden en 
beschouwt men hem weer als een zedelijk voorbeeld of een revolutionair. Eveneens is de 
discussie omtrent Jezus’ opstanding nieuw leven ingeblazen, terwijl in dit debat het kruis en 
de schuld lijken weg te vallen. In de God-is-dood-theologie ziet Van Ruler hegeliaanse 
invloeden, maar waar bij Hegel de dood van God nog de antithese was, is het inmiddels de 
synthese geworden.  
Ook vraagt Van Ruler zich hardop af wat er van Barths theologie is geworden. Hij meent 
dat Barth dynamiet heeft aangebracht onder de christelijkheid en de kerstening en daarmee 
onder zowel de individuele als gemeenschappelijke oproep tot bekering, waarna zijn 
leerlingen de zaak tot ontploffing hebben gebracht. Daarmee is echter niet gezegd dat de 
zaak Barth gesloten kan worden:  
 

‘Het is echter met de handen te tasten, dat de vernieuwingstheologie de theologie van Barth 
verdunt en uitloogt tot op enige schrale kreten. Van Schleiermacher is men (was ook Barth) 
na anderhalve eeuw niet af. Van een even monumentale theologie als die van Barth is men 
ook zo maar niet af. Men kan wel denken – en velen doen dat, onder wie ondergetekende –, 
dat men theologisch in een post-barthiaanse fase verkeert. Maar voor men er erg in heeft, 
keert hij met zijn kolossale vragen en met zijn niet minder kolossale antwoorden terug, ook 
al heeft hij zelf in zijn laatste jaren onderkend en uitgesproken, dat het alles helemaal anders 
moet, niet christologisch, maar – de hemel beware ons daarvoor – totaal pneumatologisch. 
Wij zullen nog lang en veelvuldig ons met zijn denken moeten bezighouden. Zijn theologie 
is zelfs nog bij velen, vooral van de oudere generatie, de stille vanzelfsprekende 
achtergrond, die het vertrouwen wekt, dat men het theologisch en kerkelijk nu weet, althans 
op de juiste weg is.’459 

 
En als Van Ruler terugkijkt op de pogingen van H. Küng en K. Barth om ten aanzien van 
de rechtvaardigingsleer Rome en Reformatie dichter bij elkaar te brengen, dan is daar op 
theologisch inhoudelijke gronden ook weinig van terecht gekomen. Hij spreekt zelfs van 
een geestelijk vacuüm onder de Nederlandse Rooms-katholieken door alle veranderingen 
na het Tweede Vaticaans Concilie.460 Hij constateert dat terwijl men in de theologie 

                                                 
457 Van Ruler, 'TW VI,' 165. 
458 Van Ruler keert zich hier mede tegen Hoekendijk, zoals mede blijkt uit hetgeen hij later in een interview 
met Puchinger als het verschil benoemt tussen beide: ‘Naar mijn inzicht ligt dat aan onze kijk op de 
betekenis van Christus en zijn werk. Als ik wel zie, volstaat Hoekendijk met te spreken over de Messias, die 
hij bovendien meteen sterk israëlitiseert, zodat hij meteen overspringt in de messiaanse sjaloom en daarbij 
de israëlitisering meteen dreigt te vereenzelvigen met humanisering. Daartegenover kom ik er niet van los 
dat Christus de Middelaar is en dus een eigen instantie, die niet te functionaliseren is. Dat brengt met zich 
mee dat ik de liefde van het evangelie beleef als stremming van het laatste oordeel en dus scherpe aandacht 
overhoud voor de kerk als eigen tent op de kermis van het leven.’ (Puchinger, Hervormd-gereformeerd, één 
of gescheiden? 377-378.) 
459 Van Ruler, 'TW VI,' 169. 
460 Cf.: ‘In ieder geval: de laatste jaren is èn aan reformatorische èn aan rooms-katholieke zijde alles in zo’n 
radicale stroomversnelling geraakt, dat de poging van H. Küng destijds ons als een idylle uit een 
paradijselijke toestand voorkomt. Op het ogenblik lijken de reformata en de romana elkaar veel eerder te 
vinden in sociale bewogenheid dan in christomonisme.’ ‘Het geestelijk vacuüm – vanuit het apostolische 
evangelie gezien – lijkt bij de romana, althans in Nederland, nog veel ernstiger vormen aan te nemen dan bij 
veel reformatorische studenten in de theologie.’ (Ibid.) Van Ruler klaagt over het feit dat steeds meer 
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hopeloos verdeeld en oppervlakkig blijft, de twijfel overal hoogtij viert, de sekten 
opbloeien en de populariteit van de oosterse spiritualiteit toeneemt. De kerk weet niet meer 
waarom ze kerk is en het naoorlogse enthousiasme is verdwenen. Toch moet men te midden 
van alle desintegratie blijven hopen op een allesomvattende katholieke synthese, zo zegt 
Van Ruler. Dat geldt zeker voor de theoloog: 
 

‘Naar mijn inzicht is er maar één uitweg. Het is zeer bepaaldelijk niet de weg van de 
radicaal kritische verandering en vernieuwing, waarin alles op z’n kop wordt gezet en 
uiteindelijk in een volstrekte chaos tuimelt. Het is de weg van de integratie van het nieuwe 
in een weldoortimmerde synthese met het oude. Terug tot het apostolische evangelie in z’n 
volle omvang! Terug tot de substantie van het christelijke geloof in de orthodoxie – hoe 
veelvormig deze ook zij, juist daarom! – van de eeuwen. Terug tot de grondige dogmatische 
doordenking van alle gegevens, van alle mogelijkheden! En daarmee dan – uitdagend! Veel 
meer uitdagend dan uitgedaagd! – in de moderne wereld staan! De oude synthesen zijn ruim 
en wijd genoeg, om een eindeloze reeks van nieuwe gezichtspunten in zich op te nemen.’461 
 

Als conclusie over de ontwikkelingen in de tijd van 1955-1970 velt hij het oordeel dat de 
onzekerheid en de chaos er alleen maar groter op zijn geworden. Het is een deprimerende 
gevolgtrekking na al het kerkelijke elan en het optimisme van vlak na de oorlog, maar hij 
zegt er niets anders van te kunnen maken. Alle gekozen wegen schijnen hem doodlopende 
wegen te zijn, omdat ze geen theocratisch gehalte bevatten. Is de wanhoop die hij anderen 
verwijt, dan ook zijn eigen laatste woord? Het lijkt er wel op. Tegelijkertijd ligt voor hem 
in het besef van de wanhoop de oproep tot omkeer besloten en daarmee de opstanding tot 
de vreugde. Juist wanneer hij met zijn analyse van de crisis waarin de kerk, de theologie en 
Europa volgens hem verken lijkt in te stemmen met hen die menen dat het christendom op 
zijn laatste benen loopt, stelt hij: 
 

‘Men zou echter ook totaal anders in de situatie kunnen staan. Minder vastgeroest in het 
moderne cultuur-establishment. Meer z’n positie kiezend in de ongehoorde geschiedenis, 
waarvan het Oude en het Nieuwe Testament berichten. En dan het christendom beleven en 
vertegenwoordigen als uitdaging van de moderne wereld. Dus: geen wanhoop! Geen hybris! 
Geen absurditeit! Maar: de opgestane Heer! De overwinning van de dood! De verzoening 
van de schuld! Het totaal onthulde mysterie van de waarheid van God, welke de waarheid 

                                                                                                                            
theologiestudenten van onkerkelijken huize zijn en dat over het geheel genomen de kennis van studenten 
laag is en de twijfel hoog. Als één van de meest illustere voorbeelden van theologen zonder kerkelijke 
achtergrond, noemt hij W. Pannenberg. Cf.: ‘Van de bijbel is men slecht op de hoogte. Allerlei 
vanzelfsprekendheden in christelijk-theologische gedachtengangen komen als vreemde, ondoorzichtige 
complexen op de student af. En vooral: de student mist het evenwicht in de synthese van de vele 
gezichtspunten, zoals dit evenwicht en deze synthese in de orthodoxie van de eeuwen tot stand zijn 
gekomen en gecondenseerd zijn in de spiritualiteit van christelijke gezinnen. Voor men er erg in heeft, haalt 
hij één of een paar dingen naar voren uit het grote geheel, om daarmee aan de haal te gaan. Ook daarvan is 
de hoogleraar Pannenberg een illuster voorbeeld. Hij vond twee dingen in het orthodoxe christendom, die 
hem het meest aanspraken: het vertrouwen op de kracht van de rede en de opstanding van Jezus. Met deze 
twee elementen ging hij aan de haal en toverde er een theologie van de geschiedenis uit te voorschijn.’ 
(Ibid., 172). 
461 Ibid., 175. Cf.: ‘Moeten we niet blijven werken aan een synthese? En is zo’n synthese niet mogelijk door 
aan de nieuwe sterren een plaats te geven in het oude firmament, dat al zo rijk was en dat we toch niet kwijt 
willen?’ ‘Het schip kan in tweeën breken. Maar het zou kunnen zijn, dat het ene stuk dan de kerk werd en 
het andere stuk vervluchtigde in revolutionair sentiment. Als bijvoorbeeld in de Nederlandse Hervormde 
Kerk de Gereformeerde Bond een wat wijzer koers voer, zou hij een goede kans maken, in de toekomst de 
hele kerk eenvoudig over te nemen van de zogenaamde midden-orthodoxie, die de zaak innerlijk aan het 
opgeven is.’ (Ibid.,177). 
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van het kosmische zijn èn van het historische proces is! Nog altijd is de boodschap van de 
bijbel als een enorme uitdaging tot de mens gekomen: heb je werkelijk het lef, om jezelf en 
de wereld zo te beleven?’462  

4.7 Besluit 

Van Rulers verstaan van de geschiedenis als de syntaxis van schuld en verzoening van de 
schuld, kan als de grondlijn van zijn hele theologie worden beschouwd. De geschiedenis is 
de hangmat tussen proton en eschaton en wordt gevormd door het historisch-eschatologisch 
handelen van God. Het scharnierpunt waar alles om draait is de historische persoon van de 
middelaar Jezus Christus. Maar juist als scharnierpunt gáát het niet om de middelaar. De 
komst van God de Zoon in het vlees is een noodzakelijk intermezzo gebleken om de 
oudtestamentische beloften te vervullen en de mens in de schuld te houden opdat hij door 
het werk van de Geest zich het heil eigen zou maken om zo met God mee te oordelen en 
één van wil te worden. Dan leert de mens het leven en zichzelf te beamen als Gods goede 
werk en zingt hij het loflied. Tegenover het christocentrisme van de barthiaanse theologie 
stelt Van Ruler: ‘Wanneer ik nadenk over de ware structuur van de theologie, kom ik op 
drie disparate gezichtspunten: de triniteit, het Rijk en de predestinatie’.463 
Van Rulers christologie vertoont grote overeenkomsten met de Alexandrijnse Logos-Sarx-
christologie. Juist ook om zijn messiaans intermezzo theologisch te onderbouwen alsmede 
de historiciteit van het vlees geworden Woord te benadrukken, is de leer van de 
enhypostasie en de anhypostasie voor zijn theologie van groot belang.464 Als F.Haarsma 
hem in een interview vraagt of de tweenaturenleer nog wel een adequate formulering kan 
zijn van het mysterie van de persoon van Christus omdat ze de suggestie van een verdeelde 
Christus opwekt, zegt Van Ruler gezocht te hebben naar betere formuleringen zonder er 
echter één te kunnen vinden. Maar het wezenlijke probleem ligt volgens hem ook niet 
zozeer in de leer als zodanig:  
 

‘Deze waanzinnige pretenties van Jezus, dat hij (niet met titels, want die titels zijn 
misschien later bedacht) zich toch werkelijk als God poneert en ook de zonden vergeeft, dat 
is allemaal zoiets waanzinnigs, daar moet je je zo fundamenteel aan ergeren om werkelijk 
het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen, dat ik zeg: “dát is het probleem, níet die twee-
naturen-leer en niet dat ‘God en mens’”. En dan meen ik dat die Griekse kerkvaders er 
aardig in geslaagd zijn en Ireneus bijvoorbeeld, die zich ertoe beperkt te zeggen: waarachtig 
God en waarachtig mens, om het mysterie van Jezus op formule te brengen. Bij alle andere 
interpretaties, die tegenwoordig daarvoor in de plaats gegeven worden, heb ik altijd het 
gevoel, dat ze om de eigenlijke ergernis van het evangelie heen lopen.’465 
 

Naast de gave van de messias schenkt Van Ruler grote aandacht aan de meeromvattende 
gave van het pneuma. Het is de Geest die de geschiedenis vanuit het einde schrijft en God 

                                                 
462 Ibid., 162. 
463 Puchinger, Hervormd-gereformeerd, één of gescheiden? 356. 
464 Cf.: ‘Hij is niet de ideale mens zoals de mens zou moeten zijn ware het niet dat hij zondaar is, maar 
Jezus is God de Zoon in het menselijk vlees. Met behulp van de leer van de enhypostasie moeten wij dan 
zeggen dat Jezus niet de ideale mens kan zijn, want deze mens heeft geen eigen persoon (an-hypostasie), 
maar de persoon van God de Zoon is zijn persoon (enhypostasie). Daarmee is het probleem van het lijden 
van God vermeden (theopaschitisme): niet de Drie-enige God heeft op Golgotha geleden, maar God de 
Zoon en dan nog alleen in de menselijke natuur.’ (L.J. van den Brom, 'Van Ruler was toch anders,' 
Areopagus, 14, 2  (1981), 26.) 
465 G.C. Berkouwer en A.S. van der Woude, (red.), In gesprek met Van Ruler (Nijkerk: Callenbach, 1969), 
24. 
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doet wonen in de mens en het rijk van God doet ingaan in de werkelijkheid. De 
geschiedenis kan alleen vanuit theocratisch perspectief verstaan worden, als het rijk van 
God dat komende is en dat als zodanig actueel en present is. De geschiedenis van het 
komen van God in het vlees kenmerkt zich door een tweeheid, namelijk die van kerk en 
staat. Een dergelijke polariteit doortrekt heel Van Rulers denken. Onder andere zijn te 
noemen: de polen van de wil en het bevel in Gods raadsbesluit, de Schepper en het 
schepsel, het christologische en pneumatologische perspectief, de mystiek en de religie, 
religie en politiek, de ultra-gereformeerden en de vrijzinnigheid, Woord en sacrament, 
schrift en traditie, rijk Gods en predestinatie, tijd en eeuwigheid, openbaring en existentie, 
proton en eschaton. P.F.Th. Aalders noemt het begrip tweepoligheid zelfs een oerruleriaans 
woord.466 
Het maakt Van Ruler tot een beweeglijk denker die zich vanuit de tweepoligheid 
voortdurend naar geheel uiteenlopende kanten kritisch weet te verhouden. Maar juist zo 
streeft hij een katholieke theologie na, een synthese die werkelijk alle aspecten omvat als 
een sterrenstelsel. De synthese wordt nooit tot systeem, omdat alles open blijft staan voor 
verandering en de dingen van diverse zijden belicht kunnen worden. Tegelijkertijd gelden 
de polen wel als bakens te midden van de chaos. Men kan buiten de bakens om varen, maar 
dan moet men zich ernstig bewust zijn van de risico’s. Het experiment is mogelijk, maar 
tegelijkertijd in het besef dat het hooguit een rimpeling zal betekenen in het licht van de 
gehele traditie. Het grote ankerpunt in de geschiedenis is de komst van de Zoon van God in 
het vlees die het gehele Oude Testament van kracht maakt en bevestigt. Voor heel zijn 
theologie blijft gelden wat hij in 1941 uitsprak: ‘Wij hoeven in geen enkel opzicht het 
fundament zelf te leggen. Het is gegéven. Dat is een wonderlijke waarheid, èn persoonlijk 
èn nationaal èn kerkelijk.’467 Dit fundament is Jezus Christus. Daarmee komt een duidelijk 
gezagsaspect mee. Christus poneerde zichzelf met gezag en hij zond de apostelen uit die 
eveneens met gezag getuigden. Het besef van het gezag van de traditie wordt gaandeweg 
voor Van Ruler steeds sterker. Een mens doet er naar zijn idee goed aan om open en 
ontvankelijk in het leven te staan en niet slechts in het heden te verblijven, maar ook de 
rijkdommen van het verleden te onderzoeken.468 Tegelijkertijd geeft die houding een 
enorme ontspanning, want binnen de omheining van het gezag kan het leven als spel 
worden ervaren. Zo is ook de theologie voor Van Ruler spel, terwijl men de neiging heeft 
om allerlei leerstukken ellendig zwaar en ernstig te nemen. Omdat God echter in zijn 
vrijmacht de wereld ‘zo maar’ heeft geschapen en er kennelijk behagen in heeft om zich in 
zijn schepselen te spiegelen, moet ook het denken een overbodige luxe worden genoemd. 
Het denken en het theologiseren heeft geen noodzakelijk doel: 
 

‘Waarom doen we dat? Ja, waarom spelen kinderen? Ze hebben er plezier in. Dan leven ze 
pas echt. Als we zo de systematische theologie, met name de dogmatiek, weer eens gingen 
beleven – niet in die barbaarse geëngageerde ernst, maar in deze onbekommerde 
vrolijkheid! We zouden dan met één ruk de hele theologie in haar schoonheid en terloops 
ook nog het schone spel van de liturgie van de kerk terug hebben. Het sacrament en het 
dogma staan op hetzelfde niveau van het heilige spel. Als we ze op dit niveau niet kunnen 
beleven, maken we er op de andere niveaus per se karikaturen van. We lopen dan zelfs een 

                                                 
466 P.F.TH. Aalders, 'Religie en politiek, de theocratische gedachte bij Prof. dr. A.A. van Ruler,' in: Woord 
en werkelijkheid - over de theocratie, red. P.F.TH. Aalders (Nijkerk: Callenbach, 1973), 12. 
467 Van Ruler, 'Wij bouwen op de eenigen grondslag: Jezus Christus', (manuscript), 2. 
468 Berkouwer en Woude, (red.), In gesprek met Van Ruler, 71. 
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goede kans, ook al het andere – wat dus niet dogma of liturgie is – alleen maar in de 
demonische vervormingen van de lachspiegel te beleven.’469 

 
De invoering van de nieuwe kerkorde van 1951 in de Nederlandse Hervormde Kerk heeft 
Van Ruler teleurgesteld in de zin dat van de concrete reorganisatie van de kerk in zijn ogen 
zeer weinig is terechtgekomen. Kerk en theologie zuchten volgens hem onder de 
heerschappij van de middenorthodoxie en de dreigende vermenging met barthiaanse 
vanzelfsprekendheden en slogans uit de vernieuwingstheologie.470 Die teleurstelling lijkt 
met de jaren toe te nemen. Wanneer H. Kuitert hem verwijt dat hij niet langer de 
voortrekker binnen de theologie is, maar eerder in het defensief is gegaan en zich te veel in 
het verleden opsluit, dan stelt Van Ruler dat hij niet mee wil gaan met de mode en 
tegelijkertijd de waarheidselementen in alle nieuwe ontwerpen wil ontdekken. Hij bespeurt 
echter ook veel activisme waarin hij niet mee wil gaan, omdat dat niet strookt met het 
theocratisch ideaal:  
 

‘Maar ik heb tegenwoordig het gevoel, dat men èn in de theologie èn in de politiek bezig is 
uit de agapè, uit de liefde – het Lam van God draagt niet gauw even de zonde uit de wereld 
weg, maar het dráágt de zonde van de wereld (en dus is de liefde stremmend) – weg te 
lopen naar het laatste oordeel. Men wil met andere woorden in zijn theologische denken en 
in zijn politieke aktiviteit meteen het laatste oordeel verwerkelijken.’471 

 
Van Ruler blijft wel voor vernieuwing en voor het experiment pleiten, maar dan wel in het 
besef dat men de geschiedenis nooit achter zich kan laten om opnieuw te beginnen. Men 
kan op het gezag van de traditie en de geschiedenis verschillend antwoorden, maar het 
gezag als zodanig is niet te ontkennen. Juist met het oog op de katholiciteit van het geloof is 
het experiment geoorloofd en dient men zich zelf tevens steeds weer te plaatsen in de lijn 
van de ‘vaderen’. Zo moet men ook in de oecumenische beweging het experiment zoeken 
zonder voorbij te gaan aan de grote structuurmomenten in de kerkelijke tradities. In het 
oecumenisch proces dient het volgens hem te gaan om de radicale vernieuwing tot de 
dienstbaarheid van allen aan allen. ‘Want daarmee lost men het oecumenische vraagstuk 
op door het áf te schaffen!’472 Het streven is de numerieke en zichtbare eenheid van de kerk 
en dit ook in organisatorisch opzicht omdat Christus de kerk door middel van de ambten 
leidt en de theocratie juist ook in het kerkrecht gestalte krijgt. De kerk heeft weer kerk te 
zijn en getuigend in de wereld te staan, gericht op de kerstening van de werkelijkheid. De 
grootste christelijke ketterij is het verzet tegen het bestaan als zodanig.473 De 
eschatologische belofte van de openbaring van de voltooiing van het rijk van God verwijst 
de kerk en elke gelovige terug naar het heden. Daar heeft men kerk te zijn en daar heeft 
men mens te zijn voor Gods aangezicht. De theocratische idee zoekt in het heden en in deze 
werkelijkheid gestalte te krijgen. Wanneer de mens gaat meewillen met God, dan durft hij 
manmoedig in het leven te staan en staat hij op tot de vreugde en beaamt hij zijn bestaan en 
het bestaan als zodanig als de door God goed geschapen wereld.  
Hiermee is ook het verschil met Noordmans geduid. Ondanks het feit dat de grondlijnen 
van de predestinatie en de triniteit door beider theologie loopt, verschillen ze daar waar de 
gestaltevorming van het rijk van God ter sprake komt. Hij bespeurt een zeker dualisme in 

                                                 
469 Van Ruler, 'TW II,' 63. 
470 Cf.: Puchinger, Hervormd-gereformeerd, één of gescheiden? 357. 
471 Berkouwer en Woude, (red.), In gesprek met Van Ruler, 34. 
472 Puchinger, Hervormd-gereformeerd, één of gescheiden? 364. 
473 Ibid., 363. 
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de wijze waarop Noordmans de verhouding tussen de schepping en het rijk tekent en vreest 
dat het rijk bij Noordmans in de plaats komt van de schepping. Van Ruler stelt: ‘Daar heb 
ik me gaandeweg van gedistancieerd zodat ik steeds meer nadruk ben gaan leggen op het 
eerste van de 12 artikelen, het artikel over God de Vader en onze schepping, omdat ik 
hardnekkig vast wil houden dat de geschapen werkelijkheid als zodanig alleen maar goed 
is, dat daar niets op valt aan te merken.’474 Tevens wordt Noordmans hem in zijn Gestalte 
en Geest te pneumatologisch wat met name tot uitdrukking komt in de scheidslijn die 
Noordmans trekt met Pinksteren waardoor de Geest de exegeet van Jezus Christus wordt. 
Van Ruler ziet liever een meer directe lijn van de historische Jezus met de apostolische 
successie en het geheel der traditie. Maar waar ze elkaar vinden is in het feit dat Noordmans 
voor Van Ruler iemand is geweest die de gereformeerde theologie heeft opgeheven tot het 
niveau van de theologie van de eeuwen, van een universeel christelijke katholieke 

theologie.475  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                 
474 Berkouwer en Woude, (red.), In gesprek met Van Ruler, 18. 
475 Ibid., 17-18. 



 



 

5. H. Berkhof – Het verbond van God en mens  
 

‘The crucified and risen Jesus of Nazareth is the key to the 

 understanding of the meaning of the whole created world.’1 
 

5.1 Om de waarheid en de Kerk 

Hendrikus Berkhof werd in 1914 geboren te Appeltern. Zijn vader kwam uit een 
bevindelijk milieu en bezat een zekere tobberigheid omtrent de vraag of hij uitverkoren 
was. Zijn moeder daarentegen groeide op in een ‘vrolijk en ethisch’ gezin. Volgens zijn 
zoon vond Berkhof meer aansluiting bij de geloofsbeleving van zijn moder.2 Van 1925 tot 
1931 doorloopt Berkhof het Gereformeerd Gymnasium van Amsterdam. In deze jaren 
wordt zijn belangstelling gewekt voor de kerk. Na het lezen van Nietzsche’s Also sprach 
Zarathustra wordt de vraag naar waarheid voor hem urgent. Hij besluit theologie te gaan 
studeren in Leiden. ‘Ik koos voor Leiden, omdat ik daar een vrijheid en een veelvoud van 
meningen verwachtte, waarin ik mij voor een onbelemmerd zoeken naar waarheid thuis kon 
voelen.’3 Na cum laude te zijn afgestudeerd, besluit hij om te gaan promoveren bij J.N. 
Bakhuizen van den Brink op een onderzoek naar de theologie van Eusebius van Caesarea. 
Hij kreeg een beurs om in Berlijn te studeren bij H.G. Opitz en H. Lietzmann.  
Berkhof meent dat zijn theologie zich langs twee lijnen heeft ontwikkeld, te weten die van 
de ‘waarheidsvraag’ en de ‘kerkvraag’.4 Aanvankelijk voelde hij zich vooral aangetrokken 
tot de ethische theologie en zocht hij zich te verhouden tot het neocalvinisme. Zijn contact 
met de Bekennende Kirche tijdens zijn verblijf in Berlijn in 1933 noemt hij de meest 
beslissende periode in zijn theologische ontwikkeling. Daar ervaart hij hoe lutheranen, 
gereformeerden en geünieerden elkaar vinden in de belijdenis dat Jezus de Heer van de 
Kerk is.5 In zijn eigen woorden: ‘Door al die ervaringen en de daarmee verbonden illegale 
activiteiten begon ik pas de betekenis van Christus als Heer te beseffen en daarmee de 
politieke relevantie van het Evangelie.’6 De grondhouding die Berkhof herkende in dit 
confessionele gesprek, blijkt richtinggevend te zijn geweest voor zijn eigen positie in het 
oecumenisch proces. Hij beschrijft die houding als volgt:  
 

‘Men verschanst zich niet achter dogmatische “typen” maar zoekt in gehoorzaamheid aan 
de Schrift als rechter in alle geschillen, vanuit het Evangelie de oplossing voor het 

                                                 
1 God in nature and history - appendix to workbook for the Assembly Committees, fourth assembly, Uppsala 

1968, vol. No. 50 (Geneve: World Council of Churches, 1968), 12. 
2 A.W. Berkhof, 'Zin in geschiedenis,' in: Waar is God in deze tijd? red. A. van de Beek, et al. (Nijkerk: 
G.F. Callenbach, 1994), 202. 
3 H. Berkhof, 'Om de waarheid en om de kerk - Een theologische autobiografie,' in: Bruggen en 

bruggehoofden, red. E. Flesseman-van Leer e.a. (Nijkerk: Callenbach, 1981), 13. 
4 Cf.: Ibid. 
5 In een interview met Kuitert en Rothuizen in 1963 beantwoordt Berkhof de vraag van Kuitert wat hij 
geleerd heeft van zijn ervaring met de Bekennende Kirche als volgt: ‘Dat is toch wel geweest het Gemeente-
zijn, het ànders zijn in een geseculariseerde wereld, de bereidheid om de machten te weerstaan en er onder 
te lijden.’ (H.M. Kuitert en G. Th. Rothuizen, 'Kroniek - Interview met Professor Dr. H. Berkhof,' 
Gereformeerd Theologisch Tijdschrift  (1963), 197.)  
6 Berkhof, 'Om de waarheid en om de kerk,' 14. 
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verschillend verstaan ervan. Rustig en nuchter onderzoekt men hier verder, in het besef van 
de samenbindende kracht, die de nieuw-ontdekte gemeenschap in Christus heeft’.7  

 
De vragen omtrent de kerk en de waarheid komen hier samen, waardoor het 
confessionalisme en het indifferentisme worden overwonnen door de belijdenis van 
Christus als Heer van de Kerk.8 Vanuit deze ervaring participeert hijzelf actief in het 
reorganisatieproces van de Nederlandse Hervormde Kerk. Begin jaren dertig wordt Berkhof 
lid van Kerkherstel, maar hij juicht het samengaan met Kerkopbouw toe. De situatie in 
Duitsland beschouwt hij als exemplarisch voor de protestantse kerken in Nederland:  
 

‘De nederlandsche kerk, die staat voor de vragen van belijdenis, reorganisatie en 
oecumenische beweging, zal goed doen als ze acht geeft op het wonder van de unitas 
ecclesiae pressae, die aan de overzijde onzer grenzen tot openbaring komt; opdat de 
ontdekking en worsteling daar, geschiede in de gemeenschap en voorbede der geheele 
Kerk.’9  

 
Nadat hij in 1939 de oecumenische jeugdconferentie in Amsterdam heeft bijgewoond, 
krijgt hij steeds meer oog voor de universaliteit van het evangelie. Van Hendrik Kraemer 
leert hij dat de kerk haar bestaansgrond heeft in de zendingsgemeente. Vanuit deze 
gedachten groeit Berkhofs verlangen naar de eenheid van de kerk, in de zin dat de uiteen 
gegroeide tradities noodzakelijkerwijs complementair op elkaar betrokken dienen te worden 
om gezamenlijk Jezus als Heer van de kerk te belijden. In hetzelfde jaar promoveert hij op 
zijn proefschrift Die Theologie des Eusebius von Caesarea en tevens is hij predikant 
geworden in Lemele. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog raakte hij betrokken bij 
de groep rond de Amersfoortse Thesen. Wegens de inhoud van een preek wordt hij door de 
Sicherheitsdienst op 21 oktober 1940 vastgezet te Enschede. Vanuit zijn cel schrijft hij zijn 
Geschiedenis der Kerk. Dit vooral op aandringen van Hendrik Kraemer, die het 
noodzakelijk vond dat er een kerkgeschiedenis voor de Indonesische kerken werd 
geschreven. Berkhof had echter eigen motieven:  
 

‘Ik schreef het als een wapen in de strijd tegen de nationaal-socialistische bezetter, 
overwegend in wit-zwart. … Eerlijk gezegd was Kraemer met zijn scherpe en verre blik al 
tijdens mijn schrijven niet gelukkig met het vele wit-zwart. Hij had gelijk, want het 
schrijven van een geschiedeniswerk eist altijd een groter distantie en breder invoelen. Maar 
ik had daar toen nog geen oren naar. Dat bleek ook uit de kerkhistorische monografie De 

Kerk en de Keizer, die ik in 1942/1943 op mijn onderduikadres, ter afwisseling van mijn 
kerkelijk-illegale arbeid, schreef, en die pas na de oorlog (1946) gepubliceerd kon 
worden.’10  

                                                 
7 H. Berkhof, 'De hervatting van een confessioneel gesprek,' Onder eigen vaandel 13 (1938), 131. Berkhof 
stelt dat in Barmen kerkgeschiedenis is geschreven. ‘Is dit gesprek zelf reeds een unicum in de geschiedenis 
der theologie, nog verrassender is het unicum in de geschiedenis der kerk, dat er mee verbonden is. Dit 
gesprek is n.l. niet aan enkele theologen overgelaten en beperkt binnen de studeerkamermuren, maar het is 
door de kerk zelf tot ene kerkelijke aangelegenheid gemaakt. Ware dat niet gebeurd, dan zou men de 
ontdekking der Barmer Synode als een ontdekking der kerk nog niet werkelijk ernstig hebben genomen.’  
8 Cf.: Ibid., 143-146. Over het ontstaan van de Bekennende Kirche zegt Berkhof: ‘Das Eigentliche aber war: 
hier sahen wir in der Wirklichkeit vor uns, was wir als Ideal für die eigene Kirche ahnten: nicht eine 

Bekenntniskirche, sondern eine bekennende Kirche; nicht eine Kirche, die ihr Bekenntnis glaubt, sondern 

eine Kirche, die ihren Glauben bekennt.’ (H. Berkhof, Die Bekennende Kirche in den Niederlanden, 
Bekennende Kirche - Martin Niemöller zum 60. Geburtstag (München: Chr. Kaiser Verlag, 1952), 200.) 
9 Berkhof, 'De hervatting van een confessioneel gesprek,' 147. 
10 Berkhof, 'Om de waarheid en om de kerk,' 16. 
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In dit laatstgenoemde werk houdt Berkhof een pleidooi voor theocratie, vrijheid en 
tolerantie. De waarde van de tolerantie doet het theocratische idee na de oorlog echter naar 
de achtergrond verdwijnen. Na Lemele wordt hij predikant te Zeist en tevens is hij vanaf 
1945 docent aan ‘Kerk en Wereld’ te Driebergen. Dit instituut werd door de Nederlandse 
Hervormde Kerk opgericht in reactie op de rol van de kerk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, met als doel om de vernieuwing van de kerk te bewerkstelligen op het 
snijvlak van kerk en samenleving. Berkhof raakt in deze tijd meer betrokken bij de 
oecumenische beweging. Hij is als afgevaardigde aanwezig op de eerste Assemblée van de 
Wereldraad van Kerken in 1948 te Amsterdam. Hij noemt de oprichting van de Wereldraad 
een wonder en hij meent dat het oecumenisch proces deel uitmaakt van Gods heilsplan met 
de Kerk. Na een uiterst moeizaam verlopen eerste week, evalueert hij de Assemblee als 
volgt: ‘Juist de mogelijkheid van ons twistgesprek bewijst een diepere verbondenheid en 
deze laatste brak vooral in de tweede week, steeds sterker door de voorgrond der 
controversen heen. Dat was het wonder van Amsterdam dat zich ondanks ons voltrok en dat 
we als een geschenk uit Gods hand ontvingen.’11 Tezamen met de kerkvereniging in India 
tot de Church of South India en de stichting van de staat Israël deed de oprichting van de 
Wereldraad het besef groeien dat na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog er 
nieuwe hoop en uitzicht op de toekomst ontstond. Vanaf 1948 tot 1974 is Berkhof 
betrokken bij de Wereldraad van Kerken; sinds 1954 als lid van het Centraal Comité.12  
In 1950 wordt hij rector van het Hervormde Seminarie in Driebergen. Hij is tevens één van 
de auteurs van het invloedrijke ‘proeve van belijden’ Fundamenten en Perspectieven uit 
1949 en hij speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke totstandkoming van de kerkorde in 
1951. Karl Barth is tot die tijd zijn grote leermeester.13 Toch wordt ook Barth kritisch 
bekeken en komt er gaandeweg een zekere afstand, zoals hieronder nader zal worden 
uitgewerkt. ‘In 1951 schrijft hij in de bundel Geloofsinhoud en geloofsbeleving, dat ‘de 
theologie in de komende jaren, na en naast haar christologische instelling, zich ook sterk 
rondom de pneumatologie als centrum zou gaan bewegen. Vroeg of laat moesten we 
immers duidelijk maken, hoe God de brug slaat van Christus, die éne Nieuwe Mens, naar 
ons mensen met onze ervaringswereld toe.’14 Mede als een reactie op de ‘barthiaanse 
prediking’ in Nederland, schrijft hij in 1952 zijn boekje Crisis der middenorthodoxie. In de 
prediking moet meer aandacht besteed worden aan de Geest en de Wet, zo bepleit hij. Met 
dit werkje lijkt Berkhof recht te willen doen aan de Gereformeerde Bond ten aanzien van 
hun nadruk op het ‘waarheidsgehalte’ in de prediking. Het daarna verschenen Christus en 

de machten (1953) wordt opgedragen aan W. Banning en kan volgens Meijering als ‘een 
handreiking naar links’ beschouwd worden.15 Berkhof zelf ziet deze publicatie als een 
eerste stap die de weg die Barth gewezen had, dient te verbreden en door te trekken. In 

                                                 
11 H. Berkhof, 'De Kerk in Gods Heilsplan,' Wending 3 (1948-1949), 471. 
12 In 1975 zegt Berkhof over deze ervaring: ‘Als U nu bedenkt dat wij nog ieder Centraal Comité bij elkaar 
komen, de mensen van ’39 Madeleine Barot, Roger Mehl en zoveel anderen, om dan een ogenblik samen te 
eten, en Visser ’t Hooft die zich ook als deelnemer beschouwt van die conferentie te horen spreken over 
allerlei achtergronden, dan begrijpt U wat voor een band dat schept. En wat voor een visioen ons dat 
meegaf dat ons in de oorlogsjaren niet meer heeft verlaten. Ik mag wel zeggen: het is voor mij de 
oecumenische schok van mijn leven geworden.’ (H. Berkhof, Herinnering en verantwoording, Berkelbach-

Lectures 1975 (Utrecht: IIMO, 1976), 8.) 
13 Cf.: ‘Hij blijkt in die jaren ‘goed rechtzinnig’ te zijn en onder de invloed van Karl Barth te staan, die hij 
nogal orthodox interpreteerde.’ (E.P. Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven - Van Roessingh 

via Schilder tot Kuitert (Kampen: Kok, 1999), 135.) 
14 Berkhof, H., ‘OWK’, 17. 
15 Meijering, E.P., EDCG, 138. 
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1958 verschijnt zijn Christus de zin der geschiedenis. In 1960 wordt Berkhof kerkelijk 
hoogleraar in Leiden.16  
Voortdurend doet Berkhof in Wending verslag van de ontwikkelingen binnen de 
Wereldraad van Kerken. Van meet af aan wijst hij op Gods trouw die volgens hem 
voortdurend zichtbaar is, juist ook dwars door alle onenigheid en problemen tussen de 
lidkerken heen. Het betreft zowel externe strijd zoals diverse lidkerken die te strijden 
hadden met seculiere machten als het communisme17, als ook interne problemen. De 
geschiedenis van de Bekennende Kirche heeft hem geleerd dat de belijdenis van de 
waarheid altijd met lijden gepaard gaat. Het oecumenisch proces vraagt continue om 
zelfverloochening, bekering en verzoening.18  Berkhof stelt:  
 

‘Wij hebben ook geen weg terug naar het confessionalisme. Wij kunnen alleen vooruit dóór 
de verschillen heen. En hoe meer we dan elkaar leren kennen, des te meer worden die 
verschillen tot vragen van de ene kerk aan de andere en des te meer groeit het vermoeden 
dat in Gods Waarheid onze verschillen in een onvoorstelbare synthese bijeen worden 
gehouden. Over die Waarheid beschikken wij niet, maar wij trachten in elkaars belijden de 
lijnen naar die synthese te vinden. We nemen dus onze verschillen zeer ernstig, want er ligt 
een dreiging van dwaling en tekort over en tegelijk een belofte van verrijking en van 
diepergaande bekering.’19  

 
De Assemblee van New Delhi in 1961 beschouwt Berkhof als de conferentie van de 
harmonie, waarop de vruchten geplukt werden van de werkzaamheden van de tijd daarvoor. 
‘Het leek alsof de formule van de Wereldraad naar alle kanten ging werken. De 
Zendingsraad kwam binnen, de Oosterse kerken kwamen plotseling in een ongedacht getal 
ook binnenstromen en zelfs de mogelijkheid dat de R.K. kerk zou gaan meedoen kwam aan 
de horizon, het sekretariaat van de eenheid werd gesticht.’20 De idee van de kerk als 
organische eenheid is echter een kort leven beschoren.21 In 1963 formuleert hij de volgende 
problemen:  
 

‘De vragen, die in de Reformatie zijn blijven liggen: de structuren van de ecclesiologie, de 
kwesties van de ecumene, het gesprek met Rome, kortom alle vragen, die betrekking 

                                                 
16 In deze tijd schrijft hij werken over de antropologie (De mens onderweg, 1960), de ecclesiologie (De 

katholiciteit der Kerk, 1962), de pneumatologie (De leer van de Heilige Geest, 1964) en de eschatologie 
(Gegronde verwachting, 1967) die belangrijke bouwstenen zullen blijken te zijn voor zijn Christelijk Geloof 
uit 1973. 
17 Cf.: H. Berkhof, 'Indrukken uit Berlijn,' Wending 3 (1948-1949). 
18 Ondanks de problemen die Berkhof signaleert, blijft de grondtoon van zijn berichtgeving over het 
gebeuren binnen de Wereldraad positief: ‘Men wil erbij zijn. Men beseft: hier zijn grote dingen aan de 
gang, hier wordt kerkgeschiedenis gemaakt; en ook: hier is een gemeenschap, waarbinnen te verkeren 
sterkend is voor eigen geloof en taak.’ (H. Berkhof, 'Voortgang en wending in de Wereldraad van Kerken,' 
Wending 11 (1956-1957), 447.) Cf.: H. Berkhof, 'Oecumenische kroniek,' Wending 18 (1963-1964), 629-
636. 
19 H. Berkhof, 'Tendensen in de oecumenische beweging,' in: De maatschappij van morgen en nu 
(Amsterdam: De Arbeiderspers, 1958), 303. 
20 Berkhof, Herinnering en verantwoording, 10. 
21 Met name E. Käsemann ondergroef een nieuwtestamentische onderbouwing van een dergelijke Organic 

Unity in zijn lezing ‘Einheit und Vielfalt in der Neutestamentlichen Lehre von der Kirche’ Okumenische 

Rundschau 13 (1964) 58-63. Cf.: Ibid., 11, 20. Berkhof, 'Oecumenische kroniek,' 630. Berkhof heeft zelf 
meegewerkt aan de rapporten over hermeneutiek en Schriftgezag die in reactie op Käsemanns lezing en in 
bredere zin op de kritiek van de Duitse bijbelexegese van de kring rond Bultmann geschreven zijn. (Het 
betreft de rapporten The significance of the hermeneutic problem for the ecumenical movement en The 

authority of the Bible.) 
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hebben op een nieuwe vereniging der kerken. Als gevaren zie ik een oppervlakkig 
eenheidsstreven, een soort legpuzzle, waarbij de kerken zich niet bekeren tot een diepere 
verworteling in Christus, een gevaar van wereldgelijkvormigheid in nieuwe zin. Dat kan 
zijn bij kerken, die tegelijkertijd de mond vól hebben van dit gevaar. Aan de andere kant 
een valse stoerheid, waarbij men “nee” zegt tegen de wereld, maar nèt op de verkeerde 
fronten. En de grote opgave – die ik bijzonder moeilijk vind – vind ik het om solidariteit en 
antithese te vertalen in de structuren van deze, zo snel veranderende wereld.’22 

 
Gaandeweg de jaren zestig komt de wereld vooral in het teken van de revolutie te staan, die 
zowel de eerste als de derde wereld dient te hervormen. Het is de tijd van de 
studentenopstanden en met de moord op Martin Luther King krijgt ook het rassenvraagstuk 
een nieuwe intensiteit. In die context vindt de Assemblee van Uppsala in 1968 plaats, waar 
King één van de sprekers had zullen zijn. Berkhof zelf houdt er zijn lezing The Finality of 

Jesus Christ – our common confession and its implications for today. Met deze Assemblee 
komt tevens het project God in Nature and History, waaraan Berkhof intensief heeft 
gewerkt, tot een afronding. 
Geleidelijk uit Berkhof zelf ook enige kritiek op de weg die de Wereldraad gaat, met name 
op wat hij noemt haar voorliefde voor genitief-theologie. Te snel worden volgens hem 
allerlei ontwikkelingen gesacraliseerd en omgevormd tot theologie, zoals de theologie van 
de hoop, de revolutie, de bevrijding, de educatie en de theologie van de ontwikkeling. In het 
bijzonder met deze laatste vorm van theologie zegt hij weinig op te hebben, omdat deze 
theologie ontwikkeling zoekt zonder te spreken van de bekering en de vernieuwing door de 
Geest.23 
Desalniettemin heeft Berkhof zich bij al deze vraagstukken kritisch betrokken geweten en 
dat heeft zijn denken beïnvloed. Ook de groeiende dialoog met de wereldreligies en het 
sterker wordende eigen geluid dat de afgevaardigden uit India, Afrika en Latijns-Amerika 
inbrachten in de Wereldraad hebben nieuwe perspectieven bij hem geopend, uiteenlopend 
van de Indische nadruk op de kosmische Christus tot het armoedevraagstuk dat onder 
andere door de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie aan de orde werd gesteld.24 De 
houding die Berkhof propageert te midden van alle wisselingen in de tijdgeest is als volgt 
weer te geven:  
 

‘Hoe onze maatschappij zich ook ontwikkelt, het is voor de gemeente van Jezus Christus 
beneden peil, wanneer zij op een dergelijke wijze eb en vloed van de geschiedenis over zich 
heen laat gaan. Zij mag zich niet passief opstellen; zij mag zich niet in de verdediging laten 
dringen. Van alles wat haar overkomt, moet zij steeds opnieuw leren gehoorzaam te zijn 
tegenover haar Heer. Zij moet in het licht van zijn Woord de tekenen der tijden verstaan.’25 

                                                 
22 Kuitert en Rothuizen, 'Kroniek - Interview met Professor Dr. H. Berkhof,' 202. 
23 Cf. ‘Ik geloof dat wij wat dat betreft een zekere ont-theologisering in de Wereldraad telkens weer moeten 
nastreven. Wij hebben voor wat de Wereldraad doet theologisch gesproken genoeg aan “het grote gebod”. 
We hebben nog geen flauw idee, geloof ik, hoe maatschappijkritisch het grote gebod is: “Gij zult de Here 
God liefhebben met Uw hele hart”, daarop is de hele weerstand van de vroege christenheid tegen de 
keizerverering en tegen het polytheïsme gebaseerd. Daarop is de hele weerstand van de belijdende kerk in 
Duitsland gebaseerd, of van de christenen in Japan tegen de keizerverering, ja alle weerstand tegen 
verabsolutering van aardse machten. En “Gij zult Uw naaste liefhebben zoals Gij Uzelf liefhebt”, dat 
betekent dat je bereid moet zijn om voor je naaste een offer te brengen, dat je de verhouding van jezelf tot je 
naaste fifty-fifty stelt. Dat is geweldig insnijdend in mijn bestaan, heel concreet en heel revolutionair.’ 
(Berkhof, Herinnering en verantwoording, 31-32.) 
24 Cf.: Ibid., 46-64. 
25 H. Berkhof, 'Kerk en revolutie (1970),' in: Bruggen en bruggehoofden, red. E. Flesseman-van Leer e.a. 
(Nijkerk: Callenbach, 1981), 96-97. 
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Zo zijn er diverse verschuivingen in het oecumenisch proces te traceren. Het zoeken naar 
een antwoord op de secularisatie leidde tot een zekere polarisatie binnen de kerken. De 
eenheid leek eveneens verstoord te worden door de groter wordende stem van de derde 
wereldtheologie. Tevens ontstond er verdeeldheid wanneer de kerken geacht werden 
uitspraken te doen over de actualiteit, zoals bijvoorbeeld in het geval van de oorlog in 
Vietnam. Berkhof signaleert dat er zo een tweede oecumenisch probleem is ontstaan: ‘Er 
bestaat niet alleen een traditionele scheiding tussen de kerken, er ontstaat nu ook een 
scherpe scheiding binnen de kerken, tussen “links” en “rechts”, “horizontalisten” en 
“verticalisten” of hoe men het noemt. De kerken gaan steeds meer op elkaar lijken: dezelfde 
onzekerheid en dezelfde innerlijke verdeeldheid.’26 
Temidden van alle vragen en problemen blijft Berkhof echter de noodzaak van de 
Wereldraad beklemtonen. Als men stelt dat de Wereldraad in een crisis verkeert, stelt hij 
simpelweg dat het nooit anders is geweest: ‘Hij is uit een krisis geboren, hij belichaamt de 
krisis van een kerk, de kerk die een lichaam moet worden wereldwijd, (Faith and Order!) en 
die tegelijk als een vuur moet zijn, dat Jezus op de aarde werpt, en beide zijn kritieke zaken. 
Het zal altijd een krisiszaak blijven en als dat niet zo is, laten we hem dan ook niet hebben. 
Het blijft zo tot aan het eind van de tijden.’27 Daarom stelt Berkhof: ‘Ik beschouw de 
Wereldraad als een grote gave, misschien als de grote gave van Gods Heilige Geest aan de 
kerken en daarmee aan haar roeping in de wereld in de twintigste eeuw.’28 
Sinds 1965 richt Berkhofs denken zich met meer kracht op de toenemende secularisatie en 
het opkomende atheïsme. De technologische ontwikkelingen, de grotere aandacht voor het 
empirisme, de God-is-dood-theologie, de theologie van de revolutie, de 
bevrijdingstheologie en de beroeringen in de studentenwereld in die tijd deden hem 
beseffen dat een andere stijl van theologiseren werd vereist. Meer van beneden, op de 
ervaring gericht. Dan komt ook zijn plan op om een geloofsleer te gaan schrijven.  
 

‘Ik besefte dat wij ons alleen in de wijdheid van het maatschappij-kritisch engagement 
konden wagen, als we ons uitgangspunt en ons tegenwicht vonden in een sterke 
inspirerende en normerende overtuiging. “Identiteit” en “engagement” behoren bijeen, zoals 
geloof en werken. Ik moest het uiteenvallen van “verticalisten” en “horizontalisten” om de 
kerken vanuit de grondstructuren van het Evangelie tegengaan.’29  

 
Toch moeten we volgens Berkhof zijn in 1973 gepubliceerde Christelijk Geloof niet los 
zien van zijn voorgaande werken. Meijering zegt: ‘Zelf zag hij dit boek eerder als een 
samenvatting en uitwerking van dan als een breuk met zijn theologische verleden, dat tot 

                                                 
26 H. Berkhof, 'Christus belijden vandaag,' in: Eenheid door bevrijding - Jezus Christus bevrijdt en verenigt, 
red. A.H. van den Heuvel (Kampen: Kok, 1976), 13. Cf.: ‘De Assemblee van Uppsala heeft zich duidelijk 
en eenstemmig uitgesproken voor concreet handelen: de kerken staan klaar om enthousiast deel te nemen 
aan de grote beweging voor de ontwikkeling van mens en maatschappij tot grotere humaniteit. 
Tegelijkertijd was de Assemblee aarzelend en verdeeld over de verhouding tussen deze ontwikkeling en de 
evangelieboodschap. Deze dualistische situatie moet overwonnen worden, willen wij niet òf ons sociale 
engagement òf het Evangelie òf beide verliezen.’ (H. Berkhof, 'Heropening van het gesprek met de 
'horizontalisten' (1969),' in: Bruggen en bruggehoofden, red. E. Flesseman-van Leer e.a. (Nijkerk: 
Callenbach, 1981), 85.) 
27 Cf.: ‘Natuurlijk zou de Wereldraad nog wel een[s] uiteen kunnen vallen. Hij zou dan wel morgen weer 
moeten worden opgericht, eenvoudig omdat wij in een éénwordende wereld een mondiale gestalte van 
Christus niet meer kunnen missen. Het is al erg genoeg dat de R.K. kerk er nog niet bij is, maar dit hebben 
we toch nodig.’ (Berkhof, Herinnering en verantwoording, 82.) 
28 Ibid., 83. 
29 Berkhof, 'Om de waarheid en om de kerk,' 19. 
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aan het begin van de jaren zestig toch orthodox moet worden genoemd. Hij beschouwde 
zijn eerdere boeken als bouwstenen voor dit veel omvattender werk.’30 In 1974 wordt 
Berkhof voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. Een jaar na zijn emeritaat in 
1982 verschijnt nog zijn Inleiding tot de studie van de dogmatiek en in 1985 Zweihundert 

Jahre Theologie. Ein Reisebericht. In 1995 overlijdt Berkhof. 

5.2 Berkhofs waardering van de Vroege Kerk  

In zijn zoektocht naar de waarheid en de Kerk heeft Berkhof zeker aanvankelijk grote 
interesse in periode van de Vroege Kerk zijn, omdat naar zijn inzicht in die tijd de grootste 
theologische beslissingen zijn gevallen waar de rest van de kerkgeschiedenis mee is blijven 
worstelen. Zijn vroegste publicaties dragen een sterk dogmenhistorisch karakter.31 Berkhof 
verstaat de geschiedenis naar analogie van de Bijbelse geschiedenis en met name van het 
Christusgebeuren dat zich uiteindelijk concentreerd in Jezus’ kruisiging en opstanding. In 
zijn eerste artikel waarin hij de verhouding van Schrift en traditie behandelt, stelt hij dat de 
traditie haar gezag ontleent aan het Schriftgetuigenis. De oorsprong en het gezag van het 
oecumenisch dogma ligt in hoofdzaak in de verbondenheid van het dogma met het bijbels 
getuigenis. Kenmerkend voor zijn latere omgang en vertolking van het vroegkerkelijke 
dogma is zijn commentaar dat het motief van de Bijbelse openbaring als grond voor het 
dogma veelal ‘was verborgen ònder en verbonden mèt veel wat menschelijk-al-te-
menschelijk was’.32 Deze invloeden van het al te menselijke in de dogmengeschiedenis 
onderzoekt hij uitvoerig in zijn proefschrift over de theologie van Eusebius van Caesarea. 
Hoewel hij over Eusebius schreef, lag Berkhofs hart bij Athanasius, van wie hij veel 
herkende in de persoon van Martin Niemöller, één van de leidende figuren binnen de 
Bekennende Kirche.33 Zoals gezegd speelt de actuele kerkpolitieke situatie voortdurend op 
de achtergrond mee in Berkhofs bestudering van de Vroege Kerk in de jaren dertig en 
veertig. Berkhofs beoordeling van deze periode van de kerkgeschiedenis zal nu worden 
geanalyseerd, waarbij zal blijken dat er door de jaren heen een verschuiving heeft plaats 
gevonden in zijn waardering voor bepaalde personen en standpunten.  

5.2.1 Eusebius van Caesarea en Marcellus van Ancyra 

In zijn dissertatie geeft Berkhof een analyse van de ontwikkeling van het vroege 
christendom in relatie tot de politieke en religieuze ontwikkelingen in de hellenistische 
wereld. In de derde eeuw raakt het Romeinse Rijk steeds meer in verval en trachten de 
keizers de eenheid te bewaren door de staatcultus sterk te promoten met de keizerverering 
als het hart daarvan. Over keizer Aurelianus (270-275) zegt hij:  
 

‘Er suchte aufs neue eine religiöse Begründung dieser Einheit in der Idee des Kaisers, als 
Abbild des Sol Invictus. Als Zentrum des synkretistischen Monotheismus sollte diese 
Götterfigur persische, syrische, griechische und astrologische Motive in sich vereinigen. 

                                                 
30 Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven - Van Roessingh via Schilder tot Kuitert, 143. 
31 Meijering betoogt in zijn theologische biografie over Berkhof, dat hij van oorsprong een 
dogmenhistoricus genoemd kan worden, die zich steeds meer heeft ontwikkeld tot dogmaticus Cf.: E.P. 
Meijering, Hendrikus Berkhof (1914 -1995) - Een theologische biografie (Kampen: Kok, 1997), 12. 
32 H. Berkhof, 'De gezagsgrond van het oecumenisch dogma,' Vox Theologica 8 (1937), 162. 
33 Cf: Over de connectie die Berkhof zag tussen het optreden van Athanasius en Niemöller zegt hij: ‘Zo 
actueel bleek de vroege kerkgeschiedenis te zijn!’. (Berkhof, 'Om de waarheid en om de kerk,' 14.) 
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Das Religionsprogramm war aber undurchführbar, solange die mächtige Kirche diese 
allgemeine Gottgläubigkeit als Götzendienst ablehnte.’34  

 
Deze christelijke intolerantie kon feitelijk maar op twee wijzen worden overwonnen. 
Diocletianus bewandelde de weg van de vervolging. Maar de christenen groeiden eerder 
tegen de verdrukking in. Constantijn zocht de oplossing in een christelijke staat om zo de 
rijkseenheid te waarborgen. Omgekeerd waakt de keizer nu ook over de eenheid van de 
kerk, zoals zal blijken in de strijd tegen de donatisten en de arianen. Voor Eusebius, de 
bisschop van Caesarea, wordt de keizer het beeld van de ware God. Hij ziet in de groeiende 
eenheid tussen kerk en staat het werk van God. Berkhof zelf ziet Gods leiding op geheel 
andere wijze in deze ontwikkeling aanwezig: ‘Es ist wahrlicht keiner menschlichen 
Klugheit zu verdanken, daß zur selben Zeit, als die Kirche voller Freude die ersten Schritte 
auf dem Wege zum Byzantinismus und zur Verweltlichung ihrer Lehre zum Christus-
Bekenntnis zurückgerufen wurde, das “den Griechen eine Torheit” ist.’35  
In de derde eeuw brengt Plotinus tal van filosofische en religieuze stromingen die het 
verscheurde Romeinse Rijk overspoelden samen in het neoplatonisme. Volgens Berkhof 
wordt het neoplatonisme gekenmerkt door een algemeen waarheidsbegrip dat geen 
openbaringsautoriteit kent. God wordt als het Ene gedacht en staat als zodanig tegenover de 
wereld die door de veelheid wordt uitgedrukt. Deze tegenstelling keert terug in het 
dualisme tussen geest en materie. Binnen het neoplatonisme wordt het dualisme uiteindelijk 
opgeheven door het monisme doordat de verhouding tussen het eerste beginsel en de 
veelheid in termen van emanatie wordt gedacht. Het dualisme tussen geest en lichaam 
wordt ook in de ethiek verdisconteerd. De mens kan door een ascetische levenswijze 
opklimmen vanuit de materiële en zintuiglijke wereld tot de geestelijke, totdat de ziel 
uiteindelijk verzinkt in het Ene. 
Deze kerngedachten van het neoplatonisme staan volgens Berkhof radicaal tegenover het 
christelijk geloof dat juist wel uitgaat van een openbaringsautoriteit. De belijdenis dat God 
zich in de geschiedenis openbaart is onverzoenbaar met de Griekse filosofie die uitgaat van 
algemeenheden.36 Volgens hem heeft de Vroege Kerk echter noodlottigerwijze het 
neoplatonisme grotendeels trachten te bestrijden vanuit dezelfde vooronderstellingen. 
Berkhof stelt:  
 

‘Die Überbrückung durch eine ununterbrochene Emanation hat die christliche Theologie 
abgelehnt. Sie glaubt an den persönlichen Gott als Schöpfer. Aber den philosophischen 
Dualismus hat sie übernommen. Darum kann sie einer Mittelhypostase nicht entbehren. Sie 
findet dieselbe, indem sie seit der Apologetenzeit, den präexistenten Christus mit dem 
Logos des Philo identifiziert. Nicht der erhabene Gott, sondern der Logos, der zweite Gott, 
kann mit der Sinnenwelt in Verbindung treten. Das Christliche liegt darin, daß dieser Logos 
in Jesus als Erlöser erschienen ist, und daß er eine Person ist, nicht der innerste Kern des 
Menschen, wie der Nous bei Plotinus. Origenes hat diese Überbrückungslehre großartig 
ausgebaut: Gott-der Logos-der Heilige Geist-die Geister-die Sinnenwelt. Seine Lehre ist die 
christliche Parallele zum Neuplatonismus.’37  

 

                                                 
34 H. Berkhof, Die Theologie des Eusebius von Caesarea (Amsterdam: Holland, 1939), 18. 
35 Ibid., 21. 
36 Berkhof zegt over het neoplatonisme: ‘Sie kann keine Offenbarung als Akt Gottes anerkennen; denn das 
Allgemeine ist per definitionem das jedem Besonderen Entgegengesetzte, es kann nicht in die Einmaligkeit 
der Geschichte hineingehen; es bildet den ewigen Hintergrund der Geschichte, aber bleibt weit über ihre 
Vielfältigkeit erhaben.’ (Ibid., 26.) 
37 Ibid., 28. 
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En hoewel de christelijke ethiek verbonden is met de liefde van God, werkte ook daarin het 
dualisme van geest en lichaam door en concentreerde het ethische handelen zich op 
vergelijkbare wijze in de ascese.  
De Logoschristologie die zich in de tijd van de apologeten heeft ontwikkeld, verdrong 
halverwege de derde eeuw andere christologieën. Vooral Origenes heeft deze verbinding 
tussen christendom en het hellenisme tot stand gebracht. Hierdoor heeft een verschuiving 
plaatsgevonden ten opzichte van het Bijbelse denken, zo meent Berkhof. Wanneer het 
Bijbels getuigenis Christus’ preëxistentie belijdt, wil het uitdrukken dat Jezus niet slechts 
mens is, maar God zelf. Philo van Alexandrië en het hellenistische denken als zodanig 
spreken in kosmologische zin van de Logos. Door de verbinding van dit denken in een 
Logoschristologie heeft het christendom niet langer de verzoening en de verlossing in 
Christus als de kerngedachte van het belijden, maar komt de godsleer en de scheppingsleer 
in het centrum te staan. Berkhofs analyse luidt:  
 

‘In dieser Form war das Christentum nicht “den Griechen einen Torheit”. Es was aber eine 
Verbindung von Christentum und Griechentum, die zusammenbrechen mußte, sobald die 
biblische Erlösungsbotschaft mit ihren ganz ungriechischen Voraussetzungen wieder ernst 
genommen wurde. Die Christologie war der schwächste Punkt in dieser Verbindung. Denn 
entweder ist der Logos selber Gott; dann gibt es also zwei Götter und der biblische 
Monotheismus ist verschwunden. Oder der Logos ist nur ein Mittelwesen; dann erscheint in 
Jesus nicht Gott selber. Dieses Entweder- Oder kennzeichnet die theologische Fragestellung 
zur Zeit des Eusebius. Sie konnte ihre biblische Antwort nur finden, indem der Logosbegriff 
gänzlich von seinen kosmologischen Voraussetzungen befreit wurde.’ 38  

 
De ariaanse strijd in de vierde eeuw is volgens Berkhof slechts te verstaan tegen de 
achtergrond van de origenistische theologie. Methodius van Olympos, Alexander van 
Alexandrië, Marcellus van Ancyra en Athanasius zien de verlossingsleer niet langer als 
aanhangsel van de scheppingsleer, maar leggen alle nadruk op het dubbele historische 
heilsgeheimenis dat God mens werd opdat de mens wordt vergoddelijkt. De Logosleer 
wordt niet langer kosmologisch maar werkelijk soteriologisch geïnterpreteerd. Het Bijbels 
getuigenis gaat niet uit van het onderscheid tussen de Vader en de Zoon, maar van de 
eenheid tussen beide en betuigt dat in Jezus de hoogste God zelf verlossing schenkt. 
Christus is Bijbels gezien geen lagere godheid of een tweede God. In de vierde eeuw komt 
het origenistische denken daarom onder druk te staan, ook van de kant van het arianisme. 
Het arianisme laat het platoonse emanatiedenken los en maakt op aristotelische wijze 
scherp onderscheid tussen het geschapene en het ongeschapene, waarbij het tevens een 
groot accent legt op het Bijbelse monotheïsme. Binnen het arianisme wordt de Zoon dan 
ook geen tweede God, maar wordt het monotheïsme strikt gehandhaafd door de Zoon als 
geschapen te denken. Volgens Berkhof denkt Arius minder vanuit de soteriologie, in 
tegenstelling tot Alexander van Alexandrië en de zijnen, die op hun beurt weer minder 
filosofisch redeneren.  
Het is Athanasius die de Logosleer pas werkelijk herijkt door de wezensgelijkheid van de 
Vader en de Zoon te benadrukken, terwijl Eusebius niet verder komt dan een herhaling van 
Origenes’ denken en daarmee voorbijgaat aan de werkelijke problemen.39 Toch is daarmee 

                                                 
38 Ibid., 30. 
39 Berkhof meent dat alle partijen teruggaan op de theologie van Origenes. Arius kan als links origenistisch 
worden getypeerd, Eusebius als midden origenistisch en Alexander en Athanasius als rechts origenistisch. 
De verschillen tussen de partijen lijken slechts gradueel te zijn. Maar volgens Berkhof is dat maar ten dele 
het geval. Eusebius’ middenpositie staat niet werkelijk in het midden, maar ligt in theologisch opzicht 
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het pleit niet beslecht, want volgens Berkhof is Athanasius uiteindelijk niet radicaal genoeg 
geweest in de uitwerking van zijn soteriologische theologie. Hij stelt:   
 

‘Systematisch und allumfassend ist die Reaktion also nicht gewesen. Bezeichnend ist, daß 
Athanasius, der die meisten Anti-origenisten an Grundsätzlichkeit weit übertrifft, Origenes 
immer nur mit der größten Hochachtung genannt hat und dauernd versucht hat, die 
Widersprüche zu verdecken und zu verharmlosen. Die Möglichkeit der Zurücklenkung zur 
origenistischen Gedankenwelt war dadurch leicht. Die Jung-Nicänische Theologie des 
Kappadozier hat diese Zurücklenkung auch teilweise vollzogen. Athanasius hat sich nicht 
ganz durchsetzen können. Die griechische Theologie ist eine Stilmischung geblieben. Sie 
wollte sowohl eine Antwort geben auf die griechische Frage nach der allgemeinen 
Wahrheit, als auch Zeugnis ablegen von der einmaligen Wirklichkeit der Erlösung durch 
das Geheimnis des Gottmenschen.’40  

 
Berkhof benadrukt voorts dat de ontwikkelingen in de vierde eeuw niet alleen van 
theologische aard zijn geweest, maar dat er tal van andere motieven meespeelden, 
waaronder (kerk)politieke. Zo heeft keizer Constantijn een bepalende rol gespeeld tijdens 
het concilie van Nicea (325) om de eenheid van de Kerk en het rijk te waarborgen. De 
uiteindelijke consensus dat Vader en Zoon homoousios zijn, zorgde ervoor dat er zoveel 
mogelijk winnaars waren. Het homoousios had in de ariaanse strijd geen directe rol 
gespeeld, maar lijkt eerder uit het westelijk deel van de Kerk voort te komen. In de meest 
strikte uitleg weerspreekt het homoousios volgens Berkhof elke origenistische theologie en 
is iedere vorm van subordinatie van de Zoon ten opzichte van de Vader uitgesloten. Omdat 
deze formule echter niet nader werd gedefinieerd en ook uitgelegd kon worden als 
homoiousios, werd de werkelijke problematiek in Nicea niet opgelost. ‘Nach Nicaea wurde 
der arianische Streit ein Kampf um die Auslegung des Homo-ousios.’41 Berkhof is van 
mening dat Marcellus de eerste is geweest die het homoousios in de meest strikte betekenis 
(van hetzelfde wezen) heeft verstaan.  
 

‘Bei ihm war kein Platz mehr für die Wesenszweiheit, die Grundlage der origenistischen 
Logoslehre, der rechten sowohl wie der linken. Nach ihm existiert der Logos ewig in 
ungeschiedener Einheit mit dem Vater. Er weist wiederholt hin auf das Wort “Ich und der 
Vater sind eins” (Joh. 10:30), das jede hypostatische Zweiheit ausschließt. Das Wort 
“Logos” soll man buchstäblich auffassen, also in der Bedeutung “Wort”. Vor der Schöpfung 
war es eine Möglichkeit (Potenz, δύναµις) in Gott. Bei der Schöpfung ging es als eine 
wirksame Kraft (δραστικη ενεργεία) von ihm aus, ohne daß dadurch die unteilbare Einheit 
der Gottheit aufgehoben würde.’42  

 

                                                                                                                            
dichter tegen het arianisme aan. Cf.: ‘Ich fasse es zusammen in dieser These: Zwischen der Mitte und der 
Linken des Origenismus besteht nur rein gradueller Unterschied; zwischen diesen beiden Theologien auf 
der einen und der origenistischen Rechten auf der anderen Seite besteht ein wesentlicher Unterschied. Die 
beiden ersten Theologien haben dieselbe Betrachtung des Christentums: es ist die wahre Philosophie, die 
vom griechischen Denken nie erreichte reine Erkenntnis des kosmischen Wesens. Jesus Christus hat uns 
diese Erkenntnis gebracht. Das ist seine wesentliche Bedeutung.’ ‘Die Rechte stellte gerade diese 
gemeinsame Grundüberzeugung der beiden Gruppen in Abrede. Hier hatte man kein Interesse an der 
wahren Philosophie. Jesus Christus wurde als die Erscheinung angesehen, in der der höchste Gott selber 
erlösend auf Erden erscheint. Nicht philosophische, sondern biblisch-soteriologische Motive bestimmten 
das Denken Alexanders und seiner Anhänger.’ (Ibid., 172-173.) 
40 Ibid., 37. 
41 Ibid., 193 
42 Ibid., 195. 
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Marcellus vervalt met zijn interpretatie van het homoousios echter wel tot het 
sabellianisme, doordat het onderscheid tussen Vader en Zoon bij Marcellus feitelijk 
wegvalt. Marcellus denkt heilshistorisch en meent dat God zich trinitarisch uitbreidt in de 
geschiedenis. In het eschaton zal God alles in allen zijn en zal de hypostatische eenheid van 
Logos en vlees in Christus worden opgeheven. Dit laatste is voor Eusebius een 
denkonmogelijkheid. Christus die het eeuwige leven aan de mensen geeft, zou dan zelf dit 
eeuwige leven zijn ontzegd. Deze overtuiging van Marcellus werd ook veroordeeld.  
Berkhof interpreteert de strijd tussen Marcellus en Eusebius als een botsing tussen een 
historisch-dynamische denkwijze en een platoons-statische. Daarmee wil hij niet zeggen dat 
Eusebius niet Bijbels denkt, maar Eusebius verstaat het Bijbels getuigenis volledig redelijk. 
Er bestaat voor hem ten diepste geen onderscheid tussen de geschiedenis en de eeuwige 
ideële wereld. Daarom kan Eusebius de positie van Athanasius en Marcellus ook niet 
begrijpen, wanneer zij de filosofie loslaten en belijden dat God in de geschiedenis de mens 
door zichzelf en tot zichzelf verlost.43 Berkhof vat samen:  
 

‘Für Marcellus handelt es sich um ganz andere Dinge: die Erlösung, die Rekapitulation, der 
neue Mensch, die Unsterblichkeit. Ihm kommt alles darauf an, dass in Jesus der eine wahre 
Gott rettend in diese Welt eingreift. Hier sind zwei Welten: die alexandrinische des 
Origenes gegenüber der (kleinasiatischen?) des Irenäus; und zutiefst: die griechische 
gegenüber der biblischen.’44  

 
In deze beoordeling klinken Berkhofs eigen theologische voorkeuren uit deze tijd door. 
Deze herhaalt hij in nog enige ander publicaties waarin hij uitgebreid ingaat op 
vroegkerkelijke ontwikkeling in met name de vierde eeuw. Van belang is vooral dat 
Berkhof Irenaeus en Marcellus met elkaar verbonden ziet als historisch-dynamische 
Bijbelse theologen. Zoals hieronder zal blijken zal hij zich in later tijd steeds meer op deze 
twee personen beroepen, juist ook wanneer hij zich in theologisch opzicht van Athanasius 
verwijdert. 

5.2.2 De Geest van God behoedt de Kerk voor verval 

In 1942 verschijnt de eerste druk van Berkhofs Geschiedenis der Kerk. De na-apostolische 
tijd wordt vooral beschreven vanuit het licht van de ‘fatale verschuivingen’ die hebben 
plaatsgevonden doordat de Kerk bij het uitblijven van de wederkomst in organisatie, 
liturgie en leer naar vastere vormen zoekt. Hier worden de eerste stappen gezet naar de 
vorming van de Rooms-katholieke kerk. Pas de Reformatie zal weer terugkeren tot de 
evangelische boodschap van de eerste eeuw.45 Meteen al in de na-apostolische geschriften 
wordt de volheid van de genade teruggedrongen door een zoeken naar rechtvaardiging op 
grond van goede werken. Jezus is weliswaar de mens geworden Zoon van God, maar in de 
praktijk blijkt hij vooral de volmaakte leraar van wijsheid te zijn. Berkhof stelt:  
 

‘Alles bijeengenomen moeten we zeggen, dat reeds deze eerste tijd de grondslag legde voor 
een noodlottige ontwikkeling: van de bijbelsche boodschap af naar een godsdienstvorm die 

                                                 
43 Cf.: Ibid., 204. 
44 Ibid., 202. Vergelijk de volgende typering die Berkhof van Marcellus’ theologie geeft: ‘Deutlich geht 
aber daraus hervor, daß sie zu den merkwürdigsten Erscheinungen der Dogmengeschichte gehört. Sie ist der 
Theologie des Athanasius verwandt, unterscheidet sich jedoch von ihr durch ihre radikalen Konsequenzen, 
durch die sie alte orthodoxen und häretischen Gedankengänge, die der Origenismus zurückgedrängt hatte 
(Ignatius, Irenäus, Sabellius, Paulus von Samosata), wieder heranzog.’ (Ibid., 194) 
45 Cf.: H. Berkhof, Geschiedenis der kerk (Nijkerk: Callenbach, [1942]), 25-29.  
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aan de behoeften des tijds beantwoordde. Aan krachten die deze ontwikkeling vertraagden 
of ombogen heeft het gelukkig niet ontbroken, zooals ook verderop zal blijken. Maar de 
onder Protestanten nog veelszins gangbare meening, dat de verbastering van het Evangelie 
eerst vele eeuwen later intrad, is onhoudbaar. De bouwsteenen voor het roomsche stelsel 
zijn er bijna alle reeds: hiërarchie, moralisme, sacramentsmagie, mirakelgeloof.’46 
 

Hoog geeft Berkhof echter op van de vroegchristelijke martelaren die bereid waren hun 
leven te geven voor de waarheid van het geloof. Geheel tegengesteld is zijn waardering 
voor de christelijke gnostiek die de waarheid verruilt voor de wijsheid van de wereld. Hij 
ziet een directe lijn van de gnostiek naar de antroposofie in zijn eigen tijd.47 In de strijd om 
de waarheid komt de Kerk echter terug van haar verwereldlijking, maar ze betaalt hiervoor 
wel een hoge prijs. De vorming van de canon, belijdenissen en de apostolische successie 
zijn de wapenen geweest om de ketters te bestrijden. Nu ontstaat echter het gevaar van 
wetticisme: ‘De waarheid werd gered, maar de vrijheid der kerk, dat is de vrijheid van het 
Woord in de kerk, werd door menschelijk gezag gebonden.’48  
Vervolgens spreekt Berkhof over de oud-katholieke Kerk. Hieronder verstaat hij de Kerk tot 
circa 300 die de gemeenschappelijke voorvorm is van de Rooms-katholieke en de Oosters-
orthodoxe kerk. De Oosterse kerk is dichterbij de oud-katholieke kerk gebleven, daar waar 
de Rooms-katholieke kerk tot haar schade verder is afgedwaald. Al in de oud-katholieke 
kerk treden verschillen op tussen de meer speculatieve Oosterse kerk en de meer juridisch 
en praktisch georiënteerde Westerse kerk, aldus Berkhof.49 In theologisch opzicht drukken 
de vroegkerkelijke apologeten een belangrijk stempel op de theologische ontwikkelingen 
door het Griekse Logos-begrip te vereenzelvigen met het Woord uit Johannes 1. Berkhof 
stelt:  
 

‘Men knoopte niet alleen apologetisch bij den griekschen Logos aan, maar vereenzelvigde 
die in volle theologische ernst met het Woord uit Johannes 1; en wel zoo, dat men 
Johannes’ “Woord” vulde met de philosophische inhoud van “Logos”. Daarom is deze 
vereenzelviging de invalspoort geworden voor de ideeën van de tijdgeest, en de grondslag 
voor een voortdurend misverstaan van de bijbel, waar al de theologische problemen der 
eerste eeuwen toe te herleiden zijn.’50  

 

                                                 
46 Ibid., 28-29. Berkhof vervolgt: ‘Hier scheiden de wegen der roomsche en protestantsche beschouwing 
van het verleden. De roomsche kerk erkent deze ontwikkeling als rechtmatig; ze ontkent de kloof tusschen 
de apostolische en de na-apostolische tijd. Maar ze kan dat slechts door de verkondiging van het Nieuwe 
Testament te ontkrachten. Paulus’ brieven hebben in de kerk dan ook als dynamiet gewerkt en telkens op de 
grondslagen ervan het groeiende stelsel ondermijnd.’  
47 Tegelijk stelt Berkhof: ‘Daarmee is niet ontkend dat de kerk ook van de Gnostiek heeft geleerd. Dat het 
in het Evangelie gaat om verlossing en niet om een nieuwe wet, dat is ook de kerk weer beter gaan verstaan. 
En in theologisch opzicht zijn de gnostieken de wegwijzers geweest voor de kerkelijke denkers. Zij 
schreven al commentaren, en vormden theologische termen en begrippen, zij voerden een canon van het 
Nieuwe Testament en geloofsbelijdenissen in, toen de kerk daaraan nog niet dacht. En juist haar tegenstand 
tegen de Gnostiek heeft de kerk in dezen tot navolging geprikkeld.’ (Ibid., 36.) 
48 Ibid., 45. 
49 Cf.: Ibid., 50-51. 
50 Ibid., 52. Cf.: ‘Men ziet: het logosbegrip wreekt zich in de heele uitwerking. Als in Christus slechts een 
halfgod verschijnt, kan deze geen verzoener en verlosser, slechts leeraar en voorbeeld zijn. De heilsfeiten 
spelen bijna geen rol. De genade staat in de schaduw. De philosophie levert de inhoud, de openbaring 
slechts de feiten die de inhoud als echt fundeeren. Hier is philosophisch moralisme en rationalisme in 
christelijk gewaad. Ook hier is het christendom verwereldlijkt, net zoo goed als bij de gnostici.’ (Ibid., 53.) 
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Berkhof ziet in de theologie van Irenaeus een positieve wending ten opzicthe van die van de 
eerste apologeten. Jezus is voor Irenaeus geen wijsheidsleraar, maar werkelijk het 
geïncarneerde Woord. De rechtvaardiging door het geloof speelt echter in zijn theologie 
geen rol en ook het kruis komt er amper in voor.51 Bij Irenaeus en Tertullianus begint 
volgens Berkhof de eigenlijke dogmengeschiedenis. Waar Irenaeus een van filosofisch 
invloeden gezuiverd Logos-begrip leert, spreekt Tertullianus echter van de Logos als een 
lagere God. En waar Irenaeus de eenheid van de goddelijke en menselijke natuur in 
Christus benadrukt, waarbij de goddelijke natuur bepalend is, beklemtoont Tertullianus 
meer de tweeheid in Christus. Hier wordt volgens Berkhof de grond gelegd voor de 
christologische twisten in de vierde eeuw.  
Berkhof benadrukt hier de opvatting uit zijn dissertatie dat Origenes’ theologie van grote 
invloed is geweest op het verloop van de dogmengeschiedenis. Hij noemt Origenes naast 
Augustinus het grootste genie uit de Vroege Kerk, maar zijn theologie wordt beheerst door 
de synthese van evangelie en heidense filosofie. Hij leert volgens Berkhof de platoonse 
tijdgeest in een christelijk gewaad.52 En sinds Origenes wordt de subordinationistische 
Logosleer in brede kring gedragen. Paulus van Samosata en Sabellius hebben de problemen 
van het origenisme goed aangevoeld, maar met hun oplossingen bevinden zij zich eveneens 
op een dwaalspoor.  
Onder het bewind van keizer Constantijn ontstaat er een nieuwe fase binnen de 
kerkgeschiedenis. Berkhof merkt op dat het tot het wezen van de Kerk behoort, dat ze het 
gezag van de openbaring zoekt uit de drukken in heel de maatschappij.53 Maar als de Kerk 
daadwerkelijk staatskerk wordt, ontstaat er een nieuw probleem. Velen treden tot de Kerk 
toe vanuit opportunistische motieven, zonder werkelijk tot geloof gekomen te zijn. Daarbij 
moet de Kerk de neiging weerstaan om haar verkregen macht te misbruiken. Berkhof 
oordeelt: ‘Sinds 313 staan de kerkdeuren wijd open voor de natuurlijke heidensche 
levensbeseffen en hun uitdrukkingsvormen, die nu christelijk vermomd blijven voortleven. 
… En vooral: nu begint de vereering van heiligen, engelen en Maria, van beelden en 
reliquieën.’54  Door deze ontwikkelingen en de overheersing van de theologie van Origenes, 
lijkt de vierde eeuw rijp te zijn voor een algeheel verval van de Kerk. Maar het wonder van 
de vierde eeuw is volgens Berkhof dat er geen ‘kerkelijk modernisme’ aanbrak. De Geest 
blijkt de Kerk voortdurend weer van haar ‘dwaling’ terug te roepen. Zo wordt in de vierde 
eeuw in de strijd tegen het arianisme juist het origenisme afgebroken. Athanasius en de 
zijnen zorgen er voorgoed voor dat Kerk niet volledig ondergaat in de hellenistische 
cultuur.  
Maar de ariaanse strijd gaat over in de strijd om de verhouding tussen de twee naturen van 
Christus. Omdat Nestorius de volle menselijkheid van Christus wil belijden, komt bij hem 
de eenheid van Christus onder druk te staan. Zijn tegenstander, Cyrillus van Alexandrië, 
benadrukt de eenheid van Christus, maar heeft daardoor weer moeite om aan zijn menszijn 
werkelijk recht te doen. Desondanks stelt Berkhof dat Cyrillus terecht de eenheid heeft 
verdedigd.55 Wanneer uiteindelijk in Chalcedon (451) geleerd wordt dat in Christus de 

                                                 
51 Cf.: ‘Niet de tegenstelling zonde-genade beheerscht deze theologie, maar de tegenstelling tusschen het 
gevolg der zonde: de heiligmaking en onsterfelijking. In het denken van Irenaeus vinden we reeds de 
grondvorm van de geheele oostersche theologie die vanaf Ignatius over Irenaeus en Athanasius tot heden 
toe dezelfde is gebleven. ’(Ibid., 54.) 
52 Cf.: Ibid., 57. 
53 Ibid., 65. 
54 Ibid., 67. 
55 Ibid., 75. 
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menselijke en goddelijke natuur in één persoon zijn verenigd, stelt Berkhof dat dit geen 
werkelijke oplossing is, maar wel de best mogelijke voor dat moment: 
 

‘Maar ziende op de beide éénzijdige richtingen die elk op hare wijze aan het mysterie 
afbreuk deden, kon de kerk te Chalcedon niets beters doen dan dit mysterie zuiver en 
evenwichtig omschrijvend, te benaderen. … Weer eens had de Heer der kerk de 
menschelijke verwarring en verkeerde bedoeling gebruikt om met behulp daarvan datgene 
tot stand te brengen, wat Zijn kerk noodig had. De formule van Chalcedon beschermde het 
mysterie van de Vleeschwording des Woords tegen alle “verklaring”, die slechts 
verbastering of verkrachting beteekende.’56 
 

De eenheid van de Kerk werd nu echter wel gebroken. Chalcedon had zowel Rome als 
Alexandrië bijeen willen houden, maar verloor beide, zo stelt Berkhof. De Oosterse kerk 
blijft vervolgens steken in haar ontwikkeling en vervalt in traditionalisme en verstarring. 
De Westerse kerk is volgens Berkhof nu voorbestemd om gestalte te geven aan de verdere 
kerkelijke en culturele ontwikkeling. Dankzij Athanasius wordt de Oosterse tendens tot 
theologiseren ingebracht in de Westerse traditie. Hieronymus en Ambrosius worden de 
eerste leidsmannen van wat Berkhof ‘het nieuwe denken’ noemt. ‘Maar torenhoog boven 
deze beide mannen rijst de figuur van Augustinus uit. Men heeft Ambrosius wel het 
karakter genoemd, Hieronymus het talent, Augustinus het genie. Augustinus’ invloed reikt 
tot vandaag toe. De grootste kerkvader der oudheid mag tegelijk na Paulus, de grootste 
figuur van heel de kerk worden genoemd.’57  
Berkhof meent dat bij Augustinus zowel de persoonlijkheid van de mens in moderne zin 
werkelijk gestalte krijgt, als ook de katholiciteit van de kerk. Wanneer Augustinus in de 
strijd tegen de Donatisten uiteindelijk de hulp van de overheid inroept om de ketters met 
geweld terug te dringen, stelt Berkhof dat hij hierdoor spijtig genoeg een voorloper van de 
middeleeuwse inquisitie is geworden. Positief waardeert hij Augustinus’ avondmaalsleer 
die volgens hem haaks staat op de rooms-katholieke opvatting van de eucharistie. Het is 
Calvijn geweest die Augustinus’ avondmaalsleer verder heeft uitgewerkt.58 Augustinus is 
voorts van groot belang omdat hij als eerste de goddelijke uitverkiezing leert, waarmee hij 
het geloof in het fatum verbreekt. Grondleggend voor de Westerse kerk is tevens zijn 
bestrijding van Pelagius’ opvattingen over de verdiensten van de mens en de leer van de 
vrije wil. In de pelagiaanse strijd poneert Augustinus het geloof als genadegave van God en 
komt hij tot zijn erfzondeleer.59  
Vanaf de zesde eeuw wordt Augustinus’ genadeleer echter steeds meer naar de achtergrond 
verdrongen. Over verkiezing wordt niet meer gesproken en de genadeleer van de kerk doet 
semi-pelagiaans aan, zo meent Berkhof. ‘Eerst met Luther en Calvijn kon de diepte van zijn 
genadeleer zich weer in de kerk laten gelden.’60 Breder ingang krijgen echter Augustinus’ 
gedachten over de verhouding tussen kerk en staat en zijn tweerijkenleer, zoals vervat in De 

civitate Dei. Augustinus heeft de Westerse kerk voor haar ondergang behoed en de 
toekomst gebaand voor het Westers christendom. Maar ook nu stelt Berkhof dat pas bij de 

                                                 
56 Ibid., 76. 
57 Ibid., 81. 
58 Ibid., 85. 
59 Berkhof stelt dat de overtuigingen van Pelagius nauwelijks meer christelijk te noemen zijn en het best 
vergeleken kunnen worden met het modernisme uit de negentiende eeuw in zijn oppervlakkigste vorm. Cf.: 
Ibid., 85-86. 
60 Ibid., 87. 
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reformatoren Augustinus werkelijk weer wordt verstaan en komt hij tot een scherpe 
veroordeling van het Rooms-katholicisme:  
 

‘De middeleeuwen zijn van één zijde gezien, een uitwerking van Augustinus’ begrip van 
kerk en staat. Anderzijds heeft de roomsche kerk de middeleeuwen en nog langer noodig 
gehad, om het dynamiet van Augustinus’ denken onschadelijk te maken en zijn 
Paulusverkondiging in de oude leer van vrije wil, goede werken en verdiensten in te passen. 
Door zijn avondmaalsleer is de veranderingsleer der roomsche kerk pas eeuwen later 
officieel vastgesteld (in 1215). De tegenstroomingen tegen de wereldkerk in de 
middeleeuwen zijn veelal door Augustinus geïnspireerd. Luther en Calvijn hebben zijn 
strijd tegen het moralisme overgenomen en tot een einde gebracht. Scholastiek, en mystiek, 
Rome en de reformatie – elk is door één zijde van zijn geest gegrepen en heeft een deel der 
door hem gestelde taken uitgewerkt. Augustinus heeft het katholicisme zoo ver mogelijk 
naar de bijbel omgebogen. Op de duur moest het òf weer terugbuigen òf breken. Het eerste 
is vooral het werk geweest van Thomas van Aquino, het laatste van de Hervormers.’61 
 

5.2.3 Vrijheid, tolerantie en theocratisch besef 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog schrijft Berkhof tevens De Kerk en de Keizer, dat echter 
na de oorlog wordt gepubliceerd. In het Woord vooraf zegt Berkhof dat het boek te lezen is 
als een historische rechtvaardiging van de houding van de kerk in de bezettingstijd 
tegenover de overheid. Het werk handelt over het ontstaan van de christelijke staat onder 
keizer Constantijn en de vorming van de Westerse traditie tegenover de Oosterse. Hij 
spreekt de verwachting uit dat tijdens de wederopbouw de geschiedenis van de Vroege 
Kerk weer actueel wordt. Volgens hem is er een nieuwe fase in de wereldgeschiedenis 
aangebroken en zal de Kerk opnieuw haar positie moeten bepalen. ‘Bij de opbouw van een 
nieuwe maatschappij zal de kerk niet lijdelijk mogen toe zien. De gehoorzaamheid aan 
Gods heerschappij, die de westelijke kerk in de vierde eeuw heeft geleerd uit hetgeen zij 
heeft geleden en die eeuwenlang bevruchtend op het politieke leven heeft ingewerkt, moge 
de kerk van nu tot voorbeeld en prikkel zijn.’62 Volgens Berkhof heeft de Romeinse staat in 
de vierde eeuw de eenheid van het rijk trachten te verzekeren door achtereenvolgens te 
kiezen voor een neutrale staat, een staatskerk en voor een theocratisch bestel. De 
geschiedenis van de Vroege Kerk levert zo drie beproefde verhoudingen tussen Kerk en 
staat aan die tot lering kunnen strekken voor de hedendaagse verhouding.63  
In deze publicatie gaat Berkhof wederom in op de ariaanse strijd en de rol van Constantijn 
in het geheel. Hij hekelt Constantijns ingrijpen in kerkelijke aangelegenheden omdat zijn 
intentie voornamelijk is gelegen in zijn eensgezindheidspolitiek die de waarheidsvraag 
verdringt. Constantijn handelt vanuit de Romeinse idee dat de cultus eensgezind moet 
worden vormgegeven, opdat de gunst van God wordt verkregen. Met die reden heeft hij het 
concilie van Nicea bijeengeroepen en heeft hij de formule van het homoousios 
doorgevoerd.64 Een botsing met Athanasius was dan ook onvermijdelijk, omdat deze de 

                                                 
61 Ibid., 88. 
62 Cf.: ‘Ik ben er van overtuigd, dat we een tijd tegemoet gaan, waarin evenzeer en misschien meer dan de 
geschiedenis der reformatie, de geschiedenis der oude kerk voor ons gaat spreken en actueel wordt.’ (H. 
Berkhof, De kerk en de keizer - Een studie over het ontstaan van de Byzantinistische en de theocratische 

staatsgedachte in de vierde eeuw (Amsterdam: Holland, 1946), 10.)  
63 Cf.: ‘De wortelen der neutraliteitsverhouding èn der staatskerk èn der theocratie liggen alle drie in de 
vierde eeuw.’ (Ibid., 40.) 
64 Berkhof zegt over de invoering van het homoousios het volgende: ‘Dat leerde toen nog bijna niemand. 
Ook Alexander was nog wel zooveel Origenist, dat hij in de Vader en den Zoon twee wezens zag, zij ’t ook 
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eenheid niet in de cultus maar in de waarheid zocht. Vanuit de belijdenis dat Jezus Christus 
dezelfde God is als de Vader bestreed hij Constantijns eensgezindheidspolitiek.65 Onder 
Constantijns zoon Constantius is er werkelijk sprake van een staatskerk. Berkhof spreekt 
van ‘donkere jaren voor de kerk’, omdat Athanasius veroordeeld werd en Constantius zich 
liet leiden door ariaanse theologen en zelfs een geloofsbelijdenis liet opstellen waarmee hij 
het arianisme tot staatsideologie verhief.66 Onder keizer Theodosius wordt echter in 
Constantinopel (381) het arianisme verworpen, het homo-ousios bekrachtigd en wordt de 
‘orthodoxie’ tot de nieuwe rijksideologie verheven. Hoewel inhoudelijk de waarheid het 
hier lijkt te winnen, is de verbondenheid van de orthodoxie met het keizerlijke bewind een 
noodlottige, aldus Berkhof.  
 

‘Een staatskerk en een orthodoxe rijksideologie als burgerplicht – deze structuur gelijkt als 
twee druppels water op de verhouding van staat en godsdienst in het heidensch romeinsche 
rijk. Alleen is de godsdienst nu een andere. Maar zoo heel veel anders is hij niet. Ook de 
christelijke godsdienst is door de staat in dienst van zijn zelfhandhaving genomen. Ook nu 
gaat het de staat weer om het do ut des, om de verkrijging van de gunst des hemels en om 
de versterking der rijkseenheid door een gemeenschappelijke en gedwongen ideologie. In 
313 heeft de christelijke kerk het in diepere zin niet gewonnen maar verloren. Want ze trad 
in de plaats van de oude staatsgodsdienst en moest toen tegen wil en dank het karakter van 
die staatsgodsdienst aannemen. Ze werd een functie van het staatsleven en haar geloof 
verwerd tot een uiterlijke, algemeen verplichte cultische acte.’67 

 
Berkhof kant zich sterk tegen het Romeinse do ut des-motief omdat dat volgens hem de 
ware theocratie weerspreekt. Hij bekritiseert om deze reden ook Ambrosius omdat hij 
Theodosius tegemoet treedt vanuit hetzelfde motief dat God een ieder die hem getrouw 
volgt met voorspoed zal belonen en vanuit dit principe zich zeer intolerant opstelt tegenover 
ketters.68 De inmenging van staatswege in kerkelijke aangelegenheden werd algemeen 
normaal gevonden en zelfs herhaaldelijk gevraagd.69  

                                                                                                                            
van gelijke rang en ten nauwste verbonden. Pas Athanasius, Alexanders opvolger, vond – maar toch ook pas 
na 350 – zijn eigen opvatting in het homo-ousios van Nicaea terug. Maar voorshands beteekende deze met 
opzet onbegrijpelijke, door den keizer opgelegde formule het doodloopen van den strijd om de waarheid, ter 
wille van een om politieke redenen geeischte eensgezindheid.’ (Ibid., 57.)  
65 Over Athanasius’ interpretatie van het homoousios zegt Berkhof: ‘Dat was nog radicaler dan Alexander 
had geleerd. Athanasius moest op den duur niet alleen met de Arianen, maar ook met alle aanhangers van 
Origenes’ “tweede-God”-theologie (en die vormden nog de meerderheid in het oosten) in botsing komen.’ 
(Ibid., 58.) 
66 Berkhofs commentaar op die besluiten luidt: ‘Is het toevallig, dat hij daartoe (zij ’t ook na eenige 
aarzeling) het Arianisme koos, dat de Godheid van Christus verloochende ten gunste van het monotheïsme 
en daarom die vorm kon zijn, waarin het christendom ook voor de ontwikkelde heidenen met hun 
monotheïstische ideeën aanvaardbaar was? Ambrosius zegt immers ergens in verband met Constantius’ 
eenheidsformule: “De Ariaan, die Christus een schepsel noemt, kan het heel goed vinden met heidenen en 
Joden, omdat die dat ook grif erkennen”. Hoe dit zij, de keizer proclameerde het homoios als het slagwoord 
der nieuwe rijksideologie; de Zoon is “gelijkend op” den Vader. Meer mag niet geëischt of gezegd worden, 
want de formule moet zoo vaag zijn, dat ieder er zich mee vereenigen kan.’ (Ibid., 60-61.) 
67 Ibid., 62. Berkhof stelt dat ook de Kerk naast het theocratische motief het do ut des-motief heeft laten 
gelden door de keuze van Constantijn te beschouwen als de van God geschonken overwinning op het 
heidendom, waarbij de keizer ook onder Gods zegen gesteld zou zijn. Deze motieven treft hij onder andere 
aan bij auteurs als Eusebius en Julius Firmicus Maternus. (Cf.: Ibid., 66-67) Hoewel Berkhof de kerstening 
van de cultuur voorstaat, hekelt hij de intolerantie van de staatsreligie waardoor tempels worden verwoest 
en ketters worden ontrecht en het geloof tot burgerplicht wordt gesteld. (Ibid., 68) 
68 Cf.: ‘Ambrosius was een groot christen. Maar hij was ook een echt Romein. Helaas moeten we zeggen 
dat zijn meening het algemeen gevoelen der kerk was. Ik weet in de vierde eeuw geen kerkelijk protest dat 
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Naast het voor het christelijk geloof onwezenlijke do ut des – principe, stelt Berkhof dat de 
staatscultus een conservatief karakter draagt. De keizer legitimeert als de representant van 
de goddelijke Voorzienigheid de bestaande werkelijkheid. Volgens Berkhof kan de Kerk, 
vanwege de gebrokenheid waarin de schepping verkeert tegenover haar Schepper, het 
bestaande nooit a priori affirmeren. Daarom kan de Kerk ook niet onkritisch aan de keizer 
gehoorzaam zijn. ‘Als de kerk in het middelpunt der samenleving wordt geplaatst, 
beteekent dat de radicale ontgoddelijking van het bestaande en dus ook de ontgoddelijking 
van den keizer. De zegenende verhouding tusschen godsdienst en politiek moet dan wijken 
voor een kritisch-theocratische.’70 Deze kritisch-theocratische houding is intolerant wat 
betreft haar inhoud: de christelijke waarheid tolereert geen afgodendienst en verklaart alle 
godsdienst of ideologie tot leugen. Maar vanwege haar zending is de Kerk juist tolerant, 
omdat het geloof zich niet laat afdwingen. De Kerk is in die zin het omgekeerde van de 
Romeinse staatscultus die zeer tolerant is ten aanzien van persoonlijke godsdienstige 
overtuigingen, maar wel van een ieder participatie aan de staatscultus eist. De Kerk gaat het 
echter om het innerlijk van de mens en de prediking is het middel om de waarheid te 
brengen. Waar de kerk mensen gaat dwingen, wordt zijzelf een ideologie.71  
Hilarius van Poitiers en Athanasius hebben aan het theologisch tolerantiebegrip inhoud 
gegeven. In het lijden hebben zij geleerd dat Gods Woord niet met dwang gemoeid kan 
gaan, maar dat het zichzelf verdedigt. Hoewel Augustinus in tegenstelling tot zijn 
leermeester Ambrosius op meer pastorale wijze intolerant was, noemt Berkhof ook zijn 
uiteindelijk standpunt tegenover de donatisten verwerpelijk. Hij verwarde de opdracht van 
de overheid met de roeping van de Kerk.72 Wanneer de Kerk echter in voorspoed verkeert, 
vergeet ze spoedig dat Gods Woord tolerantie impliceert. Dwang en macht zijn tekenen van 
een dwaalleer. Berkhof signaleert door het gebrek aan een juist theocratisch besef de nodige 
vergroeiingen: 
 

‘Het avondmaal was verworden tot een offer, en dat was het middelpunt van de eeredienst 
geworden. En het geloof was op de achtergrond geschoven ter wille der op zichzelf 
verdienstelijke werken, die den mensch aangenaam maken bij God. De prediking van Gods 
kant was in de schaduw gesteld ten gunste van de menschelijke daad. Dat beteekende een 
verromeinsching van de christelijke cultus en het christelijk geloof, die het begrijpelijk 
maken dat men meende dat het christendom op dezelfde wijze staatsreligie kon worden als 
eens de romeinse godsdienst.’73 

 
Volgens Berkhof leeft het zogenaamde caesaropapisme tot in zijn tijd voort in de Oosterse 
kerken, ondanks de theoretische verwerping van de staatsinmenging. In het Westen 

                                                                                                                            
zich in naam van de ware theocratie de heerschappij Gods niet door het zwaard maar door Woord en geest, 
tegen de staatsdwang op heidenen, Joden en ketters heeft gekeerd.’ (Ibid., 70.) 
69 Berkhof verwijst onder andere naar de strijd met de Donatisten als ook naar het concilie van Nicea: ‘men 
was zoozeer onder de indruk van de omkeer van 313 en zoozeer overtuigd dat Constantijn de van God 
gezonden redder der kerk was, dat men het als een dwaasheid zou hebben aangevoeld om deze redder het 
recht te ontzeggen de kerk ook van haar innerlijke conflicten te bevrijden. Zoo alleen is het te verklaren, dat 
allen in 325 de formule: homo-ousios aanvaardden, hoewel niemand er raad mee wist.’ (Ibid., 71.) 
70 Ibid., 74. 
71 Berkhof vindt bij Tertullianus en Lactantius voorbeelden van de christelijke tolerantie waarin de vrijheid 
van het geloof wordt geleerd. (Cf.: Ibid., 82-83.) 
72 Cf.: ‘Het behoort tot de opdracht der overheid, om op hare wijze God te dienen, o.a. door de kerk alle 
gelegenheid te geven om háar roeping te volgen, maar niet om het werk der kerk over te nemen. De kerk 
drijft zending en oefent tucht uit. Dat is niet de taak der overheid, wat ook daaruit blijkt dat, zoodra de 
overheid deze dingen gaat doen, ze tot iets geheel anders verworden.’ (Ibid., 91-92.)  
73 Ibid., 89. 
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daarentegen is van meet af aan meer geprotesteerd tegen bemoeienis van staatswege in 
kerkelijke aangelegenheden. Op de synode van Sardica in 342 wordt in het Westen het 
beginsel van de vrijheid van de kerk tegenover de staat geleerd. Op de synode van Milaan 
in 355 blijkt eveneens dat de bisschoppen niet automatisch hun gehoorzaamheid aan de 
keizer betuigen, wanneer zij aanvankelijk zijn opdracht weigeren om de veroordeling van 
Athanasius te ondertekenen, zonder dat hijzelf gehoord was. Maar onder de keizerlijke druk 
van verbanning, gaan de meesten toch overstag. Berkhof roemt de weigering van bisschop 
Hosius van Cordova om aan keizer Constantius te gehoorzamen door Athanasius niet te 
veroordelen.74 En waar hij Ambrosius bekritiseerde vanwege zijn intolerantie tegenover 
niet-christenen, zo prijst hij hem vanwege zijn strijd om de vrijheid van de kerk tegenover 
keizer Valentianus II en zijn ariaans gezinde moeder Justina wanneer zij een kerk voor 
zichzelf opeisen.75 Sindsdien heeft de Westerse kerk gestreden voor de vrijheid van de kerk, 
wat ondermeer blijkt uit het verzet tegen de absolutistische neigingen van de latere keizer 
Karel de Grote en zijn opvolgers.  
 

‘De pausen zijn de erfgenamen geworden van Ambrosius’ geest. De strijd om de vrijheid 
der kerk is éen der groote thema’s van de middeleeuwsche kerkgeschiedenis. We denken 
aan de strijd tusschen paus Gregorius VII en koning Hendrik IV, aan het concordaat van 
Worms in 1122 en aan de politiek van Innocentius III; ook aan de strijd die Calvijn te 
Genève heeft gevoerd. In tegenstelling tot de oostersche kerk, is dit vrijheidsbegrip door en 
na de strijd der vierde eeuw in het vleesch en bloed der westersche kerk overgegaan en heeft 
tot op heden diepe sporen nagelaten in de wereldgeschiedenis.’76  

 
Naast de christelijke tolerantie en de vrijheid, spreekt Berkhof van het theocratisch besef 
zoals zich dat sinds de vierde eeuw binnen de Kerk heeft ontwikkeld. Dit besef omvatte de 
overtuiging dat de overheid gebonden is aan het Woord van God en dat de Kerk een 
kritische roeping heeft om het handelen van de overheid te toetsen aan Gods Woord. Deze 
profetische houding heeft zich in de Oosterse kerk nooit ontwikkeld, maar is in het Westen 
werkelijk doorgedrongen sinds de synode van Milaan (355) met als eerste woordvoerder 
Lucifer van Cagliari en uiteindelijk werd Ambrosius haar grootste uitdrager.77 Ook Hilarius 
van Poitiers en Athanasius noemt Berkhof als voorstanders van het theocratisch besef. In 
deze lijn heeft de Westerse kerk en met name het gereformeerd protestantisme de idee van 
de  theocratie nader uitgewerkt en beleden.78  
Berkhof verklaart de verschillen tussen de Oosterse en Westerse kerk voornamelijk door de 
invloed van Origenes, die voortbordurend op de theologie van de apologeten naar een 
synthese zocht tussen het christelijk geloof en de eigen tijd. Berkhof vergelijkt hem met 

                                                 
74 Cf.: ‘Omdat hij geen litteraire beteekenis had, pleegt Hosius als kerkvader geen naam te hebben. Maar 
om zijn werk te Nicaea en om de strijd voor de vrijheid van de kerk, die hij in Sardica heeft aangebonden en 
na Milaan heeft hernieuwd, verdient hij een plaats in de herinnering der kerk naast Athanasius en Hilarius.’ 
(Ibid., 101.) 
75 Cf.: Ibid., 103-108. 
76 Ibid., 108. In het licht van de opmerkingen uit het woord vooraf kan als hedendaags voorbeeld van dit 
kerkelijk verzet ten aanzien van de overheid de weerstand van de Bekennende Kirche tegenover het nazisme 
ingevuld worden. 
77 Berkhof ziet het theocratisch gebod het meest direct tot uiting komen in Ambrosius’ vermaning aan het 
adres van keizer Theodosius om boete te doen voor het bloedbad dat hij had laten aanrichten in 390, waarna 
Theodosius inderdaad tot een schuldbelijdenis kwam. Berkhof stelt: ‘Deze eisch van Ambrosius aan den 
keizer was iets ongehoord nieuws in de geschiedenis van de staat en van de kerk.’ (Ibid., 141.) 
78 Cf.: Berkhof, 'De gezagsgrond van het oecumenisch dogma,' 144-145. Berkhof noemt hier de namen van 
Calvijn, John Knox, Groen van Prinsterer en Hoedemaker, alsook artikel 36 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. 
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Schleiermacher, die op vergelijkbare wijze in de negentiende eeuw de niet-christelijke 
intellectuelen tegemoet heeft willen komen met zijn theologie. Beiden trachten antwoord te 
geven op vragen naar de verklaring van de wereld en de verlossing uit de wereld. Vrijwel 
alle bepalende theologen in het Oosten zijn op het spoor van Origenes verder gegaan. 
Eusebius van Caesarea is wel zijn belangrijkste volgeling, aldus Berkhof.  
Eén van de hoofdkenmerken van het origenisme is de subordinatie van de Zoon ten 
opzichte van de Vader. Deze gedachte komt in het Westen ook wel voor bij Tertullianus en 
Novatianus, maar zij hebben inzake de christologie niet de invloed gehad die Origenes in 
het Oosten had. Tot aan de verbanning van Athanasius naar Rome en de doorvoering van 
de eenheidspolitiek van Constantius was de ariaanse strijd een vrijwel volledig Oosterse 
aangelegenheid. Met de erkenning van zijn geloofsregel eiste Constantius dat de positie van 
Athanasius werd afgezworen. Voor het origenistisch en half-ariaanse Oosten was dit geen 
groot bezwaar. Het Westen schaarde zich echter achter Athanasius en had weinig op met de 
voor hun besef speculatieve theologie van het Oosten. Toen de ariaanse strijd dus via de 
eenheidspolitiek van Constantius in het Westen werkelijk ingang kreeg, werd dit een strijd 
tegen de keizer, waardoor de Westerse kerk tot een ander denken over de verhouding tussen 
de kerk en de staat kwam dan het Byzantijns christendom. Het verschil tussen Oost en West 
laat zich volgens Berkhof in de kern als volgt formuleren:  
 

‘Kort gezegd: de oosterling leeft in het denken, de westerling in de daad. Het zijn de 
westersche volkeren die de wereld aan zich hebben onderworpen. Daarentegen zijn b.v. de 
Britsch-Indiërs of de Javanen contemplatieve naturen. De grens tusschen deze beide 
werelden lag in de vierde eeuw tusschen Italië en Griekenland. De wijsbegeerte ontstond en 
bloeide in Klein-Azië en Hellas. … Het Westen worstelde met de boetepractijk, het Oosten 
met het Logos-begrip. … In het Oosten werd het dogma gevormd, in het Westen de 
kerkorganisatie. Want de westersche geest is actief, handelend in de gegeven wereld; maar 
de oostersche passief, mediteerend over de goddelijke wereld.’79 

 
Berkhof ziet de passieve en speculatieve houding van het Oosten ook terug in de relatie tot 
de keizer en de staat, net zoals hij de actieve houding van het Westen herkent in zijn 
theocratisch besef en profetisch-kritische houding tegenover de staat.80 Het Byzantijns 
christendom aanvaardt de werkelijkheid zoals deze is en beschouwt de keizer als de hoeder 
van het bestaande. Het origenisme en het arianisme zoeken naar de synthese met het 
heidendom en hebben een positievere antrolopogie dan het Westen. ‘Zij erkenden bewust of 
onbewust ook buiten het Woord Gods, in het natuurlijke leven zekere normen, zekere 
vormen van werkelijkheid waaruit min of meer Gods wil en wezen kon worden 
afgelezen.’81  

                                                 
79 Ibid., 150-151. Berkhof plaatst in het contrast tussen Oost en West bijvoorbeeld ook Cyprianus van 
Carthago tegenover Origenes van Alexandrië. De eerste hield zich bezig met de kerk, het ambt, boete en 
tucht, geloof en werken, waar Origenes mens en God in een kosmologisch stelsel plaatste. En hij stelt dat 
het niet toevallig is dat de dogma’s van de twee naturen van Christus en de Triniteit in het Oosten zijn 
ontstaan, terwijl Augustinus de ecclesiologie uitwerkte en vocht voor genade en verzoening. 
80 De noodlottigheid van deze oosterse positie ten opzichte van de staat, heeft zich volgens Berkhof 
gewroken in de revolutie van 1917 in Rusland. (Ibid., 152.) 
81 Ibid., 153. Berkhof vat de antropologie van Eusebius als volgt samen: ‘Naar Eusebius’ opvatting is door 
de zondeval het wezen van de mensch niet aangetast. Hij heeft een vrije wil behouden om zich tot het goede 
te keeren. De genade is er om deze wil te steunen, te sterken en te richten. Reeds lang voor zijn 
menschwording is de Logos bezig geweest met de opvoeding van het menschelijk geslacht, met het gevolg 
dat in Augustus’ tijd de menschheid moreel en cultureel op een zoodanig peil was gekomen dat ze geschikt 
was voor de verschijning van de Logos in menschelijke gedaante. Deze verschijning was de bekroning der 
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De theologie van Athanasius is echter een dwaasheid voor de Griekse geest. De incarnatie 
van de Logos is voor hem ook vooral het herstel van de gevallen schepping. ‘Athanasius 
ziet geen overgangen tusschen het natuurlijke leven en de verlossing. Eusebius ziet ze 
overal. Bij Athanasius en zijn westersche medestanders is de Openbaring een ergerlijke 
inbreuk in het natuurlijke leven, ze knoopt niet bij den natuurlijken mensch aan, maar staat 
tegenover hem.’82  
Augustinus heeft vervolgens na de val van het Romeinse rijk het theocratisch besef voor de 
Westerse kerk van de Middeleeuwen weten te behouden, met name door zijn werk De 

civitate Dei. Waar Ambrosius zelf nog deels vanuit het Romeinse principe do ut des 
redeneerde, bant Augustinus deze gedachte uit.83 Ondanks allerlei verwordingen, blijft in 
het Westen het theocratisch besef levend en is het de dragende grond van de middeleeuwse 
eenheidscultuur. Calvijn zal de theocratie vervolgens weer in zijn zuivere gestalte leren. 
Berkhof meent dat de Kerk in zijn eigen tijd het theocratisch gebod weer moet durven 
verkondigen, inclusief de christelijke tolerantie. Berkhof wil de theocratie zoals die in de 
Middeleeuwen gestalte heeft gekregen niet idealiseren. Maar hij meent wel dat hier is 
geïllustreerd dat als de Kerk zich in dienst stelt van het Woord van God en niet in de eerste 
plaats van het staatsbelang, dat deze houding dan uiteindelijk ook een zegen blijkt te zijn 
voor de staat en haar onderdanen. Het is zoals het evangelie leert, dat allereerst het 
koninkrijk van God gezocht moet worden. Al het andere zal dan bovendien worden 
geschonken.84  

5.2.4 Augustinus’ zoeken naar de waarheid 

In 1943 schrijft Berkhof een klein werkje over Augustinus, waarin hij hem de allergrootste 
kerkvader noemt die blijvend een stempel op de kerkgeschiedenis heeft gedrukt. Berkhof 
meent, dat Augustinus’ levensgeschiedenis aantoont dat een leven zonder God onmogelijk 
is en tevens dat de gemeenschap met God de mens ten volle in het leven plaatst. Wanneer 
Augustinus rust vindt bij God kan hij niet in het klooster blijven zitten, maar wordt hij 
geroepen om in het leven te gaan staan en te getuigen van de waarheid.85 Dat doet hij ook 
ten overstaan van de donatisten, maar wederom stelt Berkhof dat Augustinus ten onrechte 
de hulp van de overheid inroept om de donatisten met geweld te bestrijden. Christelijke 
tolerantie leert dat het geloof zich niet laat dwingen.86 De vrijmacht van de genade 
benadrukt Augustinus zuiverder in zijn strijd met Pelagius en de semi-pelagianen. En in De 

civitate Dei laat Augustinus op grootse wijze zien hoe de staat van God zich in de 
geschiedenis van de kerk openbaart en zo het rijk van de duivel weerspreekt.87  

                                                                                                                            
opvoeding van het menschelijk geslacht, een bekroning die ook afgezien van de zondeval had moeten 
komen.’ (Ibid., 153-154.) 
82 Ibid., 154. 
83 Cf.: Ibid., 159. 
84 Ibid., 166. 
85 Cf.: H. Berkhof, Augustinus, vol. III, Grepen uit de kerkgeschiedenis (Utrecht: Federatie van Christelijke 
Verenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes, 1943), 8-9. 
86 Ibid., 10-11. 
87 Ibid., 11-12. Berkhofs eindoordeel luidt: ‘Onafzienbaar groot is de invloed van zijn geest geweest, 
zoowel op Roomsch-Katholieken als op Protestanten. Beiden beroepen zich op hem, beiden hebben veel 
van hem geleerd. De eerste zijn hem vooral dankbaar voor zijn kerkleer, de laatsten vooral voor zijn leer 
van de genade en voor zijn geestelijke opvatting van het Avondmaal. Door zijn boek over “De Staat Gods” 
heeft hij de grondslag gelegd voor de verhouding van Kerk en staat in de middeleeuwen. En door zijn 
“Belijdenissen” heeft hij ontelbare zoekenden de weg naar de waarheid gewezen en vele leden der 
gemeente van Christus in hun geloof versterkt.’ (Ibid., 12) 
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Ook in zijn latere publicaties citeert Berkhof Augustinus regelmatig en met name in zijn 
Christelijk Geloof. Meestal met instemming, waar het bijvoorbeeld de godsleer betreft 
omdat Berkhof zijn eigen ideeën over Gods condescendentie en de eigenschappenleer ten 
dele herkent bij Augustinus.88 Ook waardeert hij Augustinus vanwege zijn diepgaande 
worsteling met het probleem van de zonde en het kwaad, hoewel hij een geheel eigen 
relationele interpretatie geeft van de erfzonde en de traditionele opvattingen hieromtrent 
loslaat. Soms uit hij enige kritiek, maar dat betreft dan veelal de receptie van Augustinus’ 
gedachten en uitspraken.89 

5.2.5 Athanasius en de Griekse filosofie 

Berkhof drukt zijn reeds eerder gegroeide liefde voor Athanasius expliciet uit in de 
inleiding op zijn vertaling van De incarnatione Verbi. Hij noemt hem de grootste kerkvader 
van de oostelijke helft van de vroege kerk en hij prijst hem om zijn onverzettelijke 
handhaving van de belijdenis van de godheid van Jezus Christus tegenover andere 
kerkelijke stromingen en met name tegenover de diverse keizers onder wiens gezag hij 
leefde.90 Berkhof wijst erop dat Athanasius in De incarnatione Verbi niet zozeer de 
accenten van de latere Westerse orthodoxie benadrukt. ‘Meer dan de zonde staat hier haar 
gevolg: de dood, in het middelpunt; en meer dan de vergeving: de belofte der 
onsterfelijkheid; en meer dan het kruis: de menswording en de opstanding van Christus. 
Hier vallen eigen accenten, waaraan de westerse christenheid slechts tot schade van haar 
geloofsleven voorbij kan gaan.’91 Berkhof ziet deze accenten niet als behorend tot een 
vroeg stadium in de ontwikkeling van Athanasius, maar hij beoordeelt De incarnatione 

Verbi juist als een rijp theologisch werk. 
Tevens vat Berkhof hier zijn beoordeling van de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis 
samen: ‘Twee machten zijn het, die in deze eeuwen de zuiverheid der Evangelie-boodschap 
hebben bedreigd: de griekse filosofie en het romeinse moralisme. In de figuur van 
Athanasius is de Kerk uit de eerste verzoeking gered, in de figuur van Augustinus enige 
tientallen jaren later uit de tweede.’92  
In zijn latere werk verwijst Berkhof echter nog maar spaarzaam naar Athanasius. In 
Christelijk Geloof lijkt hij nog het meest aan te sluiten bij de idee van de theopoièsis waar 
hij spreekt over de verheerlijking van de mens.93 Verder meent hij dat Athanasius net als 
zijn tijdgenoten in zijn godsleer te veel beïnvloed is door hellenistisch-filosofische 
vooronderstellingen waardoor God te veel op afstand van de mens blijft en te statisch wordt 
beleden. Berkhof acht deze vermenging van hellenistische invloeden begrijpelijk vanuit de 
historische context, maar meent tevens dat deze elementen uit de moderne theologie moeten 
worden verwijderd.94  

                                                 
88 Cf.: H. Berkhof, Christelijk Geloof (Nijkerk: Callenbach, 19736), 113, 119. 
89 Cf.: Ibid., 258. Het betreft hier de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament zoals vervat in 
de formule ‘… et in vetere novum lateat et in novo vetus pateat.’ Zie ook: Ibid., 453 over de interpretatie 
van het tweede grote gebod betreffende de naastenliefde.  
90 Cf.: Athanasius, De menswording des Woords - Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door 

Dr. H. Berkhof, vol. 4, Klassieken der kerk (Amsterdam: Holland, 1949), 5-6. 
91 Ibid., 11-12. 
92 Ibid., 10. 
93 Cf.: Berkhof, Christelijk Geloof, 525. Typerend genoeg zal in het volgende hoofdstuk blijken dat Van de 
Beek zeer grote waardering heeft voor de theologie van Athanasius, maar juist op het punt van de 
theopoièsis een geheel andere interpretatie geeft dan Berkhof.  
94 Cf.: Ibid., 112, 145. 
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Opvallend is echter de passage in Christelijk Geloof waar Berkhog over de ariaanse strijd 
spreekt. Hij meent dat Arius’ leer terecht als ketters is afgewezen omdat Arius de 
heilsrelatie tussen God en mensen in Christus miskent. Maar hij spreekt hier wel zijn 
waardering uit voor het feit dat Arius Jezus Christus aan de kant van het schepsel plaatst. 
En net als Arius leert Berkhof zelf ook de veranderlijkheid van Jezus, door hem ten volle in 
de geschiedenis te zien en een reële preëxistentie wijst Berkhof eveneens af.95 Deze optiek 
lijkt moeilijk verenigbaar met de intentie waarmee hij in 1949 Athanasius’ De incarnatione 

Verbi heeft vertaald. Tenminste moet worden gesteld dat Berkhof de noties die hij in dit 
geschrift aantrof maar die in de latere Westerse traditie werden veronachtzaamd op geheel 
eigen wijze heeft verwerkt in zijn eigen theologisch denken.  

5.2.6 De receptie van de Vroege Kerk in Berkhofs latere publicaties 

In Berkhofs verdere publicaties wordt de Vroege Kerk niet meer als zodanig 
gethematiseerd. Wel verwijst hij in tal van werken met regelmaat naar vroegkerkelijke 
geschriften. Met deze verwijzingen lijkt hij voornamelijk zijn dogmatisch betoog historisch 
te willen funderen. Zijn waardering voor Marcellus van Ancyra keert wel expliciet terug. In 
De leer van de Heilige Geest stelt hij dat Marcellus de Logos interpreteert als God-die-

handelt. Hij was de enige in zijn tijd die de volle Bijbelse omvang begreep van de taak om 
de triniteitsleer vorm en inhoud te geven. ‘Hij zag, dat zowel de Logos als de Geest God 
zelf zijn in een bijzondere werkzaamheid. Hij zag ook, dat de Schrift geen belangstelling 
heeft voor de God van een abstracte eeuwigheid, maar voor de God die handelt in tijd en 
geschiedenis.’96 Berkhof spreekt zijn waardering uit voor Marcellus’ poging om de 
theologische begrippen te historiseren en de triniteit te verstaan als Gods uitbreiding in 
activiteit in de geschiedenis. Waar Marcellus echter de trinitarische uitbreiding opheft in het 
eschaton, neemt Berkhof een grotere mate van continuïteit tussen geschiedenis en eschaton 
aan. Zo voert hij Marcellus’ gedachten meer radicaal door. In zijn geloofsleer herhaalt 
Berkhof zijn evaluatie, dat Marcellus de moed heeft gehad om uit te gaan van een 
openbaringstriniteit, maar dat ook bij hem, net als bij zijn tijdgenoten tijd en eeuwigheid 
toch gescheiden werelden blijven.97  
In Christelijk Geloof komt de naam van Eusebius slechts eenmaal voor. Over Arius en 
Athanasius is hierboven reeds het nodige gezegd. Van de Constantijnse wending zegt 
Berkhof, dat sindsdien de weg bereid is voor de christelijke Europese cultuur die een 
ontwikkeling van ruim een millennium heeft doorgemaakt. Hij merkt op dat een 
meerderheidskerk het gevaar loopt genoegen te nemen met het bestaande en haar positie 
zelfs voor eigen gewin kan misbruiken, maar zijn vroege evaluaties over de Oosterse kerk 
blijven achterwege. Zijn eigenlijke beoordeling van de wending is nu overwegend positief: 
‘We noemden keizer Constantijn i.v.m. de kerstening van Europa. Dat pleegt tegenwoordig 
veel en meestal negatief te geschieden. Maar hij beoogde geen christelijke dictatuur, en zijn 
onttroning van de romeinse staatsideologie heeft vele heilzame ontwikkelingen op gang 
gebracht.’98  
De reeds genoemde Marcellus van Ancyra en Irenaeus van Lyon blijven belangrijk voor 
Berkhof, vooral omdat zij een tegengeluid vormen in het vroegkerkelijke denken over 

                                                 
95 Cf.: Ibid., 289. 
96 Cf.: H. Berkhof, De leer van de Heilige Geest (Nijkerk: Callenbach, 19652), 133. In dit werk refereert 
Berkhof ook kort aan de triniteitsopvattingen van Athanasius, de Cappadociërs, Tertullianus, Augustinus en 
Hilarius van Poitiers. (Ibid., 122-126.) 
97 Cf.: Berkhof, Christelijk Geloof, 331. 
98 Ibid., 498. 
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openbaring en geschiedenis en de triniteit. Irenaeus staat voor Berkhof aan het begin van 
een meer heilshistorische theologische traditiestroom, waarin het paradijs niet als 
volmaakte begintoestand wordt beschouwd en waarin er ruimte is voor de verheffing van de 
mens en de voltooiing van de schepping. De weg van Israël, het Oude en Nieuwe 
Testament worden door Irenaeus reeds verdisconteerd in zijn strijd tegen het Marcionisme. 
Tweemaal neemt Berkhof het volgende bekende citaat op in Christelijk Geloof: ‘Gloria 

enim Dei vivens homo; vita autem hominis visio Dei’.99  
Waar Irenaeus dus een bron van inspiratie lijkt te zijn op het gebied van de scheppingsleer, 
de antropologie, de triniteitsopvatting in relatie tot openbaring en geschiedenis, spreekt 
Berkhof na zijn Geschiedenis der Kerk nog maar weinig over een ander centraal begrip uit 
Irenaeus’ theologie, te weten de incarnatie.100  
Hoewel in materieel opzicht concrete studies over de Vroege Kerk in Berkhofs latere 
oeuvre ontbreken, blijkt uit diverse citaten dat in zijn dogmatiseren de actuele problemen en 
vragen voortdurend doordacht worden in het licht van Schrift en traditie. De waarde die 
Berkhof hecht aan de periode van de Vroege Kerk en de gehele kerkelijke traditie blijkt 
vooral uit zijn methode van dogmatiseren. In zijn Inleiding tot de studie van de dogmatiek 
stelt Berkhof dat de Bijbel niet gelezen kan worden los van het grote overdrachtsproces dat 
zich de eeuwen door in tal van kerken en confessies heeft voltrokken. Hij stelt: ‘Er gaat van 
Christus en van de Bijbelse getuigen een enorme ‘Wirkungsgeschichte’ uit. Daarin krijgt 
het werk van de heilige Geest gestalte.’101 Elke dogmaticus is volgens Berkhof afhankelijk 
van kerkhistorici om zijn eigen confessionele positie in te kunnen bedden in het geheel van 
de kerkgeschiedenis.  
 

‘Als de kerkgeschiedenis het veld is van de Geest en als de Geest waait waarheen hij wil, 
kan ons dogmatisch inzicht alleen in een voortdurende wisselwerking tussen Schrift en 
Traditie gevoed en gestructureerd worden. En van die Traditie zijn ook de zgn. ‘ketters’ niet 
a priori uitgesloten. Die naam werd immers telkens over en weer gegeven aan hen die 
buiten een bepaald groepsverband vielen. Vaak hadden zij veronachtzaamde of verdrongen 
waarheden uit te spreken. De dogmaticus mag deze mogelijkheid niet zonder nadere 
voorlichting door de kerkhistorici uitsluiten.’102  

 
Berkhof stelt dat de traditie niet slechts als ideeëngeschiedenis verstaan kan worden waaruit 
men eclectisch elementen op kan nemen in het eigen denken, maar dat de concrete context 
altijd verdisconteerd moet worden. Slechts dan kan door de kerkgeschiedenis heen een 
bepaalde continuïteit in denken en getuigen worden getraceerd. In zijn eigen theologiseren 
heeft Berkhof zelf ook steeds het brede verband van de kerkelijke traditie onderzocht al is 
hij tot een werkelijke bestudering van de periode van de Middeleeuwen na zijn 

                                                 
99 Cf.: Ibid., 167, 417.De verwijzing lijkt overigens niet correct te zijn, daar het citaat te vinden is in 
Irenaeus, Adversus Haereses IV 20, 7.  
100 Het is een vraag waard of Berkhof op deze wijze recht doet aan het geheel van Irenaeus’ theologie, 
omdat zijn denken over schepping, geschiedenis, voltooiing enz. ten nauwste verbonden lijkt te zijn met 
zijn begrip van incarnatie. Voor Irenaeus is de incarnatie het belangrijkste argument tegen de gnostici. 
Volgens Meijering is de incarnatie wellicht zelfs van meer betekenis voor Irenaeus dan het getuigenis van 
Jezus’ kruis en opstanding, omdat dit Christusgebeuren slechts heilsrelevantie heeft indien er sprake is van 
een werkelijke vleeswording. (Cf.: E.P. Meijering, Irenaeus - Grondlegger van het christelijk denken 
(Amsterdam: Balans, 2001), 117.) Tegelijkertijd moet bedacht worden dat Irenaeus leefde nog voordat alle 
grote christologische dogma’s werden opgesteld. Over Berkhofs latere visie op de incarnatieleer zal in de 
paragraaf over zijn christologie nader worden ingegaan. 
101 H. Berkhof, Inleiding tot de studie van de dogmatiek (Kampen: Kok, 1982), 21. 
102 Ibid., 39. 
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Geschiedenis der Kerk nooit gekomen. Zijn toenmalige beschrijving en evaluaties zijn 
duidelijk reformatorisch gekleurd en in die tijd is zijn denken tamelijk anti-rooms te 
noemen. Zijn houding ten opzichte van Rome verandert in de jaren zestig drastisch. En 
zeker voor vooruitstrevende theologen als Küng, Schoonenberg en Schillebeeckx heeft hij 
zeer veel waardering. Tot de meest geciteerde theologen in Christelijk Geloof behoort naast 
Luther en Calvijn echter ook Thomas van Aquino. Tevens blijft hij de middeleeuwen zien 
als de belangrijkste illustratie van het werk van de Geest en de vrucht van de 
zendingsarbeid van de kerk waardoor Europa eeuwenlang de gestalte is geweest die afweek 
van het ‘algemeen menselijk patroon’ daar waar het gehoorzaam was aan het evangelie. Het 
is na het oudtestamentische Israël het eerste grote voorbeeld van de structurele heiliging 
van de samenleving, zo stelt hij aanvankelijk in Christelijk Geloof.103  
Zijn vroegere evaluaties van kerkelijk verval in de eerste eeuwen keren nauwelijks terug in 
later werk. In zijn zoeken naar een theologie voor de atheïstische wereld van de tweede 
helft van de twintigste eeuw, blijkt Berkhof steeds meer afstand te nemen van een zeker 
antithetisch denken. In zijn geloofsleer benadrukt Berkhof juist de positieve ontwikkelingen 
van het vroegste christendom. Het christelijk geloof kent tal van afwijkingen van de 
gangbare heidense wereldvisie. Hij noemt  als vroegste elementen van de christelijke 
cultuur de vroegkerkelijke zorg voor armen en zieken en de ontzegging van het goddelijk 
karakter aan de Romeinse staatsmacht. Tevens worden in contrast met het Grieks-Romeinse 
mensbeeld waarden als dienst, nederigheid en zelfverloochening van groot belang. Voorts 
worden in het christelijke Europa arbeid en verantwoordelijkheid gethematiseerd en komt 
er sterkere nadruk op de principiële gelijkheid van de mens. Zorg voor de enkeling en het 
ontstaan van sociale gerechtigheid binnen een democratisch staatsbestel is het vervolg van 
deze ontwikkeling geweest.104  
 

‘Naast de zorg voor het onderliggende en de ont-sacralisering van de gevestigde orde moet 
als derde grondelement de ontgoddelijking van de natuur worden genoemd, die ruimte 
maakte niet alleen voor natuuronderzoek, maar ook voor een steeds ingrijpender 
natuurbeheersing. En dat alles vindt plaats binnen een besef dat de mensheid een 
geschiedenis doormaakt waarin ze op weg is naar een betere toekomst, die haar tegelijk 
beloofd en tot taak gesteld is. Europa heeft de statica van de vroegere culturen verlaten. De 
noties van liefde, verzakelijking en doelgerichte geschiedenis hebben deze cultuur 
dynamisch, emancipatorisch en expansief gemaakt. Ze richt zich alzijdig op de 
ontwikkeling en de humanisering van het menselijk bestaan.’105 

 
Berkhof meent dat de Europees-amerikaanse cultuur in haar kenmerken van 
individualisering, humanisering, socialisering, verzakelijking en toekomstgerichtheid, 
gezien kan worden als doorwerking van het evangelie in de geschiedenis. Vanaf de vijfde 
druk van Christelijk Geloof vult Berkhof deze typering aan met de observatie dat de 
westerse samenleving inmiddels vergaand geseculariseerd is en losgeraakt is van haar 
christelijke wortels en stelt hij dat de rol van Europa overgenomen lijkt te worden door de 
voormalige koloniën in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De parallellie met het 
oudtestamentische Israël wordt niet meer expliciet vermeld.106 

                                                 
103 H. Berkhof, Christelijk Geloof (Nijkerk: Callenbach, 1973), 532. 
104 Berkhof ontleent naar eigen zeggen deze typering van Europa als afwijking van het algemeen menselijk 
patroon aan Jan Romein, Aera van Europa. De europese geschiedenis als afwijking van het algemeen 

menselijk patroon (1954).  Voor de geschetste ontwikkeling, Cf.: Ibid., 531-532. 
105 Ibid., 532. 
106 Berkhof, Christelijk Geloof, 498. 
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Niet enkel in diachrone zin heeft Berkhof het geheel van de christelijke traditie willen 
bezien. Voor wat betreft de contemporaine theologie oriënteerde hij zich aanvankelijk op de 
Duitstalige theologie en Tillich, maar sinds de jaren zestig kreeg hij meer aandacht voor de 
Angelsaksische traditie. Middels zijn betrokkenheid bij de oecumenische beweging en het 
dogmatisch werkgezelschap in Nederland kreeg hij eveneens steeds meer contact met 
rooms-katholieke theologen als Schoonenberg en Schillebeeckx. Tevens weet hij zich door 
W. Pannenberg in positief-kritische zin beïnvloed. Bijzonder interessant voor zijn eigen 
theologische ontwikkeling is voorts vooral zijn verhouding tot Schleiermacher en Barth die 
hieronder nog nader wordt besproken.  

5.3 Berkhofs visie op de kerk in Nederland in de twintigste eeuw 

5.3.1 Kerkelijke eenheid in Nederland  

Nu beschreven is hoe Berkhof is uitgegroeid tot een oecumenisch theoloog en op welke 
wijze de Vroege Kerk zijn theologie heeft beïnvloed, zoomt deze paragraaf in op de tijd 
vlak na de Tweede Wereldoorlog. Zoals gezegd heeft Berkhof zich net als Noordmans en 
Van Ruler diepgaand betrokken gevoeld bij het reorganisatieproces van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. En evenals zij zocht hij naar richting in de grote vraagstukken omtrent de 
belijdenis van de kerk en de verhouding tussen kerk en wereld. Tevens bezinnen zij allen 
zich op de toekomst van Europa in het licht van zijn geschiedenis. Berkhofs visie op deze 
problemen zullen nu belicht worden, beginnende bij de positie van ‘het christelijke 
Europa’. 
Omstreeks 1948 verschijnt er een werkje van Berkhofs hand onder de titel Europa de 

verloren zoon. Hij past hier de Bijbelse gelijkenis van de verloren zoon toe op de 
geschiedenis van de kerk in Europa in de moderne tijd. Sinds de achttiende eeuw breekt de 
geest van de secularisatie volgens hem met kracht door en ontstaat er een breuk in het 
corpus christianum, waardoor kerk en wereld uiteen gaan. De mondige, autonome 
Europese mens verlaat als de jongste zoon het Vaderhuis en zo komt er een Europese 
cultuur tot stand die in de negentiende eeuw tot grote hoogte zal stijgen op het gebied van 
wetenschap, techniek, industrialisatie, kolonisatie, handel, verkeer, literatuur en filosofie.107 
In de oorlogen van de twintigste eeuw, sterven in de concentratiekampen zowel de 
christelijke als de humanistische waarden. Europa zit als de jongste zoon in hongersnood 
bij de varkens en verkeert in totale chaos en vervreemding.  
Vanuit deze gelijkenis tracht Berkhof het wezen en de roeping van de Kerk te bepalen. Zij 
moet zijn als de Vader uit de parabel, die de zoon niet achterna gaat de wereld in. In die zin 
is er sprake van een antithese. Maar deze antithese impliceert geen breuk tussen Kerk en 
wereld, want de Vader staat dag aan dag op de uitkijk en hij wacht op de terugkeer van de 
verloren zoon. De Kerk loopt echter het risico om te zijn als de oudste zoon. Die heeft de 
antithese tot het isolement verheven en wordt zo ongehoorzaam aan de Vader:  
.  

‘De oudste zoon is de mogelijkheid binnen de Kerk, om valse Kerk te worden. Deze 
mogelijkheid zal zich dan als werkelijkheid openbaren, wanneer een vastgelopen wereld 
weer op zoek gaat naar het Vaderhuis. Daarom is dit dé grote verzoeking der Kerk in het 
tijdsgewricht, waarin Europa nu verkeert. En naar de mens gesproken hangt de toekomst 
van Europa er van af, of de Kerk zich als de ware Kerk of als de oudste zoon zal 
openbaren.’108 

                                                 
107 Cf.: H. Berkhof, Europa de verloren zoon (Den Haag: Voorhoeve, [1948]), 11. 
108 Ibid., 27-28.  
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Berkhof meent dat Europa zich na de oorlog op een keerpunt in de tijd bevindt, waarin de 
verhouding tussen Kerk en wereld opnieuw bepaald kan en moet worden. Op de Kerk rust 
de zware verantwoordelijkheid om de wereld op te roepen tot de waarheid. De antithese 
waar de jongste zoon aanvankelijk voor kiest, wordt opgeheven in de barmhartigheid van 
de liefhebbende Vader. Maar dan blijkt dat de eersten de laatsten worden en ontdekt de 
barmhartigheid van de Vader de antithese in de houding van de oudste zoon. Heel Berkhofs 
verdere denken over de verhouding tussen kerk en wereld kan getypeerd worden in de 
woorden ‘antithese’ en ‘solidariteit’, die volgens hem ten diepste en ten laatste samenvallen 
in het verbond tussen God en mensen.  
De waarachtige houding van de Kerk in de wereld heeft Berkhof ontdekt in de gestalte van 
de Bekennende Kirche in Duitsland. Hij stelt dat er in de aanloop tot, maar zeker tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland eveneens een Bekennende Kirche is gegroeid. Na de 
oorlog zet hij er zich voor in dat deze gestalte van kerk-zijn wordt gecontinueerd. Waar na 
de oorlog vele kerkelijke richtingen in Nederland de vooroorlogse stellingen weer menen te 
kunnen betrekken, blijkt dit voor de Hervormde Kerk onmogelijk te zijn. De ethischen en 
confessionelen zien het als hun taak om van de Nederlandse Hervormde kerk blijvend een 
belijdende kerk te maken.109 De synthese tussen deze twee richtingen noemt Berkhof de 
middenorthodoxie. Deze groep is de drijvende kracht achter de vorming van de nieuwe 
kerkorde. Voor Berkhof is met name artikel 10 van deze orde van groot belang en ook 
typerend voor zijn eigen theologie. Daarin wordt gesteld dat het hedendaagse belijden 
gehoorzamen moet aan de Heilige Schrift en in gemeenschap dient te staan met ‘de 
belijdenis der vaderen’.110 Ook de zendingsgedachte die verwoord wordt in artikel 8 over 
het apostolaat van de Kerk, is hem dierbaar. 
In 1952 doet Berkhof in zijn Crisis der middenorthodoxie een hartstochtelijke oproep aan 
de middenorthodoxie om haar verantwoordelijkheid werkelijk te dragen en het wezen van 
de Kerk getrouw gestalte te geven in de moderne wereld.111 Juist het belijdende gehalte van 
de middenorthodoxie lijkt aan kracht in te boeten. Daarom moet zij volgens hem opnieuw 
leren wat solidariteit met de moderne wereld inhoudt.112 Daarnaast dient er een verdieping 
te komen van het geestelijke leven wat tevens impliceert dat de prediking inhoudelijk aan 

                                                 
109 Cf: ‚Nur für die Hervormde Kirche war das von der Vorgeschichte her, besonders den dreißiger Jahre, 
nicht möglich. Für sie fing mit der Befreiung eine neue Epoche an. Sie hatte jetzt die dritte Möglichkeit 
zwischen Liberalismus und Konfessionalismus erlebt. Für sie war der Weg der Bekennenden Kirche nicht 
nur ein ihr durch die Notlage aufgezwungener, sondern die Lösung ihres eigenen Grundproblems.’ 
(Berkhof, Die Bekennende Kirche in den Niederlanden, 203.) 
110 Cf.: Kerkorde der Nerderlands Hervormde Kerk van 1951, artikel X,1: ‘In dankbare gehoorzaamheid 
aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regel des geloofs doet de gehele Kerk, ook in haar 
ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap met de belijdenis der vaderen en in het besef van haar 
verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van 
de zelfopenbaring van de Drieënige God.’ 
111 Volgens Berkhof zijn er vanaf de Reformatie drie groepen binnen het Nederlands protestantisme 
gegroeid. De jongste groep wordt gevormd door de calvinisten. Het calvinisme nam de leiding binnen de 
kerk op zich, maar het heeft de kerk niet naar een hogere eenheid weten te brengen. Het modernisme kreeg 
in de negentiende eeuw de kans, maar slaagde evenmin om het wezen van de kerk werkelijk tot uitdrukking 
te brengen. In de twintigste eeuw rust de taak nu op de middenorthodoxie – de synthese tussen de ethische 
richting en de confessionelen – om dat te doen waar de beide andere groepen faalden. (Cf.: H. Berkhof, 
Crisis der middenorthodoxie (Nijkerk: Callenbach, 1952), 16. 
112 Cf.: ‘Zij zullen de kerkelijke vormen radicaal moeten gaan herzien, zodat de Kerk niet slechts is 
afgestemd op een steeds kleiner en ouder wordende sociale middengroep, maar het geestelijk tehuis kan 
worden van de georganiseerde arbeider en de atoomgeleerde, de boer en de officier bij de luchtmacht, de 
journalist en de grootindustrieel, de huisvrouw en de politicus.’ (Ibid.) 
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kracht moet winnen.113 Voor deze tweeledige opdracht heeft de middenorthodoxie de steun 
nodig van de vrijzinnigheid voor wat betreft de eerste taak en van de Gereformeerde Bond 
voor de tweede.114 Op deze wijze meent Berkhof dat de middenorthodoxie de geestelijke 
eenheid binnen de Hervormde kerk kan versterken. De crisis van de middenorthodoxie ligt 
hierin besloten dat ze in de naoorlogse tijd dreigt te vervallen in een Amerikaans activisme 
dat vooral tot oppervlakkigheid, verveling en uitputting leidt. Wet en Evangelie dienen 
altijd samen te gaan, want zonder dat verschraalt het apostolaire gehalte van de Kerk en 
vormt de Kerk eerder een blokkade in de beweging van de Geest dan dat zij daar ten volle 
ruimte aan geeft. Daarom moet zij haar historische roeping verstaan en streven naar meer 
geestelijke verdieping.115  
Berkhof is tevens uit op een hernieuwd contact met de Gereformeerden kerken in 
Nederland. Ook in dit gesprek ziet hij een vooruitstrevende rol voor de middenorthodoxen, 
omdat die in een bepaald opzicht het meest verwant zijn met de Gereformeerden: ‘Zij 
begrijpen elkaar als twee geestelijke bewegingen die vanuit eenzelfde gereformeerde 
traditie met hetzelfde probleem bezig zijn: de plaats en de roeping van Christus’ Gemeente 
in een geseculariseerde samenleving.’116 Hij wil de ernst waarmee de Gereformeerden de 
waarheidsvraag behandelen ten volle handhaven, zonder echter in de gereformeerde 
antithese te vervallen. Die positie van het isolement was wellicht vruchtbaar in de 
negentiende-eeuwse situatie, maar kan dat niet meer zijn in de twintigste-eeuwse 
constellatie, aldus Berkhof.117 Vandaar dat hij, hoewel hij de grondslagen afwijst, 
waardering kan hebben voor Kuypers leer van de gemene gratie omdat op deze wijze een 
verbinding tussen de Kerk en de wereld gelegd kan worden.118 Maar de verbinding met de 

                                                 
113 Op zijn scherpst geformuleerd loopt de middenorthodoxe prediking het risico om ‘genade zonder 
gericht, verlossing zonder dankbaarheid, vreugde zonder vrees, voorzienigheid zonder gebod’ te 
verkondigen. (Cf.: Ibid., 43.) 
114 Voor Berkhofs eigen dialoog met de Gereformeerde Bond kan vooral gewezen worden op zijn 
briefwisseling met G. Boer. (Cf.: H. Berkhof en G. Boer, Gedachtenwisseling – over positie en problemen 

van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk (Den Haag: Boekencentrum, 1956).) 
115 Cf.: ‘Wanneer de middenorthodoxie het slachtoffer wordt van de na-oorlogse vervlakking, dan zal zij 
niet in staat zijn, het levend geestelijk centrum der Hervormde Kerk te blijven. Dan zal zij dus ook haar 
samenbindende en integrerende functie tussen links en rechts niet kunnen uitoefenen. En als gevolg daarvan 
zal deze derde en naar de mens gesproken laatste mogelijkheid om de Hervormde Kerk te stempelen en tot 
een geestelijke eenheid te maken, verijdeld worden. Wij weten dat God duizend mogelijkheden heeft 
wanneer wij er geen enkele meer zien. Maar wij moeten ook en vooral weten, dat ons in deze ure der 
kerkgeschiedenis een verantwoordelijkheid op de schouders is gelegd, die wij niet dan met zware schuld 
kunnen geringschatten en veronachtzamen.’ (Berkhof, Crisis der middenorthodoxie, 61-62.) 
116 H. Berkhof, 'Gereformeerden en hervormden - een ontmoeting,' Wending 10 (1955-1956), 68. 
117 Cf.: ‘De Gereformeerden zullen m.i. dieper in de eigen eeuw en haar noden moeten ingroeien. Dan 
zullen ze ontdekken, dat deze een andere benadering behoeft dan de stoer-afwijzende van de vorige eeuw; 
en ook dat in deze periode van oecumeniciteit de trouw aan het Woord Gods niet zo onbevangen met de 
gereformeerde belijdenisgeschriften kan worden vereenzelvigd.’ De Hervormden verstaan de eigen tijd 
beter. ‘Maar zij zijn vaak zozeer mee-bewogen, zo modern zèlf, dat hun greep namens het Evangelie op de 
tijd, dan de barmhartige helderheid en strengheid mist. Dit wordt versterkt door onze traditie als 
reglementenkerk in de 19de eeuw. Wij huiveren terug voor radicale beslissingen, wij houden graag alles vast 
en geven graag aan alle inzichten en richtingen een plaats.’ (Ibid., 75-76.) 
118 Cf.: H. Berkhof, 'Neocalvinistische theologie van Kuyper tot Kuitert,' in: Geloof dat te denken geeft - 

Opstellen aangeboden aan Prof. dr. H.M. Kuitert, red. K.U. Gäbler e.a. (Baarn: Ten Have, 1989), 37. 
Berkhof is van mening dat Kuyper de verbondenheid van de gemeente met de wereld slechts vanuit het 
perspectief van de schepping heeft bezien. Omdat slechts de algemene genade en niet de genade zelf de 
gedachte van de antithese weerspreekt in Kuypers denken, heeft hij geen werkelijk tegenwicht kunnen 
bieden tegen de strikte antithese-ideologie. (Cf.: H. Berkhof, 'Antithese en solidariteit,' Wending 11 (1956), 
398.) 
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wereld ligt volgens Berkhof niet slechts in de gemene gratie, maar in de genade als zodanig. 
Dit heeft Hoedemaker benadrukt in zijn kritiek op Kuyper en deze tonen klinken door in het 
Herderlijk Schrijven binnen de Hervormde Kerk.  
De dubbele taak die Berkhof voor de middenorthodoxie ziet weggelegd in relatie tot de 
Gereformeerde Bond en de vrijzinnigen, krijgt in relatie tot de Gereformeerde Kerken een 
ander accent. Wanneer de middenorthodoxie de beide taken namelijk vervult, blijkt er geen 
onderscheid meer te zijn tussen solidariteit en geloofsverdieping. Daarom voert Berkhof de 
hervormde nadruk op deze verdiepte solidariteit op als tegenwicht tegen de gereformeerde 
invulling van de antithese. Deze solidariteit wordt zo tot antithese van de gereformeerde 
antithese, waardoor deze laatste wordt opgeheven. Gereformeerden en hervormden dienen 
zo gezamenlijk de belijdenis van de vaderen in rapport te brengen met de moderne tijd.119 
Dit alles vanuit het besef dat de christelijke gemeente in de wereld haar gekruisigde en 
opgestane Heer representeert. Deze relatie wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door de 
antithese van het kruis. Wil de Kerk haar solidariteit met de wereld benadrukken dan 
ervaart zij haar vervreemding met de wereld. Het apostolaat van de Kerk betekent dan ook 
een lijdenssituatie. ‘God is de God der solidariteit, maar juist zo is Hij antithetisch 
werkzaam in een eigengerechtigde kerk en een zelfvoldane wereld.’ 120 Daarom moeten alle 
partijen binnen het Nederlandse protestantisme weer onbevangen in de wereld Jezus als 
Heer belijden.121 De Kerk als het lichaam van Christus wordt dan de proeftuin van de 
nieuwe humaniteit waar de nieuwe gemeenschap en het vernieuwde mens-zijn tot 
uitdrukking gebracht kan worden. Het anders-zijn van de Kerk ten opzichte van de wereld 
is geen doel in zichzelf, maar een getuigenis aan en een uitnodiging tot de wereld:  
 

‘Antithese tòt en solidariteit mét de wereld komen dus niet op elkaar in mindering, maar 
zijn zijde en keerzijde van dezelfde werkelijkheid. De kerk mag en moet iets aparts zijn in 
de wereld. Maar zij moet zich voortdurend afvragen of ze dit ook ten overstaan van de 
wereld is, of haar zijn nog kan overkomen als een oproep dan wel tot een van de wereld 
afgewende geheimtaal verworden is.’122 

 

                                                 
119 Vanuit deze overtuiging is Berkhof met grote aandacht betrokken bij het werk van vooraanstaande 
gereformeerde theologen als Berkouwer en Kuitert. Berkhof ziet het als één van Berkouwers grootste 
verdiensten dat hij de Gereformeerde Kerken ‘voor de afgrond van het scholastieke denken heeft 
weggetrokken. Tevens prijst hij de oecumenische werking van zijn theologie. Cf.: H. Berkhof, 'De methode 
van Berkouwers theologie,' in: Ex auditu verbi, red. R. Schippers e.a. (Kampen: Kok, 1965), 53-54. 
120 Cf.: ‘Staan in de apostolische successie en staan in het apostolaat betekent: staan in het lijden. Maar het 
Hoofd is niet alleen gekruisigd. Hij is ook opgestaan en zo aan de gemeente als een Hoofd over alles 
gegeven. Hoewel zijn opstandingsheerlijkheid als anticipatie der voleinding, in deze bedeling slechts een 
ogenblik zichtbaar wordt, in tegenstelling tot het lijden, is ook zij een werkelijkheid, die van het Hoofd uit 
het lichaam doorstraalt. Het is er als een vluchtige, maar telkens terugkerende voorsmaak der overwinning, 
midden in het lijden.’ (Berkhof, 'Antithese en solidariteit,' 395.)  
121 Cf.: ‘Solidariteit wordt een holle leuze als ze niet wordt opgenomen ìn en ondergeschikt gemaakt ààn een 
onbevreesde oriëntatie op de Heer zelf. Dit klinkt vanzelfsprekender dan het is. Door de eigenaardige 
historische ontwikkeling in Nederland hebben wij in de verhouding tot de wereld onze onbevangenheid 
verloren. Dat geldt van alle partijen in ons protestantse kamp. Wij zijn bang voor wereldgelijkvormigheid of 
juist voor gereformeerd antithese-denken, en wij hervormden zijn in elk geval bang om niet “goed 
hervormd” te handelen. Van die angsten moeten wij af. Anders blijven wij in het diensthuis der ideologieën 
zitten.’ (Ibid., 402.) In deze oproep van Berkhof aan de diverse kerkelijke richtingen klinkt de geest van de 
Barmer Thesen door. Berkhof verstaat de aanhef als kern van deze verklaring: ‘Uns fügt zusammen das 
Bekenntnis zu dem einen Herrn der einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche.’ (Berkhof, 'De 
hervatting van een confessioneel gesprek,' 120.) 
122 Berkhof, Christelijk Geloof, 406. 
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Berkhof onderbouwt zijn oproep aan de diverse kerkelijke richtingen in Nederland om te 
streven naar zichtbare eenheid met een beroep op het geloofsgegeven dat God zelf één is. 
En Jezus als Heer en Hoofd van de gemeente heeft slechts één lichaam.123 ‘Niemand 
behoeft te vrezen, dat deze eenheid eenvormigheid zou zijn. Zoals God één is, niet ondànks 
maar ìn de rijkdom van zijn Drievuldigheid (die immers drie-éénheid is), zo is ook de 
Gemeente één in de veelheid en volheid van Geestesgaven en geloofsaccenten.’124 De 
eenheid van de Kerk is gegrond in het getuigenis van de apostelen dat Jezus de Heer is. 
Daarom is het streven naar oecumene geen verlies aan waarheid, maar leidt het juist tot een 
dieper verstaan van de waarheid. Want de eenheid is Gods eigen zaak die in de eerste plaats 
om gehoorzaamheid vraagt. In elk spreken over de eenheid van de Kerk ligt het primaat bij 
de trouw van God, die in weerwil van elk menselijk activisme en falen zijn weg gaat. De 
geschiedenis van de Kerk is echter wezenlijk een verbondsgeschiedenis. Daarom wordt het 
menselijk handelen niet veronachtzaamd, maar wordt het als antwoord op Gods roeping 
geïmplementeerd in de weg die God met zijn Kerk gaat. De gegronde verwachting van de 
eenheid van de Kerk ligt besloten in het gebed van Jezus om de eenheid van allen: 
 

‘Zowaar Christus gebeden heeft en zowaar God één is, zó waar kan de gedeeldheid der 
Gemeente, die wij voor ogen hebben, nooit het laatste zijn. Alleen wie dit gelooft, houdt het 
uit in de naargeestigheid en de verschrikkelijkheid van deze verdeeldheid; alleen hij ook 
heeft de kracht om van de eenheid te getuigen en voor de eenheid te werken.’125  

 
Christus’ bede om eenheid is daarom zowel belofte als opdracht.126 Berkhof meent dat de 
eenheid van Gods gemeente binnen het geschiedenisverloop te verwachten is. Deze eenheid 
in gehoorzaamheid impliceert dat de verschillende kerken zowel elke gedachte van 
absolutisme als van relativisme moeten laten varen. Hij bespeurt in de Rooms-katholieke 
kerk, in de Oosterse orthodoxie, maar ook bij de Lutherse landskerken en bijvoorbeeld bij 
vrijgemaakte Gereformeerde kerken absolutistische tendensen. Relativisme herkent hij 
vooral bij de zogenaamde ‘vrije kerken’, maar ook in de Anglicaanse kerk en in de 
‘pluriformiteitsleer’ van Abraham Kuyper. Zowel het absolutisme als het relativisme gaan 
uit van een foutief waarheidsbegrip, aldus Berkhof. De waarheid kun je namelijk niet 
geheel of ten dele bezitten. ‘De Waarheid is de persoon en het werk van Jezus Christus. Hij 
staat boven de Kerken. Wie zich gelovig en gehoorzaam tot Hem keert, zoals Hij in het 
Schriftgetuigenis tot ons komt, krijgt aan de Waarheid deel.’127 De kerken dienen daarom 

                                                 
123 Cf.: ‘Wij ontkomen er niet aan om het ware lichaam van Christus als een tegelijk engere èn wijdere 
gemeenschap dan de zichtbare Kerk, van de laatste te onderscheiden. Aam zulk onderscheiden ontkomt 
geen enkele dogmatiek, ook niet die van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar deze onderscheiding is voor het 
geloofsdenken een grensbegrip, geen uitgangspunt. Uitgangspunt is, dat de Gemeente een zichtbare 
werkelijkheid is, zowaar als wij zichtbare mensen zijn en zowaar als het Woord vléés is geworden. Een 
onzichtbare Kerk (Vergadering!) is een tegenspraak in zichzelf.’ (H. Berkhof, Gods éne kerk en onze vele 

kerken (Nijkerk: Callenbach, [1953]), 16.) 
124 Ibid., 14. 
125 Ibid., 21. Berkhof stelt zelfs: ‘Hominum confusione Dei providentia ecclesia regitur! Als de breuken niet 
buiten God omgaan, dan moeten ze dus in zijn raad ook een bedoeling hebben. Deze gewaagde gedachte 
kunnen wij niet ontwijken. Ze is onmiddellijk in de belijdenis van Gods souvereiniteit besloten. Maar: als 
belíjdenis! Niet als een theorie!’ (Berkhof, Gods éne kerk, 38.) 
126 Cf.: Er is een onmiskenbare protestantse neiging om de menselijke onvanzelfsprekendheid tegen de 
goddelijke vanzelfsprekendheid uit te spelen, met een beroep op de werkelijkheid van de zonde, de 
onverenigbaarheid der confessionele verschillen of de “onzichtbare Kerk”. Tegen deze neiging is dit boekje 
gericht. Want zij miskent het merk van Gods handelen, de kracht van zijn beloften en de klem van zijn 
opdracht.’ (Berkhof, Gods éne kerk, 22.) 
127 Ibid., 52. 
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met elkaar in gesprek te treden, wat een wezenlijke bekering inhoudt. Elke kerk moet 
bereid zijn zichzelf op te heffen en op te gaan in het ene lichaam van Christus.128 Een ieder 
moet zich openstellen voor de Geest die de Kerk leidt en de harten bekeert. De eenheid 
begint dan ook in het kerkelijk leven zelf, bij de gelovigen, de plaatselijke gemeenten en 
pas in latere instantie is zij het werk van commissies en synodes.129 Eenheid in Woord en 
sacrament is van het grootste belang en daarom dringt Berkhof aan op gemeenschappelijke 
avondmaalsviering en kanselruil.130  

5.3.2 Kerk en secularisatie 

In Christus de zin der geschiedenis is secularisatie voor Berkhof een ambivalent begrip, dat 
hij duidt als een ‘christelijk-antichristelijk’ verschijnsel. Het secularisatieproces kan positief 
geduid worden als een vrucht van de zending. Het is de ‘in de cultuur geprojecteerde 
bekering, de kerstening van het leven’. Door het werk van de Geest vindt er een 
verdergaande ontgoddelijking plaats van de wereld. Daar waar de macht van het 
naturalisme door de zending verbroken is, doortrekt het heil de gehele werkelijkheid. Maar 
de bevrijding van het leven die nu teweeggebracht is, kan zich naar twee zijden 
ontwikkelen. ‘De gevangene van de natuur kan mondig geworden een kind van God 
worden, maar evengoed zich de rol van tegengod aanmeten.’131 Deze laatste mogelijkheid is 
de anti-christelijke zijde van het verschijnsel secularisatie. Niet God, maar de autonome 
mens is daar het hoogste goed. Deze mens verliest het besef van de zin der geschiedenis in 
zijn streven naar zelfverwerkelijking. Berkhof spreekt van een ‘plat evolutionisme’. Deze 
vorm van secularisatie is volgens Berkhof de grootste vijand van de theocratische 
levensorde.  
Christelijke en anti-christelijke secularisatie laten zich echter maar moeilijk scheiden. 
Vooral ook omdat niet-christenen soms bijdragen aan de christelijke secularisatie, daar 
waar de kerk vasthoudt aan oude naturalistische levenspatronen. Berkhof noemt hier als 
voorbeeld argwaan van de kerk tegenover de techniek in de moderne tijd132. In die zin 
bestaat er een wederkerigheid in de verhouding tussen kerk en wereld: ‘En al kiezen we dan 
voor de kerk, omdat zij het ene nodige heeft vastgehouden dat in de wereld verloren ging, 
we dienen goed te weten, dat niet alleen de wéreld via de kèrk door God wordt onderwezen, 

                                                 
128 Cf.: ‘Weer persoonlijk en concreet uitgedrukt: ik begeer de opheffing van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en haar overgang in het wijdere verband van tenmìnste “de Evangelische Kerk in Nederland”. Wie 
niet bereid is om zo zijn eigen Kerk te zien sterven, opdat dé Kerk leve, moet niet aan het oecumenisch 
gesprek deelnemen.’ (Ibid., 59.)  
129 Deze opvatting dat de oecumene met name uitdrukking moet krijgen in het gemeenteleven is tevens een 
zorg van de Wereldraad van Kerken. Berkhof zegt bijvoorbeeld: ‘Evanston heeft de oecumenische 
beweging dichter bij de gemeenten gebracht. Toch leeft in de Wereldraad in toenemende mate het gevoel, 
dat al de arbeid pas zin krijgt, als ze nog meer dan tot nu toe zich vruchtbaar betoont voor het dagelijkse 
gemeenteleven.’ (H. Berkhof, 'Een jaar na Evanston,' Wending 10 (1955-1956), 483.) 
130 Cf.: Berkhof, Gods éne kerk, 67. De in deze paragraaf besproken thematiek omtrent de verhouding 
tussen waarheid, eenheid, woord en sacrament keert terug op de tweede Assemblee van de Wereldraad van 
Kerken in Evanston 1954. Cf.: H. Berkhof, 'De Kerk en de Kerken in Evanston,' Wending 9 (1954-1955), 
549. 
131 H. Berkhof, Christus de zin der geschiedenis (Nijkerk: Callenbach, 1957), 85. 
132 In zijn artikel ‘De theologie tussen Cassandra en Hananja’ zegt hij: In het verlengde van deze revolutie 
tegen het naturalisme liggen het natuuronderzoek en de techniek. De theoloog ziet een ongekende 
uitvoering van de scheppingsopdracht om zich heen. Bovendien heeft hij nog steeds in de kerken te strijden 
tegen resten van naturalistisch denken bij vele christenen, die God meer in de grillige natuurmachten dan in 
de manipulerende mens aan het werk menen te zien. (in: Berkhof, H., Bruggen en bruggehoofden, 
Callenbach, Nijkerk 1981,112.) 
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maar dat ook de kèrk via de wéreld door God wordt onderwezen.’133 Daar waar de 
secularisatie echter wordt losgemaakt van haar theocratische achtergrond, kan zij tot niets 
anders leiden dan tot anarchie en nihilisme. De Christusprediking is volgens Berkhof het 
enige antidotum tegen dit gevaar.  
Het probleem van zijn tijd is dan ook juist in de verkondiging scherp voelbaar, omdat de 
kerk er amper nog in lijkt te slagen om aan de moderne mens de relevantie van het 
evangelie voor het dagelijks leven te verduidelijken.134 Naar zijn idee is de twintigste-
eeuwse mens de aandacht voor het innerlijke leven kwijtgeraakt en leeft hij vooral een 
‘veruiterlijkt bestaan’.135 De prediking richt zich van oudsher echter vooral op het innerlijk 
van de mens en drukt zich ook uit in taal die daarop is gericht. Maar de aloude woorden 
landen niet meer bij de moderne hoorder.136 Berkhof ziet hier een breuk met de voorgaande 
geslachten die teruggaan van de negentiende eeuw tot op Augustinus, de vader van het 
Europese christendom die het innerlijk zo centraal in de geloofsbeleving heeft geplaatst. 
Het innerlijk als reflectie van het goddelijke licht kan niet langer het aanknopingspunt zijn 
voor de prediking. De hedendaagse mens zal langs een andere weg met het evangelie in 
aanraking moeten worden gebracht en Berkhof meent dat de Bijbel zelf deze weg wijst. 
Paulus slaat volgens hem een andere toon aan in brieven die meer expliciet tot de heidenen 
zijn gericht, zoals die aan de gemeente van Kolosse en Efeze, dan wanneer hij zich richt tot 
de christenen uit de joden zoals in de Romeinen- en Galatenbrief. Hij spreekt dan niet over 
de bevrijding van de joodse wet, maar hij verkondigt de bevrijding van de machten voor 
een ieder die in Christus gelooft als Heer van de kosmos.137  
Op vergelijkbare wijze kan aan de moderne mens de bevrijding worden verkondigd van 
machten als de traditie, arbeid, mode, techniek, welvaart en de angst. Dan komt het kruis 
van Christus als ontdekking van de machten en met name zijn opstanding als overwinning 
op de machten centraal te staan in de prediking.138 De bevrijde mens verhoudt zich geheel 
anders tot zijn medemens, de wereld en zichzelf, omdat hij zich mens tegenover God weet. 
Het is een leven in dankbaarheid en vrijheid. Zo meent Berkhof hetzelfde evangelie te 

                                                 
133 Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 89. 
134 Cf.: H. Berkhof, 'Die kirchliche Verkündigung in einer religionslosen Umwelt,' Monatschrift für 

Pastoraltheologie 45 (1956), 321. 
135 Cf: ‘Im 20. Jahrhundert ist die Innerlichkeit im Verschwinden begriffen. Das ist die natürliche 
Konsequenz der Säkularisation. In der „great society“, welche sich jetzt in einer erstaunlichen Uniformität 
über die ganze Welt ausbreitet, wächst ein Menschentypus heran, dem die Innerlichkeit unbekannt ist. 
Dieser Mensch lebt kaum mehr in einem Verhältnis zu Gott und zu sich selbst, sondern fast nur in einem 
Verhältnis zu der Dingwelt und einigermaßen zu den Mitmenschen. Arbeit, Beruf, Liebe, Ehe, Geld, 
Wohlfahrt, technische Hilfsmittel, Vergnügungsreise und Freizeitgestaltung bestimmen sein Leben.’ (Ibid., 
322.) 
136 Cf.: ‘Wir reden über Sünde, Gesetz, Zorn Gottes, Reue, Vergebung, Rechtfertigung, Frieden mit Gott, 
Gebet, Hingabe usw., und das alles gehört in der Weise, wie wir es meistens vorstellen, der Innerlichkeit 
an.’ (Ibid.) 
137 Cf.: ‘Die Juden sind unter dem Gesetz versklavt so wie die Heiden unter anderen Weltelementen, die 
zugleich da, wo Christus nicht bekannt ist, eine bewahrende Wirkung über die unmündige Menschheit 
ausüben. Man könnte bei diesen στοιχεια an die Funktion denken, die Stamm, Familie, Polis und Staat bei 
vielen Völkern ausübten. Das Eigentliche, worum es Paulus geht, ist die Botschaft: Christus hat uns aus 
dieser extra Christum notwendigen Herrschaft befreit. Ihr seid keine Sklaven der Weltelemente, sondern 
Söhne Gottes. Und jetzt sollt ihr als freie Söhne wandeln! Das ist die Weise, in der Paulus nicht zu den 
Juden, sondern zu den Heiden redet.’ (Ibid., 324.) 
138 Cf: ‘Es ist klar, daß eine Evangeliumspredigt unter dem Aspekt der Mächte und des Sieges über 
dieselben mehr als die traditionelle Predigt die Auferstehung Christi in den Mittelpunkt rücken wird.’ (Ibid., 
325.) 
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kunnen verkondigen op een wijze die aansluit bij de moderne werkelijkheidsbeleving.139 
Zijn theologie kan dan ook worden verstaan als een voortdurende zoektocht om de inhoud 
van de traditionele theologie verstaanbaar te maken voor de moderne tijd.140 Zowel de 
elementen van de innerlijkheid als van de wereldlijkheid behoren tot de ene openbaring. 
Daarom is een bredere hermeneutiek nodig om aan de zendingsopdracht te voldoen: het 
evangelie te prediken tot de einden van de aarde en dat in alle tijden.  
Berkhof wil het probleem van de secularisatie serieus nemen, maar dat betekent ook dat 
enige relativering nodig is. Volgens hem stelt de secularisatie de kerk ten diepste niet voor 
een nieuw probleem: het verschijnsel is gegeven met de boodschap van het evangelie 
zelf.141 De ongeloofwaardigheid van het evangelie krijgt slechts een actuele gestalte in deze 
tijd van natuurwetenschappelijke, technologische, politieke en sociale emancipatie. Het is 
zaak om op de uitdagingen van deze tijd te reageren. In de jaren zestig lijkt zich een tweede 
Aufklärung door te zetten. Dat schept een nieuw hermeneutisch probleem: ‘Voor velen 
betekent dat concreet, dat we terecht zijn gekomen in een vreemd niemandsland tussen de 
vorige generatie van christenen en onze niet-christelijke tijdgenoten. De generatie die het 
Evangelie aan ons overleverde, streed op een geheel ander front dan waarop wij gesteld 
zijn.’142 Maar deze onzekerheid heeft een positief element. Want de herbezinning op de 
boodschap van het evangelie in relatie tot de moderne wereld zuivert tal van oneigenlijke 
elementen in de geloofsoverdracht van de vorige generatie uit.143 Volgens Berkhof spreekt 
de Bijbel bijvoorbeeld veel minder stellig over voorzienigheid en openbaring dan de kerk 
tot voor kort gedaan heeft. Zo komt het tot een meer Bijbels verstaan van God: ‘God is in 
de Bijbel géén vanzelfsprekendheid. Wel zijn er vermoedens van zijn bestaan, maar 
kenbaar is Hij slechts omdat wij Hem ontmoeten binnen de horizon van onze wereld, omdat 
Hij opduikt in het veld der geschiedenis.’144 En waar het juridische spreken over Jezus 
verdwijnt, wordt de medemenselijkheid van God in hem zichtbaar en herkent de mens weer 
de fundamentele relatie tot God en de naaste. Dat schept werkelijke vrijheid en een nieuwe 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld. Ook hebben de bèta-wetenschappen 
dimensies van de openbaring inzichtelijk gemaakt, die de theologie zelf nooit zo had 
ontdekt.145 

                                                 
139 Cf: ‘Wir können sogar sagen: die Verkündigung unter dem Gesichtspunkt der Mächte ist die Gestalt, in 
der die Rechtfertigungs- und Heiligungspredigt in der heidnischen Welt vollzogen sein will.’ (Ibid., 326.) 
140 Berkhof zegt in dit kader in 1971: ‘Daarom is het onontwijkbare grondprobleem voor elke systematische 
theologie die in deze cultuursituatie haar rol wil spelen, dit: Hoe kan de inhoud van het christelijke geloof in 
zijn relevantie en gezag “ter sprake” worden gebracht binnen het leef- en denkklimaat van de huidige 
mondige, technische en atheïstische wereld?’ (H. Berkhof, 'Alternatieven in de systematische theologie,' 
Nederlands Theologisch Tijdschrift 25 (1971), 44.) 
141 Cf.: ‘Het is immers de boodschap aangaande de Mens die voor de mensen onverdragelijk was en die 
daarom moest worden geëxecuteerd. Te geloven dat nochtans in deze Mens niet de ondermijning maar de 
redding van ons mens-zijn gegeven is, betekent voor elk mens een “Umwertung aller Werte”, wat in de 
bijbel “bekering” heet.’ (H. Berkhof, 'De ongeloofwaardigheid van het Evangelie in deze tijd,' Horstcahiers 
25 (1965), 4.) 
142 Ibid., 9. 
143 Cf.: ‘Wij zijn onder de indruk gekomen van de krachtige eerlijkheid en consequenties van het atheïsme.’ 
‘Ook de christenheid heeft dagelijks te denken en te handelen “etsi Deus non daretur”; wij fungeren allen in 
dit atheïstische levensklimaat.’ (H. Berkhof, 'Theologiseren in een atheïstisch tijdperk (1965),' in: Bruggen 

en bruggehoofden, red. E. Flesseman-van Leer e.a. (Nijkerk: Callenbach, 1981), 61.) 
144 Berkhof, 'De ongeloofwaardigheid van het Evangelie in deze tijd,' 14. 
145 Berkhof stelt dat de alfa- en bèta-wetenschappen elkaar wederzijds bevruchten. Juist de miskenning van 
de waarde van de bèta-wetenschappen hebben velen de kerk uitgedreven. Hij stelt: ‘Wij ademen in een 
wereld die de hypothese God niet meer nodig heeft, die de mens ziet als staande in een onvoorstelbaar wijd 
en duister heelal, opgedoken uit een evolutie van miljoenen jaren, vervuld van de wil om zich een 
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De overwonnen individualiteit en het isolement van de vorige generatie kan echter 
gemakkelijk omslaan in assimilatie aan het moderne levensgevoel. Dan laat de christen zich 
opnieuw knechten door de machten van deze tijd.146 Berkhof waarschuwt dan ook voor de 
mogelijkheid dat een cultuur waarin de natuurbeheersing tot een climax is gestegen en tal 
van doelen gerealiseerd lijken te zijn, tot een pessimistische of sceptische levensvisie komt. 
De kerk kan in dit pessimisme, de verveling en de scepsis meegaan wanneer zij de 
secularisatietendens in dit atheïstische tijdperk te serieus neemt.147 Zij moet daarom trouw 
blijven aan haar roeping om Christus als Heer van de Kerk en de wereld te verkondigen. 
Juist door de God van Israël te belijden als de God van de geschiedenis, verdisconteert ze 
de kritiek van het atheïsme en zuivert ze het traditionele godsbeeld.148 Het enige godsbewijs 
dat de Kerk kan leveren is te verwijzen naar het Christusgebeuren:  
 

‘Aan dit onmetafysische, aan dit diesseitige historisch karakter van de God die wij kennen 
in het aangezicht van Jezus, herinnert ons het neopositivisme en agnosticisme onzer 
tijdgenoten. Wij verwijzen hen naar een gebeuren dat doorloopt van Abraham tot heden, 
naar een nieuwe mens die onder ons is opgestaan en die in de Geest wereldwijd werkzaam 
is. En wij nodigen hen uit, daarin God aan het werk te zien en zich daarom bij die beweging 
aan te sluiten.’149  

 
In zijn artikel Emancipatie, secularisatie en de zending van de kerk spreekt Berkhof niet 
langer over christelijke en antichristelijke secularisatie. Onder secularisatie verstaat hij nu 

                                                                                                                            
maximum van vrijheid en welvaart te verzekeren. Wat heeft deze visie, die ons allen min of meer in haar 
greep heeft, nog met de Vader van Jezus Christus, met zonde en verzoening, met vergeving en verwachting 
van doen? Deze vragen zullen ons blijven kwellen en ons leven gespleten houden, totdat wij gaan 
ontdekken dat juist het b-klimaat ons niet van de God der openbaring vervreemdt, maar ons juist de ogen 
opent voor dimensies en aspecten der openbaring op een wijze die de a-wetenschappen niet kunnen ervaren. 
(H. Berkhof, 'Wie A zegt, moet ook B zeggen (1964),' in: Bruggen en bruggehoofden, red. E. Flesseman-
van Leer e.a. (Nijkerk: Callenbach, 1981), 53.) 
146 Cf.: ‘Trachtend te ontkomen aan een steriel en irrelevant isolement, dreigen we terecht te komen in een 
assimilatie waarin het Evangelie een soort van herhaling wordt van wat de moderne mens ook zonder dat al 
wist, waardoor het niet langer het zout der aarde is. Het veelgelezen boekje van bisschop Robinson, “Honest 
to God”, is een teken van deze ontwikkeling in de verkeerde richting, en nog meer Paul van Buren’s boek 
“The Secular Meaning of the Gospel”.’ ‘Maar ook velen die deze boeken niet kennen, zijn er aan toe om 
God te laten opgaan in de medemenselijkheid, om het christelijk ethos te laten samenvallen met dienst aan 
de humaniteit en de technische vooruitgang, om Jezus alleen te zien als de medemens die ons oproept tot 
vrijheid en verantwoordelijkheid en de Kerk alleen als de gemeenschap die zegent wat er in de wereld 
gebeurt en alleen de zin daarvan onder woorden brengt.’ (Berkhof, 'De ongeloofwaardigheid van het 
Evangelie in deze tijd,' 17-18.) 
147 Cf.: ‘Het is ons verboden de huidige ‘Gottesfinsternis’ op zulk een wijze ernstig te nemen, dat we haar 
tot uitgangspunt van ons denken maken. Zo we iets kritisch hebben te toetsen, dan zijn het de snel 
wisselende ideeën die op een bepaald ogenblik in de lucht zitten.’ (Berkhof, 'Theologiseren in een 
atheïstisch tijdperk (1965),' 65.) 
148 Cf.: ‘Zoals zo vaak, blijkt ook hier dat nieuwe inzichten in de wereld buiten de kerk eerst wel anti-
kerkelijk lijken te zijn, maar bij nadere doordenking voor de christenheid een zuivering en verrijking van 
haar presentatie van het Evangelie betekenen.’ ‘Door deze afkeer wordt de christelijke theologie er tot haar 
heil aan herinnerd, dat zij in dienst staat van een geheel andere God. De God van Israël heeft ook niets van 
doen met godsbewijzen en projecties, Hij kan niet ‘up there’ gezocht worden, Hij moet worden ontmoet 
hier beneden, in zijn daden en woorden, in het veld van de concrete geschiedenis.’ (Ibid., 68.) 
149 Ibid., 69. Cf.: ‘De theologie mag nooit náást de stroom van de eigen tijd roeien, maar ze mag er evenmin 
mee mééroeien; ze zal altijd gehouden zijn om tégen de stroom in te roeien. Dat ligt aan de zaak die zij 
vertegenwoordigt. De theoloog mag daarbij dan ook niet ontmoedigd worden en hij mag onder dat kruis 
niet vandaan lopen, wetende dat aan zijn broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.’ 
(Ibid,. 71) 
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de marginalisering van het godsgeloof. En wat hij eerder positieve secularisatie noemde, 
noemt hij nu emancipatie. Hierin lijkt een ontwikkeling in Berkhofs eigen denken zichtbaar 
te worden. Hij noemt het veelzeggend, dat F. Gogarten, nadat hij aanvankelijk met grote 
kracht de ‘goede secularisatie’ had aangeprezen, later ‘steeds somberder werd over de 
afloop van dat bevrijdingsproces als het los komt te staan van Christus; hij zag het dan ook 
onherroepelijk in een totalitaire ideologie omslaan’.150 Met Gogarten heeft Berkhof zelf ook 
steeds de ambivalentie van het secularisatieproces ingezien. Dat hij nu begripsmatig een 
helder onderscheid maakt, lijkt te wijzen op een vergelijkbare verschuiving in de 
waardering van het secularisatieproces als bij Gogarten.  
Circa tien jaar later onderscheidt Berkhof de begrippen emancipatie en secularisatie nog 
explicieter van elkaar. Hij meent dat Bonhoeffers voorspelling, dat de ‘mondige’ en zelfs 
‘religieloze’ mens de leiding over de Europese cultuur op zich zou gaan nemen, is 
uitgekomen. Deze hang naar autonomie kan volgens Berkhof niet langer worden 
beschouwd als emancipatie in christelijke zin.  
 

‘In de emancipatie zoekt de mens zijn volwaardige plaats te vinden binnen de door God, de 
medemens en de natuur gestelde grenzen. In de secularisatie kan het autonoom geworden ik 
die grenzen niet langer erkennen. Wij trachten ze nu naar alle kanten te overschrijden: in 
kernbewapening, seksuele ongebondenheid, abortus, enzovoort. Het geloof aan God als 
hoogste gezagsinstantie wordt daarbij een pure privé-zaak. In onze maatschappij heeft Hij 
geen functie meer. Wij zijn nu zelf goden geworden, met niets of niemand boven ons.’151  

 
De kern van het secularisatieproces omschrijft hij nu met Martin Buber als 
‘Godsverduistering’.152 Het licht van God wordt verduisterd door het dogma van de 
autonomie van de mondige mens, zo betoogt Berkhof. Het begrip secularisatie is daarop 
niet meer van toepassing. Dat drukt te veel een ‘continu en harmonieus proces’ uit. Daarom 
zegt hij nu: ‘Ik heb van het woord “secularisatie”, uitgedacht aan politieke 
onderhandelingstafels en uitgewerkt in sociologische studeerkamers, sinds de jaren 
zeventig als van een versluierend woord afscheid genomen.’153 Met het woord 
godsverduistering hoopt Berkhof helderheid te verschaffen over de stand van zaken en 
tegelijkertijd een oproep te laten klinken voor ‘christelijke dienstplicht’.154 De christen moet 
met open ogen in de werkelijkheid staan om zowel de positieve tekenen van het rijk van 
God te ontwaren, als ook de negatie daarvan in de antichristelijke tendensen. Berkhof 
benadrukt dat overal in menselijke ontmoetingen sporen van de heilige Geest te ontwaren 

                                                 
150 H. Berkhof, 'Emancipatie, secularisatie en de zending van de kerk (1978),' in: Bruggen en 

bruggehoofden, red. E. Flesseman-van Leer e.a. (Nijkerk: Callenbach, 1981), 177. 
151 H. Berkhof e.a, (red.), Voorbij domineesland: de gevolgen van de secularisatie (Amsterdam: De 
Horstink, 1988), 10. 
152 Cf.: ‘Hij mag in kerken, gezinnen, christelijke instituten en verenigingen als gepensioneerde zijn leven 
nog een tijd voortzetten, maar in maatschappij en cultuur is voor Hem geen plaats meer. Hij is verklaard tot 
het laatste wat Hij ooit voor zijn wereld zou willen zijn: “Privatsache”.’ (Ibid., 13.) 
153 Ibid., 197. 
154 Cf.: Met deze gedachten bedoel ik allerminst om de mondigwording van de mensen en hun cultuur zelf 
als godsversduistering te beschouwen. Geen christen kan dat na de lectuur van Genesis 1 en 2 volhouden. 
Zelf heb ik medegelovigen soms geschokt met mijn lofzang op de emancipatie in verscheidene publikaties. 
Maar in de tweede helft van de 20e eeuw kunnen we niet terugkijken naar een vrij rustig lijkende stroom 
zonder de grote overstromingen van twee wereldoorlogen en Hitler te bedenken, en te vragen waarom het 
moderne tijdperk in onze tijd zo snel in het ‘postmoderne’ is overgegaan. Een christen zal dan na Genesis 1 
en 2 ook minstens Genesis 3 en 4 willen lezen.’ (Ibid., 197-198.) 
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zijn, juist ook in grenssituaties van nood en wanhoop.155 Christenen hebben hun geloof aan 
het eeuwige ‘Ja’ van God tegenover de ambivalente geschiedenis te prediken en te leven. 
Dit geloof behoedt hen voor overmoed en moedeloosheid en inspireert hen tot volharding. 
Het autonome ik marginaliseert niet alleen God, maar op den duur ook zichzelf. Wie echter 
met God op weg gaat, verlegt zijn zwaartepunt naar de eeuwigheid. Het geloof laat zich niet 
funderen. Het heeft iets van een sprong in zich. Maar die sprong noemt Berkhof een salto 

vitale.156 Dat is het getuigenis dat van het Christusgebeuren uitgaat:  
 

‘God als persoon openbaart zich in een menselijke persoon om ons van hem uit, door de 
geest-kracht van geloof, hoop en liefde naar het volle persoon-zijn te voeren. Voor wie God 
op deze wijze beleeft, niet als een onpersoonlijk en dus zwijgend Het, maar als een Hij/Zij, 
krijgen nu ook die talloze personen om ons heen een eeuwig gewicht. Zij zijn allen naar 
Gods beeld geschapen om aan het beeld van Christus conform te worden. De personaliteit 
van God is de grondslag van de onze, en daarmee van ons aller humaniteit, en daarmee van 
onze betrokkenheid op onze medemensen evenzeer als op onszelf. In elke ontmoeting 
waarin wij ons persoonlijk inzetten werken wij ook personaliserend op de ander in.’157  

5.3.3 Aan Barth voorbij 

De invloed van Karl Barths theologie op Berkhofs eigen theologiseren is onmiskenbaar 
groot. Toch was naar eigen zeggen zijn eerste kennismaking met Barths werk bijna meteen 
de laatste geworden. De tweede editie van Barths Romeinenbrief stelde hem erg teleur. 
Toen Berkhof echter voor zijn studie het eerste deel van Barths Kirchliche Dogmatik moest 
lezen, raakte hij zwaar onder de indruk van Barths denken.158 Zijn verblijf in Berlijn en het 
contact met de Bekennende Kirche maken hem tot een overtuigd barthiaan. In 1947 schrijft 
Berkhof dat het er op lijkt dat de plaats van Schleiermacher, aan wie de gehele negentiende 

                                                 
155 Volgens Berkhof dienen de kerken hun verdeeldheid radicaal op te zeggen. Hij herinnert aan de 
saamhorigheid die mogelijk bleek te zijn in de verdrukking van de oorlog. De kerken ‘zijn met hun 
boodschap en traditie zozeer in de krisis van secularisatie en polarisatie geraakt (een m.i. noodzakelijke 
krisis, zij het meer van snoeien dan van groeien), dat ze voor het vinden van hun weg op krachtige impulsen 
van buiten zijn aangewezen. En misschien is er, net als in de Hitler-tijd, een nieuw lijden nodig om ze tot 
nieuw belijden te brengen.’ (H. Berkhof, 'Groeien en snoeien,' in: Vroom en Radikaal - Het noodzakelijke 

gesprek tussen evangelischen en basisbewegingen, red. J. Beumer, et al. (Baarn: Ten Have, 1986), 139.) 
156 Cf.:  ‘Het is een eigen keuze op grond van een niet-anders-kunnen. Het is wel een salto, maar niet 
eigenmachtig of eigenzinnig. Het risico van een salto mortale zit er niet aan. Je springt gewoon omdat je in 
die richting het volle leven denkt te zien wenken.’ ‘Wie gelooft dat het spoor van Jezus samenvalt met het 
spoor van God, ontwaart hier een spoor bij uitstek, een sein dat naar de toekomst wijst.’ (H. Berkhof, 'Salto 
vitale,' in: Niet te geloven – wijsgerig schaatsen op godgeleerd ijs (Deventer: Van Loghum Slaterus, 1979), 
241-242.) 
157 H. Berkhof, 'Geloven in God,' in: Geloven bij benadering: overwegingen bij de moeilijkheid en de 

mogelijkheid van geloven, red. J. Firet, et al. (Delft: Meinema, 1988), 41. 
158 Cf.: However, when I first read him around 1931, namely his second edition of Der Römerbrief (1922), I 
had the feeling this encounter with him would also be my last one. The book disappointed me deeply. 
Trained in Leiden in the historical-critical approach to biblical texts, I had the impression that Barth with 
his rhetoric actually projected on Paul the sense of life of many postwar intellectuals in Europe. It was the 
same period in which Oswald Spengler (Der Untergang des Abendlandes, 1918) and many others wrote in 
the same atmosphere of “crisis”. And Barth’s partisans in the Netherlands were young intellectuals from the 
SCM circles who wanted to be both Christians and up-to-date moderns. All that made me suspicious of the 
biblical substance in Barth’s commentary. Later I saw better how much my aversion had to do with the 
influence on me of both the neo-Calvinistic theology (Abraham Kuyper) and liberal theologies, both of 
which emphasized the link between creation and redemption, a link that was almost absent in Barth (in that 
period of his thinking). (H. Berkhof, 'Beginning with Barth,' in: How Karl Barth changed my mind, red. 
D.K. McKim (Grand Rapids Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1986), 19.) 



5. H. Berkhof – Het verbond van God en mens 

   

388

eeuw zich had georiënteerd, nu door Barth is ingenomen. ‘De theologie van Karl Barth 
betekent de Copernicaanse wending van de Protestantse theologie, zo dat niet langer de 
mens en zijn wensen, maar God en Zijn Woord het middelpunt van de theologie 
vormen’.159 Berkhof lijkt met name geraakt te zijn door Barths uiteenzetting over de drie-
eenheid als ‘eenheid in de drieheid en drieheid in de eenheid’. 160 Ook de herziening van de 
eigenschappenleer heeft hem sterk beïnvloed. Met Barth stelt hij dat God zich openbaart als 
de liefhebbende God.161 
In de jaren vijftig ontstaat er meer afstand tot Barth. Berkhof uit in zijn publicatie Crisis der 

middenorthodoxie kritiek op de Nederlandse barthianen, met name waar het de prediking 
betreft. Hij bestrijdt de gedachte van Barth dat de wet slechts de vorm van het evangelie 
is.162 Vervolgens weigert Barth om Berkhofs Christus en de machten te publiceren in zijn 
Theologische Studien.163 Zijn grootste correcties op Barths denken brengt Berkhof naar 
eigen zeggen echter aan in zijn visie op de verhouding tussen openbaring en geschiedenis. 
Deze relatie werkt hij allereerst uit in Jezus Christus de zin der geschiedenis.164 En daarna 

                                                 
159 H. Berkhof, 'De betekenis van Karl Barth voor theologie, kerk en wereld,' Wending 2 (1947), 12. 
160 Juist op dit punt zal Berkhof later eigen wegen gaan. Waar Barth Gods transcendentie en 
condescendentie lijkt te verdelen over God de Vader en over God de Zoon met de Geest die de eenheid 
tussenbeide vormt, meent Berkhof dat de klassieke voorstelling van de triniteit geheel achterwege gelaten 
moet worden. Daarbij wordt God als verbondspartner zelf ook verrijkt door de geschiedenis. Deze 
consequentie van de gedachte dat de God van de geschiedenis de God van de openbaring is, deelt Barth 
niet. Cf.: ‘Unlike Barth, however, we have no inclination to relate this insight to the traditional doctrine of 
the Trinity. To think of one “person” or “mode of existence” in God as wholly transcendent and another one 
as wholly descendent, is to the detriment of what must concern us most: the complete unity of what we, 
from our limited viewpoint, consider to be different aspects. Moreover, we believe that Barth, by solving a 
problem in this way, creates another one. Is not the consequence of this concept that God, in the 
incarnation, is only halfway present among us, that is, present only as the second (condescendent) person?’ 
(H. Berkhof, 'The (Un)changeability of God,' in: Grace upon Grace - Essays in Honor of Lester J. Kuyper, 
red. J.I. Cook (Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1975), 27.) Cf.: ‘We also differ from 
Barth in that we do not shrink back from a consequence he apparently does not draw: We believe that not 
only we, but also God, will in the end be enriched by the covenant process. Without this consequence we 
still would not take seriously God’s partnership in salvation history. If he engages himself wholly in this 
adventure, that engagement must affect him as well as us.’ (Berkhof, 'The (Un)changeability of God,' 27.) 
161 Berkhof stelt: ‘Voor de eerste maal in de geschiedenis van de theologie wordt de leer van God en Zijn 
volmaaktheden hier zuiver van het feit der openbaring uit ontworpen, streng christocentrisch, zonder 
bijmenging van datgene wat de mens van zichzelf uit over God meent te kunnen vaststellen.’ (Berkhof, 'De 
betekenis van Karl Barth voor theologie, kerk en wereld,' 16.) Waar Barth eigenschappen als genade en 
heiligheid, barmhartigheid en gerechtigheid, geduld en wijsheid naast elkaar laat staan, evenals de 
volmaaktheden eenheid en alomtegenwoordigheid, onveranderlijkheid en almacht en eeuwigheid en 
heerlijkheid, spreekt Berkhof van heilige liefde, weerloze overmacht en onveranderbare trouw. Bij hem 
worden de eigenschappen dus van een bijvoeglijk naamwoord vergezeld waardoor er een nieuwe 
paradoxale dialectiek ontstaat, die dichter aansluit bij de (moderne) geloofservaring. (Cf.: KD II,1) 
162 Berkhof noemt de wet niet slechts de noodzakelijke vorm van het evangelie, maar hij spreekt met Van 
Ruler over de wet als de verbinding tussen het Evangelie van de genade en het concrete bestaan. De wet 
beschrijft de wijze waarop de genade gestalte krijgt in het leven. Zij heeft een aanklagende, leidende en 
vormende functie. Maar juist dit meerduidige spreken over de wet verdwijnt uit de middenorthodoxe 
prediking, waarin voornamelijk ‘goedkope genade’ wordt aangeboden. (Cf.: Berkhof, Crisis der 

middenorthodoxie, 26-36.)   
163 Berkhof verklaart Barths handelswijze als volgt: ‘He felt I was “mythologizing” by using and explaining 
Paul’s language of the “powers”. He could not accept such a publication under his editorship at a time when 
his own theology was so much under the crossfire of Bultmann and his followers.’ (Berkhof, 'Beginning 
with Barth,' 21.)  
164 Berkhof zegt in retrospectief: ‘His otherwise impressive treatment of “The People of God in World 
History (CD IV/3, §72,1) certainly did not seem to do justice to the eminent role history plays in God’s 
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tracht hij Barths christocentrisme open te breken door een ruimere aandacht te schenken 
aan het werk van de Heilige Geest.165 De agenda van de Wereldraad van Kerken met zijn 
aandacht voor de wereldproblematiek van dat moment, beïnvloeden Berkhofs theologiseren 
in de jaren zestig op een dusdanige wijze dat Barths radicale afwijzing van de natuurlijke 
theologie bijna onhoudbaar lijkt. Overigens meent hij dat Barths theologie zelf de nodige 
ruimte biedt om tot een minder dialectisch denken te komen.  
Zeker na de golf van reacties die opkomt na Robinsons Honest to God, meent Berkhof dat 
de theologie daadwerkelijk de geloofservaring zal moeten verdisconteren, wil zij 
verstaanbaar blijven in de geseculariseerde wereld. De radicale inzet ‘van boven’ lijkt niet 
meer op deze wijze in deze tijd gehandhaafd te kunnen worden. Berkhof meent dat de 
theologie ‘beneden’, bij de mens en zijn ervaring moet aanvangen.166 In relatie tot 
theologen als Schoonenberg zoekt hij naar een meer pneumatische christologie die inzet bij 
de mens Jezus van Nazareth. Jezus is dan voor Berkhof de nieuwe verbondspartner van 
waaruit het volle leven en het volle menszijn recht gedaan kan worden. Het debat tussen 
Barth en Brunner over het aanknopingspunt wordt indirect heropend. Berkhof zegt 
hierover: ‘I could not agree with those Barthians for whom experience was a dirty word. I 
never had believed that Barth’s “No!” to Brunner’s “nature and Grace” could be the last 
word. If the Spirit is active both in creation and in redemption, the Spirit must also be 
conceived as the bridge-builder between these two realms.’167 Tegelijkertijd betekent dit 
voor Berkhof geenszins een definitief afscheid van Barth. Terwijl velen spreken van het 
‘postbarthianisme’ schrijft hij in 1966:  
 

‘Het is nu echter de vraag hoe lang de theologie het zonder Barth kan stellen. Velen zoeken 
hartstochtelijk naar een theologie die voor de moderne mens aanvaardbaar is. Men vergeet 
daarbij echter gemakkelijk, dat Jezus Christus in wie God zich met de mens verbond, door 
de mensen verworpen werd. Het kruis is niet slechts als heilsgebeuren, maar ook 
methodisch beslissend voor iedere vorm van theologie. De ontmoeting tussen God en de 
mens neemt de vorm van het kruis aan. Een theologie die haar uitgangspunt in de moderne 
mens neemt, en dat methodisch consequent doorzet, komt niet bij de ontmoeting uit maar 
eindigt in een religieuze monoloog.’168 

                                                                                                                            
revelation in Israel, in Christ, and in New Testament eschatology. In order to fill this gap (as I saw it) I 
wrote Christ the Meaning of History (1958).’ (Ibid., 22.) 
165 Cf.: H. Berkhof, 'Die Pneumatologie in der niederländischen Theologie,' in: Theologie des Geistes, red. 
O.A. Dilschneider (Gütersloh: Mohn, 1980), 28. 
166 Cf.: ‘In the same period the academic climate in Europe shifted from idealism and phenomenology to 
empiricism and positivism. In theology we began to look at the content of Christian faith not “from above” 
but “from below”. When I asked Barth what he thought about the swing of the pendulum, he complained: 
“The 19th century comes back!” (“Das neunzehnte Jahrhundert kehrt wieder!”) Barth’s separation between 
experience and faith had meant a liberation in a time in which many of my generation were fed up with all 
our kinds of experience that obscured the view of the majesty and newness of the Word of God. But as a 
professor in the sixties I met quite another generation, hungry for experience of life in its concreteness, to 
whom “the Word of God” was a bloodless ghostly idea. All these influences urged me to widen my 
pneumatological thinking even more. If the Spirit is the bridge-builder between the Word and the world, the 
creator of an encounter between God and human existence, we have to prolongate not only Christology in 
the direction of pneumatology but also pneumatology in the direction of anthropology (and perhaps even of 
sociology and cosmology).’ (Berkhof, 'Beginning with Barth,' 23.)  
167 Ibid. Cf.: Berkhof, 'De betekenis van Karl Barth voor theologie, kerk en wereld,' 19. 
168 H. Berkhof, 'Karl Barth 'zwischen den Zeiten',' Wending 21 (1966-1967), 162. In 1980 constateert hij dat 
er inderdaad een nieuwe opleving in de Barthreceptie is ontstaan. Maar het betreft een herontdekking van de 
jonge Barth door een nieuwe generatie theologen: ‘En de belangstelling voor Barth is in de zeventiger jaren 
weer toegenomen; we mogen zeggen: geweldig toegenomen. Maar de Barth die vandaag de dag zoveel 
aandacht trekt, is niet de Barth waarvan men zich indertijd afkeerde. Dat was de man van het grootse 
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Na het schrijven van zijn Christelijk Geloof constateert Berkhof echter dat hoewel Barth de 
meest geciteerde auteur is in zijn boek, hijzelf geen werkelijke barthiaan meer genoemd kan 
worden. De situatie in de tweede helft van de twintigste eeuw vroeg om een andere 
theologie dan die van Barth. Berkhof werkt steeds consequenter aan zijn theologie ‘van 
beneden’ en zijn Christelijk Geloof begint dan ook met prolegomena waarin hij meer naar 
Schleiermacher verwijst dan naar Barth.169 Hij tracht Barth ook steeds meer in zijn 
historische context te verstaan, waardoor zijn houding ten opzichte van Barth eveneens 
verandert. Hij stelt: ‘First, I no longer see Barth as, so to speak, the final voice of the Holy 
Spirit for our times (as in my eyes so many staunch Barthians seem to do). Nor do I see him 
merely as the great prophetic opponent to all the wrong tracks of the former centuries, 
particularly since Schleiermacher.’170 Berkhof heeft zijn herinterpretatie van Barth tegen de 
achtergrond van de negentiende eeuw expliciet uitgewerkt in zijn publicatie 200 Jahre 

Theologie. Het boek is het verslag van een herlezing van Barths voorgangers. Berkhof 
onderzoekt op welke wijze zij de verhouding tussen het evangelie en het moderne denken 
tekenen, al dan niet met behulp van de filosofie.171  
Berkhof voelt zich steeds minder geneigd om te kiezen tussen Barth en Schleiermacher. Hij 
concludeert dat er veel meer overeenkomsten tussen Barth en Schleiermachter te ontdekken 
zijn dan vaak wordt aangenomen.172 Daarbij hebben Schleiermachter en Barth nooit hun 
methode verabsoluteerd. De insteek bij God dan wel de mens is geen kwestie van antithese, 
maar er is sprake van polariteit. Elk in hun eigen tijd besloten ze als beginpunt van hun 
denken de ene dan wel de andere pool te moeten kiezen. Berkhof wil beide perspectieven 
bijeen houden. Daarom gaat hij aan Barth voorbij in de zin dat hij in de lijn van zowel 
Barth als Schleiermacher theologiseert vanuit het credo ut intelligam. Waar Berkhof in zijn 
jonge jaren dichterbij Barth stond dan bij Schleiermacher, steekt hij vanaf de tweede helft 

                                                                                                                            
dogmatische systeem, de vader van een in Europa alom heersende, zelfverzekerde barthiaanse orthodoxie, 
of zelfs: barthiaanse scholastiek. Het interesse van de nu aangetreden jongere generatie van theologen gaat 
niet of weinig naar deze Barth uit, maar naar de jónge Barth, die nog geen systeem heeft, die nog in allerlei 
richtingen op zoek is, die zich zelf nog corrigeert.’ (H. Berkhof, 'Drie problemen bij de interpretatie van de 
jonge Barth,' Nederlands Theologisch Tijdschrift, XXXIV, 4, oktober 1980 (1980), 294.) 
169 Zie expliciet naar de vergelijking die Berkhof maakt tussen zijn methode en die van Schleiermacher. 
O.a. zegt hij: ‘Wij volgen in grote lijnen de weg van Schleiermacher. Maar wij zien daarbij af van elke 
systematiek en hiërarchie en daarop gebouwde bewijskracht die de grenzen van het fenomenale zouden 
overschrijden.’ (Berkhof, Christelijk Geloof, 25.) 
170 Berkhof, 'Beginning with Barth,' 24. 
171 Cf.: ‘Die Theologen brauchten ja die Philosophie als Ausdruck des Lebensgefühls des modernen 
Menschen, um sich mit diesem Lebensgefühl auseinandersetzen zu können. Um diese Auseinandersetzung 
geht es mir. Sie ist ja die offene oder heimliche Triebkraft der Theologie seit Kant. Ich wollte ihr auf die 
Spur kommen und habe unter dem Blickwinkel dieses Anliegens viele Theologen befragt.’ (H. Berkhof, 
200 Jahre Theologie: ein Reisebericht (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1985), 13.) 
172 Cf.: ‘Beiden willen een dogmatiek ontwerpen, die streng christocentrisch was gedacht (Joh.1:14!) 
Beiden verwierpen de gedachte, dat de mens van zichzelf uit de openbaring kan denken; zij wordt ons 
immers van buiten af in de geschiedenis aangereikt. Beiden zochten de bemiddeling van dit gebeuren in de 
gestalten eerst van de Schrift en vervolgens van de verkondiging. Beiden wilden wegens dit laatste, met 
zoveel woorden een “Kirchliche Dogmatik” schrijven. Beiden zijn in hun methode beslissend door 
Anselmus beïnvloed. (H. Berkhof, 'Schleiermacher - Barth, vice versa III,' In de Waagschaal 12 (1978), 11-
12.) ‘Voor beiden betekende dat, dat het geloof met zichzelf, d.w.z. met de openbaring beginnen moet, en 
dat de gegeven werkelijkheid daarvan aan alle achteraf te bedenken mogelijkheid als voorsprong en norm 
voorafgaat. Daarom wilden beiden op filosofisch gebied welbewust dilettanten en eklektici zijn.’ (Ibid., 12.) 
Cf: ‘Es liegt auf der Hand, jetzt Schleiermacher und Barth als die großen Antipoden aufeinander zu 
beziehen. Ich kann das aber nicht tun, weil ich noch weniger als Barth in ihnen Antipoden zu sehen 
vermag.’ (Berkhof, 200 Jahre Theologie, 62.) 
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van de twintigste eeuw meer en meer in bij Schleiermacher173, om recht te kunnen doen aan 
de vragen van zijn tijd: 
 

‘But now God was sought in and through the realm of experience: either in the search for 
meaning and existence, in the desire for liberation from exploitation, in the praxis of 
resistance and revolution, or in the struggle for the equality of black and white, of men and 
women. This approach “from below” is a legitimate one, when God is a real covenant-God 
who fetches us down where we really are. God wants to meet us on the ways of our lives. 
Therefore we may start in our experiences and look for situations in which God reveals 
himself to us. However, when we seriously do so, we shall have the same experience as 
Barth did: that God meets us from beyond the limits of what we call experience. A real 
meeting can never be manipulated, least of all the meeting with God.’174 

 
Berkhofs inhoudelijke verwijdering van Barths theologie betekent daarom ook nu geen 
vaarwel. Door zijn onderzoek naar de weg die Barth gegaan is, komt hij naar eigen zeggen 
juist tot een dieper verstaan van Barths theologie. Hij waarschuwt dan ook voor een star 
vasthouden aan Barths denken in a-historische zin. Iedere theoloog zal een weg door de 
traditie moeten afleggen om in dialoog met het voorgeslacht tot een eigentijdse theologie te 
komen in relatie tot de moderne problematiek. Berkhof ziet in Barths eigen theologie de 
nodige ruimte om aan de polariteit tussen Barth en Schleiermacher recht te doen. Het gaat 
ook voor Barth om de werkelijke ontmoeting tussen God en mens. Dit blijkt volgens 
Berkhof met name uit de passages in de Kirchliche Dogmatik over ‘Phänomene des 
Menschlichen’ en Barths  ‘Lichterlehre’.175 Berkhof stelt daarom enerzijds dat hij niet meer 
kan beginnen bij de God als de gans Andere, zoals Barth insisteerde en meent dat hij hoe 
dan ook bij de mens heeft te beginnen. Anderzijds zegt hij: ‘Maar ik kan niet anders 
uitkomen dan waar Barth staat. In de eerste zin heb ik hem losgelaten, in de tweede zin keer 
ik steeds weer naar hem terug.’176  

                                                 
173 Berkhofs eigen verwantschap met Schleiermacher blijkt onder andere uit de volgende waardering: ‘Met 
het besef van absolute afhankelijkheid wilde hij juist het subjektivisme doorbreken: de mens rust niet in 
zichzelf, maar verwijst met zijn diepste zelf nààr en is daarom in zijn wezen gericht óp een macht die hem 
verre te buiten en te boven gaat. Men zou kunnen zeggen, dat Schleiermacher als alternatief van het Duitse 
Idealisme getast heeft naar wat wij nu als “intersubjektiviteit”, “ontmoetingsdenken” of (bijbels-
theologisch) als “verbondsrelatie” aanduiden. Maar dan moet er wel bij gezegd, dat hij daarbij ten volle 
heeft willen verdisconteren wat hij als het waarheidselement van het denken na de Verlichting zag: dat het 
in die relatie gaat om de mens en om zijn waarachtige menswording – door de bevrijdende (erlösende) 
relatie tot Christus, het Urbild der ware menselijkheid, in wie wij “das Sein Gottes” ontmoeten.’ (Berkhof, 
'Schleiermacher - Barth, vice versa III,' 6-7.) 
174 Berkhof, 'Beginning with Barth,' 26.  
175 Cf.: ‘Ook in de tijd van de heftigste strijd om de vragen van openbaringsexclusiviteit en 
aanknopingspunt heeft Barth er nooit twijfel aan laten bestaan, dat het hem niet minder dan zijn 
tegenstanders er om ging, dat de méns werkelijk door het Evangelie zou worden aangesproken.’ (Berkhof, 
'Karl Barth 'zwischen den Zeiten',' 163.) 
176 Berkhof, 'Om de waarheid en om de kerk,' 21. Cf.: Für uns ist entscheidend zu sehen, wie Barth die 
Zielsetzung der liberalen Theologie aufgab und ihren Weg verließ, um jetzt in die Bahnen der klassischen 
Theologie einzuschwenken, wie sie von Athanasius und Anselm, von Luther und Calvin geprägt wurde. 
Kann man das nach der Aufklärung und nach Schleiermacher noch ungestraft tun? Barth hat diese Frage nie 
in seinem Leben leicht genommen, aber sie doch nach heißem Ringen bejaht. Seine Schüler haben seine 
Antwort als selbstverständlich hingenommen und die Frage verdrängt. Die Frage musste aber wieder laut 
werden, trotz oder gerade wegen Barth.’ (Berkhof, 200 Jahre Theologie, 205.) 
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5.3.4 Openbaring, Schrift en Traditie 

Berkhofs openbaringsbegrip hangt direct samen met zijn geschiedenisopvatting. Deze 
samenhang komt vooral naar voren in zijn artikel Openbaring als gebeuren en in zijn 
Christelijke Geloof, waar hij spreekt over openbaring als geschiedenis. Reeds in zijn 
vroegste werken contrasteert hij het Bijbelse spreken over openbaring met het hellenistische 
denken.177 De geschiedenis is het strijdtoneel waarop God de mens oproept om deel te 
nemen aan zijn gevecht tegen de machten van het kwaad.178 De openbaring bestaat volgens 
Berkhof uit een cumulatief proces van gebeurtenissen en interpretaties: ‘God sticht zijn 
eigen geschiedenis, die enerzijds aan de algemene wetten van de geschiedenis deelneemt, 
en anderzijds middels interrupties, wendingen, catastrofes en bevrijdingen haar eigen 
traditie sticht.’179 Gods openbaringshandelen trekt een spoor door de geschiedenis. Dit is 
geen harmonisch evolutief proces, maar een zich ‘herhalend en verdiepend verhaal van 
conflicten, nederlagen en bevrijdingen waarin Gods gelaat en zijn gedachten over zijn volk 
en mensheid steeds scherper zichtbaar worden.’180 Het Christusgebeuren is normatief voor 
de heilsgeschiedenis en openbaart zowel de crisis als de bevrijding van heel de 
mensengeschiedenis.  
Over de Bijbel zegt Berkhof vervolgens het volgende: ‘De bijbel is het verhaal van God die 
de mens als zijn partner kiest, wat in concreto betekent: God die als de reddende partner 
van de van Hem vervreemde mens optreedt.’181 Vanuit het heilshistorisch perspectief is de 
Bijbel voor Berkhof het boek waarin de zwerfstenen voor een theologie van de 
geschiedenis te vinden zijn. ‘De documenten maken duidelijk, dat deze unieke 
sprongvariatie ten opzichte van het naturalistische denken onverbrekelijk samenhangt met 
het geloof in die bepaalde God die ten gunste van zijn volk ingreep in het gebeuren en het 
gebeuren daardoor tot gerichte geschiedenis maakt.’182 In de Bijbel vindt Berkhof het 
richtsnoer om de geschiedenis te lezen. ‘Wij oordelen van het Woord Gods uit over de 
geschiedenis. En deze zoo beoordeelde geschiedenis gaat nu op haar beurt ons weer 
beoordelen.’183 De geschiedenis als het toneel, waarop God en mensen met elkaar acteren, 
roept dan ook om interpretatie. De vraag naar zin en waarheid dient beantwoord te worden 
vanuit de Schrift en vanuit de traditie. Want de Schriften zelf getuigen van een bepaalde 
traditie.184  
Het christelijk geloof kent zijn oorsprong in het getuigenis van de apostelen dat Jezus is 
opgestaan. Ze zijn getuigen gemaakt van Jezus’ woorden en daden en van zijn lijden en 
verrijzenis. Zo zijn ze van discipel apostel geworden. ‘Zij zijn degenen die bemiddelen 
tussen de Heer en de mensen van andere plaatsen en tijden. Het gezag van de Heer rust op 
hen, omdat zij ooggetuigen zijn. Hun optreden markeert de historiciteit en de continuïteit 
van het heil, en daarin het gezag van de boodschap waarop de volgende geslachten 

                                                 
177 Cf.: Berkhof, Die Theologie des Eusebius von Caesarea, 26. 
178 Cf.: Berkhof, Christelijk Geloof, 65. 
179 Ibid., 66. 
180 Ibid., 67. 
181 H. Berkhof, 'Verbond: dualiteit zonder dualisme – Een antwoord op Bakker’s vragen,' Tijdschrift voor 

Theologie  (1974), 288. 
182 Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 18. 
183 Berkhof, Geschiedenis der kerk, 11. 
184 Cf.: ‘De bijbel is immers van a tot z een reeks ménselijke getuigenissen. Wat deze alle verbindt, is hun 
verwijzing naar één God die zich in uiteenlopende ontmoetingen heeft doen kennen en van wie deze 
mensen elk op eigen wijze getuigen. Hun woorden verwijzen dus naar een gebeuren dat achter en boven 
hun getuigenis ligt. Wij plegen dat gebeuren dat zich telkens weer in diverse ontmoetingen voltrekt, als 
openbaring aan te duiden. (Berkhof, Inleiding tot de studie van de dogmatiek, 74.) 
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aangewezen zijn.’185 De Kerk leeft van het woord van de opstandingsgetuigen. Het gezag 
van deze getuigen leeft in het Nieuwe Testament voort in de gemeente. Dit gezag kan 
alleen door levende mensen worden voortgezegd. Van belang is dan wel, dat dit ambtelijk 
gezag relatief is en genormeerd wordt door het gezag van de ooggetuigen dat in de Schrift 
tot de gemeente komt. Heel de gemeente dient uit te maken of de ambtsdragers 
daadwerkelijk dit gezag representeren.  
Vanuit deze gedachte volgt tevens: ‘Ook een concilie is maar één instantie in dit geheel, die 
met het geheel moet worden geconfronteerd. De kerk heeft als hoedster der traditie den 
gezagsgrond in zichzelf.’186 Later zegt Berkhof vergelijkenderwijze dat de kerkelijke 
dogma’s evenmin absoluut gezag in zichzelf hebben: 

 
‘In deze gedachtengang zijn onfeilbare dogmata uitgesloten, zonder dat daarmee het 
menselijke gezag in de Kerk wordt ontkend; de ambtsdrager is geen demokratische 
representant van de meerderheidswil der gemeente, maar wordt door haar geroepen om als 
haar “Gegenüber” het gezag van Christus, belichaamd in het woord zijner getuigen, jegens 
haar te representeren. Daarom kent de Reformatie ook de apostolische successie, maar dan 
in de zin der getrouwe overlevering van wat de kring der leerlingen ons heeft verkondigd, 
wat men pleegt te noemen de successio doctrinae. Een correcte en ononderbroken keten van 
wijdingen is daarbij niet van wezenlijk belang.’187  
 

In Christelijk Geloof spreekt hij over Schrift en Traditie als een proces van vastleggen en 
doorvertalen. Berkhof meent dat er in de protestantse dogmatiek weinig tot geen aandacht 
aan de traditie als zodanig is besteed. Men is te veel in het Christusgebeuren blijven hangen 
en heeft te weinig oog gehad voor het werk van de Geest.188 De Geest vertaalt het werk van 

                                                 
185 H. Berkhof, 'De Apostoliciteit der Kerk,' in: Zoals er gezegd is over de kring der leerlingen, red. H. 
Berkhof e.a (Hilversum/Antwerpen: De Haan/Standaardboekhandel, 1966), 110. 
186 Berkhof, 'De gezagsgrond van het oecumenisch dogma,' 160. 
187 Volgens Berkhof is in de Rooms-katholieke Kerk sprake van een omgekeerde verhouding tussen het 
gezag van de Schrift en het ambt. Het gezag van de getuigen wordt daar ‘opgenomen en ingebed in de 
Overlevering die zich via de apostolische successie voortplant en die ons de juiste uitleg van de Schrift 
waarborgt’. (Berkhof, 'De Apostoliciteit der Kerk,' 112.) Alleen door het getuigenis der ooggetuigen 
normativiteit toe te kennen, blijft de dynamiek van de Geest gewaarborgd, aldus Berkhof. Het apostelschap 
is gefundeerd in de zendingsopdracht. Daarom kan men van de ooggetuigen geen hiërarchische figuren 
maken, daar zij zendelingen zijn. De succesio doctrinae en de succesio missionis horen volgens Berkhof als 
zijde en keerzijde bij elkaar. Een apostolische Kerk moet als zodanig ook een apostolaire Kerk zijn. (Ibid., 
113.) Ook na het Tweede Vaticaans Concilie en de conferentie van Faith and Order te Montreal (1963) 
blijft Berkhof in het leergezag het grote verschilpunt tussen Rome en Reformatie zien: ‘Twee opvattingen 
zijn elkaar in deze documenten dichter genaderd dan ooit tevoren. Maar juist daardoor springt het blijvende 
diepe verschil extra naar voren. Volgens de vaticaanse constitutie is de (enige) plaats waar deze traditie 
ongeschonden wordt bewaard en harmonisch wordt ontwikkeld, de rooms-katholieke kerk met haar 
onfeilbare leerambt. Volgens het rappert van Montreal gaat de doorvertaling van de openbaring langs vele 
kanalen ‘in trial and error’ voort; verarming, misvorming en zelfs tegenspraak zijn daarbij niet uitgesloten. 
Geen onfeilbaar leerambt garandeert het goede spoor; dat moet steeds weer gezocht worden in gezamenlijke 
terugkoppeing naar de apostolische traditie, in de schrift vervat. De wegen van Rome en Montreal gaan dus 
uiteen bij de vraag naar het criterium voor het zoeken en vinden van de ware tradtie. Op de keper 
beschouwd is er dus nog niet zoveel veranderd na het geding van de 16e eeuw.’ (H. Berkhof, 'Jezus zelf en 
de christelijke gemeente als criteria - Nieuw licht in de oude controverse over schrift en traditie,' in: 
Meedenken met Edward Schillebeeckx - Bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen (Baarn: H. Nelissen, 
1983), 134.) 
188 In gesprek met Ds. G. Boer van de Gereformeerde Bond zegt Berkhof bijvoorbeeld: ‘De wereld is 
doorgegaan na 1618. En Goddank, de Heilige Geest is voortgegaan en heeft naast de oude schatten ook 
nieuwe te voorschijn gebracht.’ Berkhof wijst in deze briefwisseling op de verandering van vraagstelling in 
de moderne tijd. In een geseculariseerde wereld ervaart Berkhof het klassiek gereformeerde belijden niet als 
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Christus door aan de wereld. ‘Het is één doorgaand openbaringsgebeuren. Vastlegging 

zonder doorvertaling doet het geloof verstarren; doorvertaling zonder vastlegging doet het 

vervloeien. Vastlegging en doorvertaling zijn in hun verhouding een verbijzondering van de 
verhouding van Woord en Geest.’ Daarom kan Berkhof ook zeggen: ‘Als het in de 
openbaring te doen is om voortgaande ontmoeting tussen God en de mensen, dan is de 
Traditie van hetzelfde theologische gewicht als de Schrift’.189 De Traditie zelf staat onder 
kritiek van het Bijbels getuigenis, terwijl er vanuit de Traditie eveneens een nieuw licht op 
de Schrift kan vallen.190 Zo geeft het verleden richting aan het heden en de toekomst. Het 
Christusgebeuren constitueert het heden en de toekomst. Het gebeuren op Golgotha en de 
opstanding toen zijn bepalend voor het nu en het straks. Instemmend citeert Berkhof in zijn 
200 Jahre Theologie Richard Niebuhr: ‘Alle Versuche, die Vergangenheit zu deuten, sind 
indirekte Versuche, die Gegenwart und ihre Zukunft zu verstehen. Man versucht, sich des 
Weges, den man gewandert ist, zu erinnern, um Kenntnis über die Richtung, in die er führt, 
zu gewinnen.’191  
Voor Berkhof wordt het steeds belangrijker om de concrete ervaring van mensen te 
verdisconteren in zijn theologiseren. Binnen het strenge openbaringsdenken van het 
barthianisme bleek voor de categorie van de ervaring weinig ruimte te zijn. Tegelijkertijd is 
het succes van Barth slechts te verklaren tegen de achtergrond van de tijdgeest van de beide 
wereldoorlogen. Berkhof ziet het dan ook als zijn taak als theoloog om het geloof in het 
heden te vertolken. Dit betekent zijns inziens geen assimilatie aan de cultuur:  
 

‘De theologie wordt veel meer door het levensgevoel van een bepaalde tijd beïnvloed dan 
de meeste theologen waar willen hebben. Tegelijk echter geldt: omdat het Woord van God 
gisteren en heden hetzelfde is, vindt de rechte theologie haar middelpunt buiten de 
tijdgebonden existentie van de theoloog. Hoe meer zij vanuit dat middelpunt leeft, des te 
meer mogelijkheden heeft ze haar eigen tijd te overleven.’192  

 
Herhaaldelijk noemt Berkhof de openbaring in Christus wel normatief, maar niet exclusief. 
Vanuit deze opvatting tracht Berkhof zowel Barths theologie te verruimen als de klassiek-
reformatorische en wel met een beroep op Calvijn. In 1978 verschijnt een artikel over 
Barths Lichterlehre, waarin Berkhof betoogt dat Barths christocentrisme doorbroken moet 
worden. In zijn afwijzing van de natuurlijke theologie stelt Barth dat de schepping de 

                                                                                                                            
het antwoord op de moderne vragen. Het gaat niet meer zozeer om de vraag ‘Hoe krijg ik een genadig 
God?’ ‘Onze aanvechtingen gaan om de vraag: Is er een God? Is Hij geen illusie of projectie? Zo neen, 
waarom blijft alles dan zoals het is? Hoe is Hij dan?’ Berkhof stelt: ‘wij staan ergens anders dan waar die 
vaderen stonden’. (Berkhof en Boer, Gedachtenwisseling, 26-27. ) 
189 Berkhof, Christelijk Geloof, 95. Cf.: ‘Maar de kerkelijke traditie is een vaag gegeven, een groeiend 
complex van vele meer of mindere harmoniërende instanties: de bijbel, de vaderen, de synoden, de liturgie 
enz. en geen dezer instanties is op zichzelf gezaghebbend maar alleen als onderdeel van een grooter geheel 
vanwaaruit het moet worden verstaan.’ (Berkhof, 'De gezagsgrond van het oecumenisch dogma,' 159.) 
190 Deze positie heeft ook consequenties voor de theologiebeoefening.: ‘De dogmaticus kan trachten aan de 
relativerende invloeden van de kerkgeschiedenis te ontsnappen door alles wat hij daarin ontmoet, aan “de 
bijbel” te toetsen. Maar een simpel spreken over de bijbel in het enkelvoud wijst heel vaak op een simpele 
selectie van enige bijbelse stellingen die men uit de eigen traditie aangereikt kreeg. Het aanleggen van 
bijbelse normen aan de kerkgeschiedenis loopt dan uit op een cirkelredenering. Als de kerkgeschiedenis het 
veld is van de Geest en als de Geest waait waarheen hij wil, kan ons dogmatisch inzicht alleen in een 
voortdurende wisselwerking tussen Schrift en Traditie gevoed en gestructureerd worden. En van die 
Traditie zijn ook de zgn. “ketters” niet a priori uitgesloten.’ (Berkhof, Inleiding tot de studie van de 

dogmatiek, 39.) 
191 Berkhof, 200 Jahre Theologie, 13.  
192 Berkhof, 'Karl Barth 'zwischen den Zeiten',' 161. 
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uiterlijke grond van het verbond is en als zodanig geen openbaringskracht heeft. Waar 
Calvijn in de schepping overal vonkjes (scintillae) van Gods heerlijkheid ziet oplichten, 
spreekt Barth over de lichten der wereld, maar deze zijn volgens hem geheel immanent aan 
de wereld. Alleen in Christus wordt Gods wezen geopenbaard. Van een algemene 
openbaring is geen sprake en los van de openbaring in Christus verkeert de schepping in 
duisternis. Berkhof bespeurt het volgende verschil tussen Calvijn en Barth:  
 

‘Die Lichter der Welt sind daher rein immanenter Art. Barth sagt: ‚Sie sind als Worte des 
weltlichen Seins selber nur weltlichen Seins, nur weltlichte Wahrheiten’. Ein solcher Satz 
würde Calvin wie blasphemisch in den Ohren klingen. Für ihn ist die geschaffene Welt in 
ihrer furchtbaren und herrlichen Majestät (in Natur und Geschichte) der lebendige Ausdruck 
der Anwesenheit Gottes, theatrum gloriae Dei. Barth übernimmt diesen Ausdruck, meint 
dann aber nicht, wie Calvin m.E. tut, dass die Welt selber das Theater, die Aufführung, das 
sich bezeugende Handeln Gottes sei, sondern nur, dass sie deren Kulisse sei; der Ausdruck 
handelt nach ihm „von der Geschöpfwelt als dem Schauplatz und Hintergrund, dem Raum 
und Ort des Geschehens und des Offenbarwerdens der Versöhnung als des Triumphes 
seiner Herrlichkeit“.’193 

 
Waar Calvijn, zij het spaarzaam, spreekt over de sensus divinitatis die ook in het hart van 
de in zonde gevallen mens geschreven blijft, wijst Barth alle religie als ongeloof af. 
Berkhof zelf meent het volgende:  
 

‘Der christliche Glaube hat, ob wir es wollen oder nicht, seinen Ort in der Welt der 
Religion. M.E. können wir nicht umhin, mit Calvin die religiöse Dimension des 
Menschseins (den sensus divinitatis) auch zu den Lichtern der Welt zu rechnen. Barth 
spricht nicht umsonst über ‚die wahre Religion’ (K.D. I, 2, §173). Sie beruht ganz und allein 
auf Gottes rechtfertigender und heiligender Freimacht. Warum konnte Gott dieses 
Gnadenereignis nicht auch in anderen Religionen geschehen lassen?!’194 

 
De Bijbel getuigt continu van een wisselwerking tussen bijzondere en algemene 
openbaring. En ook Jezus Christus, wil men zijn ware menszijn niet ontkennen, is aan deze 
wisselwerking niet ontheven.195 Eveneens is het christelijk getuigenis aangaande Jezus niet 

                                                 
193 H. Berkhof, 'Barths Lichterlehre im Rahmen der heutigen Theologie, Kirche und Welt,' Theologische 

Studien 123, no. Karl Barths Lichterlehre (1978), 32. Berkhof suggereert overigens meermalen dat Barth 
een grotere waarde aan de lichten van de wereld heeft toegekend, dan hij strikt dogmatisch wilde 
verantwoorden in zijn strijd tegen de natuurlijke theologie. Cf: ‘Barths intellektuelle Abweisung einer 
theologischen Lichterlehre geht zusammen mit und beruht teilweise auf einer existentiellen Verwertung 
mancher Lichter für seine Theologie.’ (Ibid., 36.) ‘Vor und nach der Aufklärung wird die Welt 
grundverschieden erlebt. Calvin konnte die gloria Gottes da aufleuchten sehen, wo Barth nur Finsternis, 
bzw. ein neutrales Selbstzeugnis der Welt sah. Diese Gottesfinsternis bekam aber für Barths Glauben und 
Theologie dieselbe Bedeutung, die das Gotteslicht in der Schöpfung für Calvin hatte. Für beide war das 
Lebensgefühl ihrer Zeit eine Hilfe und eine Stütze zum Glauben an Jesus Christus. Paradoxerweise muss 
man ja sagen, dass für Barth seit dem ersten Weltkrieg gerade die Finsternis als ein Licht der Welt gewirkt 
hat, als ein negatives vestigium der Souveränität und Aktualität Gottes, der sich nur ubi et quando eo visum 
est, offenbart.’ (Ibid., 40.) 
194 Ibid., 44. 
195 Cf: ‘Eigentlich gibt es noch eine wichtige Vorfrage: ist Jesus Christus selber dieser Wechselwirkung 
enthoben? Kann man so streng enhypostatisch/anhypostatisch von seiner Menschheit sprechen, wie Barth es 
tut? Oder umgekehrt gefragt: passt der eindrucksvolle ‚königliche Mensch’ (§643) in einen 
anhypostatischen Rahmen?’ (Ibid., 42.) 
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onbemiddeld tot stand gekomen maar in een wisselwerking met de lichten van de wereld.196 
Zo bestaat er ook een wederkerige verhouding tussen de Kerk en de wereld. Deze 
wisselwerkingen worden altijd gekenmerkt door strijd, zuivering en bekering. De mens is 
altijd mens onderweg en de waarheid kan pas ten volle gekend worden in het eschaton. 
Volgens Berkhof onderwijst de wereld de Kerk in chokmatische zin, terwijl de Kerk de 
wereld op kerygmatische voedt: 
 

‘Inzwischen belehrt die Kirche die Welt kerygmatisch. Sie hat ihr kein System der einen 
Wahrheit zu bieten. Sie muss die Welt aber einladen, ihre oft fragmentarischen und 
kurzfristigen und von der Sünde verzerrten Wahrheiten und Weisheiten nicht für die große 
Befreiung anzusehen, wofür Gott seine Welt bestimmt hat. Die muss von anderswoher 
kommen. Jesus Christus ist nicht die exklusive Offenbarung Gottes, wohl aber die 
endgültige, in der alle andere zu ihrem Ziel kommen. Ohne diese andere als Umkreis bleibt 
seine universale Heilsbedeutung unklar. Ohne ihn als Mittelpunkt bleiben die weltlichen 
Offenbarungen isoliert, verworren, oft widerspruchsvoll, wie wir Calvin sagen hörten: 
‚inchoata et semiplena’. Wir dürfen dankbar mit allen Wahrheiten in Wechselwirkung 
stehen, wir sollen aber alle ‚Mächte im Luftraum’ entlarven und bekämpfen, wo sie uns von 
der einen Wahrheit und Weisheit Jesu Christi abziehen. Als Illustration für das, was ich hier 
meine, weise ich auf Augustins Confessiones VII 9 hin, wo er auf seine neuplatonische Zeit 
als Brücke zu dem christlichen Glauben zurückblickt. Er zählt dankbar auf, welche 
Einsichten ihm schon vom Neuplatonismus geschenkt wurden (‚ich las dort …’), um dann 
noch dankbarer die Kenntnis Gottes im Angesichte Christi zu preisen (‚das las ich dort 
nicht’). Ich meine, das wir alle von Christus her zu dieser kritisch-weltoffenen Haltung 
gerufen sind.’197 

 
In 1988 schrijft Berkhof nogmaals over de vraag naar de mogelijkheid en wijze van 
Godsopenbaring buiten het directe getuigenis van de Bijbel om. Volgens Berkhof heeft de 
theologie van Barth sinds de Tweede Wereldoorlog een grote doorwerking gekregen juist 
vanwege de opvatting dat de Woordopenbaring haaks op de werkelijkheidsbeleving van de 
mens staat. Tegelijkertijd ontwikkelde het atheïstisch levensgevoel zich meer en meer. 
‘Dennoch, oder gerade daher, ging Barths christologische Konzentration lange Zeit sehr gut 
mit der technologischen Explosion zusammen. Ein welt-loser Gott und eine gott-lose Welt 
sind in gewissem Sinne einander komplementär.’198 Maar zo kon het volgens Berkhof niet 
blijven. De theologie dient zich niet alleen te bezinnen op de vraag hoe men van God uit 
mens en wereld moet denken, maar ook andersom hoe men vanuit de wereldervaring naar 
God toe kan denken. Pannenberg heeft dat als een van de eersten begrepen.199 De nieuwere 

                                                 
196 Cf: ‘Wenn man das theologische Gewicht der Lichter der Welt einsieht, ist man anfangs geneigt, sich 
mit dem Gedanken zufrieden zu geben, dass wir diese Lichter von Christus her normieren und in ihn 
integrieren müssen. Faktisch bedeutet das aber: von unserem Bekenntnis zu Christus her. Dieses Bekenntnis 
ist jedoch selber das Resultat einer Wechselwirkung zwischen seinem Licht und bestimmten Lichtern 
unserer geschichtlichen Umwelt.’ (Ibid., 43.) 
197 Ibid., 46-47.  
198 H. Berkhof, 'Die Welterfahrung des Glaubens - Artikel 2 des Niederländischen Glaubensbekenntnisses 
(Confessio Belgica) gedeutet und bedacht,' in: Vernunft des Glaubens - Wissenschaftliche Theologie und 

kirchliche Lehre, red. J.  Rohls, et al. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988), 349. 
199 Cf: ‘Es war aber erst Pannenberg, der in und seit seinen Veröffentlichungen in ‚Offenbarung als 
Geschichte’ (1961) und ‚Was ist der Mensch?’ (1962)  einen kühnen Neuaufbruch gewagt hat, dessen 
reifste Frucht sein Werk (man beachte den Titel): ‚Anthropologie in theologische Perspektive’ (1983) 
darstellt. Dieser Neuaufbruch ist für die westliche Theologie nicht mehr zu hintergehen. Pannenberg 
verbindet dabei die ‚zwei Mittel’ durch die Klammer der zur Voll-Offenbarung fortschreitenden Geschichte 
und denkt beim ‚ersten Mittel’ nicht nur an die Welterfahrung (besonderes die Religionsgeschichte), 
sondern als moderner Denker auch und zuerst an die menschliche Subjektivität.’ (Ibid., 350.) 
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Bijbelexegese heeft daarbij steeds meer nadruk gelegd op de wijsheidstraditie die als een 
niet te veronachtzamen lijn naast de heilshistorische hoofdlijn in de Bijbel overal is te 
traceren. Maar ook in de moderne tijd blijkt hoe wetenschappelijke inzichten er voor 
kunnen zorgen dat de Bijbel op bevruchtende wijze opnieuw wordt geïnterpreteerd. 
Berkhof stelt dan ook: ‘Die universale Chokma der Welterfahrung und die Entdeckung von 
Gottes Antlitz und Herz in Jesus Christus schließen einander nicht aus, sondern gehen in 
der Geschichte in einer ständigen Wechselwirkung zusammen.’200 Hij meent tevens dat de 
algemene openbaring ook daadwerkelijke kennis oplevert, waarvan niet gezegd kan worden 
dat deze door de zonde is teniet gedaan. Vanuit de erkenning van deze duplex cognitio Dei 
is er dus een werkelijke dialoog mogelijk met de niet-gelovige medemens. Daarmee is ook 
de waarde en de noodzaak gegeven van een apologetische theologie, zoals Tillich terecht 
heeft geconstateerd. Berkhof ziet de volgende aanknopingspunten voor de dialoog tussen 
Kerk en wereld: 
 

‘Unter unseren Zeitgenossen, soweit sie über den Sinn ihres Lebens nachdenken, sind 
wechselweise oder zusammen vier Stimmungen vorherrschend: 
a) die Ehrfurcht vor der Welt als Gegebenheit, vor dem Wunder unserer Umwelt und 
unserer Infrastruktur, welche man nicht ungestraft übersehen oder schänden kann; 
b) die Verzweiflung über die Weise, in der die Menschheit ökologisch, politisch und 
militärisch (wie schlafwandelnd) ihrem eigenen Untergang entgegengeht; 
c) das Verantwortungsgefühl, in dem zahllose Gruppen, besonders von Jüngeren, sich 
einsetzen für eine radikale Umkehr, für eine neue heile Welt; 
d) die damit gegebene, wenn auch oft kaum bewusste ‚Hoffnung wider Hoffnung’, dass die 
Welt für das Heil bestimmt ist.’  
‘Diese vier Erfahrungen scheinen widersprüchlich zu sein. Sie sind aber in ihrem 
Zusammensein ‚nicht fern vom Reiche Gottes’. Durch die Brille des Glaubens gesehen, 
haben wir es hier mit Welterfahrungen von Schöpfung, Sünde, Lebenserneuerung und 
Erlösungserwartung zu tun. In Christus gehören sie alle zusammen. Helfen wir mit der uns 
geschenkten Brille unseren Zeitgenossen zu einer‚ noch klareren und vollkommeneren’ 
Einsicht und Ausdauer.’201 

 
Berkhof kiest op grond van zijn Bijbelexegese en in aansluiting bij een bepaalde stroom 
binnen de kerkelijke traditie dus voor een heilshistorische theologie.202 Deze vorm van 
theologie verstaat de Godsopenbaring niet primair als een mededeling van eeuwige 
waarheden, noch puur als een Woordverkondiging die tot een waarachtig existeren oproept, 
maar ‘als een reeks daden van God in het veld der geschiedenis, zich uitstrekkend van 
schepping tot voleinding, met Christus als middelpunt’.203 Berkhof ziet de heilshistorische 
theologie als een belangrijke correctie op de eenzijdigheden van zowel de scholastieke 
theologie als de dialectische en kerygmatische theologie van Barth en Bultmann. 
Tegelijkertijd stelt hij dat deze methode het christocentrische en het existentiale perspectief 
van deze theologieën behoeft ter complementering. Geen enkele theologie volstaat om de 
volheid van het heil te bevatten en daarom meent Berkhof dat de theologie eclectisch dient 

                                                 
200 Ibid., 352. 
201 Ibid., 355. 
202 Cf.: ‘De heilshistorische theologie behoort in zoverre niet tot de zogenaamde vernieuwingstheologie, als 
zij zo oud is als de bijbel zelf.’ ‘Als uitgesproken heilshistorische theologen kunnen in de oudheid gelden 
Irenaeus en de Augustinus van De Civitate Dei, in de 17e eeuw Cocceius en Witsius, in de 18e eeuw Bengel 
en Oetinger, in de 19e eeuw onder vele anderen Menken, Beck, Auberlen en J.C.K. von Hofmann, in het 
begin der 20e eeuw Schlatter.’ (H. Berkhof, 'De heilshistorische theologie,' in: Revolte in de theologie, red. 
G.C. Berkouwer, et al. (Nijkerk: Callenbach, 1968), 90.) 
203 Ibid. 
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te zijn. Zijn uitgangspunt kiest hij in de heilshistorische theologie, juist omdat deze 
methode de openheid biedt om zowel de Bijbelse grondlijnen als het moderne levensgevoel 
te verdisconteren en elementen van andere theologieën kan integreren.  
Daarbij is ook de heilshistorische theologie in de moderne tijd geen dichtgetimmerde 
methode, maar zijn er diverse lijnen te onderscheiden. Berkhof noemt zo de kringen 
rondom Cullmann, Von Rad en Pannenberg. Hijzelf lijkt zich aan geen van deze drie 
stromingen volledig te committeren, maar gaat voor zijn eigen heilshistorische methode 
eveneens eclectisch te werk. Voor hem staat het volgende vast:  
 

‘Een theologie die voor deze generatie verstaanbaar is, zal zich op één of andere wijze van 
heilshistorische en eschatologische taal moeten bedienen. Zo staat juist op dit ogenblik de 
heilshistorische theologie weer op de drempel naar een nieuwe toekomst. En dat ondanks 
het feit dat ze al zo oud is als Irenaeus. Of moet ik zeggen dat ze juist om haar diepe 
verworteling in de kerk der eeuwen, in staat is om zich telkens te verjongen en nieuwe 
vruchten af te werpen?’204  

 
De theologie kan zich echter nooit van een harmoniemodel bedienen. Berkhofs invulling 
van de heilshistorische theologie kenmerkt zich in hoge mate door het karakter van de 
strijd. De harmonie is niet in de methode of in de theologie gelegen, maar slechts in de 
trouw van God die zich dwars door de strijd heen bewijst. Op grond van zijn interpretatie 
van de Bijbel meent Berkhof dan ook:  
 

‘Alle centrale evangelische elementen gaan van deze conflictsituatie uit: zonde, openbaring, 
redding, verzoening, Geest-verlening, wedergeboorte. De ontische dualiteit van menselijke 
vervreemding en goddelijk skandalon moet leiden tot een methodische dualiteit waaraan de 
hedendaagse theologie met een enorme inzet van denkkracht juist tracht te ontkomen.’205  

 
De jongste theologieën verdisconteren volgens Berkhof deze dualiteit te weinig, waardoor 
ze moeite moeten doen om aan het verwijt van pelagianisme te ontkomen. De post-
barthiaanse theologie lijkt zo te ver te zijn doorgeslagen naar de andere zijde. Waar Barths 
theologie door haar radicale inzet bij de transcendente dialectiek onverstaanbaar werd, heeft 
de nieuwere theologie niets meer te zeggen dan wat de wereld al zegt. Berkhof stelt Paulus’ 
optreden op de Areopagus centraal als model voor een zo getrouw mogelijk theologiseren 
van de relatie tussen God en de mens:  
 

‘Het uitgangspunt is daar het als aporie geïnterpreteerde altaar voor een onbekende God. De 
taal blijft zo lang mogelijk stoïsch, tenminste hellenistisch. Maar de sprong naar opstanding, 
bekering en gericht wordt niet gevreesd. En de daardoor opgeroepen ergernis wordt 
aanvaard. Toch, ja juist zo, vindt het Evangelie gehoor en voortgang. Vandaag staan de 
theologen veel te lang hun eerbied voor de vele altaren van de Atheners te formuleren. Wij 
moeten voort, voorbij die altaren, ook ter wille van onze cultuur. We zouden kunnen 
aanknopen bij de lijn van Chantepie de la Saussaye Sr. en Gunning, een lijn die te snel los 
gelaten is.’206 

 
Berkhof begon als jong theoloog met een voorliefde voor de ethische theologie, waarna hij 
zoals vele ethischen zichzelf ‘barthiaan’ ging noemen. Vervolgens meende hij omwille van 
de verstaanbaarheid van het evangelie in de moderne tijd aan Barth voorbij te moeten gaan. 

                                                 
204 Ibid., 100. 
205 Berkhof, 'Alternatieven in de systematische theologie,' 50. 
206 Ibid., 51. 
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Maar dat betekent voor hem geen radicaal afscheid van Barth. Uiteindelijk komt hij tot een 
theologie waarbinnen hij plaats wil behouden voor zijn eerste liefdes als de ethische 
theologie en Barth, maar ook voor Schleiermacher en zelfs het tegoed van de 
existentietheologie van Bultmann wil hij waarderen, hoezeer hij zich ook gekant heeft tegen 
deze a-historische theologie die haaks leek te staan op zijn heilshistorische opvattingen.  

5.4 God in de natuur en de geschiedenis 

Berkhof zegt in zijn autobiografische artikel: ‘Eigenlijk al sinds mijn dissertatie en tot 
heden toe, ben ik gefascineerd door de geschiedenis als theologisch begrip.’207 In deze 
paragraaf zal de ontwikkeling van zijn geschiedenisbegrip worden geschetst, als ook zijn 
visie op de schepping en het eschaton in relatie tot de geschiedenis. 

5.4.1 De geschiedenis als strijdtoneel van God en mens 

In de antieke tijd had men volgens Berkhof geen werkelijk besef van geschiedenis. Het 
leven oriënteerde zich aan de loop van de natuur en kenmerkte zich door eenzelfde 
cyclische beweging van opgang en ondergang. De Griekse cultuur breekt ten dele met dit 
‘naturalisme’, doordat zij haar eigen tijd trachtte te verstaan tegen de achtergrond van het 
verleden maar het ontbrak haar aan een werkelijk toekomstbegrip. Boven de natuurlijke 
wereld construeerde men een ideële, tijdloze wereld.208 Volgens Berkhof is geschiedenis 
pas werkelijk mogelijk in de relatie tussen God en mens. Hij stelt dat met de roeping van 
Abraham de geschiedenis in eigenlijke zin haar aanvang krijgt. Abraham gaat op weg in het 
geloof dat God hem zal leiden, zelfs dwars door crises heen. Geschiedenis heeft dus te 
maken met een goddelijke roeping en een gelovig op weg gaan naar een toekomstig doel.  
Berkhof hanteert een theologisch geschiedenisbegrip: De God van Abraham is de God van 
de geschiedenis en hij betoont zich geheel anders dan de natuurgoden die gebonden waren 
aan een streek, stad of boom. ‘Het gaat hier om een on-naturalistische en on-magische 
religie-vorm, om een ik-gij-relatie, om verkiezing en verbond, om leiding en geschiedenis, 
om geloof en gehoorzaamheid, om gerichtheid op een beloofde toekomst.’209 God maakt de 
mens vrij van de natuur en plaatst hem in de geschiedenis, op weg naar Gods koninkrijk. 
Deze roeping gaat gepaard met vrijheid en verantwoordelijkheid: ‘De geschiedenis is het 
terrein van menselijke vrijheid en ver-antwoordelijkheid, òmdat ze primair het terrein is van 
Gods roeping en leiding. De mens wordt vrijgemaakt uit de natuur, omdat hij door en tot 
God wordt vrijgemaakt.’210 Dit blijkt expliciet in de exodus uit Egypte: God bevrijdt zijn 
volk Israël, hij leidt hen door de Schelfzee en hij sluit op de Sinaï een verbond met hen. Zo 
gaat Israël op weg naar het land van de belofte, op weg naar de toekomst. 
Deze God van de bevrijding wordt de God van de verbondsgeschiedenis met Israël. In zijn 
daden blijkt hij ook de God van de natuur te zijn. Hij splijt het water van de Schelfzee, doet 
het manna van de hemel komen en schenkt water uit de rots. Israël leert vanuit de 
bevrijdende ontmoeting met God in de geschiedenis deze God van de geschiedenis te 
verstaan als het laatste en diepste geheim van de natuur. Zowel de geschiedenis als de 
natuur worden geregeerd door dezelfde wil van de ene God. In tegenstelling tot het geloof 
van de antieke religies wordt in het verbondsgeloof van Israël niet ‘history naturalized’, 

                                                 
207 Berkhof, H., ‘OWK’, 18. 
208 Cf.: Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 14-17. 
209 H. Berkhof, 'Openbaring als gebeuren,' in: Geloven in God, red. H. Berkhof e.a ('s Gravenhage: 
Boekencentrum, 1970), 115. 
210 Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 18. 
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maar ‘nature historicized’.211 De schepping van de natuur wordt begrepen als de 
openingsact van de geschiedenis. Pas vanuit de geschiedenis kan de natuur werkelijk 
worden verstaan als schepping van God.212  
Juist het inzicht dat de God van de geschiedenis eveneens de God van de natuur is, maakt 
dat het perspectief van Gods reddend handelen wordt verbreed. Gods doel gaat verder dan 
alleen de redding van Israël. Al de volken, heel de wereld en heel de natuur worden 
betrokken in Gods geschiedenis. De geschiedenis van Israël is de voorbereiding van de 
universele geschiedenis. Zij kan geen einde in zichzelf hebben, maar verwijst boven 
zichzelf uit. Zo komt Berkhof tot de volgende omschrijving van wat geschiedenis is: ‘De 
geschiedenis is het veld van de menselijke daden en beslissingen. Zij is het terrein waar de 
cultuuropdracht van de mens wordt gerealiseerd.’213  
Maar waar de mens zijn weg vervolgt los van de God van de geschiedenis, krijgt de 
geschiedenis eveneens het karakter van een strijdtoneel. De mens strijdt met zichzelf om 
zelfbehoud, hij vecht met zijn medemens en hij worstelt met de machten van de natuur en 
de tragiek van het leven. Slechts binnen de ruimte van het verbond komt zijn vrijheid 
werkelijk tot haar recht en is een leven in harmonie en liefde mogelijk. Dit blijkt uit de 
verbondsgeschiedenis van Israël die uitgroeit tot een geschiedenis van Gods trouw en de 
ontrouw van het volk, totdat uit Israël door een nieuwe scheppingsinzet van God de messias 
wordt geboren die Gods trouwe verbondspartner blijkt te zijn. De geschiedenis van Israël 
en Jezus’ levensgeschiedenis zijn verbonden in de continuïteit van de ene 
heilsgeschiedenis. Deze heilsgeschiedenis als zodanig draagt de openbaring van God. Maar 
het grote verschil met de Godsopenbaring in Israël is, dat in Jezus woord en daad één zijn:  
 

‘In het Oude Testament moesten de openbaring aan mensen en de openbaring in 
gebeurtenissen elkaar wederzijds funderen en interpreteren. Jezus is tegelijk de drager van 
het openbaringswoord en zelf het reddende en rechtende openbaringsgebeuren. Openbaring 
en heil vallen in zijn persoon samen. Daarom is dit openbaringsgebeuren universeel.’214  

 
Deze universaliteit heeft een kosmisch karakter: het heil gaat nu niet alleen uit naar al de 
volkeren van de aarde, maar de gehele kosmos komt in Christus tot zijn bestemming. Zo 
wordt Jezus het einde van de geschiedenis en tegelijkertijd het begin van de geschiedenis 

                                                 
211 Berkhof verwoordt deze gedachte in zijn artikel Openbaring als gebeuren als volgt: ‘Niet dat deze God 
de wereld had geschapen, maar dat Hij het in de geschiedenis voor hen opnam, was voor hen van beslissend 
belang. Jahweh betoont zich aan de Schelfzee de God van de geschiedenis. Maar Hij doet dat, door zich 
daar de God van de natuur te betonen. Natuur en geschiedenis zijn één dòòr-lopende ruimte van zijn 
werken. Dat kan van al de goden uit het antieke nabije oosten worden gezegd, met dit grote verschil, dat 
daar de geschiedenis een stuk van de natuur wordt en hier omgekeerd het natuurgebeuren in dienst van de 
geschiedenis wordt gesteld. Daarom heeft Jahweh wel op allerlei manieren met de natuur van doen, maar is 
Hij allerminst een natuurgod.’ (Berkhof, 'Openbaring als gebeuren,' 126.) 
212 Cf.: ‘After God’s character in his historical deeds is discovered, this character can also be discerned and 
these deeds seen prefigured in the processes of nature, and nature can be invested with the same grace as 
history discloses. The order of nature can now be interpreted as a prefiguration, on the one hand, and a 
confirmation, on the other, of God’s steadfast truth and loyalty towards his people (cf. Is. 42:5 F., Jer. 31: 
35-37). Thus for Israel, history came first in the order of knowledge. Israel experienced God’s deliverance 
at the Red Sea and trusted him as her covenant God long before her prophets and teachers formulated a 
clear understanding of God as creator of heaven and earth. … Through her further historical experiences, 
not least through the tragedy of the exile, Israel learned more deeply that if her God were to be trusted at all, 
he must be a God who completely controls the world.’ (God in nature and history - appendix to workbook 

for the Assembly Committees, fourth assembly, Uppsala 1968, 10.) 
213 Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 13. 
214 Berkhof, 'Openbaring als gebeuren,' 165. 
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van het rijk van God. Jezus onderwerpt al de machten en schenkt bevrijding. Maar juist zo 
roept hij ook alle machten en krachten van de duisternis ten strijde. Het doel van de 
geschiedenis wordt slechts gerealiseerd langs de lijdensweg die stuk lijkt te lopen op het 
kruis. Maar in het gebeuren rond het kruis blijkt God werkelijk de God van de geschiedenis 
te zijn die in zijn trouw niet loslaat wat hij begon. Uiteindelijk is er de opstanding tot de 
ware verbondsgemeenschap met hem.  

5.4.2 Schepping  

In Berkhofs vroegste werken wordt de schepping als zodanig zelden gethematiseerd. 
Tegelijkertijd kan op grond van zijn geschiedenisconcept gesteld worden dat de schepping 
voortdurend wordt verondersteld als grond van de geschiedenis die het strijdtoneel vormt 
waarop God en mens met elkaar verkeren. De God van de geschiedenis is tevens de God 
van de schepping.215 Ook de schepping draagt daarom het karakter van de strijd. Een 
tweetal perspectieven staan bij Berkhof centraal. Dat is allereerst Gods strijd met de 
machten en vervolgens de roeping van de mens, die naar het beeld van God geschapen is, 
om de natuur te beheersen.216 Deze twee perspectieven komen samen in de grondgedachte 
dat Jezus Christus Gods nieuwe schepping is, de zin der geschiedenis en de nieuwe mens 
die de machten onderwerpt. De schepping overwint de woestheid en ledigheid van den 
beginne. En waar in de verbondsgeschiedenis Gods trouw voortdurend de ontrouw van de 
mens overwint, verdrijft in de relatie tot de natuur de orde steeds de wanorde en de 
chaos.217 God is met de natuur in strijd verwikkeld en hij herschept haar voortdurend. Zo is 
de natuur zowel de grondslag en de entourage, als ook een instrument in Gods verlossend 
handelen. Berkhof stelt: ‘Juist in haar ondoorzichtige samenstel van orde en chaos is de 

                                                 
215 Berkhof problematiseert in Christelijk Geloof de identificatie tussen ‘de openbarings-God van de heilige 
liefde’ en ‘de schepper van de wereld’. Godservaring en wereldervaring zijn strijdige ervaringen binnen het 
christelijk geloof. Het is dus werkelijk een geloofzaak om vast te houden aan de overtuiging dat deze 
zondige wereld tegelijkertijd schepping van God genoemd wordt. ‘Van deze wereld van zonde, lijden en 
dood houden wij vol, dat ze geschapen is door de Vader van Jezus Christus. Daarmee neemt het christelijke 
geloof het vanzelfsprekende scheppingsgeloof van de religie, hoewel het onvanzelfsprekend geworden is 
vanuit de openbaring, toch weer op om het gecorrigeerd in te voegen in de samenhang met een nieuw 
heilsgeloof.’ (Berkhof, Christelijk Geloof, 152.)  
216 In het licht van de latere milieuproblematiek zegt Berkhof in 1974, dat het wellicht beter zou zijn om een 
ander woord dan ‘beheersen’ te kiezen. De grondgedachte blijft echter dezelfde: de mens is heer van de 
natuur, maar kan dit alleen zijn omdat hij kind is van de Vader. Tevens heeft hij reeds in God in nature and 

history benadrukt dat de natuur zowel de dienares als de zuster van de mens is. Cf.: ‘Mens en natuur zijn, 
zou je kunnen zeggen, kinderen van dezelfde Vader.’ (H. Berkhof, 'Mens en natuur zijn kinderen van 
dezelfde Vader,' in: De aarde is er ook nog, red. H. Bouma (Wageningen: Zomer & Keuning, 1974), 38-
39.) 
217 Berkhof ontwikkelt zijn visie op de schepping in nauwe relatie tot zijn geschiedenisbegrip en 
christologie. Hij meent voorts dat de theologie niet meer terug kan keren achter Barths aanval op de 
natuurlijke theologie. Met hem stelt Berkhof dat God niet te vereenzelvigen valt met het natuurgebeuren. 
Maar vanuit de eenheid tussen de God die zich in Jezus Christus openbaart en de Schepper van hemel en 
aarde, dient de verhouding tussen God en de natuur opnieuw doordacht te worden. Berkhof meent daarmee 
een moderne tendens in het spreken over God en de natuur te corrigeren. Men heeft volgens hem Barth ten 
onrechte op zodanige wijze geïnterpreteerd dat er voor de natuur in de theologie geen werkelijke plaats 
meer zou zijn. Hij stelt: ‘Daarom is het voor velen een uitgemaakte zaak, dat een doorlichting der natuur 
vanuit het geloof in de Vader van Christus als haar Schepper en Onderhouder, voor ons niet mogelijk is en 
dat voor òns God en de natuur vreemd tegenover elkaar blijven staan.’ Volgens hem is deze houding onjuist 
en hij wijst erop dat Barth vanuit het verbond tussen God en mens tot een hernieuwde visie op de natuur 
komt. En in het Bijbels getuigenis speelt de natuur een bijzonder grote rol, aldus Berkhof. (H. Berkhof, 
'God en de natuur,' Wending 8 (1953-1954), 104.) 
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natuur het machtige werk van God, dat ons in deemoed en dankbaarheid terugwerpt op zijn 
genade, die alleen ons bewaart voor de chaos en ons redt door het gericht heen. In zijn 
naam en dienst strijden we ootmoedig en dapper tegen alle wankeling van onze wereld, al 
weten wij dat wij de grote wankeling niet zullen tegenhouden en dat het onwankelbaar 
Koninkrijk geheel en alleen Gods eigen werk zal zijn.’218 Vanwege dit primaat van Gods 
handelen, zal nu allereerst Berkhofs spreken over de chaosmachten worden toegelicht.  

5.4.2.1 De onzichtbare zijde van de schepping 

In tegenstelling tot de traditionele dogmatiek wil Berkhof de schepping naar zijn positieve 
en negatieve zijde zien als de ene goede schepping van God. Daarmee bestrijdt hij de 
opvatting dat er voor de zondeval een volmaakte schepping zou bestaan, die pas na de val 
een bedreigend gezicht krijgt als de uitwerking van Gods toorn op de schuld van de 
gevallen mens. Volgens Berkhof komt de aarde ‘woest en ledig’ uit Gods hand voort en 
behoren de wilde dieren, dorens, distels, watersnoden en aardbevingen van meet af aan bij 
de schepping. Ook in de negatieve aspecten van de natuur blijkt Gods grootheid en in zijn 
terugdringen van de chaos zijn goedheid.219 Daartoe heeft hij juist de machten geschapen. 
Berkhof spreekt in Christus en de machten in navolging van Paulus over de zichtbare en de 
onzichtbare zijde van de schepping. Tot deze onzichtbare zijde behoren de kosmische 
machten. Volgens Berkhof verstaat Paulus hieronder de wereldkrachten die het 
mensenleven beheersen daar waar de mens zich niet onder de macht van Christus heeft 
gesteld. Zij zijn het gebinte van de schepping die het leven beschermen tegen de chaos.  
Oorspronkelijk zijn deze machten positief te waarderen omdat ze als de dragende 
ondergrond van de wereld de schakels vormen tussen Gods liefde en het zichtbare leven 
van de mensen.220 Omdat de mens de schepping niet kent los van het raadsel van de zonde, 
heeft de mens deze machten nooit in hun oorspronkelijke functie ervaren. De zichtbare en 
onzichtbare wereld hebben zich tegen Gods eigenlijke doel gekeerd. Zowel de mens als de 
machten willen zelf tot goden worden. Daarom vormen de machten nu een obstakel in de 
relatie tussen de Schepper en zijn schepping, in plaats van dat zij God en mensen met elkaar 
verbinden. Nog steeds zorgen de machten ervoor dat er een zekere orde heerst en zij hebben 
op deze wijze een rol in de onderhouding van de schepping. Berkhof noemt dit een daad 
van Gods goedheid, omdat de mens anders los van Christus reddeloos verloren zou zijn. De 
wereldmachten houden de mens buiten Christus in leven. Maar aangezien de machten zich 
nu als grond in zichzelf presenteren, vervreemden zij de mens alleen maar meer van God.  
Jezus Christus heeft de machten aan het kruis en in zijn opstanding echter ontmaskerd als 
valse goden en hij heeft hen in beginsel overwonnen. Dat betekent niet dat hij ze teniet 

                                                 
218 Ibid., 108. Berkhof schrijft dit artikel vlak na de watersnoodramp van 1 februari 1953. Juist tegen de 
achtergrond van dit concrete gebeuren werd de vraag naar de verhouding tussen God en de natuur bijzonder 
actueel. Berkhof zegt in dit kader onder meer: ‘Daarom hoort de gelovige ook in de natuurrampen de stem 
van God. Niet dat deze rampen hem iets zouden zeggen, wat hij niet ook reeds tevoren weten kon. Wij 
leven niet bij de rampen, maar bij het Woord. Maar het Woord doet ons de taal van de rampen verstaan: 
“als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.” Want het is de God van de gekruisigde en opgestane 
Jezus, die de natuur met haar verrukkingen en verschrikkingen leidt.’ (Berkhof, 'God en de natuur,' 107.) In 
dit artikel staat Berkhof nog dichtbij Barths theologie. In latere geschriften keert een dergelijk 
‘openbaringspositivisme’ minder terug.  
219 Cf.: Berkhof, 'God en de natuur,' 105.  
220 Cf.: Op grond van Kolossenzen 1: 15-17 stelt Berkhof: ‘Ook deze machten zijn door en tot Christus 
geschapen, d.w.z. de liefde Gods, gelijk die in Christus tot ons is gekomen, is de grond en het doel der 
machten. Zij zijn aan deze liefde dienstbaar. Zij worden er niet achteraf dienstbaar aan gemaakt. Neen, zij 
zijn naar hun schepping en wezen van meet af aan bedoeld als instrument dezer liefde.’ (H. Berkhof, 
Christus en de machten (Nijkerk: Callenbach, 1953), 28.) 
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gedaan heeft. Het betekent dat de machten onttroond zijn en dat ook zij voorwerp van Gods 
verlossingsplan zijn zodat zij hun oorspronkelijke bestemming weer terugkrijgen. Berkhof 
veronderstelt dat de machten in de voleinding hun plaats zullen behouden als de 
‘buitenzijde’ van de volmaakte gemeenschap tussen God en zijn schepping. Dit impliceert 
dat de kerk en de individuele gelovigen nooit tegen de ordeningen zelf hebben te strijden, 
maar verzet dienen te bieden tegen hun negatieve werking in het licht van Gods bedoeling 
met de machten. De gelovige is dan ook niet geroepen tot wereldmijding, maar hij dient de 
wereld waarin het kruis van Christus opgericht staat te zien als ontgoddelijkt. De kerk en de 
gelovigen zijn bevrijd van de slavernij van de machten. Overal waar het kruis wordt 
verkondigd in woord en daad, worden de machten onttroond. Zolang Gods heil voor de 
schepping nog niet is voltooid, dient de gemeente stand te houden tegen de verleiding en de 
binding van de machten in het besef dat ze reeds aan Christus zijn onderworpen. Met grote 
klem stelt Berkhof dat er geen weg terug is: de machten zijn ontmaskerd. En zelfs waar 
machten als het nihilisme of het communisme Christus’ heerschappij ontkennen, zijn zij in 
deze negatie een teken van de overwinning van Christus die de machten voortdurend in een 
crisis brengt. In het licht van deze overwinning kan Gods handelen in de geschiedenis en de 
natuur ook gezien worden als zijn intronisatie en de vestiging van zijn koninkrijk te midden 
van de chaos en de ongehoorzaamheid van de mens en de machten. 

5.4.2.2 Gods intronisatie in schepping en geschiedenis  

De schepping, de mens en de machten, verkeren op weg naar hun doel voortdurend in 
strijd. De verhouding tot de Schepper wordt eveneens gekenmerkt door strijd. God zelf 
strijdt ook tegen de zelfverheffing van de machten en de mens, om ze op zijn eigen wijze te 
verheffen. In Christus de zin der geschiedenis komt dit strijdkarakter van de schepping naar 
voren wanneer Berkhof vanuit de koningspsalmen over de schepping spreekt. In die 
psalmen klinkt het geloof door dat God vanaf het begin van de schepping zijn koningschap 
op de aarde uitoefent. Net zoals Berkhof de geschiedenis in termen van strijd tekent, zo 
spreekt hij hier over de schepping. De schepping is de openbaring van God als koning, die 
de strijd aangaat met de machten van de chaos. Deze worsteling met de machten zet zich 
door in heel de geschiedenis, totdat God in het eschaton tot voltooiing zal hebben gebracht 
wat hij in de schepping in beginsel gesteld heeft.221 De koningspsalmen openen volgens 
Berkhof dan ook het volgende perspectief: ‘Elke historische overwinning van Jahweh op de 
tegenmachten is enerzijds een bevestiging van zijn scheppingsdaad, anderzijds een 
onderpand van zijn komende definitieve zege. De geschiedenis is de weg waarlangs de 
koning “overwinnende en om te overwinnen” (Openb. 6:2) van schepping naar voleinding 
schrijdt.’222  

                                                 
221 De schepping als intronisatie van God heeft dus vanaf het begin het karakter van strijd, nog los van de 
zonde. De zondeval intensiveert de strijd en brengt er ook een negatief element in. Maar schepping is voor 
Berkhof nooit een statisch begrip. Het is het begin van de geschiedenis, gericht op de voleinding. En zonder 
crisis geen groei, zonder strijd geen voortgang. De natuurmachten interpreteert hij als machten in de 
geschiedenis. Berkhof ‘dynamiseert’ de stoicheia van de kosmos waardoor hij ook de ideologieën ertoe 
rekent. 
222 Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 38-39. Als commentaar op Psalm 93 zegt Berkhof over de 
schepping: ‘Tóen heeft Hij de wateren, de machten van de chaos, aan banden gelegd en hun een plaats in 
zijn kosmos aangewezen (zie Gen. 1:2, 6v., 9v.). Dat werk handhaaft Hij, ook als de “stromen” (vers 2 en 4 
) zich telkens weer tegen zijn scheppingsorde verheffen, om die te verstoren. Deze “stromen” (de Israëliet 
dacht aan de Nijl, de Tigris en de Eufraat) zijn hier de naam voor de wereldmachten die het volk en het 
werk van Jahweh bedreigen. Maar Hij laat niet varen wat zijn hand begon. In het feit dat deze dreigende 
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Hoewel Berkhof hier de koningspsalmen bespreekt om het geschiedenisbewustzijn binnen 
de oudtestamentische geschriften aan te geven, legt hij hiermee tegelijkertijd accenten die 
zijn eigen visie tekenen. Dat God overwinnend zijn weg gaat door de geschiedenis vanaf de 
schepping tot aan de voltooiing, is de grondlijn van zijn eigen geschiedenisconcept. Door 
de schepping te schetsen in termen van strijd met de chaosmachten als de wateren en de 
duisternis, maakt hij de scheppingsact tot paradigma voor Gods handelen in de 
geschiedenis en teken van Gods trouw. Schepping en geschiedenis worden vooral 
gekenmerkt door strijd en crisis en dat van meet af aan. En de komst van Jezus Christus, die 
de schepping en de geschiedenis tot hun voltooiing leidt, intensiveert de crisis alleen maar.  
Berkhof verstaat de geschiedenis na Christus’ opstanding weliswaar als de realisatie van het 
rijk van God. Maar deze geschiedenis krijgt haar gestalte naar analogie van het 
Christusgebeuren. Dat is: naar analogie van kruis en opstanding, waarbij de uiteindelijke 
opstanding een eschatologische perspectief is.223  De mens komt nu, in confrontatie met de 
Christusprediking, voor de keus te staan om onder de voogdij van de machten te blijven of 
in de vrijheid te leven waarvan het scheppingsverhaal uit Genesis 2 reeds spreekt. In Jezus 
wordt God de Schepper geopenbaard en tegelijkertijd krijgt de schepping daarmee haar 
ware gezicht en bedoeling te zien: ‘In Hem komt een nieuwe God op de wereld toe, die niet 
identiek is met de natuur, noch met het gegevene, noch ook met de mens, maar de God die 
dat alles geschapen heeft, het door zijn woord in stand houdt en tegelijk begrenst en 
relativeert. Zijn verschijning betekent de ontgoddelijking van het bestaande.’224 De 
ontgoddelijking van de natuur maakt dat de mens de aarde verder kan ontginnen.  

5.4.2.3 De zichtbare zijde van de schepping 

In Berkhofs optiek is de schepping in beginsel goed, maar daarmee nog niet ideaal. De 
schepping krijgt een uitgestrektheid in de geschiedenis en tendeert naar haar doel.225 Dit 
blijkt ook uit het Bijbels getuigenis. De wijze waarop in Genesis 2 over het paradijs wordt 
gesproken, geeft aan dat het paradijs geen eindpunt maar een beginpunt is. En in Genesis 1 
wordt de mens geroepen tot natuurbeheersing, tot cultivering van de aarde.226 Berkhof stelt: 
‘Het eindpunt is niet een tuin of woud, maar een stad, de ontgonnen natuur, de voltooide 
cultuur, het nieuwe Jerusalem.’227 Met deze gedachte wordt een tweede karakteristiek van 
Berkhofs denken over de schepping zichtbaar, te weten zijn grote nadruk op de roeping van 
de mens tot natuurbeheersing. 

                                                                                                                            
machten telkens opnieuw gekeerd worden, bevestigt God zijn scheppingsdaad.’ (Berkhof, Christus de zin 

der geschiedenis, 37.) 
223 Cf.: Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 74. En ook na Christus’ opstanding en hemelvaart brengt 
de Christusprediking crisis: ‘Zeker, waar Christus door de zending zijn intrede doet, wordt het leven 
opgespleten en komt het in het teken van scheiding en strijd te staan.’ (Berkhof, Christus de zin der 

geschiedenis, 94.) 
224 Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 79. 
225 Cf.: ‘De geschapen wereld is een onvolmaakte, zich in de tijd voltrekkende werkelijkheid.’ (Berkhof, 
Christelijk Geloof, 154.) 
226 Cf.: ‘De mens is geschapen als een burger van twee werelden, de stoffelijke en de geestelijke wereld, als 
ik het zo mag zeggen. De mens nu heeft de roeping om de niet-geestelijke natuur – wat de Duitsers noemen 
– te ‘durchgeistigen’, met zijn geest te verrijken. Onze natuurbeheersing kan een verrijking zijn.’ (Berkhof, 
'Mens en natuur zijn kinderen van dezelfde Vader,' 44.)  
227 H. Berkhof, De mens onderweg - Een christelijke mensbeschouwing ('s-Gravenhage: Boekencentrum, 
19622), 38. Cf.: H. Berkhof, 'Schepping en voleinding,' in: Woord en wereld, red. A.J. Rasker e.a. 
(Amsterdam: 1961), 226. Tevens herhaalt Berkhof op deze plaats de volgende gedachte: ‘En de verteller 
van Gen. 1-2:3 heeft expliciet van meet af heel de aarde als werkterrein van de mens op het oog. Het 
paradijs is geen volmaaktheid, maar een vertrekpunt.’ 
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De grondgedachte van Berkhofs antropologie is dat het wezen van de mens besloten ligt in 
zijn relatie tot God, de medemens en de natuur. De mens ‘ex-siteert’: hij dient naar buiten 
te treden en te leven in gemeenschap. Het eerste wat Berkhof vervolgens over de mens zegt, 
is dat hij geschapen is naar Gods beeld. Genesis 1 leert dat dit betekent dat de mens net als 
God kan spreken en dat God met hem in gesprek gaat en zo de mens verantwoordelijk 
maakt.  
Maar niet alleen de relatie tot God is in dit scheppingsverhaal geïmpliceerd. Hij schiep de 
mens naar zijn beeld, als man en vrouw. Het meervoud behoort volgens Berkhof tot het 
beeld van God, waarmee is gezegd dat de mens wezenlijk geschapen is in relatie tot de 
medemens. Tevens behoort het tot het beeld van God dat de mens heerst over de vissen van 
de zee, de vogels van de hemel en de dieren op de aarde. ‘Zoals God in Genesis 1 wordt 
getekend als degene die de wereld schept en beheerst, zo is de mens die op Hem gelijkt, 
zijn vertegenwoordiger, zijn rentmeester, die Gods heerschappij tegenover de lagere 
schepping representeert.’228  
De natuurbeheersing en cultuurvorming van de mens sluit ook het menselijke bestaan zelf 
in, in zoverre dit zich laat objectiveren zoals bijvoorbeeld op de terreinen van economie, 
wetenschap en politiek. Het gaat volgens Berkhof om de cultuur in de meest ruime zin van 
het woord. Deze roeping van de mens om als Gods representant te heersen over de natuur, 
is volgens Berkhof binnen het christelijk geloof veelal tekort gedaan door een te grote 
nadruk op de zondeval van de mens. Deze houding acht hij zeker voor de moderne mens 
funest aangezien deze leeft in ‘de eeuw van de techniek’, maar ook Bijbels gezien onjuist. 
De gedachte dat de mens in zijn hoogmoed voor God wil spelen wanneer hij met 
gebruikmaking van de techniek ingrijpt in de natuur, noemt Berkhof een voorbeeld van 
naturalistisch-heidens denken. Hij erkent wel dat er veel misbruik mogelijk is.229 Maar dat 
alles doet niets af aan de roeping van de mens zoals die in Genesis 1 en 2 en Psalm 8 
doorklinkt. Berkhof stelt:  
 

‘Hier wordt afgerekend met de algemene gedachte, dat de godheid aan de zijde der natuur 
staat tegenover de mens; en gepredikt dat de God van Israël achter de mens staat in zijn 
strijd om de natuur te beheersen. Dat laatste is niet langer een noodzakelijk kwaad, maar 
een goddelijke roeping. Zonder de prediking van het Evangelie en de doorwerking van de 
daarmee gegeven verhouding van God, mens en natuur en zonder de ontgoddelijking en 
verzakelijking der natuur die daarvan het gevolg is, is de moderne techniek ondenkbaar. In 
die techniek is de mens bezig een goddelijke opdracht te vervullen.’230 

 
Door de zondeval zijn de relaties waarin de mens leeft echter wel ontwricht. De natuur is 
niet langer het draagvlak van het menselijk bestaan, maar blijkt een grote weerstand te zijn 
geworden voor de verwerkelijking van de mens. Berkhof meent dat door de zonde de 
roeping tot natuurbeheersing is verworden tot een ‘onnatuurlijk zware worsteling met de 
natuur’.231 Maar hoewel de relatie van de mens tot de natuur is verstoord, betekent dit nog 

                                                 
228 Berkhof, De mens onderweg - Een christelijke mensbeschouwing, 31. Cf.: Berkhof, Christelijk Geloof, 
187-188. Berkhof zegt hier zijn methode in De mens onderweg deels te verruimen, daar waar deze te zeer 
traditioneel-biblicistisch de antropologie ophangt aan Gen. 1:26. Zie voor een nadere uitwerking van 
Berkhofs antropologie § 6.3.1 hieronder. 
229 Dit besef verwoordt Berkhof steeds duidelijker. Zie bijvoorbeeld: H. Berkhof, 'De theologie tussen 
Cassandra en Hananja (1972),' in: Bruggen en bruggehoofden, red. E. Flesseman-van Leer e.a. (Nijkerk: 
Callenbach, 1981), 112. 
230 Berkhof, De mens onderweg - Een christelijke mensbeschouwing, 40-41. 
231 Cf.: Ibid., 73. 
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niet dat de natuur als zodanig veranderd is. ‘Doornen en distelen, verscheurende dieren en 
natuurrampen waren er al miljoenen jaren voordat de mens op aarde verscheen.’232    
Door de verstoorde relatie met God, is de mens niet langer alleen maar heerser over de 
natuur, maar is hijzelf ook tot slaaf van de natuurmachten geworden. De mens is 
onderhevig geworden aan de natuurprocessen als de kringloop van de seizoenen en 
getijden, van blinken en verzinken en van leven en sterven. Deze positie staat haaks op zijn 
oorspronkelijke roeping. Pas in de moderne tijd lijkt de mens door de opkomst van de 
techniek weer in hogere mate toe te komen aan de natuurbeheersing. Maar daar waar 
vergeten wordt dat dit geen doel is in zichzelf, maar ten dienste dient te staan van de 
relaties tot God en de medemens, kan de techniek ook tot vloek worden en de aarde 
verwoesten. De mens blijkt buiten de relatie tot God te kort te schieten in zijn zedelijke 
kracht, aldus Berkhof. Hij spreekt van de hypertrofie van de natuurbeheersing die de mens 
oppervlakkig heeft gemaakt en de relaties tot God en de medemens verder heeft 
geminimaliseerd.233 Daarbij dreigt de mens als enkeling onder te gaan in de massaliteit die 
het huidige leven kenmerkt. De mens mag nu de natuurmachten grotendeels beheersen, 
maar daarmee zijn andere onpersoonlijke machten als de staat, de wetenschap, de industrie, 
de techniek en de pers enorm in kracht toegenomen en wordt de mens binnen dit 
geïnstitutionaliseerde leven opnieuw bedreigd.234   

5.4.2.4 Jezus Christus en de schepping 

Berkhof stelt dat de verhouding tussen schepping en voleinding besloten ligt in de 
christologie. Christus vormt de continuïteit tussen schepping en voleinding. Hij is zowel de 
eerstgeborene van de totale schepping alsook de eerstgeborene uit de doden. Berkhof noemt 
Adam het ‘psychische prototype’ van Christus en meent dat de schepping van het eerste 
begin op Christus is aangelegd. Hij neemt een supralapsarische positie in, door te stellen dat 
Christus ook los van de zondeval was gekomen. Het meest wezenlijke van de schepping 
ligt uitgedrukt in de innige verhouding tussen God en mens zoals deze in de persoon van 

                                                 
232 Ibid. 
233 De moderne ‘brutale manipulatie’ en de uitputting van de natuur beschouwt Berkhof als een secularisatie 
van het christelijke beginsel dat de mens als onderdeel van de natuur geroepen is de natuur te beheren, te 
beheersen. Hij stelt: ‘Maar als de verhouding met God wegvalt, wordt de mens van beheerder tot bezitter. 
Dit vind ik een ontwikkeling, waar de heidenen nooit opgekomen zouden zijn.’ (Berkhof, 'Mens en natuur 
zijn kinderen van dezelfde Vader,' 39.) 
234 De machten kunnen zich in de moderne tijd met name ook voordoen als ideologieën. Berkhof noemt als 
historische gestalten de ideologieën die ten grondslag liggen aan de Tweede Wereldoorlog en ziet deze 
machten ook werkzaam in de apartheidstrijd in Zuid-Afrika, zoals blijkt uit zijn opstel De Belijdende Kerk 

in Duitsland en Zuid-Afrika: ‘Er is bij mij geen enkele twijfel – evenmin als bij Beyers Naudé -, dat wij in 
Duitsland toen en in Zuid-Afrika nu in de grond te maken hebben met eenzelfde conflict: het conflict tussen 
wat Paulus de “machten” noemt en het Evangelie. De machten willen ons leven begrenzen en manipuleren; 
zij stellen aardse gegevenheden als hoogste norm voor ons handelen, zij leren ons te denken in termen van 
onderwerping, collectiviteit en discriminatie, zij verdelen de wereld in vrienden en vijanden enz. En de 
parallellie gaat nog verder, omdat de afgoden in Duitsland en Zuid-Afrika ook inhoudelijk zoveel op elkaar 
lijken: ze zijn beiderzijds nationalistisch en racistisch, bloed en bodem, het Herrenvolk, de verwijdering van 
de minderwaardige rassen. Tegenover deze ideologische begrenzingen predikt het Evangelie de grenzeloze 
en dus ontgrenzende macht van Gods liefde in Christus, in wie is “Jood noch Griek, slaaf noch vrije, man 
noch vrouw”. Het dubbele liefdesgebod wordt door deze ideologieën bewust en stelselmatig overtreden: 
men moet andere goden meer liefhebben dan God, en de naaste voor zover de solidariteit met de eigen 
groep dat nog toelaat.’ (H. Berkhof, 'De belijdende kerk in Duitsland en Zuid-Afrika,' in: Met de moed der 

hoop - opstellen aangeboden aan Dr. C.F. Beyers Naudé, red. H.  Berkhof e.a. (Baarn: Ten Have, 1985), 
134.) 
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Jezus gestalte heeft gekregen.235 Daarom moet het volgende van de schepping worden 
gezegd: ‘De schepping is basis, patroon, analogie en profetie van de herschepping die in 
Christus aanvangt. Zij wijst boven zichzelf uit. Zij is voorloopster en zij wacht op haar 
‘opheffing’- in de dubbele zin des woords.’ Mede met een beroep op Irenaeus bepleit 
Berkhof een ‘elevatie-model’ van de schepping: er is sprake van progressie en van 
voltooiing.236 Hij verbindt dit model met gedachten uit de evolutietheorie. 
Een gevaar van deze visie is echter, dat de zonde geen werkelijke plaats meer kan krijgen. 
Berkhof wil er voor waken om de ernst van de zonde te loochenen. In de kenorde van de 
heilsopenbaring gaat het soteriologisch perspectief dan ook voorop.237 Vervolgens komt 
van daaruit de kosmische Christus in beeld en in hem de verheffing van de gehele 
schepping. En slechts vanuit de eeuwigheid bezien, kan worden gezegd, dat God zijn plan 
met de wereld onverstoorbaar volvoert en dat er geen sprake is van een omweg of een 
intermezzo, van tegenslag, achteruitgang of wat dan ook. Ook de zonde van de mens blijkt 
Gods voornemen niet te kunnen doorkruisen, maar wordt daaraan dienstbaar gemaakt.238 

5.4.2.5 Herijking van de klassieke scheppingsleer 

Berkhof benadert de scheppingsleer vanuit de heilshistorie waarin God de mens steeds weer 
tegemoet blijkt te treden. De schepping is dan de grond van deze ontmoeting: God schept 
zichzelf een tegenover en treedt met zijn schepping in relatie. Met de dogmatische 
uitdrukking dat de schepping uit niets geschapen is (creatio ex nihilo), wordt volgens 
Berkhof uitgedrukt dat de schepping slechts gegrond is op de wil van God, die de heilige 
liefde is.239  
De Bijbelse scheppingsconcepties acht Berkhof op grond van het kritisch bijbelonderzoek 
en sinds de opkomst van de evolutietheorie als secundair binnen het scheppingsgeloof. Tot 
de binnenste kring van dit geloof behoort slechts de belijdenis dat de God van de 
openbaring de werkelijkheid geschapen heeft.240 Vanuit deze kernbelijdenis kan er 
vervolgens wel het een en ander over de schepping worden gezegd. Vanwege haar 
Schepper is de schepping goed te noemen. Tegelijkertijd is vanwege de geschapenheid niets 
in de wereld absoluut. ‘De wereld is on-goddelijk, en waar ze toch als sacraal wordt 
behandeld, moet ze vanuit de belijdenis van de schepping worden ontgoddelijkt.’241 Maar 
omdat alles zijn grond heeft in de Schepper, is de wereld volgens Berkhof wel een 

                                                 
235 Berkhof geeft dan ook een andere exegese van 1 Kor. 15: 44-49 dan Van Ruler. Jezus Christus legt wel 
zijn middelaarschap als ambt van de verzoening af, maar dat is ‘om eindelijk geheel en alleen dat te zijn 
waartoe Hij van eeuwigheid was bestemd: de tweede Adam, het hoofd en de representant der nieuwe 
mensheid, in wie en om wie heen deze mensheid tot haar bestemming komt.’ De komst van Christus in de 
wereld is dus zeker geen noodmaatregel te noemen. Hij stelt tevens: ‘Zo blijkt tevens, dat het tegen elkaar 
uitspelen van scheppingsordeningen en heilsdaden, van een theologie van het eerste en van het tweede 
artikel, van een scheppingsmatige, een christocentrische en een theocentrische aanvat der dogmatiek (of hoe 
men deze tegenstelling ook wenst te formuleren) zijn zin verliest. Zolang men hier de dingen naast of 
tegenover elkaar zet, is men aan de kern nog niet toe.’ (Berkhof, 'Schepping en voleinding,' 230.)  
236 Ibid., 229. 
237 Berkhof stelt overigens wel het volgende: ‘Ik geloof in het Felix culpa, in die zin – maar dat is goed 
calvinistisch, dacht ik – dat God helemaal niet geschrokken is van de zonde. Hij vindt het natuurlijk wel 
erg, maar de zaak is Hem niet uit de hand gelopen en Hij heeft eeuwig geweten, wat Hij er mee áán moest.’ 
(Kuitert en Rothuizen, 'Kroniek - Interview met Professor Dr. H. Berkhof,' 201.) 
238 Cf.: Berkhof, 'Schepping en voleinding,' 231. 
239 Berkhof, Christelijk Geloof, 155. 
240 Berkhof zegt aan te sluiten bij de bredere tendens in de 19e en 20e eeuw om de vroegere uitgebreidheid 
in de scheppingsleer te reduceren tot de kern van het scheppingsgeloof. Cf.: Ibid., 159-162. 
241 Ibid., 162. 
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fundamentele eenheid. Vanuit deze fundamentele eenheid zijn juist de talloze variaties en 
geledingen in de schepping te waarderen als het werk van God.  
De wetmatigheden binnen de schepping zijn een uitdrukking van de betrouwbaarheid van 
de werkelijkheid, die ten diepste is gegrond in de heilige liefde van God, die in al zijn 
veranderlijkheid de getrouwe is. Daarom is er volgens Berkhof ook ruimte voor het 
wonder. Wonderen zijn tekenen dat het rijk van God baanbreekt. Hij herijkt het wonder als 
volgt:  
 

‘Heel het werk van God in de openbaring, ontmoeting en redding is een openbreken van 
onze werkelijkheid naar de toekomst toe. Daarmee staat de openbaring echter niet in 
tegenstelling tot die werkelijkheid. Wij kunnen daarbinnen immers allerlei openbrekende 
processen signaleren waardoor de gegeven wetmatigheden in hogere verbanden met grotere 
vrijheidsruimte worden opgenomen. Het heilswerk van God is de hoogste kracht die met 
steeds nieuwe impulsen de schepping uit haar rust opjaagt en voortdrijft naar een doel.’242  

 
Dit doel is nader bepaald het koninkrijk van God als de volle verwerkelijking van het 
humanum in de voltooide relatie van de mens met zijn Maker. Het scheppingsdoel vindt 
dus zijn eindpunt in de mens. Deze antropocentrische spits is alleen vol te houden, indien 
de mens in zijn relatie wordt beschouwd met de natuur en bovenal met zijn verrassend 
antropocentrische God, waarbij Jezus de werkelijk philantropia van God uitdrukt. De mens 
is er inderdaad, zoals het gereformeerd protestantisme stelt, om zijn God te dienen. Deze 
notie kan echter tot ‘inhumane hardheid’ leiden, als uit het oog wordt verloren dat de glorie 
van God schuilt in ‘het geluk op aarde voor mensen van zijn welbehagen’.243 Juist het 
wetenschappelijk Bijbelonderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat de schepping het werk is 
van de God van Israël die de Vader van Jezus Christus is en dat daarom alles is aangelegd 
op de heilsontmoeting tussen God en mens. 
Heel de schepping staat daarom in christologisch-eschatologisch perspectief. Waar de 
klassieke scheppingsleer uitgaat van een volmaakt paradijs en alle tragiek en breuklijnen in 
het leven meent te moeten toeschrijven aan de zondeval, stelt Berkhof dat de goede 
schepping voorlopig en onvoltooid is.244 Als correctief op het klassieke denken dat stoelde 
op een hellenistisch ‘statisch volmaaktheidsideaal’, zegt hij: ‘Wij weten nu, dat deze 
voorstelling van zaken al daarom onhoudbaar is, omdat strijd, lijden, dood en 
natuurcatastrofes al miljoenen jaren vóór het verschijnen van de mens hun intrede hadden 
gedaan. En wij weten ook, dat deze negatieve verschijnselen niet louter negatief zijn, omdat 
ze onlosmakelijk met het positieve goed van de voortgang van het leven samenhangen.’245 
Lijden en sterven zijn met het menselijk bestaan gegeven. Het onvolmaakte leven, op weg 
naar zijn voltooiing, draagt dus ook veel tragiek in zich mee. Niet alles is schuld. Berkhof 
veronderstelt dat God kennelijk wil dat zijn schepping een geschiedenis doormaakt vol van 
lijden en strijd.  

                                                 
242 Ibid., 165. 
243 Cf.: Ibid., 167. Berkhof verwijst hier naar Lucas 2:14 en naar Lactantius, Divinae institutiones VII, I als 
ook naar Irenaeus, Adversus Haereses IV 20,7: ‘Gloria enim Dei vivens homo; vita autem hominis visio 
Dei’. 
244 Cf.: ‘Het christelijk geloof staat positief tegenover het zijn van de wereld, maar negatief tegenover de 
wereld zoals ze is. Deze relativering in het denken heeft een radicalisering in het handelen tot keerzijde en 
gevolg. De wereld als Gods schepping is in zich goed. Daarom is het zo erg, dat de wereld zoals ze nu is zo 
verzekerd is. Het zou anders kunnen, het moet ander, het wordt ook anders. De blik naar de toekomst, naar 
de ‘utopie’ van het Koninkrijk Gods, dat ons in Christus geschonken en beloofd is, bewaart ons in onze 
opstand tegen de wereld zoals ze is, voor vertwijfeling.’ (Berkhof, 'Kerk en revolutie (1970),' 98.) 
245 Berkhof, Christelijk Geloof, 170. 
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De mogelijkheid van de zonde is enerzijds gegeven met de menselijke vrijheid, die hem in 
staat stelt om tegennatuurlijk te handelen en Gods liefde te weerspreken. Tegelijkertijd is de 
zonde ook ‘ingebed in een wereld van beneden- en bovenpersoonlijke machten die 
enerzijds de mens in de richting van de zonde dringen (niet: dwingen!) en anderzijds aan de 
zondige daad gevolgen verbinden ver boven het individuele vergrijp uit.’246 De klassieke 
erfzondeleer wil Berkhof in deze richting herinterpreteren door de erfzonde als overmacht 
van de zonde te bestempelen. ‘Zonde’ als relationeel begrip houdt verband met de 
persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid en kan als zodanig niet erfelijk zijn. 
Tegelijkertijd wordt de mens geboren binnen bepaalde structuren en in een wereld waarin 
de overmacht van de zonde altijd de verleiding tot zonde in zich herbergt. De zonde is voor 
het besef van de mens grondeloos, maar wel degelijk een ernstige realiteit. Berkhof wil aan 
de macht van de zonde dan ook geen afbreuk doen. Daarom dient ook de figuur van de 
satan te worden ontmythologiseerd, in de zin dat zowel een dualisme van een kwade macht 
tegenover God moet worden afgewezen als ook de verantwoordelijkheid van de mens niet 
gereduceerd kan worden. Het is juist eigen aan de humanisering van de mens dat hij ten 
volle verantwoordelijk wordt gehouden en niet als slachtoffer van het noodlot wordt 
beschouwd. Vanuit deze optiek zegt Berkhof ook het volgende:  
 

‘En zelfs de op zichzelf blasfemische gedachte dat Gòd de oorzaak van de zonde is, blijkt 
nu een waarheid te bevatten: Hij heeft ons doen opkomen uit een wordende wereld als 
bedreigde en uitgedaagde schepselen. Had Hij ons niet anders kunnen maken? Maar dan 
waren we geen mensen in deze wereld geweest. Hij heeft ons in de voorlopigheid van dit 
bestaan gewild. Dat wij daarin de verkeerde weg zijn ingeslagen, is voor Hem een groter 
verdriet dan het ooit voor ons zal kunnen zijn. Maar dat Hij toch met ons doorgaat, is voor 
ons het bewijs dat zijn liefde eenmaal over ons falen zal triomferen. Dan en niet eerder zal 
ons vragen naar het raadsel van de zonde tot rust komen.’247  

 
Vanuit Berkhofs visie op schepping en geschiedenis dient daarom ook het geloof in de 
voorzienigheid van God te worden herzien. Berkhof spreekt liever van Gods onderhouding. 
Hij meent dat hierover slechts gesproken kan worden vanuit het openbaringsgebeuren. ‘De 
eigenlijke onderhoudingsproblematiek ligt niet in de natuur, maar in de geschiedenis. God 
onderhoudt de wereld met en ondanks zijn opstandige partner. De elementen die we zojuist 
in de heilsgeschiedenis opmerkten: de worsteling tussen de wil van God en die van de 

mensen, het lijden van God onder onze ongehoorzaamheid, maar ook het weerstaan, het 
verijdelen en ombuigen van de noodlottige menselijke bedoelingen, dat alles moet ook 
wezenlijk zijn voor de wijze waarop God in de geschiedenis werkzaam aanwezig is.’248 
God en mens zijn op het veld van de geschiedenis ten diepste geen concurrent, aldus 
Berkhof. De menselijke vrijheid hoeft niet beperkt te worden, maar behoort juist wezenlijk 
tot Gods roeping. Daarmee komt Gods almacht niet in gevaar, tenzij je deze eigenschap in 
haar klassieke betekenis verstaat binnen het kader van het object-subject-denken. Berkhof 
spreekt niet van Gods almacht, maar van zijn weerloze overmacht. In zijn liefde heeft hij 

                                                 
246 Ibid. 206. 
247 Ibid., 207. 
248 Ibid., 215. Berkhof weerspreekt een statische opvatting van Gods onderhouding door te wijzen op de 
geschiedenis vol spanning en dramatiek. Hij stelt: ‘Helaas heeft de klassieke dogmatiek toch aan deze 
bijbelse dramatiek geen recht gedaan. Het westerse denken verliep nu eenmaal in zo hoge mate in het 
subject-object-schema, dat men zich God en mens niet als twee (samen- en tegenwerkende) subjecten 
denken kon. Zùlk een concursus was in dit denkpatroon altijd concurrentie. Dan moest men wel aannemen, 
dat God het subject is van alles wat er gebeurt en dat de mens daarbij de rol van instrument vervult. (Ibid., 
216.) 
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ruimte geschapen voor andere subjecten om in vrijheid te handelen. Dit handelen bepaalt en 
beperkt ten dele Gods handelen, zonder dat het zijn soevereiniteit aantast, zoals bij uitstek 
bljkt in het Christusgebeuren.249 

5.4.3 Eschatologie 

Zoals het scheppingsgeloof ontspruit aan de ervaring van de heilsgeschiedenis, vindt ook de 
christelijke toekomstverwachting haar grond in de Godsontmoeting. In principe kan de 
mens over ‘de laatste dingen’ niet spreken. Het christelijk geloof kan echter niet zonder 
eschatologie en het moet wel spreken over de uiteindelijke toekomst. Berkhof meent dat dit 
kan door middel van de methode die de Bijbel zelf aanreikt, namelijk die van extrapolatie: 
‘Het gelovige Israël heeft een toegang tot de onbekende toekomst, omdat het weet van 
verleden en heden en gelooft in de trouw van zijn God. We kunnen zeggen: de eschatologie 
van Israël is de belijdenis van de trouw van God geprojecteerd op het scherm van de 
toekomst.’250 In het Nieuwe Testament wordt vanuit het Christusgebeuren en de uitstorting 
van de Heilige Geest op vergelijkbare wijze de toekomstverwachting geëxtrapoleerd.251 
Jezus is de eersteling uit de doden. En het leven dat hij ontvangt in zijn opstanding, heeft 
hij niet alleen voor zichzelf gekregen, maar voor allen die met hem zijn verbonden.252 
Berkhof verstaat de eschatologie daarom als gegronde verwachting.: de christelijke hoop is 
gebaseerd op het reeds geschonken heil in het Christusgebeuren.  
De samenhang tussen de geschiedenis en het eschaton wordt getekend door zowel de 
continuïteit van Gods trouw als door de discontinuïteit van de breuk met en het oordeel 
over het onvoltooide, de tragiek en de zonde van de huidige werkelijkheid.253 Net zoals de 
opstanding en de verheerlijking van Jezus continuïteit én breuk met het verleden inhouden, 
zal dat ook zo zijn met de geschiedenis van de wereld en de mensheid. De verheerlijking 
betekent de voltooiing van het onvolmaakte en het voorlopige. Alles wat op het fundament 
Christus is gebouwd, zal ook in eschaton voortgang krijgen. De opstandingskrachten zelf 
zullen ten volle openbaar worden. In de geschiedenis worden nu reeds bouwstenen 
aangeleverd waarop de Geest in de voltooiing zal voortbouwen. Berkhof zegt: ‘Het 
getuigenis der Schrift over de samenhang tussen geschiedenis en voleinding is zo krachtig 
en beslist, en de breuk tussen beide is zozeer aan deze samenhang dienstbaar, dat wij 
worden gedrongen tot de dankbare erkentenis dat God bij de verheerlijking van zijn wereld 
zal aanknopen aan wat er reeds nu aan bevrijding van het menselijk bestaan is gerealiseerd.’ 

                                                 
249 Cf.: ‘Het kruis is het hoogtepunt van onze weerstand en vijandschap jegens God, en daarom het 
dieptepunt van godverlatenheid. Hier lijkt de vrije en schuldige mens het laatste en enige woord te hebben. 
En toch blijkt deze godverlatenheid omsloten te zijn door een ondoorgrondelijke aanwezigheid van God, 
waardoor de godverlatenheid de doorgang wordt naar een nieuwe verzoende gemeenschap tussen Hem en 
de mens. Sindsdien weten wij, dat ook de grootste verschrikkingen niet buiten God om gaan. Hij wil ze niet, 
maar ze kunnen zijn voornemen niet tenietdoen en moeten dat uiteindelijk dienen.’ (Ibid., 218.) 
250 H. Berkhof, Gegronde verwachting (Nijkerk: Callenbach, 1967), 16-17. 
251 Zie voor een exegetische onderbouwing van deze extrapolaties: H. Berkhof, 'Hermeneutiek van de 
toekomstverwachting (1974),' in: Bruggen en bruggehoofden, red. E. Flesseman-van Leer e.a. (Nijkerk: 
Callenbach, 1981). 
252 Cf.: H. Berkhof, 'De plaats van de dood in het christelijk geloof,' in: De dood verandert (Amsterdam: De 
Arbeiderspers, [1968]), 30. 
253 Volgens Berkhof is er geen sprake van een balans, maar overschaduwt Gods trouw de breuklijnen in de 
geschiedenis. Die desalniettemin werkelijke breuklijnen zijn. Cf.: ‘Wezenlijk is en blijft voor de christen de 
overtuiging dat de liefde en de trouw van God, die hij in dit leven heeft ontmoet, hem vasthouden en er borg 
voor staan dat zijn leven dwars door de radicale crisis van de dood heen, tot zijn bestemming zal komen.’ 
(Ibid., 34.) 
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254 Als meest krachtige tekenen in de tijd die getuigen van het aanbreken van het koninkrijk 
van God in de geschiedenis, noemt Berkhof de zending en de gemeente. Het laatste teken 
zal de bekering van Israël zijn.255 
De komst van het eschaton betekent dan ook niet zozeer het einde van de geschiedenis maar 
eerder haar verheffing en voltooiing. De mens wordt niet van de tijd verlost, want ook de 
tijd zelf zal vervuld en verheerlijkt worden.256 ‘Tijd is niet iets dat bij de zonde behoort of 
alleen onze huidige schepping kenmerkt, zodat hij straks als een onnut en hinderlijk kleed 
wordt afgeworpen. De tijd is (mèt de ruimte) de vorm van Gods goede schepping; hij 
behoort tot de onverwoestbare structuren van ons mens-zijn. Zo waar als wij in de grote 
toekomst mensen, déze mensen zullen zijn, zó waar zullen wij in de tijd zijn.’257 Berkhof 
verstaat Gods toekomst dan ook niet als eeuwigheid in de zin van tijdloosheid. De 
discontinuïteit met de geschiedenis wordt dan te groot. Er is wel sprake van een breuk in de 
zin van de dood en het komende gericht. Gericht betekent volgens hem: recht-zetting. In het 
gericht wordt voorgoed zichtbaar dat God vrede en gerechtigheid wil en daarom wordt 
recht gedaan aan allen die in de geschiedenis aan deze wil van God gehoorzaam of juist 
ongehoorzaam zijn geweest. Maar dwars door de dood en het gericht heen is het deze 
wereld en de concrete mens die in de verheerlijking worden opgenomen. Het eeuwige leven 
is daarom niet eenvoudigweg de verlenging van de geschiedenis, maar in de opstanding 
overheerst uiteindelijk de continuïteit de discontinuïteit. Daarom kan ook het eeuwige leven 
als geschiedenis worden gedacht als de Toekomst die na de zware geboorteweeën van de 
huidige geschiedenis geboren wordt. In deze eeuwige tijd is er zowel sprake van een 
eeuwig rusten en genieten als van eeuwige arbeid en dienst. Ook het eeuwige leven kan niet 
statisch worden gedacht.  
Vanuit deze visie op de uiteindelijke continuïteit vraagt Berkhof zich af of de klassieke 
voorstelling van de hel dan nog wel kan worden beaamd. Hij spreekt de hoop uit dat de 
macht van Gods ‘ja’ tegen de mens uiteindelijk groter zal zijn dan het mogelijke ‘nee’ van 
de mens tegenover God. Dit zou betekenen dat de verwerping een grens heeft en dat de hel 
een loutering is.258 De gehele geschiedenis getuigt van Gods trouw tegenover de menselijke 
ontrouw. Jezus Christus zelf, de verpersoonlijking van Gods grenzeloze trouw is als rechter 
aangesteld over de geschiedenis. Berkhof wil niet de consequenties van de menselijke 
ontrouw verkleinen en de zonde moet ook werkelijk worden uitgebannen. Tegelijkertijd 
meent hij: ‘God neemt de verantwoordelijkheid van onze beslissing serieus, maar nog meer 
de verantwoordelijkheid van zijn liefde. De duisternis van verwerping en godverlatenheid 
kan en mag niet weggeredeneerd worden, maar kan en mag evenmin vereeuwigd worden. 
In Gods naam hopen wij, dat de hel een louteringsweg zal zijn.’259 

                                                 
254 Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 179. 
255 Cf.: Berkhof, 'Heropening van het gesprek met de 'horizontalisten' (1969),' 138-139. 
256 Cf.: ‘Voleinding betekent: opnieuw leven in de opeenvolging van verleden, heden en toekomst, maar zó 
dat het verleden zegenend meegaat en de toekomst het heden doorstraalt, zó dat wij streven zonder 
rusteloosheid en rusten zonder werkloosheid, zó dat wij altoos voortschrijdend nochtans altoos aan het doel 
zijn.’ (Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, 176.) 
257 Berkhof, Gegronde verwachting, 30. 
258 Cf.: Ibid., 69-70. Berkhof zegt hier tevens: ‘Wat ik bedoel, kan ik het best duidelijk maken aan Gods 
handelen met Israël, want dat is de spiegel van zijn handelen met heel de wereld. Men moet eens letten op 
het na-elkaar van Romeinen 9, 10 en 11. De raadselachtige verharding van Israël wordt daar eerst herleid tot 
Gods ondoorgrondelijke raad, vervolgens wordt ze toegeschreven aan de menselijke ongehoorzaamheid die 
door God wordt gestraft, maar ten slotte wordt de straf weer opgeheven: ‘Want God heeft hen allen onder 
ongehoorzaamheid besloten, om zich over hen allen te ontfermen.’ (Rom. 11:32) 
259 Berkhof, Christelijk Geloof, 519. 
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Tevens meent Berkhof dat de traditie vaak te individualistisch over het eeuwige heil heeft 
gedacht. Uitdrukkelijk stelt hij daarom dat Gods heil inderdaad voor de enkele mens is, 
maar dat is alleen maar zo omdat God het heil van de mensheid als geheel op het oog 
heeft.260 En dan moet ook worden gezegd dat God de gehele schepping zal vernieuwen en 
verheerlijken. Alles zal gelijkvormig worden aan het beeld van Christus, de eersteling van 
de schepping. Zo zal God in alles en in allen zijn als uitdrukking van de volmaakte 
harmonie en gemeenschap tussen God, de mens en de schepping. Dit alles is gegronde 
verwachting. Christenen beseffen dat ze onderweg zijn en zij leven daarom van de hoop op 
de voltooiing. Het kenmerk van deze hoop is: ‘Dat ze geen succes hoeft te zien om toch de 
moed erin te houden. Een christen gelooft, dat krachtens de opstanding van Jezus succes 
van bovenaf gewaarborgd is, dat hij meewerkt aan een zaak, die het tóch wint. Je weet, dat 
het onrecht niet duurt, je werkt in de lijn van de toekomst, ook al wordt je eigen lijntje 
misschien afgebroken.’261 

5.5 Jezus, de ware verbondspartner 

5.5.1 Jezus, het einde en het begin van de geschiedenis 

Berkhof verstaat de persoon van Jezus en zijn optreden allereerst tegen de achtergrond van 
het Oude Testament. Op grond van het Nieuwe Testament meent hij dat Jezus zichzelf, in 
zijn omgang met de Tenach, verstaan heeft als de Messias van Israël. Deze roeping 
betekende zowel dat hij de lijdende knecht is, die een weg van verachting, lijden en het 
plaatsvervangend sterven zou moeten gaan, alsook dat hij de Mensenzoon is, die uit Gods 
hand het koningschap zou ontvangen en die het rijk van God nabij bracht.262 En in deze 
tweeledige roeping is Jezus de representant van geheel Israël en zijn geschiedenis. Deze 
geschiedenis voert hij ‘in de crisis’, zoals hij de gehele wereldgeschiedenis ‘in de crisis’ 
leidt. ‘Jezus weet, dat Hij het einde der geschiedenis komt brengen. Rondom Hem als de 
gezondene Gods komt de menselijke boosheid en komen de bovenmenselijke tegenmachten 
tot hun toppunt. Hij weet zich gekomen om de wereld tot haar crisis te leiden en dan ook 
om die crisis te overwinnen.’263 Rondom Jezus voltrekt zich de grote scheiding en worden 
al de verborgenheden van de geschiedenis openbaar gemaakt. Het is vóór of tegen Jezus. In 
zijn oordeel bestaat er geen middenweg. Het gaat over dood of leven. En juist zo is het uur 
van de diepste crisis het uur van de troonsbestijging van de Mensenzoon, aldus Berkhof. 
Het hele evangelie is volgens hem een mengeling van angst én diepe vreugde, van strijd én 
overwinning. Waar Jezus komt, stuit hij op het verzet van de demonen en de machten. De 
blijde boodschap van het koninkrijk van God wordt geweld aangedaan door een ieder die 
het licht niet kan verdragen.264 

                                                 
260 Cf.: ‘Het christelijk geloof heeft nu eenmaal twee dimensies: een persoonlijke en een culturele. Gods 
plannen omvatten zowel de mensheid als geheel als elke enkeling die voor Hem van oneindige waarde is. 
Vorige geslachten interesseerden zich eenzijdig voor het laatste, voor hun persoonlijk toekomstig lot.’ 
(Berkhof, 'De plaats van de dood in het christelijk geloof,' 36.) 
261 Berkhof, 'Mens en natuur zijn kinderen van dezelfde Vader,' 50-51. 
262 Berkhof meent dat Jezus deze tweeledige roeping vooral heeft verstaan vanuit Jesaja 53 waar over de 
lijdende knecht wordt geschreven en vanuit Daniël 7, waar de Mensenzoon besproken wordt. (Berkhof, 
Christus de zin der geschiedenis, 52.) 
263 Ibid., 55. 
264 Cf.: ‘Het koninkrijk wordt als blijmare verkondigd (evangelizetai), zo dat ieder er zich indringt; èn het 
wordt geweld aangedaan (biazetai) omdat de geweldenaars ernaar grijpen. Dat is de situatie in de 
eschatologische ronde van de geschiedenis.’ (Ibid., 57.) 
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Jezus’ optreden loopt uit op zijn kruisiging en opstanding. Ook hier weer die dubbelheid: 
kruis én opstanding. Maar zo is de ‘dag van de Heer’, waarover de profeten reeds hebben 
gesproken, gekomen.265 Berkhof stelt: ‘Jezus wist zich de plaatsvervangende rest ten 
dienste van Israël en de wereld. In Hem als de enige en eigenlijke partner in Gods verbond 
met de mens vallen de beslissingen over Israël en de volkeren. Zijn opstanding is de triomf 
van God over de tegenmachten, de daad waarin de schuldige mens wordt opgericht en mag 
leven voor zijn aangezicht. Zo moet voor Jezus zijn verrijzenis het aanbreken van de grote 
Dag des Heren zijn geweest, volgend op de messiaanse weeën van Golgotha.’266  
Met de opstanding is het rijk van God gekomen en is de geschiedenis als Gods strijd in 
Israël met de tegenmachten beslecht. Jezus is het einde van deze geschiedenis. Maar tevens 
is hij het begin van de geschiedenis van het rijk van God. In Jezus is het rijk van God 
gekomen, maar dit rijk is als zodanig nog wel verborgen en het heeft een uitgestrektheid in 
de tijd. Na de opstanding volgt een historische periode waarin tekenen van het rijk worden 
opgericht, totdat het rijk geheel zichtbaar zal worden met de wederkomst van Jezus.267 Het 
zendingswerk dat Jezus als Heer proclameert tot de einden van de aarde, is de centrale 
aardse manifestatie van de hemelse heerlijkheid van Jezus Christus. Het is een tijd van 
volharding en waakzaamheid, want de vreugde om het heil blijft een aangevochten vreugde 
zolang de komst van het rijk van God nog niet voltooid is. Berkhof ziet deze nieuwe 
geschiedenis dan ook onder de tekenen van kruis én opstanding staan. Deze geschiedenis 
voltrekt zich naar analogie van het Christusgebeuren. ‘Het is duidelijk, dat de positieve 
tekenen te danken zijn aan het feit van Jezus’ overwinning en verhoging, krachtens welke 
zijn liefde de grote macht in de geschiedenis gaat worden. Het is ook duidelijk, dat de 
scheiding en het lijden samenhangen met de scheiding die zich rondom Hem voltrok en met 
het lijden dat zijn deel is geworden. De dienaar is nu eenmaal niet meerder dan de Heer.’268 
Voor Berkhof staat het dus vast dat de gelovigen niet aan het lijden ontheven zijn, maar dat 
het een wezenlijke keerzijde vormt van de gemeenschap met Christus. Jezus Christus 
brengt niet de vrede maar het zwaard. Toch is dit geen reden tot pessimisme, want ook het 
lijden is een onontkoombaar teken van de tegenwoordigheid van het rijk van God op 
aarde.269 Jezus heeft in de geschiedenis de gestalte moeten aannemen van de gekruisigde en 
in de geschiedenis van het rijk op aarde zal dus alles onder deze gestalte worden geplaatst. 

                                                 
265 Cf.: Op een wijze die wij ons moeilijk meer kunnen voorstellen, moeten de oudste generaties van 
gelovigen, gedrenkt in de lectuur van het Oude Testament, de profetieën over de laatste dagen in het leven, 
sterven en herrijzen van Jezus in vervulling hebben zien gaan.’ (Ibid., 59.) 
266 Cf.: Ibid.  
267 Berkhof verwijst hier naar de discussie omtrent de aard van de ‘Nah-erwartung’ en ‘Fern-erwartung’ uit 
de eerste helft van de twintigste eeuw. Albert Schweitzer leert een ‘konsequente Eschatologie’ en is van 
mening dat Jezus het godsrijk nabij heeft gebracht, maar dat dit als zodanig een toekomstige grootheid is.  
Hier tegenover meent C.H. Dodd dat in en sinds Jezus het rijk van God aanwezig is en daarom spreekt hij 
van ene ‘realized eschatology’. Zelf neemt Berkhof een tussenpositie in door te stellen dat het rijk in 
Christus gekomen is, maar dat deze komst een uitgestrektheid heeft in de tijd. Nieuwtestamentische teksten 
die van ‘Nah-erwartung’ of ‘Fern-erwartung’ getuigen, zijn niet strijdig met elkaar, maar hangen organisch 
samen. (Cf.: Ibid., 61-68.) 
268 Ibid., 73. 
269 Cf.: ‘Er is geen twijfel aan, dat in het NT op de voorgrond staat de zekerheid dat Christus, die niet de 
vrede brengt, maar het zwaard (Matth. 10:34), in deze strijd telkens weer de nederlaag lijdt tegen de door 
Hem opgeroepen tegenkrachten. Dit “sombere” beeld is ongetwijfeld bijbels. Als we het woord “somber” 
daarbij tussen aanhalingstekens zetten, willen we verhinderen, dat men dit vooruitzicht met één of andere 
vorm van pessimisme zal verwisselen. Het lijden is immers geen al of niet verwachte tegenslag, die het 
uitzicht op het rijk belemmert, maar is een onontkoombaar en onmiskenbaar teken van de tegenwoordigheid 
van dit rijk op aarde. Vandaar dat er soms met grote nuchterheid en vaker met een ondertoon van diepe 
blijdschap over wordt gesproken.’ (Ibid., 94.) 
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De christelijke gemeente zal als het lichaam van Christus het lijden aan den lijve ervaren en 
ook zo representeert zij haar Heer. In het Nieuwe Testament is er niet primair sprake van 
een machtsoverwicht of zelfs van overwinning, maar het lijden staat centraal zoals dat in 
het leven van Jezus centraal stond. Op Golgotha is het beslissende werk van de verzoening 
geschied, maar daarmee is de maat van het lijden van het rijk nog niet vol. De gemeente zal 
dan ook te maken krijgen met vervolgingen en afvalligen die een concurrerende heilsleer 
prediken. Wanneer een nieuwe heilsleer tot een totalitaire ideologie uitgroeit, kan dit weer 
tot nieuwe vervolgingen leiden. De hele geschiedenis van de kerk getuigt hiervan, tot aan 
de moderne tijd toe waar het nationaalsocialisme en het communisme de belichaming zijn 
van concurrerende heilsleren. Tevens spreekt Berkhof van de islam als het misschien wel 
meest raadselachtige verschijnsel van de wereldgeschiedenis. ‘De islam is het grote 
struikelblok op de weg van het rijk naar de geschiedenis.’270 En de grootste antichristelijke 
macht is het schijngeloof en ongeloof in het midden van de gemeente zelf. Toch moet de 
gemeente blijven volharden, omdat ze weet dat de geschiedenis die met het kruis van 
Christus begint, zelf ook telkens weer op het kruis zal uitlopen.271  
Het kruis van Christus staat dus midden in de geschiedenis. Tegelijkertijd is Christus niet 
alleen als de gekruisigde in de geschiedenis, maar ook als de opgestane Heer. Ook zijn 
opstanding heeft zijn doorwerking in de werkelijkheid. Al is het nog maar het begin, Gods 
toekomst is daarmee onmiskenbaar aangebroken. ‘Het zou ook vreemd zijn als het anders 
was. Want Christus is niet buiten, maar ìn deze wereld opgestaan,’ zo merkt Berkhof op.272 
Zoals gezegd is de zending het meest positieve teken van de geschiedenis van het rijk van 
God. Overal wordt de gemeente van Christus gevestigd vanuit zijn opstandingskracht. Als 
een niet te stuiten groei trekt de Geest van Christus door de wereld heen om de opstanding 
te bevestigen en het rijk van God toe te laten nemen in kracht en heerlijkheid. De prediking 
van het Evangelie heeft zo ook een kerstenende kracht. En alles loopt uit op de wederkomst 
van Christus, wanneer analoog aan de opstanding de voltooiing van de gehele schepping zal 
plaatshebben.  
Berkhof noemt Jezus als de gekruisigde en opgestane Heer in de geschiedenis dus de 
vervulling en het einde van de geschiedenis van God met Israël en het begin van de 
geschiedenis van de komst van Gods rijk op aarde. Bij Jezus’ wederkomst zal ook deze 
geschiedenis haar voltooiing krijgen. Zo is in Jezus Christus tevens het einde van de 
geschiedenis gegeven als het begin van Gods toekomst. Berkhof noemt Jezus daarom de zin 

                                                 
270 Ibid.,100. Cf.: ‘Ook ethisch en cultureel is de islam dè grote tegenstander van het Evangelie. Hij geeft de 
mens de illusie, aan het heidendom te zijn ontkomen, zonder hem ook maar in het minst die bevrijding te 
schenken die aan de komst van Christus ontspringt. Evangelie en islam behoren bijeen als de zon en de 
schaduw die zij oproept. De islam is dè gestalte waarin de kruisiging van Christus wereldhistorische 
afmetingen aanneemt.’ (101) 
271 Cf.: Ibid., 96. Berkhof analyseert vanuit deze begrippen ‘vervolging’, ‘afval’ en ‘concurrerende 
heilsleer’ ook de wereldgeschiedenis. Voor wat betreft zijn eigen tijd en plaats stelt hij dan: ‘Is het 
Evangelie eenmaal in een cultuurkring geworteld en zijn de oude machten min of meer teruggedreven, dan 
treedt het verschijnsel van de afval op de voorgrond. Dat is in Europa de laatste drie eeuwen in toenemende 
mate het geval geweest. De afval is de centrale gestalte waarin het lijden van Christus zich momenteel 
onder ons voltrekt. Natuurlijk valt er over het verschijnsel van wat gewoonlijk in engere zin de secularisatie 
heet, sociologisch, psychologisch en cultuurhistorisch nog heel wat meer te zeggen. Maar dat alles krijgt 
pas perspectief en waarde, als eerst de theologische noodzakelijkheid van de afval is gezien. Dan ook alleen 
zal de christelijke gemeente zonder defaitisme of krampachtig activisme haar houding in de tijd weten te 
bepalen.’ (Ibid., 98-99). 
272 Ibid., 116. Juist op dit punt verschilt Van de Beek radicaal van zijn leermeester Berkhof. Zoals in het 
volgende hoofdstuk zal worden uitgewerkt, plaatst hij de opstanding juist buiten deze werkelijkheid. Voor 
hem is Christus in deze constellatie van tijd en ruimte slechts de gekruisigde Heer. 
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der geschiedenis. Van geschiedenis is er pas werkelijk sprake als de tijd gericht is op een 
doel. De gerichtheid van de geschiedenis is in Jezus gegeven: hij is de vervulling van de 
verbondsgeschiedenis van God met Israël en de belichaming van de ware gemeenschap 
tussen God en mens. Berkhof kwalificeert Jezus als de zin van de geschiedenis daarom 
nader als Gods nieuwe verbondspartner. 

5.5.2 Heilshistorische herijking: Jezus, de nieuwe verbondspartner 

Berkhof acht de hierboven geschetste heilshistorische benadering het meest geëigend om 
zowel de continuïteit en discontinuïteit tussen Jezus’ aardse geschiedenis en de tijd na zijn 
verheerlijking te verdisconteren, alsook de continuïteit en discontinuïteit tussen het 
nieuwtestamentische getuigenis en de moderne tijd te duiden. Door Jezus als de zin van de 
geschiedenis te bestempelen, die in het midden van de tijd gekomen is, kan het volstrekt 
unieke van het Christusgebeuren worden benadrukt en tegelijkertijd de betekenis van dit 
gebeuren voor de huidige tijd. De discontinue historische gebeurtenis van Jezus’ kruis en 
opstanding betekent een beslissende wending in de relatie tussen God en mensen die naar 
Bijbels taalgebruik kan worden aangeduid als de vervulling van het oude verbond en de 
inzet van een nieuw verbond. Maar omdat hier sprake is van vervulling, is in het 
Christusgebeuren tevens de continuïteit van de gehele heils- of verbondsgeschiedenis van 
God en mensen uitgedrukt. Deze continuïteit is gegrond in het getrouwe handelen van God 
dat bij uitstek tot uitdrukking wordt gebracht in Jezus, die Berkhof een nieuwe 
scheppingsdaad van God noemt. En deze Jezus blijkt in tegenstelling tot het volk Israël de 
trouwe verbondspartner te zijn.  
Berkhof bewandelt deze sterk Bijbels-historisch georiënteerde weg omdat hij op deze wijze 
recht meent te kunnen doen aan Jezus’ historische context en zijn zelfverstaan. De klassieke 
christologie uit de eerste eeuwen na Jezus’ opstanding heeft zich volgens hem vooral 
uitgedrukt binnen het kader van de hellenistische filosofie. Dit is legitiem in zoverre elke 
tijd Jezus op eigen wijze ter sprake dient te brengen. Maar voor het hedendaagse spreken 
over Jezus is het noodzakelijk geworden om Jezus opnieuw te verstaan tegen de 
achtergrond van de verbondsgeschiedenis van God met Israël. Vanuit dit perspectief blijkt 
Jezus een zoon van Israël te zijn die door de christenen beleden wordt als de Messias. Aan 
de komst van Jezus gaat een werkelijke geschiedenis en een reële openbaring vooraf en de 
heilshistorie van God met mensen vangt dus al lang aan vóór Jezus’ geboorte. Daardoor 
komt zijn hele levensweg in een ander perspectief te staan.  
De wijze waarop Berkhof de klassieke christologie terug wil brengen tot het Bijbels 
getuigenis kan geïllustreerd worden door het volgende citaat: ‘Jezus zag zich als 
representant van Israël, als de gehoorzame mens in wie het verbond vastheid krijgt. Daartoe 
wist hij zich door God uitgekozen, ja meer: uitdrukkelijk door Hem gezonden. Nu komt in 
hem de weg van Israël tot vervulling en breekt daarmee het heilzame koningschap van God 
zich baan. De zending van Jezus heeft een goddelijke achtergrond en een menselijke 
voorgrond, die elkaars keerzijde zijn.’273 De komst van Jezus als heilbrenger is dus alleen te 

                                                 
273 Berkhof, Christelijk Geloof, 251. Naast deze ‘benadering van achteren’ meent Berkhof dat tevens een 
benadering van boven en beneden en van voren noodzakelijk is om de totaliteit van de persoon van Jezus 
werkelijk in beeld te brengen. De weg van voren omvat in de geloofsleer thema’s als het werk van de Geest, 
de kerk, de rechtvaardiging. De weg van boven en beneden worden voornamelijk door de klassieke 
christologie benadrukt, waarbij bedacht moet worden dat de kerkelijke traditie in hoofdzaak een 
‘christologie van boven’ heeft geschreven met een grote nadruk op de incarnatie en de preëxistentie van de 
Zoon als de tweede persoon binnen de triniteit. Berkhof wil daarentegen aanvangen met de weg van 
beneden en Jezus in eerste instantie beschouwen als een historische persoon. Dit zowel vanwege het 
gegeven dat dit volgens hem sinds de Verlichting moeilijk anders meer zou kunnen, maar ook omdat dit een 
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begrijpen tegen de achtergrond van Israëls geschiedenis vol heil en onheil en is gevormd uit 
de dialectiek van de ontrouw van het volk en de trouw van God. En zo is zijn komst ook de 
vervulling van de wet en de profeten en komt in hem het koninkrijk van God nabij.274  
Berkhof onderscheidt vervolgens in het zelfverstaan van Jezus en zijn eerste getuigen een 
vijftal aspecten. Dat is allereerst de genoemde component van het verbond, waardoor Jezus 
zichzelf verstaat als de unieke verbondspartner. Deze verhouding tot God, die hij zijn Vader 
noemt, brengt hem tot een leven in zelfverloochening met de dood als uiterste consequentie.  
Direct hiermee verbonden is de component van de schuld, die zichtbaar wordt in het 
voortdurende falen van de mens - en het volk Israël in het bijzonder - als Gods 
verbondspartner. Jezus daarentegen maakt in woord en daad zichtbaar dat de God van Israël 
een liefdevolle God is die de gebroken en zondige mensen aan wil nemen. Dat juist de 
religieuze leiders van Israël God in Jezus’ persoon en optreden niet herkennen en hem 
veroordelen als godslasteraar, leidt er toe dat de verbondsschuld tot zijn climax komt. 
Berkhof stelt: ‘Jezus heeft veel meer dan zijn tegenstanders, uit het Oude Testament de 
schuld van het volk afgelezen. En hij heeft (hoe dan ook) zijn sterven als noodzakelijk in 
het grote verbondsconflict leren verstaan, waarin het er om gaat dat God eindelijk de 
gehoorzame partner vindt, die plaatsvervangend voor het volk intreedt. Jezus’ optreden 
staat in het hermeneutische raam van de schuld.’275  
De derde component is de trouw van God die zijn verbond gestand doet. Het geloof in de 
trouw van zijn Vader, maakt het Jezus mogelijk om zichzelf werkelijk over te geven, 
zonder de behoefte tot zelfhandhaving. Deze trouw van God culmineert in de opstanding 
van Jezus. Hier ligt volgens Berkhof het hermeneutische centrum van het 
nieuwtestamentische getuigenis. Want het opstandingsgeloof is niet alleen van beslissende 
betekenis voor het zelfverstaan van de eerste getuigen, maar ook voor de moderne mens. 
Wie Jezus’ opstanding loochent, kan hem hooguit als moreel voorbeeld zien. Maar als 
zodanig gaat hij op in de continuïteit van de geschiedenis en wordt de werkelijke betekenis 
van zijn leven, lijden en sterven ontkracht.  
Daarmee wordt tegelijkertijd het perspectief op de toekomst van de mens gering, terwijl dit 
nu juist een wezenlijk aspect was in het werkelijkheidsbeeld van Jezus en zijn volgelingen. 
Jezus verstond zichzelf als de representant van God in wie het koninkrijk van God  zijn 
aanvang kreeg in deze wereld. Hij is de eersteling die garant staat voor de toekomst van 
God.  
Direct hiermee samen hangt het vijfde aspect in het zelfverstaan van de eerste gemeente: de 
navolging. Jezus vroeg zijn leerlingen om net als hijzelf het leven te willen verliezen in de 
verwachting dat God in zijn trouw hun levenswandel zou legitimeren. Deze navolging is 
dus veel radicaler dan wanneer de moderne tijd Jezus als inspiratiebron voor ethisch 
handelen wil zien.  
Volgens Berkhof worden deze vijf componenten samengevat in de prediking van Jezus: 
“De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het 

                                                                                                                            
plausibele weg was die men ook in de nieuwtestamentische tijd heeft bewandeld: men ging uit van de 
concrete ervaringen die men met deze Jezus had gehad. 
274 Door de komst van Jezus zo nadrukkelijk te plaatsen binnen de weg van het volk Israël, ageert Berkhof 
tegen allerlei verwordingen die volgens hem binnen de christologie kunnen ontstaan. Indien Jezus binnen de 
oudtestamentische verbondsgeschiedenis wordt geplaatst, is het risico dat Jezus wordt omgevormd binnen 
ethische, idealistische, existentialistische, futuristische of revolutionaire kaders geringer. Hiermee reageert 
hij dus doelbewust tegen vele moderne opvattingen omtrent persoon en werk van Jezus Christus. (Cf.: Ibid., 
252.) 
275 H. Berkhof, 'Christologie en Christus-prediking in verband met de huidige beleving der werkelijkheid,' 
Nederlands Theologisch Tijdschrift, 21, 1966/67  (1967), 383. 
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evangelie” (Markus 1,15). Hij stelt: ‘Binnen dat werkelijkheidsbeeld heeft Jezus zichzelf op 
leven en dood ter sprake gebracht. Deze werkelijkheid overtreft verre al onze 
werkelijkheidsbeelden in hoogte en diepte. Het zal dus aan geen enkele tijd gegeven zijn 
om hem volledig ter sprake te brengen.’276 Berkhof meent echter dat de heilshistorische 
benadering in zijn tijd het meest ruime perspectief op de persoon en het leven van Jezus 
biedt. In zowel het antieke als in het moderne werkelijkheidsmodel van Jezus is er geen 
plaats voor Jezus’ historiciteit. Waar de klassieke christologie een statisch, metafysisch 
beeld van Jezus heeft geconstrueerd, loopt de moderne tijd het gevaar om het 
Christusgebeuren te verideologiseren tot een abstract voorbeeld van humaniteit. De 
Bijbelstheologische aspecten van Jezus’ zelfverstaan komen in beide modellen 
ternauwernood naar voren. In het moderne werkelijkheidsmodel komt daarbij de 
absoluutheid van Jezus als zin van de geschiedenis in het gedrang. De heilshistorische 
benadering is in staat om recht te doen aan het Bijbelse getuigenis aangaande Jezus en 
tevens de beslissende betekenis van Jezus’ levensgeschiedenis voor de gehele 
wereldgeschiedenis tot uitdrukking te brengen. Daarom acht Berkhof het heilshistorisch 
perspectief het meest vruchtbaar voor de Christusverkondiging in een wereld die in sterke 
mate gekenmerkt wordt door secularisering en mondialisering. Deze overtuiging verwoordt 
hij onder andere in zijn lezing voor de Assemblee van de Wereldraad van Kerk te Uppsala, 
die de titel draagt: The finality of Jesus Christ – our common confession and its 

implications for today. 

5.5.3 Jezus Christus de absolute zin van de geschiedenis? 

Doordat de moderne geseculariseerde mens de geschiedenis opvat als een voortdurende 
stroom waarin niets absoluut kan zijn, kan hij niet met een heilsgeschiedenis rekenen. Voor 
analogieloze gebeurtenissen heeft het moderne geschiedenisbegrip geen plaats. Het Bijbelse 
getuigenis van het Christusgebeuren wordt dan ook ‘geontmythologiseerd’ en van alle 
bijzonderheid ontdaan. Maar ook in het licht van andere wereldreligies komt de belijdenis 
van de absoluutheid van Jezus Christus in het gedrang. Berkhof werpt de vraag op of de 
christenheid deze claim kan laten vallen. Getuigt het niet van intolerantie en 
bekrompenheid om Jezus als absoluut te beschouwen? Volgens hem is het echter 
onmogelijk om deze claim te laten vallen: 
 

‘Absoluutheid is niet een bijkomstige eigenschap, die we aan Christus toeschrijven, en die 
we naar believen bevestigen of ontkennen kunnen. Het is nu juist de absoluutheid die vanaf 
het begin beleden en verkondigd is, zoals in de belijdenis van de vroege kerk: “Jezus is 
Heer”. Voor deze absoluutheid hebben de martelaren hun leven geofferd; in deze 
absoluutheid lag de eeuwen door de aantrekkingskracht van het christendom; waar men 
deze absoluutheid liet vallen, werd het christendom smakeloos. We hebben geen andere 
keus: Of we belijden Christus en zijn absoluutheid, óf we belijden hem helemaal niet. Over 
dit punt kunnen wij met de grote religies en met het secularisme ook niet het geringste 
compromis sluiten.’277 
 

De basis van deze absoluutheid van Jezus is gelegen in zijn opstanding. Dit lijkt een zeer 
wankele basis te zijn, zeker wanneer de mogelijkheid van de opstanding vanuit het moderne 
denken wordt belicht. Berkhof meent dat hier inderdaad een zekere sprong wordt gemaakt. 
Maar de christen kan niet anders dan te beginnen bij het getuigenis van de leerlingen die 

                                                 
276 Ibid., 384-385. 
277 H. Berkhof, 'De absoluutheid van Jezus Christus,' in: Bruggen en bruggenhoofden, red. E. Flesseman-
van Leer e.a. (Nijkerk: Callenbach, 1968), 76. 
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zeggen dat Jezus is opgestaan en die vervolgens hun leven door deze gebeurtenis hebben 
laten bepalen. De opstanding is het beslissende heilsgebeuren en daarin breekt Gods grote 
toekomst door. ‘Pas door de opstanding weten we: Gòd was in Jezus.’278 Wie dit wil vatten, 
dient niet vanuit de eigen werkelijkheid te denken, maar omgekeerd vanuit het Bijbelse 
getuigenis. Dan blijkt Jezus het perspectivisch middelpunt van de werkelijkheid te zijn, 
waardoor de schepping en het leven in een geheel ander licht komen te staan. ‘In het 
Nieuwe Testament zien we, hoe in de eerste gemeente het ene nieuwe inzicht na het andere 
opkwam: betreffende leven en dood, de enkeling en zijn sociale tradities (de ‘machten in de 
hemelse gewesten’), natuur en geschiedenis, schepping en voleinding. De opgestane Jezus, 
de geopenbaarde nieuwe mens, bleek de beslissende sleutel te zijn voor het begrijpen van al 
deze werkelijkheden. De reikwijdte van zijn absoluutheid is per definitie zo wijd als de 
wereld.’279  
Berkhof is er beducht voor dat deze nadruk op de opstanding en de absoluutheid van Jezus 
zou uitgroeien tot een theologie van de glorie of nog erger: tot een ideologisch 
triomfalisme.280 De belijdenis van Jezus’ absoluutheid is echter verbonden met de 
kenmerken van het kruis, de Heilige Geest en de toekomst, zo stelt Berkhof. Allereerst mag 
niet uit het oog worden verloren dat de opstanding de legitimatie is van Jezus’ leven dat de 
kruisdood tot gevolg had. ‘Hij bracht het koninkrijk van God nabij de mensen, en hij is 
bereid geweest om daarvoor zelf de prijs te betalen. Zo werd in dat offer de nieuwe 

humaniteit die hij kwam brengen, pas voltooid en ten volle geopenbaard.’281 Als de 
moderne mens hoopt op een vernieuwing van het mens-zijn, dan kan deze hoop slechts 
werkelijkheid worden, wanneer hij bereid is tot radicale zelfverloochening en bekering tot 
God in plaats van te strijden voor zelfhandhaving. In het sterven en de opstanding van Jezus 
houden Zoon en Vader elkaar wederzijds vast om zo de verbondstrouw te laten 
overwinnen. ‘Jezus lijden en sterven betekenen zijn volgehouden en voleindigde samen-zijn 

met de mensen ter wille van God en met God ter wille van de mensen.’282 Het kruis belet 
daarom een eenvoudig triomfalisme. 
Tevens is de opstanding verbonden met de zending van de Geest van Christus, die de ogen 
opent om de absoluutheid van Jezus waar te nemen. De opstandingskracht van Jezus is niet 
simpelweg bewijsbaar en zeker niet voor de rede vatbaar. De Geest weerspreekt dan ook 
elke ideologisering van de opstanding. Hij schenkt de gave van het geloof. En slechts 
vanuit dit geloof kan Jezus’ absoluutheid worden beleden:  
 

‘Geen christen, geen kerk kan zeggen: Als je de absoluutheid wilt zien, kijk dan naar ons 
leven en ons gedrag. Christus is bestemd, een teken te zijn dat weersproken wordt. Zijn 

                                                 
278 Berkhof, Christelijk Geloof, 306. 
279 Berkhof, 'De absoluutheid van Jezus Christus,' 78. Cf.: Berkhof, Christelijk Geloof, 278. Vanuit de 
belijdenis dat Jezus Heer is, ontvouwt zich het volgende perspectief: ‘Het Oude Testament, Johannes de 
doper, het werk van Jezus, zijn lijden en sterven, zijn opstanding, zijn nieuwe bestaanswijze als de levende 
Heer – het voegt zich dan alles samen tot de éne doorlopende verbondsweg van God met zijn mensen, 
waarop Jezus Christus de grote definitieve stap van God naar zijn toekomst en naar ons toe blijkt te zijn.’ 
280 Cf.: ‘Als we ons aan niets anders zouden houden dan aan de in zijn opstanding openbaar geworden 
alomvattendheid van Jezus Christus, dan zouden we voor we het merken ons christelijke geloof veranderen 
in een allesomvattende wereldbeschouwing, in een ideologie, waarin Jezus Christus als de levende Heer tot 
een universeel christocentrisch principe zou worden.’ (Berkhof, 'De absoluutheid van Jezus Christus,' 78-
79.) 
281 Berkhof, Christelijk Geloof, 297. 
282 Ibid., 299. Een geliefd beeld bij Berkhof is dat van de graankorrel die moet sterven in de aarde om 
vrucht te dragen. Dit beeld drukt niet alleen de geschiedenis van Jezus uit, maar in navolging van hem ook 
dat van de christenen.  
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absoluutheid is nog altijd verborgen en begrensd. Een kerk die deze grenzen ontkent en een 
meer imposante en meer overtuigende absoluutheid ten toon wil spreiden, verraadt haar 
Heer. De dienaar is niet groter dan zijn meester. De absoluutheid van Christus is niet een 
duidelijk feit, maar een zaak van geloof en hoop, lofprijzing en gebed: een beroep op de 
God van de toekomst, die ons in het gelijk moet stellen.’283 

 
Het beroep op de toekomst is de derde begrenzing aan de belijdenis van de absoluutheid 
van Jezus. In Jezus is het rijk van God aangebroken, maar de voltooiing staat nog uit. Dat 
leert de kerk onder andere van de joden. Hun protest tegen de belijdenis dat Jezus de 
Messias is, kan niet overschreeuwd worden. De geschiedenis is een geschiedenis tussen 
kruis en opstanding. De wereld is vol schuld en tragiek, teleurstelling en dood. ‘Jezus 
Christus lijkt eerder een individuele uitzondering, dan een universele Heer.’284 Een 
belangrijk motief in Berkhofs theologie is dan ook dat gelovigen mensen onderweg zijn.285 
Het doel van de weg is in Christus bevestigd, maar de weg naar dat doel is zwaar en vol 
onzekerheden. Het leven in deze wereld bestaat uit tal van voorlopigheden. Maar de wereld 
kijkt reikhalzend uit naar de voltooiing. Alleen in deze zin is Jezus absoluut te noemen: als 
de eersteling, de voorloper van de toekomst van God. Deze toekomst laat zich niet 
aanwijzen dan hooguit in voorlopige tekenen. Maar de toekomst van de Heer is een 
gegronde verwachting.286 Daarom is Jezus absoluut te noemen, omdat hij de levende hoop 
is voor een leven in gemeenschap met God.  

5.5.4 Jezus, Gods nieuwe scheppingsinzet 

In zijn Christelijk geloof brengt Berkhof bovenstaande lijnen samen. Hij stelt: ‘In de 
geloofsleer zullen we moeten zeggen, dat er drie centrale elementen zijn die elkaar 
veronderstellen en die in hun samengaan beslissend zijn voor wie Jezus is en voor het 
geloof dat zich op hem richt, namelijk zijn optreden met volmacht, zijn opstanding en de 
wijze waarop zijn weg de voortgang en vervulling vormt van Gods weg met Israël. Waar 
één van deze drie ontbreekt, wordt het onduidelijk waarom men zich door deze persoon van 
lang geleden tot een radicale heroriëntatie van eigen leven zou laten dringen.’287 Juist door 
dit meervoudige perspectief te eerbiedigen, hoopt Berkhof door te kunnen stoten tot de 
persoon van Jezus, die de Zoon van de levende God wordt genoemd. Het zoonschap is een 
heilshistorisch begrip dat in de context staat van de verbondsverhouding tussen God en 
Israël. In die zin staat Jezus in de continuïteit van al de zonen van het verbond, maar Jezus 
blijkt de Zoon bij uitstek te zijn, Gods geliefde en gehoorzame verbondspartner, ‘de 
eerstgeborene die de werken van de Vader doet’, daar waar de andere zonen verloren zonen 
waren geworden.288  
De opstanding van Jezus is Gods legitimatie van de gehele levensgeschiedenis van Jezus, 
waaruit blijkt dat hij inderdaad de ware verbondspartner is. Maar als Jezus de nieuwe mens 
is van Gods toekomst, zegt dat ook het nodige over de oorspronkelijke verhouding tussen 
Jezus en de Vader. De uniciteit van Jezus ligt reeds besloten in het feit dat hij een nieuwe 
scheppingsdaad van God is. Berkhof stelt: ‘Onze mensenwereld is niet bij machte gebleken 
om deze mens voort te brengen. In Jezus de Zoon schept God deze mens, als een nieuwe 
onherleidbare daad in zijn worsteling om de mensenwereld te behouden. De schepping van 

                                                 
283 Berkhof, 'De absoluutheid van Jezus Christus,' 80. 
284 Ibid., 81. 
285 Dit is de titel van Berkhofs monografie over de christelijke antropologie.  
286 Dit is de titel van Berkhofs monografie over de eschatologie. 
287 Berkhof, Christelijk Geloof, 278. 
288 Cf.: Ibid., 280. 
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deze nieuwe mens is dus in zichzelf een daad van genade en van redding. Heel zijn 
verschijning is gemotiveerd door de verbondsvervreemding, is er dus ‘om onze zonden’, is 
dus het gebaar van God waarmee Hij vergeeft en verzoent.’289 
De absoluutheid van Jezus Christus verwoordt Berkhof nu door te stellen dat God de Vader 
zichzelf een Zoon geschapen heeft en zo zijn verbond vernieuwt. Door Jezus een nieuwe 
scheppingsinzet van God te noemen en een oorsprongsverhouding tussen Vader en Zoon te 
poneren, waarborgt Berkhof de uniciteit van Jezus zonder echter zijn exclusiviteit te 
verabsoluteren: Jezus is de eersteling en de representant die de verloren zonen tot kinderen 
Gods maakt.290 Het zoonschap van Jezus drukt zich uit in zijn liefde voor en 
gehoorzaamheid aan zijn Vader. Hij is als de ware verbondspartner de oprichter en 
belichaming van de nieuwe verbondsorde. Zijn leven wordt gekenmerkt door zijn daden 
van barmhartigheid en zijn vergevingsgezindheid. Hij handelt in vrijheid en liefde 
tegenover de medemens en de natuur en zo is zijn zoonschap de uitdrukking van de ware 
humaniteit. In Jezus is het menszijn tot volle mondigheid gekomen en zo is hij ten volle 
partner én instrument van God geworden.291 
Deze opvatting van het zoonschap maakt ook dat voor Berkhof de persoon en het leven van 
Jezus in wederzijdse bevestiging samenvallen: het is dit leven, gekenmerkt door 
naastenliefde en gehoorzaamheid tot de dood toe, dat door God beaamd wordt in de 
opstanding.292 En daarom belijdt de kerk hem als de Heer. De uniciteit van Jezus’ persoon 
bepaalt zowel de ware humaniteit als ook Gods toekomst. Als Gods nieuwe scheppingsdaad 
is Jezus de aanvang van de herschepping. Daarom noemt Berkhof Jezus ook wel de 

                                                 
289 Ibid., 300. Hiermee is echter niet alles gezegd. Berkhof stelde reeds in 1963: ‘Ik zou inderdaad willen 
zeggen, dat Christus niet alleen ter wille van de zonde gekomen is. Dat moeten we tenslótte toch zeggen. 
Dat is toch iets, dat in de christelijke theologie van alle eeuwen telkens weer, tenminste gefluisterd is.’ 
(Kuitert en Rothuizen, 'Kroniek - Interview met Professor Dr. H. Berkhof,' 201.) En in Christelijk Geloof 

zegt hij tevens: ‘Er is dus een zeer nauw verband tussen Jezus’ leven en sterven. We mogen daar geen 
orthodoxe karikatuur van maken, alsof Jezus alleen op aarde kwam om te sterven. Hij kwam om te leven, 
maar zó te leven dat hij in deze wereld wel moest ondergaan. Daarom mogen we het lijden en sterven van 
Jezus evenmin en nog minder als een betreurenswaardige samenloop van omstandigheden beschouwen. In 
het lijden en sterven trok Jezus nood-gedwongen en tegelijk vrij-willig de consequentie van de levensweg 
die hij gekozen had.’ (Berkhof, Christelijk Geloof, 297.) 
290 Berkhof kant zich juist tegen een verabsolutering van Jezus’ exclusiviteit en formuleert dit ergens aldus: 
‘De exclusiviteit is hier de voorwaarde voor de inclusiviteit. Wij moeten hem gelijk worden, maar krachtens 
zijn voor-gaan en in blijvende afhankelijkheid daarvan.’ (Berkhof, Christelijk Geloof, 282.) 
291 Cf.: Ibid., 291-297. Berkhof tracht met het woord humaniteit op positieve wijze uitdrukking te geven aan 
wat de traditie aanduidt als de zondeloosheid van Jezus. Het menszijn van Jezus komt snel in het nauw 
wanneer onder de negatieve term zondeloosheid wordt verstaan dat Jezus zelf besef had van zijn 
onmogelijkheid om te zondigen. De zondeloosheid van Jezus kan slechts als conclusie achteraf getrokken 
worden, in het licht van de opstanding. Berkhof herijkt de term zondeloosheid dan als volgt: ‘Dat is een 
ongelukkige term, te negatief, te statisch, te beperkt. Het wordt anders als wij bedenken dat zonde 
relatieweigering is, en dat zondeloosheid betekent: volstrekte overgave aan God en volstrekte solidarisering 
met de zondige mensen.’ (Berkhof, Christelijk Geloof, 295.) 
292 Reeds eerder bepleitte Berkhof in reactie op een artikel van G. Foley als nadere explicitatie van bepaalde 
passages uit Fundamenten en Perspectieven voor een nauwe verbinding tussen persoon en werk van Jezus 
Christus, waarin persoon en werk elkaar wederzijds bevestigen. Dit perspectief komt naar voren vanuit de 
synoptische evangeliën, aldus Berkhof. Het biedt voor hem een noodzakelijk correctief op de Logos-
christologie zoals die veelal vanuit het Johannesevangelie wordt geconstrueerd. De synoptici beginnen op 
aarde, bij Jezus’ werk. ‘In zijn helpen openbaart Jezus van Nazareth Zich als de Zoon Gods. Zijn 
Zoonschap is kenbaar in zijn reddingswerk. Wie zich eenzijdig op de inzet van Johannes oriënteert, loopt 
het gevaar, de christologie te verstarren. In de ontmoeting met de reddende Christus moet de belijdenis van 
zijn godmenselijke persoon worden gesitueerd, niet daarbuiten en daarvoor.’ (H. Berkhof, 'Kanttekeningen 
bij het artikel van Grover Foley 'Persoon en werk van Jezus Christus',' Kerk en Theologie 10 (1959), 165.) 
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eschatologische mens, die vol is van Gods heerlijkheid door de doordringing van de Geest 
die God zelf is. Hij is de eersteling van Gods toekomst.  
Als Jezus de zin van de geschiedenis is en als nieuwe scheppingsinzet de eschatologische 
mens, dan impliceert dit tevens dat Jezus niet los te denken is van het begin van de 
geschiedenis. Berkhof wil niet in de klassieke zin Jezus preëxistent aan de schepping 
bestempelen. Hij spreekt liever van een ideële preëxistentie. Hiermee wil hij uitdrukken dat 
Jezus niet zozeer gedacht moet worden als de preëxistente Zoon die de tweede persoon 
binnen de triniteit is, maar veeleer dat Jezus als de Zoon, Gods eerste en dominerende 
gedachte was bij zijn scheppingsplan. Daarom kan Jezus met recht de eerstgeborene van de 
schepping genoemd worden, zoals het Bijbels getuigenis dit doet. Berkhof vat deze 
gedachten als volgt samen:  
 

‘Als Jezus de Zoon de nieuwe scheppingsinzet van God is, de eigenlijke mens naar zijn 
beeld, dan beantwoordt hij dus aan de laatste bedoelingen die God met zijn 
mensenschepping heeft; en dan kunnen wij zijn historische verschijning niet losmaken 
zomin van het begin als van het einde, zomin van de schepping als van de voleinding. Voor 
de schepping betekent het, dat God bij de schepping van ‘Adam’ het oog had op ‘de láátste 
Adam’, die daarom in de raad van God ‘de éérstgeborene van de ganse schepping’ is (1 Cor. 
15:45; Col. 1:15). En voor de voleinding betekent het, dat deze de consequentie is, als de 
mensenwereld rondom hem tot gelijkvormigheid aan zijn beeld wordt vernieuwd. Zo staat 
hij aan het begin en aan het einde van onze mensheidsgeschiedenis. Pas in dit kosmische 
kader kan de afmeting van zijn verschijning ten volle tot haar recht komen.’293 

5.5.5 Herijking van de klassieke christologie  

Zoals gezegd tracht Berkhof met zijn heilshistorische benadering van de persoon en het 
werk van Jezus de klassieke christologie te herijken. Vanuit dit Bijbels-theologisch 
perspectief doordenkt hij opnieuw noties als de preëxistentie294, de maagdelijke geboorte295 
en Jezus’ zondeloosheid296, zoals hierboven uitgewerkt. Maar ook het leerstuk van de 
incarnatie en de tweenaturenleer zoals die sinds het concilie van Chalcedon wordt beleden 
komen vanuit het heilshistorisch perspectief in een ander licht te staan. In Christelijk Geloof 
komt het woord incarnatie in Berkhofs eigen betoog niet voor. Berkhof stelt dat het 
Nieuwe Testament in de regel het eigene van Jezus Christus niet aanduidt met het woord 
‘God’, maar met titels als heer, redder en eersteling. De term incarnatie of menswording is 
niet ontleend aan het Nieuwe Testament. ‘Daar wordt gesproken van de zénding door God 
van zijn Zoon, en van het Wóórd (het scheppend spreken van God) dat vlees wordt, en daar 
wordt Jezus vanwege zijn innige vereniging met God een enkele maal ‘God’ genoemd (in 
elk geval in Joh. 20:28; Tit. 2:13 en 1 Joh. 5:20). Het gaat ook hier om een verbondsmatige 
functionaliteit die de talloze uitspraken waarin Jezus zich van God onderscheidt c.q. door 

                                                 
293 Berkhof, Christelijk Geloof, 290. 
294 Volgens Berkhof levert het Nieuwe Testament onvoldoende grond voor de leer van een persoonlijke 
preëxistentie. De teksten waarin over preëxistentie gesproken wordt, willen hiermee hetzelfde uitdrukken 
als het preëxistentiebegrip in het joodse en hellenistische denken. Het gaat om het goddelijk initiatief en de 
metahistorische legitimiteit. Toch dient de tegenstelling tussen een persoonlijke en ideële preëxistentie niet 
te scherp teworden gesteld, want ‘als de mens Jezus van eeuwigheid door God gedacht is, dan staat hij ook 
als verbondspartner van eeuwigheid tegenover de Vader’. (Cf.: Ibid., 290; 286-288.) 
295 Wanneer Berkhof Jezus een nieuwe scheppingsinzet van God noemt, maakt hij geen gebruik van het 
leerstuk van Jezus’ maagdelijke geboorte. Hij acht het waarschijnlijk dat de maagdelijke geboorte een latere 
verrijking is van de overlevering die Jezus belijdt als de Zoon van God bij uitstek. (Cf.: Ibid., 291.) 
296 Cf.: noot 31. 
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de auteurs van God onderscheiden wordt niet weerspreekt, maar juist veronderstelt.’297 De 
meest treffende herijking van de gedachte van de vleeswording lijkt gegeven te zijn in 
Berkhofs artikel Geloven in God. Daar stelt hij dat door Jezus geen nieuwe God wordt 
geopenbaard, maar dat de bekende God ongekend nieuw wordt gerepresenteerd. En in dit 
gebeuren zijn Jezus persoon en leven één:  
 

‘Door zijn woorden en daden, zijn weg en zijn lot is het “beeld” van God verschoven. Vele 
oudtestamentische elementen zijn er nog wel in zichtbaar, maar de proporties en accenten 
zijn diepgaand veranderd. De beweging van de verre God naar zijn hulpbehoevende mensen 
toe is onvoorstelbaar geradicaliseerd. De weg van de ontmoetings-God naar beneden wordt 
doorgetrokken naar de diepste diepte. “Het Woord is vlees geworden” (Johannes 1:14) 
betekent dat God nu zijn Woord, d.w.z. zijn openbaringskracht, niet maar incidenteel in 
mensenmonden legt, maar in één mens personaliseert, één die niet slechts ‘naar’ zijn beeld 
geschapen is, maar die zelf dat beeld is. Dat beeld is een nieuwe scheppingsdaad van God, 
de nieuwe mens, de nieuwe Adam komend van al zo hoge.’298 
 

In de strijd om een christologie van boven dan wel van beneden waarin ofwel de mensheid 
ofwel de godheid van Jezus in het nauw kwam, besloot Chalcedon tot de formulering van 
de ene persoon met twee naturen. De vragen die dit dogma oproept over de verhouding 
tussen de naturen, kunnen volgens Berkhof niet worden opgelost door de leer van de 
anhypostasie of enhypostasie. Toch is dit de weg die de klassieke christologie over het 
algemeen gegaan is. Tegen de bedoeling van Chalcedon in, komt het ware mens-zijn van 
Jezus Christus zo onvoldoende tot uitdrukking.299 Tegelijkertijd moet een werkelijke 
dualiteit in Jezus evenzeer vermeden worden. Berkhof stelt:  
 

‘De formule van Chalcedon wordt echter weer veel verstaanbaarder, als we die losmaken uit 
het kader van het statische naturen-denken dat bij de griekse kerkvaders en nog eeuwen na 
hen overheersend is geweest. In het NT wordt een andere taal gesproken, ook en juist als het 
daar over de dubbele zijnsstructuur van Jezus’ persoon gaat. De beide structuren liggen daar 
niet statisch op elkaar, maar historisch na elkaar.’300  

 
Hij benadrukt daarom dat Jezus ontvangen is van de Heilige Geest en zo Gods nieuwe inzet 
is. ‘Er zijn dus in Jezus geen twee subjecten, maar zijn menselijke ik is tot in de laatste 
uithoeken volkomen en uit vrije wil doordrongen van het ik van God; en krachtens deze 
doordringing wordt hij dé representant van de Vader. Deze vervulde verbondsverhouding 
betekent een nieuwe vereniging van God en mens, ver boven onze ervaring en voorstelling 
uit.’301  
Jezus’ levensweg leert de unieke vereniging tussen God en mens te verstaan als een 
geschiedenis. Laverend tussen ‘ketterijen’ als het adoptianisme en monofysitisme als ook 
dualistische posities vermijdende, zegt Berkhof, dat de heerlijkheid van God overgaat op 

                                                 
297 Berkhof, Christelijk Geloof, 287. 
298 Berkhof, 'Geloven in God,' 39. 
299 Cf.: Berkhof, Christelijk Geloof, 285. 
300 Ibid., 286.  
301 Ibid., 284. Voor Berkhof hangt de afwijzing van de anhypostasieleer mede samen met zijn afwijzing van 
het theopaschitisme. Volgens hem vermijdt het Nieuwe Testament consequent de spreekwijze dat God sterft 
en opstaat. Hij stelt: ‘De lijdende en opgestane Jezus is ten nauwste met God als zijn Vader verbonden. 
Maar hij is en blijft een ander. “Want er is één God en ook één (be-)middelaar tussen God en mensen, de 
mèns Christus Jezus” (1 Tim. 2:5). Daarom moeten we de anhypostasie-leer toch prijsgeven. Ze kan ook 
geen recht doen aan heel het echt joodse en tijdgebondene wat Jezus zozeer tot een mens onder de mensen 
maakt.’ (H. Berkhof, 'Hedendaagse vragen in de christologie,' Rondom het Woord 15, nr. 4 (1973), 15.)  
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deze ene mens Jezus van Nazareth en dat God de menselijke persoon van Jezus niet 
verdringt, maar doordringt met zijn Geest. In zijn aardse geschiedenis overschrijdt Jezus in 
zijn zelfverloochening de grenzen van wat tot dan toe als ‘menselijk’ werd beschouwd. ‘Hij 
legt daarin het mens-zijn echter niet af; maar op de weg van een voortgaande 
gehoorzaamheid en verheerlijking treden aan hem toenemend nieuwe en bij ons onbekende 
dimensies van de door God beoogde humaniteit naar voren.’302  
Zo legt Berkhof grote nadruk op het leven van Jezus, hoewel dit in de vroegkerkelijke 
geloofsbelijdenissen niet of nauwelijks vermeld wordt. Tegelijkertijd hecht hij minder 
waarde aan bepaalde gedachten die wel als geloofsartikel zijn opgenomen. Naast de reeds 
genoemde maagdelijke geboorte, geldt dat ook voor de nederdaling in het rijk van de dood. 
Berkhof meent dat de traditie aan dit artikel meer aandacht heeft besteed dan door het 
Bijbels getuigenis onderbouwd kan worden. Volgens hem drukt dit geloofsartikel een 
drietal juiste elementen uit, te weten Jezus’ solidariteit met de mens tot het uiterste en de 
overwinning en de universaliteit van het Christusgebeuren. ‘Maar ze zijn al gezegd met wat 
het geloof belijdt over Christus’ persoon, zijn representatie, zijn kruis en zijn opstanding. 
Wat daar bovenuit gaat, is vrome fantasie.’303 Over het belang dat Berkhof hecht aan de 
opstanding als hermeneutische sleutel tot het verstaan van het Christusgebeuren, is reeds 
gesproken. In zijn geloofsleer benadrukt Berkhof met klem de heilshistorische betekenis 
van de opstanding:  
 

‘Er wordt vaak gezegd, dat het christelijk geloof met de opstanding van Jezus staat en valt. 
Dat is in zoverre juist, dat zonder een duidelijk bevrijdingsgebeuren, analoog aan de 
oudtestamentische heilsdaden, de weg van Jezus alleen als een vergissing of een mislukking 
kon worden gezien. Maar dat dit leven en sterven onze beslissende hoop voor de toekomst 
zijn, zou God ons op verschillende wijzen hebben kunnen duidelijk maken. Wezenlijk voor 
het geloof is, dat God in de geschiedenis duidelijk maakt dat Hij achter de weg van Jezus 
staat en dat deze daarom voor ons de weg tot redding is.’304 

 
Jezus’ hemelvaart interpreteert Berkhof als de opname van Jezus in de sfeer van Gods 
heerlijkheid. De hemel is dus niet een plaatsbepaling, maar drukt Jezus’ verheerlijking uit. 
Zijn zitten aan Gods rechterhand beduidt dat God van nu af wezenlijk met de mens 
verbonden is, waardoor zijn God-zijn nooit meer los te denken is van de mens. ‘En ook: 
omdat Gods rechterhand zijn machtsuitoefening uitdrukt, staat de verheerlijking van Jezus 
er garant voor, dat God regeren zal in de geest en naar de wil van deze mens.’305 De 
klassieke lutherse leer dat Jezus deel krijgt aan de alomtegenwoordigheid van God, wijst 
Berkhof af. Hij stelt: ‘Jezus blijft in zijn verheerlijking mens, één van ons; hij is Gods 
bondgenoot en tegenspeler, hij wordt niet door Hem geabsorbeerd’.306  
De opstanding krijgt bij Berkhof op deze wijze een sterk anticipatorisch karakter ten 
aanzien van de geschiedenis van de komst van het rijk van God. Hij wil zowel de 
continuïteit als de discontinuïteit tussen de aardse werkelijkheid en de sfeer van de 
heerlijkheid aangeven. Het negatieve teken van deze overgang in het leven van Jezus is het 
lege graf. Dit gegeven heeft op zich geen heils- of denknoodzakelijkheid, maar het drukt 

                                                 
302 Berkhof, Christelijk Geloof, 286. Cf.: ‘De weg van de Zoon is de weg van de verbondsmens, dat is de 
weg van de graankorrel. Hij leert gehoorzaamheid op die weg. Zouden Adoptianisme en Monophysitisme 
misschien beide een stuk gelijk hebben, de eerste voor het begin van die weg, de tweede voor zijn 
voltooiing?’ (Berkhof, 'Hedendaagse vragen in de christologie,' 16.) 
303 Berkhof, Christelijk Geloof, 305. 
304 Ibid., 276. 
305 Ibid., 308-309. 
306 Ibid., 310. 
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wel uit dat de nieuwe humaniteit ‘de verheerlijking is van dit concrete aardse bestaan dat in 
het graf werd gelegd’.307 Het lege graf wordt zo een teken van de totale herschepping van 
de aardse werkelijkheid. En Jezus’ verheerlijking vormt de belofte van de verheerlijking 
van de gelovigen. Een kerntekst voor Berkhofs theologie is 1 Johannes 3:2: ‘Het is nog niet 
geopenbaard wat wij zijn zullen; maar wij weten dat, als hij zal geopenbaard zijn, wij hem 
gelijk zullen wezen’. Uiteindelijk loopt alles uit op de voltooiing. Tot de wederkomst van 
Christus leeft de mens echter in de geschiedenis van de komst van het rijk van God. In de 
volgende paragraaf zal nader op deze geschiedenis in relatie tot de algemene geschiedenis 
worden ingegaan. 

5.5.6 Christus belijden in de tegenwoordige tijd 

Berkhof komt tot deze herijking van de christologie, omdat hij meent dat de klassieke 
christologie in de moderne tijd niet meer wordt verstaan vanwege haar statische en 
afstandelijk karakter. Hoewel christologische vragen de gehele kerkgeschiedenis in 
meerdere of mindere mate hebben bepaald, is de problematiek in de twintigste eeuw 
volgens hem geheel anders. Sinds het concilie van Chalcedon bevonden de christologische 
problemen zich binnen hetzelfde kader van de tweenaturenleer, maar in de twintigste eeuw 
is dit kader zelf tot probleem geworden.308 Klassieke begrippen zijn onverstaanbaar 
geworden en het werkelijkheidsbesef in de geseculariseerde wereld is geheel veranderd. 
Sinds de jaren vijftig bespeurt Berkhof een steeds grotere aandacht voor de antropologie en 
de aardse werkelijkheid als zodanig. De relatie tussen God en mens verdwijnt steeds meer 
uit het oog met als extreme uitwas de God-is-dood-theologie uit de jaren zestig.309 Maar 
zeker vanaf 1965 bestempelt Berkhof zijn tijd als een atheïstisch tijdperk. Wil het geloof 
verstaanbaar blijven dan is de herijking van de christologie tot op haar essentie 
noodzakelijk. 
Het klassieke belijden over Jezus Christus stond sinds de eerste ‘Leben Jesu Forschung’ 
reeds onder druk en gaandeweg de twintigste eeuw lijkt de kloof tussen het moderne 
denken en de historische Jezus uit de eerste eeuw bijna onoverbrugbaar. Berkhof meent dat 
men niet achter de historisch-kritische benadering kan terugkeren. Deze weg volstaat echter 
niet, daar de analogieloze elementen uit het Bijbels getuigenis buiten het model vallen.310 
Bultmann heeft van de weeromstuit vanuit de existentiefilosofie zijn kerygmatische 
christologie ontdaan van de historische dimensie, om te ontkomen aan het drijfzand van het 
historisme. Berkhof zoekt in zijn artikel Christologie en Christus-prediking in verband met 

de huidige beleving der werkelijkheid een weg tussen deze twee uitersten, zodat hij het 
tegoed van beide benaderingen kan verenigingen. Hij meent dat dit het beste geschiedt 

                                                 
307 Ibid. 
308 Cf.: Berkhof, 'Hedendaagse vragen in de christologie,' 2. 
309 In 1973 geeft Berkhof de volgende analyse van de mate van belangstelling voor de christologie in het 
midden van de twintigste eeuw: ‘Indertijd legde Barth met zijn studie over Anselmus in 1931 de grondslag 
voor een christologische concentratie die zeker een kwart eeuw de dogmatische discussies heeft beheerst. In 
de jaren vijftig verschoof de aandacht naar de antropologie; en in de tweede helft van de jaren zestig naar de 
godsleer. Maar de ‘God-is-dood’-theologie verdorde snel, omdat ze geen wortel had. Toen moest de vraag 
met nieuwe kracht opkomen, hoe en waar God in onze werkelijkheid ‘ter sprake komt’. En daarmee wordt 
de christologie weer het stormcentrum. (Ibid., 1.) 
310 Berkhof doelt hier op liberale theologen in de lijn van Reimarus. Cf.: ‘Zij gaan er van uit, dat ons 
historische werkelijkheidsmodel het laatste woord heeft. Dan moet alle geschiedenis naar Troeltsch’s regel 
der analogie worden verklaard. Maar het typische van onze bronnen over Jezus is, dat zij hem tekenen als 
de principieel-analogieloze, met een uniek zelfbewustzijn, een uniek gezag en als consequentie daarvan: een 
uniek lot (opstanding).’ (Berkhof, 'Christologie en Christus-prediking in verband met de huidige beleving 
der werkelijkheid,' 375.) 
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binnen een heilshistorische benadering. De centrale vraag die hij zichzelf stelt is deze: ‘Hoe 
kunnen wij in dit klimaat Jezus Christus in zijn “finality”, als het middelpunt en de zin van 
de geschiedenis verkondigen? En met deze verkondiging staat en valt de kerk nu eenmaal. 
Daarom staat in deze jaren het vak hermeneutiek centraal.’311  
Deze hermeneutische methode is nodig, omdat het werkelijkheidsmodel van de vroege kerk 
onder invloed van de hellenistische filosofie niet meer overeenkomt met het huidige 
werkelijkheidsmodel. Men dacht toen meer verticaal, metafysisch en realistisch, waar zijn 
tijd volgens Berkhof meer horizontaal, historisch en nominalistisch denkt. Voor de 
vroegkerkelijke christologie stond meer en meer het Johannesevangelie centraal en kwam 
men tot de klassiek geworden Logoschristologie. In de moderne tijd gaat men uit van de 
synoptici die de historische dimensie van Jezus’ leven en werken centraal plaatsen. Waar de 
mensheid van Christus voor de klassieke christologie vooral een predicaatsfunctie heeft, is 
ze binnen de moderne christologie juist het actieve subject. Berkhof stelt dat dit andere 
uitgangspunt niet per se beter is, maar in de huidige tijd kan volgens hem simpelweg 
nergens anders begonnen worden dan bij de mens Jezus.312 Binnen een heilshistorische 
kader meent Berkhof recht te kunnen doen aan zowel existentialistische als 
evolutionistische benaderingen.313 De heilshistorische christologie wil het heil in Christus 
consequent historisch benaderen om zo een minimum aan ideologisch en een maximum aan 
historisch gehalte te verkrijgen. Zo komt hij tot de hierboven beschreven reconstructie van 
Jezus’ werkelijkheidsmodel dat de kernelementen van het verbond tussen God en mens, de 
menselijke ontrouw en schuld, de trouw van God, de toekomst van Gods koninkrijk en de 
navolging van Jezus bevat. Hij onderkent dat het gelovig verstaan van Jezus Christus een 
gave van de Heilige Geest is, maar dat ontslaat geen enkele tijd van de plicht om tot een 
hedendaags belijden te komen. De Geest vernieuwt juist de beelden en modellen van de 
mens door de mens zelf te vernieuwen in de gemeenschap met God.314  
In 1971 constateert Berkhof een tweesprong in de twintigste-eeuwse christologische 
ontwerpen. Die tweesprong voltrekt zich volgens hem tussen de rooms-katholieke theoloog 
Schoonenberg en de protestantse Pannenberg, met als springend punt in het debat de 
anhypostasieleer. Waar Chalcedon nog in het midden liet op welke wijze de 

                                                 
311 Ibid., 371. 
312 Cf.: Ibid., 373. 
313 Berkhof zegt over de existentiële en evolutionaire benadering binnen de christologie het volgende: 
‘Zoals de zaak er momenteel voor staat, moeten we constateren dat de beide elementen leven van elkaars 
tekortkomingen. Terwijl de existentiële benadering Jezus loskoppelt van de wetmatigheid van natuur en 
geschiedenis, maakt de evolutionaire benadering hem tot een element daarvan, zij het dan in de zin van een 
sprongvariatie, te vergelijken met de verschijning van de eerste dieren of de eerste mensen. In zijn 
universele liefde wordt de strekking der mensheidsevolutie als proces van “amorisatie” openbaar (Teilhard 
de Chardin). Op deze wijze dreigt Christus van zijn historische concreetheid te worden ontdaan, en een 
idee, een chiffre, of een universeel principe te worden. … Wat het existentialisme te veel heeft aan 
“Entscheidung”, heeft het evolutionisme te weinig. En de reële concrete Jezus Christus komt zo niet ter 
sprake.’ (Ibid., 379.) 
314 Cf.: ‘Als we de Heilige Geest noemen, zeggen we dat wij Jezus niet ter sprake kunnen brengen. Het lijkt 
goedkoop om dat te zeggen, maar het houdt de eis in van een radicaal omdenken en omkeren, waarbij onze 
werkelijkheidsmodellen moeten sterven. De belijdenis van de Heilige Geest houdt in en de geschiedenis der 
christologie bevestigt, dat “vlees en bloed” ons beslist niet in die richting leiden. Zij produceren een 
abstracte dode orthodoxe Christus of een moderne Jezus als projectie van eigen levensgevoel. Ons probleem 
is dus in de grond der zaak van alle tijden. Maar het is zeer verscherpt sinds de klassieke christologie is 
uitgewerkt en het moderne historische denken massaal triomfeert. Want onze moderne cultuur vervreemdt 
ons van Christus of Christus vervreemdt ons van haar. Meer dan ooit kunnen we aan Jezus aanstoot nemen 
en wordt er dus over de volle culturele breedte een vernieuwing van ons denken gevraagd waartoe wij ons 
onmachtig gevoelen.’ (Ibid., 385-386.) 



5. H. Berkhof – Het verbond van God en mens 

   

426

persoonseenheid van Jezus Christus was te verstaan, heeft volgens Berkhof sinds Leontius 
van Byzantium de an- of enhypostasieleer het denken over de christologie overheerst. 
Berkhof interpreteert deze leer als volgt:  
 

‘Kort gezegd: Jezus is als persoon God en geen mens; de Logos is subject, het vlees is 
predicaat. Harnack wijst er m.i. met recht op dat, als eenmaal het hellenistische 
begrippenmateriaal is aanvaard, Chalcedon in deze richting moet worden geïnterpreteerd. 
Vandaar dat deze leer (hoewel nooit expressis verbis gecanoniseerd) niet alleen in de 
oosterse, maar ook in de westerse kerk brede aanhang heeft gevonden, als logische 
sluitsteen van de christologische ontwikkeling. Dat geldt tot vandaag toe, ook bij 20e-
eeuwse protestantse theologen als Barth, Van Ruler en Jüngel. Het geldt ook voor 
Pannenberg. Want voor hem behoort de Vader-Zoon-relatie tot het wezen van God zelf.’315 

 
Berkhof meent dat ondanks alle overeenkomsten tussen de christologieën van 
Schoonenberg en Pannenberg er vanwege het verschil in verstaan van de persoonseenheid 
van Jezus een keuze gemaakt moet worden tussen één van beiden. Hijzelf kiest dan voor 
het ontwerp van Schoonenberg, omdat hij meent dat deze net als hijzelf de eenheid van 
Jezus’ persoon en zijn mensheid volledig serieus wil nemen. Jezus is dan niet de tweede 
persoon van de triniteit, maar de laatste Adam.316 Maar Berkhof meent zelfs nog verder te 
moeten gaan op de weg die Schoonenberg wijst, door het ‘relationele denken’ in zijn geheel 
te zuiveren van ‘substantialistisch-ruimtelijke begrippen als an- en enhypostasie en 
transcendentie. Zo tracht Schoonenberg toch het openbaringsmodel te behouden. Berkhof 
meent dat er echter pas werkelijk vernieuwing in de christologie kan ontstaan, wanneer het 
openbaringsmodel wordt vervangen door een werkelijk relationeel spreken in termen van 
ontmoeting, gemeenschap en verbond. Berkhof stelt dat het openbaringsbegrip in het 
nieuwe testament geen centrale rol speelt en dat Jezus dan ook niet allereerst verstaan moet 
worden als Gods volkomen openbaring. God is de relatie-zoekende-God, die in Jezus als 
zijn nieuwe schepping die ontvangen is van de Geest, de menselijke verbondspartner vindt 
die hem trouw blijft. Berkhof stelt: ‘Hij leeft in zulk een innige verbondseenheid met God, 
dat hij de Zoon en het Woord mag heten en zelfs vanwege die (relationele) eenheid 
goddelijke predicaten krijgt, die echter tevens aan ons als gelovigen als belofte worden 
toegezegd, want wij zullen aan het beeld van deze nieuwe mens gelijkvormig worden. En 
de Triniteit dan? Zij drukt het voleindigde verbond uit: de mens met God in één 
geschiedenis opgenomen.’317 

                                                 
315 H. Berkhof, 'Schoonenberg en Pannenberg: de tweesprong van de huidige christologie,' Tijdschrift voor 

Theologie nr. 4, 11e jaargang (1971), 415. 
316 Ibid., 417-418. ‘We moeten dus kiezen; met de anhypostasie-leer als toetssteen. Dan kies ik voor 
Schoonenberg. Ik kan die keus het best motiveren, door te verklaren waarom ik de grondbeslissing van 
Pannenberg niet kan meemaken: Op zichzelf is de anhypostasie-leer reeds een vreemde en gevaarlijke 
constructie, een verlegenheidsoplossing voor de problemen die door de ‘oplossing’ van Chalcedon waren 
opgeroepen, een middel dat de kwaal in bedenkelijkheid evenaart. Want wat moeten wij ons denken bij een 
menselijke natuur zonder menselijk subject?! De anhypostasie-leer leidt tot neomonofysitisme, tot een 
conceptie van Jezus als een menselijk vermomde godheid. Zo heeft zij ook in het onderricht van de kerk en 
in het geloof van talloze eenvoudige christenen gewerkt. Toch kan de moderne christoloog die met het 
openbaringsmodel werkt, haar niet missen. Pannenberg heeft dat scherp gezien.’ Ibid., 418) Berkhof betuigt 
zijn instemming met Schoonenberg onder andere op deze wijze: ‘Welnu, de grondbeslissing van 
Schoonenberg acht ik juist: Jezus is één persoon en hij is dat als mèns. Wat men verder ook over hem zal 
mogen en moeten zeggen, moet hiervan uitgaan en mag daaraan geen enkele afbreuk doen.’ Berkhof meent 
dat dit perspectief overeenstemt met het nieuwtestamentisch getuigenis. (Ibid., 419-420) 
317 Ibid., 421..  
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In zijn artikel Hedendaagse vragen in de christologie tracht Berkhof de christologische 
debatten van de negentiende en twintigste eeuw in bredere zin te typeren. In de twintigste 
eeuw ziet Berkhof gaandeweg twee lijnen ontstaan, die uitgaan van de eerder gesignaleerde 
tweesprong tussen Pannenberg en Schoonenberg. De ene lijn wordt met name gevormd 
door W. Pannenberg, D. Wiederkehr en J. Moltmann. ‘Deze begint wel met de concrete 
historische Jezus, maar stijgt dan snel naar speculatieve trinitarische hoogten op.’318 Op 
deze wijze blijven vele elementen uit de klassieke christologie in deze benadering 
gehandhaafd.319  
Hiernaast onderscheidt Berkhof een stroom van mensen waartoe hij P. Schoonenberg, E. 
Flesseman-Van Leer, John A.T. Robinson en W. Thüsing rekent. Het mens-zijn van Jezus 
wordt door hen ‘tot in eeuwigheid’ beleden. Deze theologen verwijderen zich sterker van 
de tweenaturenleer van Chalcedon en kunnen aan de triniteitsleer in klassieke zin geen 
recht doen. Op zijn scherpst geformuleerd bestaat het verschil in beide benaderingen hierin, 
dat Jezus in de tweede zin de ideale mens is, waardoor de klassieke belijdenis van zijn 
goddelijke natuur in het gedrang komt, waar de eerste lijn van een vermomde God spreekt, 
zodat aan Jezus’ mens-zijn geen werkelijk recht wordt gedaan. Toch neemt vrijwel niemand 
deze extreme posities in, maar leeft het besef dat beide lijnen bijeen gehouden moeten 
worden. Volgens Berkhof is dat slechts mogelijk als er een gemeenschappelijke leeswijzer 
van het Nieuwe Testament wordt gevonden.320   
Uit de wijze waarop Berkhof zelf het Nieuwe Testament leest, blijkt dat hij nauw verwant 
is met de tweede lijn. Hij meent dat vrijwel alle titels die in het Nieuwe Testament aan 
Jezus worden toegekend hem als mens worden gegeven en dat deze titels, hoewel ze de 
uniciteit van Jezus bevestigen, niet exclusief op hem van toepassing zijn.321  Ook spreekt 
het Nieuwe Testament volgens hem niet ‘van een apart preëxistent leven, los van en anders 
dan het aardse en verhoogde leven van Jezus’.322 Deze teksten drukken het goddelijk 
initiatief uit dat in Jezus’ leven zichtbaar wordt. Berkhof merkt op:  
 

‘In verband hiermee is het begrijpelijk, dat de tweede groep die we bespraken, huiverend of 
afwijzend staat tegenover het begrip incarnatie. We zeggen vaak dat God mens is geworden, 
maar deze spreekwijze is niet bijbels. Volgens Joh. 1:14 is het scheppingswoord van God, 

                                                 
318 Berkhof, 'Hedendaagse vragen in de christologie,' 8. 
319 Hoewel er naar aanleiding van Berkhofs artikel Schoonenberg en Pannenberg een uitwisseling van 
gedachten tussen deze drie theologen heeft plaatsgevonden, heeft Berkhof zijn mening niet werkelijk 
herzien. Dit ondanks het feit dat Schoonenberg en Pannenberg elkaar minder op een tweesprong zien staan 
dan Berkhof suggereert. Wel komt Berkhof in een briefwisseling met Pannenberg iets terug op zijn visie dat 
de anhypostasieleer voor Pannenberg zo belangrijk zou zijn. Volgens Pannenberg komt zijn spreken over de 
persoon van Jezus vooral voort uit de idee van de ‘terugwerking’: vanuit de opstanding kan retrogressief 
gezegd worden wie Jezus is en deze terugwerking strekt zich uit achter de geboorte van Jezus tot zijn 
preëxistentie. (Cf.: W. Pannenberg, 'Briefwisseling over christologie - Aan prof. dr. H. Berkhof,' Tijdschrift 

voor Theologie nr.3, 12e jaargang (1972), 334.) Berkhof meent dat de christologie van Pannenberg 
uiteindelijk toch berust op een ‘enhypostatisch geïnterpreteerde, chalcedonische tweeheid – maar nu 
moderner en aansprekender uitgedrukt, zonder Aristoteles en met Hegel’. Berkhof voelt zich door dit 
ontwerp niet verlost van ‘de deprimerende tweeheid van de traditionele dogmatische Christusopvatting’. 
Deze tweeheid heft Schoonenberg juist op en Berkhof zelf doet dat in nog sterkere mate. (Cf.: H. Berkhof, 
'Briefwisseling over christologie - Aan prof. dr. W. Pannenberg,' Tijdschrift voor Theologie nr.3, 12e 
jaargang (1972), 336-337.) 
320 Berkhof, 'Hedendaagse vragen in de christologie,' 13. 
321 Na een bespreking van diverse titels concludeert Berkhof: ‘Ik meen dat al deze feiten ons er toe 
uitnodigen en zelfs toe dwingen, de uniciteit van Jezus binnen zijn mens-zijn te situeren, en niet te herleiden 
tot het bezit van een dubbel-natuur waardoor hij nu net niet meer van onze natuur zou zijn.’ (Ibid.) 
322 Ibid. 
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dat bij en zelf God was, vlees geworden. Thüsing merkt terecht op, dat dit Woord hetzelfde 
wil uitdrukken wat elders de Geest heet. De nieuwe mens Jezus berust op en is de unieke 
belichaming vàn een nieuwe creatieve daad van God; ‘Gezonden door de Vader’, 
‘ontvangen van de Heilige Geest’. Dat is de belijdende conclusie van de nieuw-
testamentische getuigen, als ze kijken naar de weg van Jezus. Het lijkt me niet verhelderend 
om deze conclusie als ‘incarnatie’ van Godzelf te omschrijven.’323  

 
Verder meent Berkhof dat de heilshistorische benadering vanuit het verbondsdenken de 
christologie vult vanuit de Bijbelse taal in plaats van met het ontologische begrippenkader 
van de hellenistische wereld. De Bijbelse taal is veel relationeler, aldus Berkhof en staat 
veel dichter bij het moderne besef. Een nieuwe terugkoppeling van de christologie naar het 
Bijbels taalveld is voor de verstaanbaarheid ervan daarom noodzakelijk. Op deze wijze 
plaatst Berkhof Jezus in het midden van de heilsgeschiedenis en tracht hij hem geheel 
vanuit zijn historiciteit te verstaan. Tegelijkertijd wil hij het nieuwtestamentisch getuigenis 
ten volle laten gelden dat het hier een mens van Godswege betreft. Zo komt hij tot zijn 
hierboven uiteengezette spreken over Christus als de zin van de geschiedenis. Over 
Berkhofs specifieke geschiedenisbegrip en opvatting van de werkelijkheid, handelt de 
volgende paragraaf.  

5.6 Het verbond van God en mens 

De relatie van God en mens maakt dus een verbondsgeschiedenis door, die door het 
Christusgebeuren onherroepelijk onder de tekenen van kruis en opstanding staat. Berkhof 
verwoordt deze verbinding als volgt:  
 

‘Aan het kruis heeft de definitieve ontmoeting plaats tussen de oude mens, de nieuwe mens 
en God. De mens wordt hier onherroepelijk als vijand van Gods laatste en vernieuwende 
bedoelingen met zijn leven openbaar. Maar die de prijs van de radicale levensovergave aan 
God en de naaste, die wij weigeren te betalen voor onze redding en vernieuwing, wordt hier 
plaatsvervangend door de nieuwe mens betaald. Daarin wordt het geheim van de nieuwe en 
de ware humaniteit openbaar: levensbehoud door levensverlies, vruchtdragen door sterven. 
En zo wordt ook God hier definitief geopenbaard, eens voor al gedefinieerd als de Heilige 
Liefde, die de zondaar liefheeft en de zonde haat, die de zonde laat wegdragen om de weg 
naar de zondaar open te breken.’324 

 
De verzoening die in het lijden en sterven van Jezus Christus heeft plaatsgevonden, initieert 
het nieuwe verbond. Het verzoeningsgebeuren vraagt om een verzoende gemeenschap. Met 
de opstanding van Jezus is de voleinding niet volledig gekomen, maar als begin 
aangebroken. Sindsdien leeft de mens ‘tussen de tijden’ van Jezus’ komst en wederkomst. 
De mens is nog onderweg naar zijn eigen zin-vervulling, maar hij vindt deze in de 
onthulling van de levensgeschiedenis van Jezus. Volgens Berkhof heeft het leven in deze 
‘interim-situatie’ een in dubbele zin excentrische richting: ‘Enerzijds verticaal: ons centrum 
van oriëntatie en inspiratie ligt niet meer in deze wereld, maar erboven, in hem die het doel 
heeft bereikt en ons bij God vertegenwoordigt. Anderzijds horizontaal: het leven dat wij 
verwachten, is hier nog niet; we zijn nog in de vreemdelingschap, uitziende naar het 
ogenblik dat God alles nieuw zal maken.’325 Beide richtingen worden samengehouden in de 

                                                 
323 Ibid., 14. 
324 Berkhof, Christelijk Geloof, 301. 
325 Ibid., 311. 
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structuur van het verbond tussen God en mens. Over deze twee partners van het verbond, 
handelen de volgende subparagrafen. 

5.6.1 Leven in liefde en vrijheid  

De mens is geschapen als een historisch wezen: ‘Hij moet op gang komen, hij doorloopt 
een geschiedenis waarvan het einde anders moet zijn dan het begin. En de mens moet zich 
hierin geweldig uitstrekken naar boven, als kind van God, en als geroepene voor de 
toekomst naar voren.’326 Zoals hierboven gezegd staat de mens als historisch wezen in een 
drievoudige relatie. Het is zijn roeping om kind van God te zijn, partner van de medemens 
en heer van de natuur.327 Jezus Christus is de spiegel waarin de mens kan zien hoe het leven 
in deze relaties werkelijk zijn uitdrukking krijgt. Jezus is de ware mens en het is de roeping 
van de mens om aan hem gelijkvormig te worden. Het wezen van de mens ligt hierin dat hij 
existeert, naar buiten treedt en relaties aangaat om zo het beeld van God te zijn.328  
Berkhof meent dat de mens ‘gebouwd’ is op een relatie met God. Gods liefde voor de mens 
nodigt uit tot het antwoord van de wederliefde. Daarom geldt ook dat de mens is gebouwd 
op liefde. In de liefde komt de mens tot zichzelf. ‘Pas een leven dat gevoed wordt door de 
zekerheid van Gods liefde en dat daardoor tot allerlei vormen van wederliefde wordt 
geïnspireerd, is een leven dat (voor zover dat nu mogelijk is) tot zijn bekroning en 
bestemming is gekomen.’329 Deze liefde impliceert de vrijheid als behorend tot het mens-
zijn. Wil de mens werkelijk kunnen antwoorden en liefhebben, dan dient hij vrij te zijn. 
Berkhof noemt de liefde de ‘hoogste vrijwilligheid’.  
Omdat de mens essentieel een relationeel wezen is, kan hij in zichzelf geen rust vinden. 
Zijn doel ligt buiten zichzelf. Dit geeft aan het mens-zijn een zekere voorlopigheid. Het hart 
van Berkhofs antropologie laat zich dan ook als volgt formuleren: ‘De mens is geschapen 
als mogelijkheid; zijn identiteit ligt niet in hem, maar vóór hem. Daarom leeft de mens in 
de sfeer van de geschiedenis. Door de vrijheid waarmee God hem begiftigt en de liefde 
waartoe Hij hem roept, begeeft God zich met hem op weg en verwikkelt Hij hem in een 
riskant avontuur.’330 De vrijheid en de liefde behoren beide tot het beeld van God. De 
vrijheid is dan ook geen doel op zich, zoals de autonome mens meent. Zij is er met het oog 
op de relatie tot God, de naaste en de natuur. ‘Zij is er òm de liefde en de liefde is er dóór 

de vrijheid.’331  
Maar de mens is een weg gegaan los van God en dit blijkt altijd weer een doodlopende weg 
te zijn. Van een excentrisch wezen wordt de mens egocentrisch. Er ontstaat vervreemding 
en wantrouwen. De mens komt zelfs tegen zichzelf in opstand en staat zichzelf naar het 
leven. Ook de relatie met de natuur raakt verstoord. Wanneer de mens zijn vrijheid 
misbruikt en in zonde vervalt, wordt het leven een bedreigd bestaan. In de mens is er zo een 
dubbele gerichtheid ontstaan. Enerzijds tendeert hij naar de dood, anderzijds is daar een 

                                                 
326 Berkhof, 'Mens en natuur zijn kinderen van dezelfde Vader,' 43. 
327 Ibid., 50. 
328 Cf.: Berkhof, De mens onderweg - Een christelijke mensbeschouwing, 27. 
329 Berkhof, Christelijk Geloof, 183-184. 
330 Ibid., 185. 
331 Ibid., 449. Volgens Berkhof is de vrijheid de infrastructuur van de liefde en dus middel tot het doel. 
Hierin staat de theologische antropologie veelal kritisch tegenover profane mensbeelden: ‘In veel 
hedendaags spreken over de mens lijkt dat omgekeerd. Daar ziet het er naar uit, dat de vrijheid zelf het 
hoogste goed is – en wat de mens er mee doet, moet hij weten. Deze visie zal altijd het christelijk geloof 
tegen zich vinden. Dat beschouwt misbruik van de vrijheid als even erg als onvrijheid. De mens is gebouwd 
op de liefde, met het bouwmateriaal van de vrijheid.’ (H. Berkhof, 'Theologische antropologie,' in: De 

veranderbaarheid van de mens, red. L.W.  Nauta e.a. (Kampen: Kok, 1973), 117.) 



5. H. Berkhof – Het verbond van God en mens 

   

430

tendentie naar het behoud van het leven. ‘Ons leven voltrekt zich niet in het licht van God, 
noch in de buitenste duisternis van de hel. Het wordt geleefd in een schemering die 
dubbelzinnig is: wat ons zijn en doen betreft een voorbode van de nacht; wat Gods heilrijk 
voornemen betreft, bode van de komende dag.’332  
Door Jezus, de ware mens, wordt de zondige mens weer op de weg gezet richting zijn 
bestemming. Hiervoor dient de mens zich te bekeren: om te keren van zijn doodlopende 
weg. Dat is de wezenlijke betekenis van ‘geloof’. De mens wordt in geloof en doop met 
Christus mede-gekruisigd en mede-begraven, om vervolgens met hem op te staan. Sterven 
en opstanding vormen zo elkaars keerzijde. Traditioneel wordt de vernieuwing van de mens 
uitgedrukt in de woorden rechtvaardiging en heiliging. De geheiligde mens leeft in geloof 
en hoop en wordt zo op specifieke wijze in de tijd geplaatst. Hij is gericht op het verleden 
en de toekomst, hij leeft tussen kruis en opstanding. En als geheiligde is hij in liefde gericht 
op het heden. Zo ziet Berkhof in de heiliging van de mens de voortekenen van de komende 
verheerlijking van het mens-zijn. ‘De gelovige is een mens die met zichzelf overhoop ligt. 
Gods vernieuwende kracht neemt in deze bedeling de gestalte aan van de strijd. De strijd 
betekent dat wij niet meer leven in de harmonie waarin de van God vervreemde mens met 
zichzelf verkeert; en tevens dat wij nog niet leven in de ware harmonie der verheerlijking. 
Strijd betekent, dat wij op weg zijn gegaan.’333 De geschiedenis van God en mens is een 
geschiedenis van zoekende liefde, van weigering en van wederliefde en vernieuwing tot een 
steeds diepere liefdesgemeenschap.334  
Deze strijd, die zich zowel in het innerlijk van de mens afspeelt als in relatie tot de 
medemens en de onvoltooide schepping, vraagt om volharding. De gelovige kan zich echter 
zowel verlaten op het Christusgebeuren als op de Geest. De Geest is Gods 
tegenwoordigheid op aarde. Hij anticipeert in de harten van de gelovigen de komende 
opstanding. De Geest is zo een voorschot en een onderpand van Gods toekomst waardoor 
de gelovigen zich verbonden weten met de opstanding van Christus achter hen en met de 
opstanding van mens en wereld die vóór hen ligt. ‘In het geloof smaken we er al iets van. 
De vreugde om het komende is het antidotum tegen de absurditeit van het lijden in het 
heden. Zo krijgen we moed om toch weer de praxis op ons te nemen die tot het lijden 
voerde. Want zo blijven we op weg naar de toekomst.’335 Berkhof noemt de Geest als 
voorschot een ‘mystiek-ontische realiteit’ die zich laat uitdrukken in een gevoel van 
veiligheid en geborgenheid en de moed om te leven. Ten diepste is deze realiteit wellicht 
uit te drukken als de voorsmaak van de allerinnigste relatie van de Zoon met de Vader.336  

                                                 
332 Berkhof, De mens onderweg - Een christelijke mensbeschouwing, 82. 
333 Ibid., 117. De woorden rechtvaardiging en heiliging drukken daarom geen chronologisch proces uit, 
maar eerder is er sprake van een pendelbeweging: ‘De genade dringt ons vooruit naar de gehoorzaamheid; 
maar het falen van de tweede werpt ons terug op de eerste.’ Berkhof stelt: ‘Het levensbelang van deze 
dubbele beweging heb ik indertijd in de zogenaamde studentenopstanden ervaren. Met schrik ontdekte een 
jongere generatie twintig jaar na het einde van de oorlog, hoe onvernieuwd grote sectoren van de 
maatschappij nog gebleven waren. Zij besefte, dat we ‘er hard tegenaan moesten gaan’. Maar de weerstand 
van mensen en machten bleek te groot. Velen knapten toen af. Ze hadden geen reserves buiten zichzelf. Al 
vooruitstormend met hun activiteit hadden ze de receptiviteit verwaarloosd. (Berkhof, 'Geloven in God,' 
44.) 
334 Cf.: ‘Het is een geschiedenis van zonde en genade, van toorn en vergeving, van ongehoorzaamheid en 
bekering – een onomkeerbare geschiedenis die gericht is naar een toekomst waarin God het pleit zal hebben 
gewonnen en nu tenslotte de ware en eigenlijke geschiedenis met de mens als zijn kind en bondgenoot kan 
aanvangen, waarom het Hem steeds begonnen was.’ (Berkhof, 'Theologische antropologie,' 113.) 
335 H. Berkhof, 'De Geest als voorschot (1974),' in: Bruggen en bruggehoofden, red. E. Flesseman-van Leer 
e.a. (Nijkerk: Callenbach, 1981), 149. Berkhof interpreteert op deze wijze 2 Corinthiërs 5:9. 
336 Cf.: Ibid., 151. 
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Pas in laatste instantie wil Berkhof in relatie tot de vernieuwing van de mens spreken over 
de klassiek gereformeerde leer van de uitverkiezing. De Geest kan de gelovige tot de 
ontdekking brengen, dat wat vanuit de mens bezien geloofsvolharding is, van Gods zijde 
uitverkiezing heet. Pas vanuit het geloof kan worden gezegd dat uitverkiezing de daad van 
God is in het verbond en het beginpunt van de ontmoeting met de mens. ‘Het markeert de 
horizon die het verbondsveld omgrenst en mogelijk maakt.’337 Alleen binnen het kader van 
het verbond kan het spreken over de uitverkiezing functioneren. Daar waar het een 
geïsoleerd leerstuk wordt, dat bovendien eenzijdig op het lot van de enkeling wordt 
betrokken, ‘leert de kerkgeschiedenis dat er ongelukken gebeuren’, zo zegt Berkhof.338  

5.6.2 Kritiek op de moderne antropologie 

Berkhofs antropologie heeft zich in nauwe samenhang ontwikkeld met de antropologie van 
Barth zoals die in 1948 verscheen in deel III,2 van zijn Kirchliche Dogmatik. Deze 
antropologie met zijn nadruk op de medemenselijkheid, sluit goed aan bij de 
wederopbouwperiode van na de oorlog en het groeiende gemeentewerk in de kerken. 
Berkhof schrijft zijn De mens onderweg tevens vanuit de ervaringen die hij op sociaal-
maatschappelijk gebied heeft opgedaan tijdens zijn werk voor Kerk en Wereld. Hij stelt 
echter dat hij in dit boek op tenminste een drietal punten van Barth afwijkt. Barths 
christologische fundering van de antropologie neemt hij over, maar bedt hij in in het geheel 
van de heilshistorie, waardoor Gods weg met Israël eveneens kenbron voor de theologische 
antropologie wordt. Tevens ziet hij met Barth de mens fundamenteel als een relationeel 
wezen, maar voegt hij de relatie tot de natuur toe en geeft hij een aanzet tot een theologie 
van de techniek. En met de titel De mens onderweg wil hij aansluiten bij de 
fenomenologische antropologie en tracht hij recht te doen aan het gegeven dat de mens leeft 
in de sfeer van de geschiedenis.339 Deze laatste lijnen zal hij steeds meer uitwerken. Door 
zijn werk voor de Wereldraad van Kerken wordt hij zich voorts steeds meer bewust van de 
hermeneutische problematiek waardoor hij bescheidener wordt in het geven van een 
Bijbelse fundering van de antropologie.  
Tevens zoekt Berkhof steeds meer de inzichten van de sociale wetenschappen en de 
filosofie in de theologie te integreren.340 Invloeden van het evolutionistische denken van 
Teilhard de Chardin zijn zichtbaar, evenals van het existentialisme van Heidegger en 
Bultmann. De fenomenologische en existentialistische filosofie moet in de jaren zestig ten 
dele plaatsmaken voor stromingen van een meer empirische, neopositivistische, 
sociologische en taalanalytische inslag. W. Pannenberg is volgens Berkhof de eerste 
theoloog die daadwerkelijk komt tot een integratie van inzichten uit de biologie en de 
sociale wetenschappen in een theologische antropologie.341 Berkhof zegt echter de 

                                                 
337 Berkhof, Christelijk Geloof, 469.  
338 Cf.: Ibid., 468. Cf.: ‘Door het geheim wordt alles wat over het doen en falen van de menselijke 
verbondspartner te zeggen is (verantwoordelijkheid, weerstand, bekering, gehoorzaamheid), niet 
weggedrukt, maar juist veronderstelt en omvat. Wij doorgronden niet hoé dat kan, maar belijden deze 
(ongelijke!) intersubjectiviteit van God en mens als het hárt van het Evangelie en het rustpunt van òns hart.) 
(Ibid., 469.) 
339 Cf.: H. Berkhof, 'Theologische antropologie van voor en na de tweede wereldoorlog,' in: Wat dunkt u 

van de mens? Een reeks beschouwingen over de mens in bijbel en maatschappij, red. H. Berkhof, et al. 
(Kampen: Kok, 1970), 27. 
340 Cf.: ‘Wij weten ons uitgedaagd, verrijkt en gecorrigeerd door b.v.: de evolutievisie van Julian Huxley en 
Teilhard de Chardin, het futurisme van Bloch, het neo-marxisme van Marcuse, de “Geschichtlichkeit” van 
Heidegger en de metabletica van J.H. van den Berg.’ (Ibid., 32.) 
341 Cf.: Ibid., 29. 
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grondlijn van Barths antropologie te willen behouden, om vervolgens met name de 
resultaten van de moderne Bijbelse-hermeneutiek te verdisconteren. Want hoe noodzakelijk 
het interdisciplinaire gesprek ook is, volgens Berkhof dient de theologische antropologie 
zich in hoofdzaak te oriënteren aan het Bijbels getuigenis van de godsontmoetingen. En een 
dergelijke antropologie kan dan geen alomvattend bouwwerk zijn, maar dient vooral de 
grondlijnen van het mens-zijn in relatie tot God te duiden. Berkhof roept op tot 
bescheidenheid in claims en uitspraken: ‘Dit is geen tijd om omvattende mensbeelden te 
ontwerpen. De mens is de laatste jaren op ongehoorde wijze op drift geraakt. De tweede 
technische revolutie sleurt ons mee naar een onbekende toekomst. In hoeverre de mens 
veranderbaar is, zien we heel eenvoudig daaraan, dat hij in zo korte tijd zo enorm veranderd 
is.’342  
Deze veranderbaarheid maakt Berkhof tot het eigenlijke antrolopogische thema van het 
christelijk geloof. Theologisch gezien wordt de veranderbaarheid van de mens uitgedrukt in 
het werk van de Geest die de mens gelijkvormig maakt aan het beeld van Christus. De 
theologische antropologie spreekt van zonde, wedergeboorte en voleinding. De 
veranderbaarheid in haar christelijke betekenis is daarom veel minder harmonieus dan in 
seculiere zin opgevat. Zij is ingekaderd in een conflictmodel en niet in een harmoniemodel. 
De veranderbaarheid in christelijke zin hangt samen met krachten die van buiten de mens 
op de mens toekomen, waardoor er verheffing van het mens-zijn plaats kan vinden en er 
hoop is op toekomst die meer is dan het verlengde van het bestaande. Volgens Berkhof 
waakt de theologische antropologie over de hoop, ‘zonder welke de mens geen mens meer 
is’.343 Juist de dualiteit tussen God en mens is de grond van de ontmoeting tussen beide. 
Zonder deze dualiteit is er ook geen verbond mogelijk. Het is echter een dualiteit zonder 
dualisme. Berkhof stelt: ‘Alleen als God de Ander is, kan de mens met Hem in 
gemeenschap treden. Diastase is een infrastructuur van het verbond.’344  
De Bijbels-theologie visie op het mens-zijn staat volgens Berkhof bijzonder kritisch 
tegenover de idee van menselijke autonomie zoals deze sinds de Verlichting in het 
Westerse denken zijn plaats heeft verworven. Hij noemt dit begrip van autonomie een 
bedreiging voor de mens. ‘De mens kan niet bestaan als hij zijn middelpunt niet buiten 
zichzelf vindt; en hij trekt het leven scheef als hij dat middelpunt niet boven het leven vindt 
in een gezag dat alle binnenwereldse pretenties heilzaam relativeert.’345 Ook stelt het 
evangelie de prestatiemaatschappij onder kritiek, in zoverre zij de middelen tot doel verheft 
en zij de zwakke mens veronachtzaamt.346 In 1976 houdt hij een pleidooi voor heteronomie. 

                                                 
342 Berkhof, 'Theologische antropologie,' 109. 
343 Ibid., 119. 
344 Berkhof, 'Verbond: dualiteit zonder dualisme – Een antwoord op Bakker’s vragen,' 288. Berkhof is in dit 
artikel in gesprek met de katholieke theoloog L. Bakker. Deze laatste staat een harmoniemodel voor om de 
verhouding tussen God, mens en wereld te denken en hij verwijt Berkhof dat hij in het diastasemodel is 
blijven steken. Berkhof antwoordt hierop: ‘Als Bakker mij van de diastase wil wegtrekken, trekt hij mij dus 
uit het ontmoetingsgebeuren weg, naar wat ik aanvoel als een ontologisch amalgama, waarin de grenzen 
vervloeien en ik nooit weet of ik nu God of mezelf tegenkom. Ik word dan teruggezet achter het 
abrahamitisch avontuur in die religiositeit die Eliade terecht als ‘coincidentia oppositorum’ heeft 
beschreven, waartegen de profeten van Israël (Baäl) en de vroege christenheid (keizerverering) hun strijd op 
leven en dood hebben moeten voeren. Ik zie mij in de bijbel opgeroepen tot bekering, keuze en (eventueel) 
conflict. De ontologie wordt hier onderworpen aan de relatie, de vervlechting maakt plaats voor de 
ontmoeting.’ (Ibid., 288-289.)  
345 Berkhof, 'De theologie tussen Cassandra en Hananja (1972),' 110. 
346 Cf.: ‘God strekt in het Evangelie zijn hand juist uit naar hen die onder de raderen van de 
prestatiemaatschappij komen: de armen, de weduwen, de bedelaars, de zondaars, de zieken en de bezetenen. 
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Berkhof schetst de ontwikkeling van het autonomiebegrip sinds Kant tot aan zijn eigen tijd 
en plaatst hier tegenover een Bijbelstheologisch perspectief.347 In de twintigste eeuw lijkt 
de menselijke autonomie tot grote hoogten te zijn gestegen. Berkhof typeert zijn tijd echter 
als volgt:  
 

‘Overal ontwaakt de wil tot zelfbepaling of vrijheid of mondigheid of identiteit of hoe men 
het noemt. Maar ook overal wordt deze autonomie ervaren als een horizon die wijkt 
naarmate wij naderen. ‘Bevrijding’ is in deze jaren het toverwoord, maar ‘vervreemding’ 
het sleutelwoord. Want elke vrijheidsverovering brengt ons in een nieuwe ruimte die aan de 
andere kant weer een dichte deur heeft. De ene bevrijdingsbeweging roept weer de volgende 
op: eerst zoekt men gezondheid, dan nationale zelfstandigheid, dan educatie, dan welvaart, 
dan acceptatie, dan zingeving. En wie de top heeft bereikt, wordt overvallen door de 
verveling en wil zijn ballast afwerpen om naar het primitieve leven terug te keren.’348 

 
De Bijbelse grondtoon is daarentegen niet die van de autonomie, maar van heteronomie. De 
mens is nooit autonoom en als de mens al zelfstandig subject kan worden genoemd, dan 
slechts in de meest letterlijke zin van het woord: de mens is altijd onderworpen aan de 
machten van de wereld of aan God. Wanneer de mens in overgave leeft aan de heteronome 
God, dan blijkt hij echter gesprekspartner te zijn. Vrijheid en autonomie worden verkregen 
binnen de relatie van het verbond met God. De theologie gaat daarom uit van een ander 
mensbegrip dan de menswetenschappen. De mens dient niet zonodig verklaard te worden, 
maar hij moet veranderen, zoals hierboven uitgewerkt. In het licht van de verbondsrelatie 
bevindt de moderne mens zich in een proces van zelfvervreemding, en dient hij de 
autonomie weer als gave en opdracht te gaan beschouwen. Daarom moet de theologie 
radicaal inzetten bij de heteronomie. Berkhof stelt:  
 

‘Wij komen nu eenmaal niet bij deze God uit, tenzij wij bij Hem beginnen. Dat is de 
volgehouden prediking van de bijbel. Het bewijs daarvoor, zij het als een bewijs uit het 
ongerijmde, wordt geleverd door de consequente moderne filosofie van Kant tot heden: wie 
inzet bij de mens als autonoom subject, heeft geen plaats meer voor God als een subject.’349  

 
De structuur van het verbond noemt Berkhof vervolgens heteronoom in de tweede macht: 
God zet het verbond in met de mens èn het verbond is per definitie een verbond tussen 
principieel ongelijke partners. Dit heteronome karakter drukt zich expliciet uit in het werk 
van de Geest die waait waarheen hij wil. Mensen moeten op hem wachten, om hem bidden, 
hem ontvangen.350 Maar tegelijkertijd impliceert de verbondsstructuur dat God en mens 

                                                                                                                            
De prestatie op zichzelf kan aan het leven geen zin verlenen. Het gaat om de bron waaruit ze opwelt en het 
doel waarop ze zich richt.’ (Ibid., 111.) 
347 Berkhofs typering van de ontwikkeling van het autonomiebegrip in de Verlichting sinds Kant en via het 
idealisme van de negentiende eeuw tot aan de twintigste laat zich als volgt samenvatten: ‘De autonomie, 
eerst predicaat van het ethisch besef, daarna van de totaliteit van de menselijke geest, wordt in onze eeuw 
predicaat van de gehele existentie, van het existeren. En in de laatste tien jaar is ze zelfs bezig predicaat te 
worden van de individualiteit (dus zo ongeveer het tegengestelde van wat Kant bedoelde).’ (H. Berkhof, 
'Pleidooi voor heteronomie,' in: Vrede met de rede? red. J.  Klapwijk, et al., Bijdragen tot de filosofie 
(Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1976), 19.) 
348 Ibid., 20. 
349 Ibid., 28. 
350 Cf.: ‘De uitstorting van de Heilige Geest komt van buiten en van boven tot ons. Daarom moeten wij 
weer leren ‘wachten op God’. ‘De ontmoeting met de Geest is onmanipuleerbaar. Dit wachten op de nodige 
inwijding en vervulling is een skandalon voor de westerse geest. Maar dit skandalon is de toegang tot de 
kracht van God, een kracht waarmee de kerk niet achter de aspiraties en programma’s van de wereld zal 
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geen concurrenten zijn. ‘Zeker, God is primair, en Hij is de heteros. Maar de heteros is de 
hetairos, de bondgenoot, de vriend. Als zijn wil voor ons primair is, mogen we weten dat 
ons heil en onze vrijheid voor Hem primair zijn.’351 De Geest komt de mens zo nader, dat 
hij hem voorbij zijn eigen denk- en ervaringsmogelijkheden brengt. De Geest treedt niet in 
plaats van de mens, maar maakt hem juist meer mens.352 Hij plaatst de mens in de vrijheid 
en verrijkt zijn bestaan met een nieuwe dimensie van het leven in het verbond met God. 
Alleen in relatie tot God wordt de mens die hij is. De menselijke autonomie wordt zo naar 
twee zijden afgegrensd door de heteronomie: de mens heeft niet alleen niet het eerste woord 
gesproken, maar zal evenmin het laatste woord spreken. Berkhof stelt: ‘Tenslotte laat de 
Geest zich niet door onze ontspoorde autonomie uit het veld slaan. Wij kunnen Hem 
weerstaan. Maar tenslotte is Hij onweerstandelijk. Zijn partnerschap berust op verkiezing. 
Dit is de horizon waarbinnen het wijde veld ligt van een herboren autonomie.’353 Vanuit dit 
Bijbels-theologisch perspectief dienen christenen tegenspel te bieden tegen het seculiere 
Verlichtingsdenken. Het bouwwerk van de Verlichting begint inmiddels scheuren te 
vertonen, zo meent Berkhof.  
 

‘We zien een cultuur voor ons met steeds minder commune mesure, waarin enerzijds als 
gevolg van de autonomie individualisme, permissiviteit en anarchie snel toenemen en 
anderzijds, omdat het autos zijn nomos steeds weer van elders moet ontvangen, een even 
snelle toeneming van de ‘machten’ die de mens tot een functie maken van instituten, 
ideologieën en machtsblokken.’354  

 
Zowel progressieven als conservatieven willen elk op eigen wijze deze scheuren dichten. 
Maar beide groepen hebben volgens Berkhof het verleden als fundament voor het handelen 
verkozen. De conservatief wil dat verleden behouden, de progressief wil het afbreken. 
Berkhof stelt echter dat de geschiedenis onomkeerbaar is. ‘Zij is de naam voor de gang van 
de mensheid op weg naar gericht en voleinding.’355 Het verleden hoeft dus niet heilig of 
onheilig verklaard te worden. In het heden kan de geschiedenis bijgestuurd worden, door 
tegenspel te bieden tegen haar moderne gerichtheid en te wijzen op de toekomst van het rijk 
van God dat reeds gekomen is. Dit tegenspel biedt Berkhof hier dus zelf met zijn pleidooi 
voor heteronomie en zijn oproep aan de mens om in gehoorzaamheid het gezag van God als 
Heer over leven en dood te erkennen. Tevens betekent dat voor hem dat vanuit het Bijbels 
getuigenis de klassieke theologie voortdurend herijkt moet worden. Juist vanuit het denken 

                                                                                                                            
aanlopen, maar de wereld zal zegenen met wat deze zichzelf niet geven kan en wat ze tegelijk het meest 
behoeft. Er is geen weg van Martha naar Maria, alleen omgekeerd.’ (Berkhof, 'De Geest als voorschot 
(1974),' 153.) 
351 Berkhof, 'Pleidooi voor heteronomie,' 29. Cf.: Berkhof, 'Kerk en revolutie (1970),' 99. 
352 Berkhof verwijst hier naar A.A. van Ruler die de autonomie van de mens binnen het pneumatologisch 
kader op vergelijkbare wijze radicaal heeft uitgedrukt. Cf.: Berkhof, 'Pleidooi voor heteronomie,' 30. 
Overigens meent Berkhof dat Van Ruler op dezelfde vragen uiteindelijk een ander antwoord dan hijzelf 
geeft, juist ook waar het de verhouding tussen christologie en pneumatologie betreft. Berkhof zegt op deze 
plaats eveneens: ‘Ik zag in Van Ruler verre mijn meerdere, om de oorspronkelijkheid, kracht en koenheid 
van zijn denken. En ik was gewoon jaloers op zijn pittige en speelse stijl. Maar tegelijk stond ik te kijken 
van zijn onverantwoordelijkheid ten aanzien van het beroep op de Schrift. Ik had het gevoel, mij steeds 
bijbels en dogmenhistorisch te moeten verantwoorden, en in toenemende mate ook oecumenisch. Van Ruler 
was veel meer een free Lance-denker, die als “Horizont der Verantwortung” eigenlijk alleen de protestantse 
scholastiek van Heppe gebruikte (en die ook nog graag liet buikspreken, als dat zo uitkwam).’ (Cf.: H. 
Berkhof, 'Van Ruler en ik,' Areopagus, 14, 2 (1981), 55.)  
353 Berkhof, 'Pleidooi voor heteronomie,' 30. 
354 Ibid., 32. 
355 Ibid., 33. 



5. H. Berkhof – Het verbond van God en mens 

   

435 

over God en mens binnen het verbond en over autonomie en heteronomie, luistert het nauw 
op welke wijze er over God gesproken wordt. De volgende paragraaf gaat in op Berkhofs 
beeld van de God van de verbondgeschiedenis. 

5.6.3 God die ver is, is nabij
356
  

Wie God is, wordt zichtbaar in het aangezicht van Jezus Christus.357 Berkhof stelt dat 
openbaring per definitie Gods zelfopenbaring betreft. Het is wezenlijk voor God dat hij in 
ontmoeting treedt met de mens en de schepping in zijn geheel. God is een communicatieve 
God die gemeenschap wil. Tegelijkertijd gaat God zijn openbaring te boven, maar hiermee 
is slechts dit gezegd dat God als subject niet opgaat in de relaties die hij aangaat. God 
handelt in volledige vrijheid. Berkhof drukt deze tweezijdigheid uit met de woorden 
transcendentie en condescendentie. Hij wil langs deze weg de klassieke eigenschappenleer 
opnieuw doordenken. Hij stelt dat Gods eigenschappen Gods wezen zelf zijn in zijn 
toewending naar zijn schepping. Traditioneel kreeg in de godsleer Gods transcendentie de 
nadruk, waardoor een afstandelijk godsbeeld werd geconstrueerd, aldus Berkhof. Hijzelf 
wil omgekeerd Gods wezen aflezen uit zijn condescendentie tot Israël en in Jezus Christus. 
En dan moet allereerst gezegd worden dat God een God van mensen is. Deze insteek heeft 
vergaande implicaties voor de klassieke leer van de eigenschappen van God.358 
Vanuit de heilsopenbaring blijkt God in zijn condescendentie zichzelf te schenken aan de 
mens om hem deelgenoot te maken van zijn eigen wezen en heerlijkheid. Gods karakter kan 
getypeerd worden als heilige Liefde.359 Dat is zijn hart en dat is dan ook het hart van het 
christelijk geloof.360 Berkhof stelt, dat ook wanneer de mens in zijn vijandschap aan God 
geconfronteerd wordt met Gods recht, zijn toorn, verborgenheid of zijn gericht, God in dit 
alles werkzaam blijft vanuit zijn onvoorwaardelijke en grenzeloze liefde.361  
Vervolgens spreekt Berkhof over Gods almacht in relatie tot zijn weerloosheid. Volgens 
hem staat - in tegenstelling tot de klassieke dogmatiek - in de Bijbel niet zozeer Gods 
almacht centraal maar veeleer zijn weerloosheid in relatie tot zijn schepping en in het 
bijzonder tegenover de mens. De mens kan zelfs vervallen in de zonde, door de hem 
geschonken ruimte in de ontmoeting met God voor zichzelf op te eisen.362 Het dieptepunt 
van de weerloosheid van God wordt zichtbaar in de kruisiging van Jezus, ‘waar hij zichzelf 
niet kan verlossen, waar God zwijgt, en de vrije en opstandige mens over God zegeviert’.363 
En ook de Geest stuit voortdurend op het verzet van de mens. De ongehoorzaamheid van de 
mens dwingt God er toe om anders aanwezig te zijn dan hij zou willen. ‘Maar afwezig is 
Hij nooit. Hij is tegenwoordig in zijn gerichten, als Hij zijn ontrouwe verbondspartner de 
weg die deze zelf gekozen heeft, tot het bittere einde laat aflopen. Maar als dat einde 

                                                 
356 Berkhof, 'Geloven in God,' 36. 
357 Dit is voor Berkhof geen loochening van de Godsopenbaring aan Israël: ‘Maar het is juist omgekeerd: 
God wordt bij Jezus en zijn leerlingen als reeds lang bekend verondersteld, door zijn openbaring in het 
Oude Testament. Daarheen wordt op bijna elke bladzijde van het Nieuwe Testament terugverwezen.’ (Ibid., 
39.) 
358 Cf.: Berkhof, Christelijk Geloof, 117-118. 
359 Cf.: ‘Daarom spreken wij over die liefde bij voorkeur met twee woorden, zoals: gericht en genade, of: 
heilige liefde. Maar dat is niet een terugnemen met de andere hand van wat met de ene gegeven werd. Het 
drukt de eigensoortigheid van de liefde als genáde uit. Die kan geen ruimte krijgen als de weerstanden niet 
ter sprake komen en uit de weg worden geruimd.’ (Berkhof, 'Geloven in God,' 42.) 
360 Cf.: Berkhof, Christelijk Geloof, 122. 
361 Cf.: Ibid., 129. 
362 Cf.: Ibid., 137. 
363 Ibid., 138. 
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bereikt is en de mens met lege handen staat, blijkt God juist als de redder hem daar te staan 
opwachten.’364 God gaat zijn ongekende weg, maar juist zo blijft hij trouw aan zichzelf en 
aan zijn mens en betoont hij zich als de weerloze uiteindelijk toch de overmachtige. En 
vanuit deze weerloze overmacht van God, die telkens weer fragmentarisch doorbreekt in de 
heilsgeschiedenis, kan dan ook worden afgeleid dat God in zichzelf en van eeuwigheid de 
almachtige is.  
De klassieke leer van de onveranderlijkheid van God dient eveneens uit het hellenistisch 
filosofisch kader losgemaakt te worden, wil deze notie weer verstaanbaar worden. God is 
de God van het verbond en onveranderlijk in zijn trouw, zo stelt Berkhof.365 Dat houdt in 
dat hij geen statische, in zichzelf rustende God is, maar juist een God in beweging is die 
begaan is met zijn schepping.  
 

‘God definieert en engageert zich geheel in de ontmoeting met ons; anders zou het geen 
echte ontmoeting zijn. Er is geen andere God achter de God die met ons een geschiedenis 
doorloopt. Het zou godslasterlijk zijn om te zeggen, dat deze geschiedenis Hemzelf 
onbewogen liet. Maar het zou ook godslasterlijk zijn om te zeggen, dat Hij met ons 
onberekenbaar aan deze geschiedenis is uitgeleverd. Hij is in dat proces wat wij niet zijn: 
‘de Rots wiens werk volkomen is’. Maar Hij is dat niet in een verre onbewogen eeuwigheid, 
maar als onze bondgenoot op de weg door de tijd, met al zijn wendingen en 
verrassingen.’366 

 
Berkhof verstaat ook de schepping als een daad van Gods condescendentie. In zijn heilige 
liefde heeft God besloten een werkelijkheid te scheppen die buiten hemzelf ligt die dan ook 
van een totaal andere orde is, maar desalniettemin deelt in de liefde en heerlijkheid van 
Gods eigen wezen.367 Juist het onherleidbare onderscheid tussen Schepper en schepsel 
maakt de persoonlijke ontmoeting tussen God en mens mogelijk. Indien de schepping in 
continuïteit met God zou staan, dan zou de mens niet de partner van God kunnen zijn, maar 
slechts zijn product. ‘Wie vanuit de openbaringsontmoeting denkt, kan niet anders dan 
denken in de termen van schepping, persoon, wil, sprong, dualiteit.’368 Gods worsteling met 
zijn mensen laat ook hemzelf niet onbewogen. De wedergeboren zonen en dochters 
verrijken God zelf.369 Met Karl Rahner zegt Berkhof dan ook: Gott ändert sich am 

Andern.370 Alleen zo is God werkelijk de God van de geschiedenis die de mens in Jezus en 
door zijn Geest zeer nabij is gekomen.371 Over die Geest en de verhouding tussen de Geest 
en de Zoon handelt de volgende paragraaf. 

                                                 
364 Ibid., 141. 
365 Berkhof maakt een scherp onderscheid tussen het bijbelse spreken over de onveranderlijkheid van God 
en het door de Griekse filosofie geïnspireerde scholastieke denken: ‘The biblical motive was God’s 
unchanging allegiance to his covenant in spite of the disloyalty of his people. The philosophical motive was 
Aristotle’s influential definition of Deity as the unchanging ground of all change, “the first and unmoved 
Mover”.’ (Berkhof, 'The (Un)changeability of God,' 22.) 
366 Berkhof, Christelijk Geloof, 148. 
367 Cf.: Ibid., 154.  
368 Ibid., 155. 
369 Cf.: ‘The father of the prodigal son was not the same after his son returned. God is enriched by renewed 
sons and daughters. That is his eternal goal. That is why he is so passionately interested in human affairs. 
Once we know about his involvement and goal, we have no excuse for not being involved with him in his 
world.’ (Berkhof, 'The (Un)changeability of God,' 27.) 
370 Berkhof, Christelijk Geloof, 148. 
371 Berkhof wil hier het juiste midden bewaren tussen de absoluut transcendente Onbewogen Beweger van 
Aristoteles en het idealisme van Hegel waarbij God als Geest opgaat in de geschiedenis. Cf.: ‘The 
transcendent God is the God of the covenant adventure. There is no other God behind the God who passes 
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5.6.4 God is Geest  

Berkhof stelt nadrukkelijk dat de Geest niet alleen na, maar ook naast God en Christus 
werkzaam is. In het Oude Testament wordt de werkzaamheid van de Geest zichtbaar in de 
natuur en cultuur. Hij rust op personen als profeten en koningen. Bovenal wordt de Geest 
verbonden met het leven: Hij is de leven-schenkende en levend-makende Geest. ‘Het is 
Gods bezielende adem door welke Hij leven schenkt in schepping en herschepping.’372 Dit 
komt expliciet tot uitdrukking in de verhouding van de Geest tot Christus. Berkhof 
onderscheidt hier twee werken. Zoals gezegd noemt hij Jezus een nieuwe scheppingsdaad 
door de Geest. ‘Hij is op een ongekende wijze verwekt door de Geest, geleid door de Geest, 
vervuld van de Geest.’373 Na de voltooiing van het werk van Christus als de Ene, moet er 
echter een nieuw werk beginnen. Er moet een beweging komen van deze ‘Ene’ naar de 
‘velen’. De zegen van Jezus’ plaatsvervangend werk moet leiden tot de vernieuwing van de 
wereld en van de mens. 374  Volgens Berkhof heeft de traditie met name nadruk gelegd op 
dit tweede werk van de Geest. Maar beide werken moeten bijeen gezien worden. Er bestaat 
een dubbele verhouding tussen de Geest en Christus. Hij pleit dan ook voor een 
pneumatologische christologie. ‘Dat wil zeggen: de persoon en het werk van Jezus Christus 
te beschouwen als het resultaat, het beginpunt en het middelpunt van Gods leven-
schenkende aanwezigheid, van het werk van de Geest onder de mensen.’375  
Naast deze accentuering van de dubbele verhouding tussen de Geest en Christus, meent 
Berkhof nog een ander correctief te moeten aanbrengen op het traditionele denken. Het 
betreft het tweede gezichtspunt van genoemde verhouding, waarin de Geest wordt gezien 
als gezonden door Christus. In de reformatorische traditie wordt de Geest veelal beschouwd 
als strikt onderworpen aan Jezus Christus. De Geest wordt dan de subjectieve keerzijde van 
Christus’ objectieve verlossingswerk. Hij bemiddelt het verworven heil aan de enkeling. 
Deze positie komen we onder andere tegen bij Calvijn en ook in Barths Kirchliche 

Dogmatik.376 Deze voorstelling van de Geest doet volgens Berkhof geen recht aan het 
getuigenis van het Nieuwe Testament. Het werk van de Geest is niet op te vatten als slechts 
applicatief. Binnen de heilshistorie blijkt de komst van de Geest een grote nieuwe 
gebeurtenis te zijn in de reeks van Gods reddende daden.377 Berkhof meent dat de klassieke 
voorstelling dat de Geest altijd en overal de Geest van Jezus Christus is, correct is. Maar hij 
verstaat dit als volgt: als opgestane en verheerlijkte Heer is Christus de Geest. ‘De Geest is 
een nieuwe wijze van bestaan en handelen van Jezus Christus. Door zijn opstanding werd 
hij een persoon in actie, waarbij hij, nu in wereldwijd verband, doorgaat met het effectief 

                                                                                                                            
through a history with mankind. He is fully engaged and therefore fully defined in his encounter with us. 
Otherwise it is not a real encounter. It would be blasphemous to say that this history leaves God himself 
unaffected and unmoved. It would be equally blasphemous, however, to say that he is no more than one of 
the partners in this history, a partner who risks becoming an object, or even a victim, in this process. He is 
involved in a history that he himself created, and which therefore remains his history, a partner who risks 
becoming an object, or even a victim, in this process. He is involved in a history that he himself created, 
and which therefore remains his history. It is his goal that will be attained in this history.’ (Berkhof, 'The 
(Un)changeability of God,' 27.) 
372 Berkhof, De leer van de Heilige Geest, 14. 
373 Ibid., 19-20. 
374 Cf.: ‘Eerst schept hij de Ene. Dan besluit hij de velen in die Ene.’ Christus wordt hier voorgesteld als de 
grote pars pro toto. De Geest bewerkstelligt de beweging van het pars naar het totum. (Ibid., 20.) 
375 Ibid., 20. 
376 Berkhof citeert Barth hier KD IV, 1, §62,1, S.724: ‘Er valt algemeen en fundamenteel niet meer van hem 
te zeggen dan dat hij de macht van Jezus Christus is, in wie het geschiedt, dat er mensen zijn die hem als de 
hunne en zichzelf als de zijnen kunnen en moeten herkennen.’ (Ibid., 24.) 
377 Cf.: Ibid. 
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maken van datgene waarmee hij begon tijdens zijn leven op aarde.’378 De Geest en Jezus 
Christus zijn niet volstrekt identiek aan elkaar.379 Een eenduidig antwoord op de 
verhouding tussen de Geest en Christus is volgens Berkhof niet te geven.380 De klassieke 
verhouding van Christus en de Geest als tweede en derde persoon binnen de triniteit kan in 
ieder geval niet in rigide zin worden gehandhaafd.  
Berkhof meent zelfs dat het in het geheel niet mogelijk is om de klassieke triniteitsleer 
vanuit de heilshistorie te construeren. Voor hem zijn de benamingen Vader, Zoon en Geest 
- of met evenveel recht gezegd: Vader, Geest en Zoon – de samenvattende beschrijving van 
het verbondsgebeuren. De drie-eenheid is wezenlijk voor God als de structuur van zijn 
verbondsgeschiedenis. Op deze wijze corrigeert hij het onderscheid tussen immanente en 
oeconomische triniteit. Tevens stelt hij dat niet alleen de opgestane Heer de Geest is, maar 
dat God Geest is. De Geest is de naam voor God-in-actie naar zijn schepping toe. De Geest 
is God-in-relatie. En de hoogste daad van de Geest is de schepping van Jezus, de nieuwe 
mens. Vanuit de gedachte dat God Geest is, noemt Berkhof de Geest en Christus 
vervolgens de beide polen van het nieuwe verbond. Samenvattend zegt hij: 
 

‘De Geest is de naam voor God zelf in zijn werkzaamheid onder ons. Tussen de Geest en de 
wereld bestaat er krachtens onze ongehoorzaamheid en onmacht niet meer dan een los 
verband; totdat God als Geest een nieuwe aanloop neemt om greep te krijgen op zijn 
schepping, door de nieuwe mens te scheppen en door zijn Geest te bezielen. Van nu af aan 
vallen de Geest en Christus samen. Jezus als de volstrekt gehoorzame verbondspartner is de 
gestalte van de Geest, roept de Geest naar de aarde toe en geeft doortocht aan de Geest. Van 
nu af aan is de werking van de Geest er als de doorwerking van de volstrekte 
verbondseenheid van God en Jezus, en van het nieuwe leven dat hij in die eenheid voor ons 
heeft bereikt. Omdat het hier gaat om de innigste verbintenis van God en mens, kan wat hier 
plaatsvindt van twee kanten worden benaderd: de Geest schept Jezus èn Jezus zendt de 
Geest; en ook: Geest is het handelen van de verhoogde Christus èn het is een apart handelen 
van God op aarde dat door Jezus’ zoonschap mogelijk is geworden. Christus en de Geest 

zijn de beide polen van het nieuwe verbond.’381 
 
Voor zijn herijking van de klassieke triniteitsleer die zich net als de christologie heeft 
uitgedrukt in het ontologische begrippenkader van het hellenisme, kiest Berkhof dus 
eveneens voor een terugvertaling naar het verbondsmatige denken van het Oude Testament. 
Maar bovenal vormt het verhaal van de doop van Jezus voor hem het uitgangspunt voor 
zijn spreken over de triniteit. De triniteit is sinds Jezus de naam voor het voltooide verbond: 
‘God en mens in Jezus voor eeuwig tezamen krachtens de band van de Geest. En deze 
triniteit zweeft niet hoog boven ons, maar ligt vóór ons als het levenspatroon dat nu ook 
voor zondige mensen openstaat.’382 
Vanuit deze verbondsgedachte kent Berkhof een meer zelfstandige plaats toe aan de mens 
dan de klassieke theologie heeft gedaan. Hij stelt dat de mens het doel van God is. De 

                                                 
378 Ibid., 28. 
379 In Christelijk Geloof komt Berkhof terug op de verhouding tussen Christus en de Geest. Daar werpt hij 
de volgende vraag op: ‘Als de Geest Christus schept en inspireert, zó dat hij de verhoogde wordt en als 
zodanig nu de Geest gaat zenden, kunnen zijn handelen en dat van de Geest dan nog onderscheiden 
worden?’ (Berkhof, Christelijk Geloof, 322.) 
380 De problematiek van de verhouding tussen de Geest en de Zoon keert ook terug in de verhouding tussen 
de christologie en de pneumatologie. Berkhof vat  deze in de volgende vraag samen: ‘Wie entgeht man der 
Skylla einer verengten Christozentrik und der Charybdis eines normlosen oder subjektivistischen 
Spiritualismus?’ (Berkhof, 'Die Pneumatologie in der niederländischen Theologie,' 44.) 
381 Berkhof, Christelijk Geloof, 323. 
382 Berkhof, 'Hedendaagse vragen in de christologie,' 16. 
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intersubjectiviteit tussen God en mens binnen het verbond impliceert echter wel dat de 
mens gelijkvormig wordt met Jezus Christus, de ware verbondspartner van God. Gods 
toewending vraagt om het antwoord van het geloof, om aanvaarding van de toegerekende 
gerechtigheid. Het is de Geest, zo zegt Berkhof, die de mens tot dit antwoord inspireert.383 
Maar zoals eerder gezegd gaat het niet slechts om de enkele mens. Het verbond is veel 
breder dan dat. Het gaat ook om de heiliging van de wereld. Vanuit dit bredere perspectief 
blijkt dat de Geest van Christus werkzaam is in de schepping en onderhouding van de 
wereld, dat hij gemeenschap schept en de structuren heiligt. Het werk van de Geest is 
samen te vatten in het woord participatie. De Geest sticht gemeenschap en nodigt de mens 
uit op de weg van Gods toekomst. Die toekomst waarin God zal zijn alles en in allen.  

5.6.5 Het belang van de pneumatologie 

Berkhof ziet de herbezinning op de pneumatologie als een noodzakelijke verbreding van 
het christocentrische perspectief van de barthiaanse theologie. Bij Barth lijkt de 
pneumatologie slechts het verlengstuk te zijn van de christologie. Berkhof uit hierop de 
volgende kritiek:  
 

‘Die Wirkung des Geistes am und in Menschen wird bei Barth nur zögernd berührt, aus 
Angst, daß der Mensch gegenüber Christus wieder selbständig werde: Auch der erweckte 
Mensch steht nur im Dienst Christi als sein Zeuge, so wie der Meßbub in der römischen 
Gottesdienstordnung, der nur ministrierend mithandelt (KD IV/3, 690). Christus ist ganz 
und gar das telos des erneuerten Menschen. Ist nicht aber zugleich der erneuerte Mensch 
das telos Christi, in einer neuen, von ihm her bestimmten Freiheit und 
Verantwortlichkeit?’384  

 
In Nederland ziet Berkhof in G.J. Hoenderdaal, Noordmans en Van Ruler drie theologen 
die net als hijzelf, zij het elk op eigen wijze, het belang van de pneumatologie 
benadrukken.385 Hij stelt: ‘Man kann die pneumatologische Denkarbeit in den Niederlanden 
nach dem Zweiten Weltkrieg, bei allen großen Divergenzen, als einen Versuch betrachten, 
die christologischen Grenzen der Pneumatologie, wie Barth sie gesteckt hatte, mehr oder 
weniger, in dieser oder jener Richtung, zu überschreiten.’386 Berkhof beschouwt 
Noordmans’ Gestalte en Geest als de belangrijkste en vruchtbaarste poging Barths 
christocentrisme pneumatologisch uit te bouwen.387  

                                                 
383 Berkhof, Christelijk Geloof, 435. 
384 H. Berkhof, 'Der Vorschuß des Geistes – Aktuelle Tendenzen in der Pneumatologie,' Evangelische 

Kommentare  (1975), 659. 
385 De meest uitvoerige bespreking van de verschillen tussen zijn ontwerp en die van Noordmans en Van 
Ruler geeft Berkhof in: Berkhof, 'Die Pneumatologie in der niederländischen Theologie,' 33-43. Eerder gaf 
Berkhof al het volgende verschil met Van Ruler aan over de verhouding tussen de Geest en de Zoon: ‘Van 
Ruler weet wel, dat God in zijn heil veel meer doet dan noodmaatregelen treffen, maar díe functie geeft hij 
geheel aan de heilige Geest en daardoor komt er bij hem een afstand tussen Christus en de Heilige Geest, 
die ik absoluut niet kan volgen. Ik kom juist door mijn studie van de pneumatologie precies in de andere 
richting, nl., dat ik geloof, dat in het N.T. de Geest de naam is voor de verhoogde Christus.’ (Kuitert en 
Rothuizen, 'Kroniek - Interview met Professor Dr. H. Berkhof,' 199.) 
386 Berkhof, 'Die Pneumatologie in der niederländischen Theologie,' 28. 
387 In de jaren zeventig ziet Berkhof vruchtbare pogingen aan rooms-katholieke zijde om de pneumatologie 
opnieuw te doordenken. Schillebeeckx’ aandacht voor het Paulinische beeld van de Geest als voorschot, 
heeft Berkhof geïnspireerd om zijn eigen pneumatologie verder te ontwikkelen. En met name 
Schoonenbergs aanzetten om een Geest-christologie te schrijven, heeft Berkhof nauwlettend gevolgd. In het 
buitenland ziet Berkhof vooral Tillich als een theoloog die, hoewel vanuit een harmoniemodel, toch 
getracht heeft om recht te doen aan de pneumatologie. Verder hebben ook de theologieën van de hoop, de 
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Berkhof heeft zelf al vrij vroeg in zijn theologie het belang van de pneumatologie 
benadrukt. In 1951 zegt hij in zijn artikel De stand van het credo: ‘De nieuwere theologie 
zette in bij de diastase. Zij wilde de openbaring weer eren in haar zelfstandigheid, als het 
‘gans andere’ ten opzichte van deze wereld. Maar nu wil zij ook weer de weg terug 
afleggen en vraagt zij, hoe en waar in het werk van de Heilige Geest deze openbaring in de 
wereld en in de mensenharten ingaat en daar eigen vormen schept. De nieuwere theologie 
was christologisch ingesteld; nu wil ze zich tevens pneumatologisch instellen. Zo zoekt zij, 
het waarheidsmoment van het negentiende-eeuwse piëtisme en subjectivisme terug te 
winnen.’388 Later zal Berkhof constateren dat de pneumatologie niet de door hem gehoopte 
aandacht heeft gekregen.389 Dit verklaart hij mede doordat in 1965 de ‘God-is-dood’ 
theologie opkwam die geen ruimte meer bood voor een verdere ontwikkeling van de 
pneumatologie. In negatieve zin wordt deze impasse vervolgens echter wel vruchtbaar voor 
een hernieuwde aandacht voor de Geest: ‘Want het godsvacuüm dat de secularisatie 
geschapen had, dwong er juist toe om uit te zien naar nieuwe authentieke gestalten van 
Gods aanwezigheid in onze moderne wereld. Het is geen wonder, dat juist in die 
stormachtige jaren in Amerika de charismatische beweging als antwoord op dit zoeken 
omhoogschoot.’390  
Zelf tracht hij in 1964 de bezinning omtrent de pneumatologie werkelijk gestalte te geven 
met het schrijven van zijn De leer van de Heilige Geest.391 Hij verdisconteert in dit werk 
nadrukkelijk de Angelsaksische theologie en tracht het tegoed van de pinksterbewegingen 
te waarderen. Ook ziet hij het belang van een doordenking van de pneumatologie voor het 
oecumenisch proces. Daarbij herkent Berkhof zijn eigen theologische motieven van het 
zoeken naar de waarheid en zijn liefde voor de kerk expliciet in het werk van de Heilige 
Geest. De belangrijkste reden voor een voortdurende bezinning op de persoon en het werk 
van de Geest ligt dan ook besloten in ‘het feit dat de kerk krachtens haar wezen is: 
reformanda quia reformata. Zij blijft bestaan doordat zij steeds wordt vernieuwd. 

                                                                                                                            
bevrijding en de revolutie de nadruk op het werk van de Geest gelegd. Berkhof ziet hier over het algemeen 
geen werkelijke verdieping van de pneumatologie ontstaan en hij is bevreesd voor vormen van 
neopelagianisme. Hij stelt: ‘Maar hoe klein of groot de bijdrage van deze groepen aan een pneumatologie 
mag zijn geweest, wij zullen er sindsdien niet meer omheen kunnen om meer dan voorheen de sociaal-
ethische dimensies van het werk des Geestes te gaan ontwikkelen, en de Creator Spiritus in deze in ook als 
Inspirator Spiritus te gaan zien. Voor Nederlandse theologen die in de traditie van Calvijn, Kuyper en/of 
Van Ruler staan, zal dat een verdergaan op een reeds bestaand spoor betekenen.’ (H. Berkhof, 'De Heilige 
Geest in de theologie van de 20e eeuw,' Rondom het Woord  (1978), 13.)  
388 H. Berkhof, 'De stand van het Credo in de Hervormde Kerk,' in: Geloofsinhoud en Geloofsbeleving - Een 

peiling binnen Reformatie en Katholieke Kerk in Nederland, red. H. van der Linde en F. Thijssen (Utrecht: 
Spectrum, 1951), 144. 
389 Cf.: H. Berkhof, 'Een kwarteeuw theologie (1975),' in: Bruggen en bruggehoofden, red. E. Flesseman-
van Leer e.a. (Nijkerk: Callenbach, 1981), 156. Hier schrijft hij als commentaar op het citaat ‘De nieuwere 
theologie was christologisch ingesteld; nu wil ze zich tevens pneumatologisch instellen.’: De lezer ziet 
direct: deze voorspelling is niet uitgekomen. Waarschijnlijk was als zo vaak de wens de vader van de 
gedachte. Ik denk dat ik mede uit wrevel over dit niet-uitkomen kort daarna mijn Crisis der midden-

orthodoxie schreef.’ Cf: ‘Es ist im ökumenisch-theologischen Bereich um die Neubesinnung auf die 
Wirklichkeit und das Wirken des Heiligen Geistes, überhaupt um die Pneumatologie, wenig erfreulich 
bestellt.’ (Berkhof, 'Der Vorschuß des Geistes – Aktuelle Tendenzen in der Pneumatologie,' 658.) 
390 Berkhof, 'De Heilige Geest in de theologie van de 20e eeuw,' 13. 
391 Over dit werk zegt hij later: ‘Was ich im Jahre 1964 in meinen Vorträgen in Princeton als Brückenschlag 
versucht habe, war wohl zu früh und zu wenig gründlich (“Theologie des Heiligen Geistes”)’ (Berkhof, 'Der 
Vorschuß des Geistes – Aktuelle Tendenzen in der Pneumatologie,' 661.) 
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Vernieuwing (anders dan reorganisatie) is het werk van de Heilige Geest, het is zijn 
antwoord op het gebed: ‘Kom, Schepper Geest’.’392  
Vanuit deze motivatie komt hij in zijn Christelijk Geloof uiteindelijk tot een herziening van 
zijn vroegere pneumatologische gedachten - zoals hierboven aangeduid – en zijn uitwerking 
van het werk van de Geest in de vernieuwing van de kerk, de mens en de wereld, uitlopend 
op Gods toekomst. Zo komt hij ook tot zijn herziening van de klassieke triniteitsleer, die hij 
in 1980 als volgt samenvat:  
 

‘Es gibt nur einen Gott, den Vater, der durch den Geist und als Geist mit seiner von ihm 
entfremdeten Menschheit eine Geschichte durchmacht, deren Zentrum Jesus Christus als 
das Geschöpf, der Träger und der Sender des Geistes ist. Die Trinitätslehre ist also die 
Formalisierung der Bundesgeschichte, nicht eines davon losgelösten, uns unerkennbaren 
immanenten Lebens Gottes. Das Heilsökonomische ist selber das Immanente’.393  

5.7 Besluit: het belang van het geheel van de geschiedenis 

Vanuit zijn heilshistorische theologie heeft Berkhof de gehele kerkelijke traditie op het oog. 
De Europese cultuur- en kerkgeschiedenis vallen voor hem vrijwel samen. Bijzondere 
belangstelling hecht Berkhof aan de grote theologen van de Reformatie. Ook de Vroege 
Kerk en met name de vierde eeuw boeien hem zeer vanwege het bepalende karakter dat 
deze eeuwen hebben gehad voor de kerkgeschiedenis. Met name dient Augustinus genoemd 
te worden. Maar een werkelijke interesse in de geschiedenis of bepaalde figuren of 
perioden als zodanig heeft Berkhof niet, in de zin dat voor hem de geschiedenis 
onomkeerbaar zou zijn. De geschiedenis is de vindplaats van de werken van God en van 
Gods ontmoetingen met de mens en als zodanig is de geschiedenis richtinggevend voor 
heden en toekomst. De contemporaine theologie heeft dan ook zijn grootste aandacht 
gekregen, evenals de moderne maatschappijproblematiek.  
Voor het zoeken naar antwoorden gaat Berkhof echter altijd eerst terug naar de Bijbel en 
vervolgens naar de kerkelijke traditie. In die zin is hij zich er voortdurend van bewust op de 
schouders van de voorouders te staan en tegelijkertijd geeft dat de noodzaak en de 
mogelijkheid om verder te kijken dan de voorouders konden doen. Berkhofs interesse in de 
Vroege Kerk is van meet af aan dan ook gelieerd aan de vragen rondom de theocratie in 
zijn eigen tijd. Ook kan gezegd worden dat de bestudering van de theologische conflicten 
en de dogmavorming in deze periode van de kerkgeschiedenis hem vooral hebben geholpen 
om de vragen en problemen die er binnen de theologie lagen en liggen beter te 
doorgronden.  
Maar met veel antwoorden van de vroegkerkelijke orthodoxie kan hijzelf in de moderne tijd 
niet meer uit de voeten en komt hij tot een grondige herijking ervan. De Romeins-
hellenistische cultuur betekent voor het acruele belijden vooral een belasting voor het 
verstaan van het Bijbels getuigenis. Vanuit zijn geschiedenisbegrip tracht hij vanuit de 
Bijbelse bronnen zelf het dogma te dynamiseren en in rapport met de tijd te brengen. Zijn 
omgang met de Vroege Kerk is dus vooral te verstaan vanuit zijn hermeneutische-actuele 
interesse. Zo zegt hijzelf over zijn Geschiedenis der Kerk:  
 

‘Ik schreef het als een wapen in de strijd tegen de nationaal-socialistische bezetters, 
overwegend in zwart-wit. We beleefden de worsteling met het nationaal-socialistisch 
heidendom bijna als een eindtijd-situatie, waarin ons nog alleen de keuze tussen Christus en 

                                                 
392 Berkhof, De leer van de Heilige Geest, 12. 
393 Berkhof, 'Die Pneumatologie in der niederländischen Theologie,' 30-31. 
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de Antichrist bleef. Na de oorlog werden ons leven en denken veel minder op conflicten en 
veel meer op nuances ingesteld.’394  

 
Zijn boek De Kerk en de keizer staat in een vergelijkbaar perspectief. Met respect voor de 
bronnen wilde hij vooral het theocratisch besef van de kerkvaders sinds de Constantijnse 
wending onderzoeken in relatie tot de tolerantie. Berkhof ervoer deze vragen als relevant 
voor de positie van de Kerk in zijn eigen tijd. Hij stelt: ‘Als alternatief voor de secularisatie, 
die in de demonie van bloed en bodem leek te zijn uitgemond, zag ik een staatsbestel dat op 
de waarheid en waarden van het Evangelie was gefundeerd.’395  
Berkhof stelt in 1963 dat hij theologisch aanvankelijk geheel in de reformatorische traditie 
stond en zich erg met Kohlbrugge verwant voelde. Maar gaandeweg wordt zijn interesse 
gewekt door loci die in de gereformeerde theologie gewoonlijk wat meer op de achtergrond 
staan, zoals de pneumatologie, ecclesiologie en de eschatologie. Hij wilde leren van de 
oecumene, van hetgeen buiten zijn eigen confessie werd beleden.396 Als hem naar zijn 
theologische interesses wordt gevraagd antwoord hij: ‘Barth natuurlijk. Ik betreur het, dat 
zijn laatste boeken zo langzaam uitkomen. Iemand als Noordmans, ook al ben ik het vaak 
niet met hem eens, vind ik buitengewoon. De moderne rooms-katholieken, speciaal Küng. 
En alles, wat bepaalde tradities samenvat èn doorbreekt.’397 Deze laatste zin is kenmerkend 
te noemen voor Berkhofs verdere ontwikkeling. Steeds meer komt hij tot het inzicht dat 
‘waarheid’ geen eenduidig begrip is in deze bedeling en dat de Waarheid van het evangelie 
gedragen wordt door de verschillende tradities tezamen. Tevens stelt hij dat men minder 
normatief moet zijn tegenover het theologisch voorgeslacht, alsof men het in de moderne 
tijd beter zou zien dan men in vroeger dagen heeft gedaan. Er moeten keuzes gemaakt 
worden, maar dat zijn niet zozeer keuzes tegen een bepaalde traditiestroom, als wel een 
noodzakelijk antwoord op de uitdagingen van de moderne tijd, waardoor de hedendaagse 
theologie op vergelijkbare wijze als de voorouders dat hebben gedaan, het evangelie in de 
moderne cultuur tracht te vertolken. Niet één theologie kan daarbij het totaal van de 
waarheid omvatten, maar diverse theologieën behoeven elkaar in een wederzijdse dialoog. 
Berkhof stelt in 1981:  
 

‘Ik geloof niet aan een gelijkblijvende waarheid die wij maar hebben door te geven. Ik 
geloof, dat de Heilige Geest ons in dit kritische en bevrijdende heen en weer tussen situatie 
en Evangelie plaatst. De theologie gaat een weg. De grote theologen hebben ons geleerd, 

                                                 
394 Berkhof, 'Om de waarheid en om de kerk,' 16. 
395 Ibid. Cf.: ‘Samen met Eykman droomde ik in die geest over het na-oorlogse Nederland. Het stelde ons 
teleur, dat Barth, blijkens wat we van zijn uitlatingen in de oorlogsjaren opvingen, voor zo’n theocratische 
fundering van de democratie niet scheen te voelen. Maar in de Nederlandse Hervormde Kerk greep die 
gedachte wijd om zich heen. Vooral Van Ruler bracht haar meeslepend onder woorden. Dank zij hem werd 
ze in de nieuwe kerkorde op centrale plaatsen naar voren gebracht. Zelf legde ik daarnaast, al sinds De Kerk 

en de Keizer, zoveel nadruk op de mijns inziens eveneens evangelische (en dus ‘theocratische’) waarde van 
de tolerantie, dat het theocratisch visioen bij mij spoedig na de oorlog verbleekte, omdat het geen antwoord 
gaf op de vele en gecompliceerde kerkelijke en maatschappelijke problemen waarvoor wij toen werden 
gesteld.) (Ibid., 16-17.) 
396 Kuitert en Rothuizen, 'Kroniek - Interview met Professor Dr. H. Berkhof,' 197. 
397 Ibid., 198-199. Over Bultmann zegt hij echter: ‘Ik ben zeer gekant tegen Bultmann, Ebeling e.a. ‘k Vind 
het gewoonweg een ziekte. Maar als ik zie, dat de theologen bij honderden bij ze samenstromen, dan voel 
ik, dat ze een verkeerd antwoord geven op wettige vragen. (Kuitert en Rothuizen, 'Kroniek - Interview met 
Professor Dr. H. Berkhof,' 203.) 
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dat er alleen een theologia viatorum is, een theologie op weg. Maar ik zou het nog scherper 
willen zeggen: de theologie is zelf die weg.’398  

 
Kenmerkend voor de verschuivingen in Berkhofs opvattingen omtrent Schrift en Traditie, 
openbaring en ervaring, als mede de relatie tussen protestantisme en rooms-katholicisme is 
ook de volgende evaluatie van de Reformatie te noemen:  
 

‘Zo is de reformatie een geweldige geestelijke bevrijdingsbeweging geworden. Maar wie 
van de stroom terug gaat naar de bron, kan niet voorkomen dat er zich nu vanuit de bron 
opnieuw een stroom vormt, die in zijn loop door de geschiedenis ook weer steeds vuiler 
wordt. Het ‘de schrift alleen’ verlengde zich onontkoombaar tot een nieuwe twee-eenheid 
van schrift en traditie. Naast de ‘patres’ worden nu de reformatoren, vooral Luther en 
Calvijn, de belichamingen van de ware traditie. Wij protestanten zijn er ons dan ook, vooral 
in deze eeuw, goed van bewust geworden, dat wij de verhouding van schrift en traditie niet 
meer in stoere geloofstaal of theologische machtsspreuken kunnen vangen.’399 

 
Volgens Berkhof is de mens sinds de Verlichting zichzelf tot wet geworden. Hij heeft de 
natuur geobjectiveerd en gemanipuleerd en God gemarginaliseerd. De oude gezagscriteria 
van de kerk, het dogma en de canon zijn verworpen en het begrippenkader is verouderd, 
waardoor een nieuw hermeneutisch kader geschapen dient te worden om het evangelie in 
lijn met de traditie op getrouwe wijze in het heden te verkondigen. Diverse theologen 
hebben elk op hun eigen wijze getracht om de Bijbelse boodschap in hun eigen tijd te 
vertalen. Berkhof meent dat er een grote mate van gemeenschappelijkheid is te bespeuren 
in de grote theologische ontwerpen van de laatste twee eeuwen. Hij noemt zijn eigen reis 
door de verlichtingstheologie dan ook een oefening in tolerantie.400 Echte vooruitgang zit er 
volgens hem niet in de theologie. ‘Wel telkens wisseling van accenten en begrippen, en 
soms methodische verfijning. Dat moet niet onderschat worden. … Maar er is veel meer dat 
ons met het denken van vorige eeuwen, zeker sinds Schleieremacher, verbindt dan wat ons 
er van scheidt.’401 Telkens keren dezelfde alternatieven met wisselend accent terug. Juist 
wie actueel Bijbels wil spreken, heeft daarom een goede kennis van de Schrift en de traditie 
nodig, omdat al het nieuwe spreken geschiedt in een diepe continuïteit met al het 
voorgaande.  
Aan het einde van zijn theologische arbeid blijft Berkhof de vraag stellen over de 
verhouding tussen geloof en cultuur. De solidariteit met de cultuur staat nu voorop, omdat 
het in het geloof altijd gaat om de mens en zijn heil. Maar die keuze is alleen te 
verantwoorden vanuit het geloofsbesef dat God de eerste en de laatste is. De mens kan God 

                                                 
398 Berkhof, 'Om de waarheid en om de kerk,' 21. Vanuit deze gedachten heeft Berkhof ook zijn 200 Jahre 

Theologie geschreven. Cf: ‘Ich habe, im Wissen um die subjektive Art meines Unternehmens, versucht, 
mich selber den begegneten Personen gegenüber möglichst klein zu machen. … Ich tat es auch und vor 
allem, weil die Bürde der Anforderung, unter die die Theologie in der Epoche der europaïsch-
amerikanischen Säkularisierung gestellt ist, so schwer ist, daß viele verschiedene Schultern sie zusammen 
tragen müssen und dass auch hier gilt, dass das eine Glied nicht zu dem andern sagen kann: >Ich habe dich 
nicht nötig!< (1 Kor 12,21).’ ‚Die Geisteswissenschaften kennen keinen Fortschritt, weil die Gesetze, die 
den Menschen und seine Leistungen beherrschen, unendlich kompliziert und, wenn nicht grundsätzlich, so 
doch praktisch unüberschaubar und unsynthetisierbar sind. Hier schreitet man nicht fort, sondern bewegt 
sich immer wieder im Kreis um seinen Gegenstand herum, um ihn immer wieder aus einem andern 
Blickwinkel zu betrachten - und der Blickwinkel wechselt mit den Erfahrungen und Nöten einer 
bestimmten Kulturepoche.’ (Berkhof, 200 Jahre Theologie, 18; 292.)  
399 Berkhof, 'Jezus zelf en de christelijke gemeente als criteria,' 133. 
400 Cf.: Berkhof, 200 Jahre Theologie, 293-294. 
401 Berkhof, 'Een kwarteeuw theologie (1975),' 168. 
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wel willen loslaten, maar God laat de mens nooit los. Daarom staat Berkhofs 
tolerantiebegrip net als in de tijd dat hij De kerk en de Keizer schreef, niet gelijk aan 
waarheidsrelativisme. De spanning tussen de houdingen van solidariteit met en antithese 
tegenover de wereld, die Berkhof in geheel zijn theologiseren heeft gevoeld, blijft tot het 
laatste toe doorklinken. Solidair zijn met de wereld, betekent ook dat alles wat strijdig is 
met het evangelie, weersproken dient te worden. Zo is de verhouding tussen evangelie en 
wereld altijd dialektisch, waarbij echter gezegd moet worden dat het vasthouden aan het 
getuigenis van het evangelie juist getuigt van diepe solidariteit met de wereld. 
Vanuit deze inzichten is Berkhof ook milder gestemd over de theologie van de Vroege 
Kerk. Hoewel hij voortdurend getracht heeft om de geloofsleer te ontdoen van 
hellenistische invloeden402, stelt hij dat men in elke periode moet aanknopen bij de eigen 
tijdgeest:  
 

‘Während und nach Paulus fingen nach ihrer Bekehrung erst die Juden und dann die 
Griechen in ihrem Denken dort an, wo sie mit ihrer Kultur verbunden waren. Jede Epoche, 
ja jeder Mensch muß immer wieder von vorne anfangen. Er kann sich die Erfahrungen der 
Vorhergehenden immer nur zu einem geringen Teil aneignen. Man wundert sich oft, wie 
sehr die Einsichten des Paulus bei den Apostolischen Vätern und den Apologeten fast völlig 
von stoischen, platonischen und gnostischen Anschauungen verdeckt worden sind. Doch 
das war notwendig. Die Wahrheit des Evangeliums ist eine ganz andere als die Wahrheiten 
der Naturwissenschaften, denn dort fängt man da an, wo der Vorgänger aufhörte. Die 
Wahrheit des Evangeliums ist selber ein Weg, den jeder für sich beschreiten muß. Dieser 
Weg ist selber die Wahrheit. Man ‚steht’ nicht in der Wahrheit, man ‚geht’ in ihr, dem 
diesseits der Ewigkeit unerreichbaren Ziele entgegen.’403  

 
Berkhof meent dat elke theoloog de moed moet hebben om de weg van de theologie tot het 
einde toe te gaan. Dat betekent dat steeds weer begonnen moet worden in de contextualiteit 
van de eigen situatie, om vervolgens deze context te laten versmelten met de context van 
het evangelie, zodat dit getuigenis de overhand krijgt. Het vreemdelingschap moet daarbij 
niet worden geschuwd. Wie de weg van de theologie voortijdig afbreekt, dreigt in de 
praeambula fidei te blijven steken en aan de boodschap van het evangelie te kort te doen. 
Wanneer de moderne theologieën die de ervaring tot uitgangspunt nemen, de ervaring niet 
te boven komen, kunnen ze verworden tot ideologie. Anderzijds geldt dat een theologie die 
haar context uit het oog verliest, ook het evangelie meer en meer uit het oog verliest en zo 
het risico loopt te ‘verscholasticeren’: zij wordt star en statisch en mist het kritisch gehalte 
van het kruis als ook de bevrijdende en vreugdevolle inhoud van de opstanding.  
In die zin is Berkhof trouw gebleven aan de eis die hijzelf in 1960 aan de 
theologiebeoefening stelde, toen hij zijn hoogleraarschap vanwege de Nederlandse 
Hervormde Kerk aanvaardde: ‘Geen denken óver God is ter zake, dat niet opkomt uit een 
ontmoeting mèt God. Dat is de eerste wetenschappelijke voorwaarde, letterlijk: de waarde 
die als een axioma aan deze wetenschap voorafgaat en waarop zij rust. Men kan niet over 
God spreken in zijn afwezigheid.’404 Tevens dient alle spreken over God ook weer gericht 
te zijn op de ontmoeting met God. Berkhof zegt bij zijn afscheid als hoogleraar in 1981 dat 
hij nog steeds achter zijn inaugurele oratie uit 1960 staat, maar tegelijkertijd deze niet meer 

                                                 
402 Overigens stelde Berkhof in 1960 reeds: ‘Wij moeten voorzichtig worden met onze afwijzing van het 
zgn. griekse denken. Op zijn minst zouden we dan precies moeten zeggen, wat we eronder verstaan.’ (H. 
Berkhof, 'God voorwerp van wetenschap? (1960),' in: Bruggen en bruggehoofden, red. E. Flesseman-van 
Leer e.a. (Nijkerk: Callenbach, 1981), 30.) 
403 Berkhof, 200 Jahre Theologie, 298-299. 
404 Berkhof, 'God voorwerp van wetenschap? (1960),' 31. 
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zo kan uitspreken, omdat het klimaat geheel is veranderd. Nog radicaler dan in de tijd 
waarin stromingen als het existentialisme, fenomenologie, personalisme en 
ontmoetingsdenken bepalend waren, speelt de vraag naar de relatie tussen openbaring en 
ervaring. Berkhof tracht de ervaring op te nemen binnen de theologie door te spreken van 
bronervaringen, waarbij ook het woord ‘God’ een omvattende bronervaring uitdrukt.405 
Openbaring en ervaring kunnen niet aan elkaar worden tegengesteld, maar openbaring is 
veeleer een ervaring van het transcendente uit. Berkhof noemt ook ‘gezag’ een vorm van 
ervaring van zowel bevestiging als transcendentie van de eigen reeds verworven 
ervaringen. Dit geldt zowel binnen de wetenschap als binnen het geloof: ‘Alleen wie zich 
lang iets laat gezeggen, heeft kans om straks zelf ook iets te zeggen. Ook dat laatste is 
wezenlijk voor het geloof, dat gebouwd is op Christus èn op de Geest. De Geest verbindt 
mij zo met het historisch gezag, dat het de grondslag kan worden voor zeer persoonlijke 
ervaringen.’406 Op deze wijze heeft de theoloog zijn eigen plaats in te nemen in zijn eigen 
tijd en in verbondenheid met de traditie als geheel. Dit is een positie vol spanningen. Maar 
als de theoloog gevraagd wordt of hij vertrouwen heeft in de toekomst, dan luidt het 
antwoord:  
 

‘Nee en ja; in deze volgorde. Neen, want de westerse mens met zijn autonomie en 
secularisatie is als cultuurdrager volstrekt onbetrouwbaar. Het waarschijnlijkst is dat wij 
met ons consumptief egoïsme de wegbereiders zijn van de derde wereldoorlog, waarin de 
onderdrukte massa’s van het zuidelijk halfrond ons de rekening van vier en een halve eeuw 
van uitbuiting zullen presenteren. Maar ook bij een vreedzamer perspectief ziet de toekomst 
er als extrapolatie van de huidige cultuurtendensen nauwelijks rooskleuriger uit: uitholling, 
verplatting en misvorming van het mens-zijn, afneming van biologische en geestelijke 
weerbaarheid, toeneming in onderling verband ‘boredom’ en agressie. Er is alle reden voor 
angst. Tegelijk weet de theoloog van nog net iets meer reden tot vertrouwen. Om de goede 
krachten in de mens die het in het eind winnen zullen? Maar hoe weten we dat? De laatste 
verankering van ons vertrouwen is niet in de mens, maar in God die trouw houdt tot in 
eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Als de goede krachten van de mens 
na elke nederlaag weer boven zullen komen, is dat het teken en onderpand ervan, dat Gods 
grote experiment met de mensheid eenmaal gelukken zal, omdat zijn liefde sterker is dan 
onze weerstand.’407  

 
 

 
 
 

 
 

                                                 
405 H. Berkhof, 'God voorwerp van wetenschap? II (1981),' in: Bruggen en bruggehoofden, red. E.  
Flesseman-van Leer e.a. (Nijkerk: Callenbach, 1981), 210. 
406 Ibid., 214. 
407 Berkhof, 'De theologie tussen Cassandra en Hananja (1972),' 119. 



 



6. A. van de Beek – De geschiedenis van de lijdende Heer  
 

‘Als God in de wereld komt, dan komt Hij op de wijze van het lijden. Pure 
receptiviteit die alles ondergaat en niets uitsluit, ervaart onophoudelijk pijn, ontrouw, 
verzet, alles wat in deze wereld mensen tot slachtoffer maakt, alles wat de eenheid en 
de liefde breekt. Het meest fundamentele wat God in de mensenwereld ervaart, is dat 
zij Hem niet moeten. God is in de wereld als de niet gewilde.’1  

 

6.1 Kerk en geloof 

6.1.1 Geloven zonder aards motief 

Abraham van de Beek werd geboren in 1946 te Lunteren. In 1970 voltooit hij zijn studie 
theologie in Utrecht nadat hij onder begeleiding van Van Ruler zijn doctoraalscriptie had 
geschreven. Van 1970 tot 1981 is hij werkzaam als predikant binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Onderwijl promoveert hij in Utrecht in de botanica op een proefschrift 
getiteld Die Brombeeren des geldrischen Distriktes innerhalb der Flora der Niederlande 
(1974) en in 1980 in de theologie bij Berkhof te Leiden op een onderzoek naar de 
anhypostasieleer.2 Vlak na deze promotie wordt hij benoemd tot kerkelijk hoogleraar aan de 
kerkelijke opleiding verbonden aan de universiteit van Leiden met als leeropdracht de 
bijbelse en systematische theologie. Sinds 2000 werkt hij aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam als hoogleraar symboliek en is hij tevens directeur van het International 
Reformed Theological Institute. 
Van de Beeks inaugurele rede in Leiden draagt de titel God kennen - met God leven. Een 
pleidooi voor een bevindelijk-pneumatologische fundering van kerk en theologie. Hij 
spreekt hier over het gezag waarmee het geloof zich aan de mens opdringt door de 
autopistie van de Schrift en de werking van de Heilige Geest. Vanuit de opvatting dat kerk 
en theologie onmiddellijk met elkaar verbonden zijn en theologie enkel bedreven kan 
worden door belijdende gelovigen, noemt hij de duplex ordo een onmogelijkheid.3 De 
wereld en het bestaan dienen bezien te worden vanuit het perspectief sub specie Dei, 
waarbij Jezus Christus het criterium is voor ware Godskennis. In 1984 verschijnt Waarom? 

Over lijden, schuld en God. De vraag naar het lijden en het vraagstuk van de theodicee 
spelen een bepalende rol in heel Van de Beeks verdere theologie. In Tussen traditie en 
vervreemding. Over kerk en christenzijn in een veranderende cultuur gaat hij in op de 
vragen waar de ontkerstening kerk en theologie voor plaatst. De kerk wordt voor het eerst 
sinds eeuwen weer een minderheid binnen de Nederlandse samenleving en die positie 
vraagt om een zekere heroriëntatie.  

                                                 
1 A. van de Beek, Jezus Kurios - De Christologie als hart van de theologie (Kampen: Kok, 1998), 146. 
2 Cf.: A. van de Beek, De menselijke persoon van Christus - Een onderzoek aangaande de gedachte van de 
anhypostasie van de menselijke natuur van Christus (Nijkerk: Callenbach, 1980). 
3 Cf.: A. van de Beek, God kennen - met God leven. Een pleidooi voor een bevindelijk-pneumatologische 
fundering van kerk en theologie (Nijkerk: G.F. Callenbach bv, 1982), 19. 
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In deze jaren ligt zijn visie omtrent geloof en ervaring veelal in het verlengde van Berkhof.4 
Dat geldt ook voor zijn aandacht voor de pneumatologie die hij zowel van Van Ruler als 
van Berkhof heeft meegekregen.5 Tegelijkertijd neemt het kritisch gehalte van zijn 
theologie toe. De cultuur- en maatschappijkritiek wordt meer en meer een kritiek op de 
gehele tijd vanaf de Verlichting en deze treft eveneens de theologie die over het geheel 
genomen teveel vergroeid is geweest met de cultuur. In 1991 schrijft Van de Beek 
Wonderen en wonderverhalen, waarmee hij de uit de negentiende-eeuwse stammende 
problematiek omtrent de verhouding tussen geloof en wetenschap en openbaring en 
werkelijkheid opnieuw oppakt en in weerwil van de hoofdstroom van de moderne theologie 
belijdt te geloven in een God die onmiddellijk kan ingrijpen in het wereldgebeuren en zich 
daarbij ook kan openbaren in wonderen. In Rechtvaardiger dan God. Gedachten bij het 
boek Job herneemt hij nogmaals het theodiceeprobleem en benadrukt hij in kritiek op de 
theologie van de tweede helft van de twintigste-eeuw Gods soevereiniteit en transcendentie. 
Tot een expliciete breuk met de theologie van Berkhof en gelijkgezinde theologen komt 
Van de Beek in zijn artikel Antiochië en Alexandrië in Leiden. Met een beroep op bepaalde 
vroegkerkelijke bronnen meent hij elk optimisme binnen de theologie ten aanzien van de 
oprichting van het koninkrijk op aarde te moeten weerspreken. Zijn kritische visie op de 
mens en de moderne cultuur krijgen een nadere uitwerking in met name Schepping. De 
wereld als voorspel voor de eeuwigheid (1996), Jezus Kurios. De christologie als hart van 
de theologie (1999), Ontmaskering. Christelijk geloof en cultuur (2001), De kring om de 
Messias. Israël als volk van de lijdende Heer (2002) en Hier beneden is het niet - 
christelijke toekomstverwachting (2005). In 2005 verwoordt Van de Beek zijn eigen 
theologische motieven als volgt:  
 

‘Modern culture is ultimately atheistic. Therefore, Christians must be continuously 
conscious of being foreigners in the world. In a strict concentration on Christology, I try to 
develop a new theologia crucis. Motives from the patristic era, when Christianity was also a 
minority, from the early Reformation and from the ‘Ethische’ theology of the early 
twentieth century come together in this theological design. The World is not the kingdom of 
providence and blessing, and a Christian is not a gentleman farmer. … In this position I turn 
away from traditional Dutch Reformed cultural and society theology. I search for an 
ecumenical bond with that Christianity in all times and places which knows you will, as 
Jacob did, go limping through life after you struggled with God. In this theology the classic 
undercurrent  of the Reformation comes to the surface once again.’6 

 
In ditzelfde artikel spreekt Van de Beek zijn grote waardering uit voor de theologie van J.H. 
Gerretsen en Noordmans.7 Zij vertegenwoordigen zijns inziens een kritische onderstroom 

                                                 
4 Cf.: ‘Berkhof zegt in zijn afscheidsrede (Bruggenhoofden, 212) dat ervaring en interpretatie in 
bronervaringen samenvallen. Als we op deze gedachte doordenken, komen we vermoedelijk tot eenzelfde 
positie als ik hier inneem: het geloof in de ervaring als Gods- (c.q. bron-) ervaring is niet een keuze om deze 
ervaring als zodanig te interpreteren, maar de interpretatie dringt zich met gezag op.’ (Ibid., 28.) Van de 
Beeks pleidooi voor bevindelijkheid lijkt overigens eerder terug te gaan op Van Ruler dan op Berkhof. En 
concreet verwijst hijzelf naar C.J. Dippel: ‘Theologie is slechts rechte theologie wanneer zij weet heeft van 
deze geconditioneerdheid door de vreze des Heren’. (Ibid., 32.) 
5 Cf.: A. van de Beek, De adem van God - De Heilige Geest in kerk en kosmos (Nijkerk: G.F. Callenbach 
BV, 1987). A. van de Beek, Beelden van de Geest ('s-Gravenhage: Meinema, 1989). 
6 A. van de Beek, 'A Christianized Society according to Reformed Principles: Theological Developments in 
The Netherlands in the Twentieth Century,' in: Vicissitudes of Reformed Theology in the Twentieth Century, 
red. G. Harinck, et al. (Zoetermeer: Meinema, 2005), 85-86. 
7 J.H. Gerritsen leefde van 1867-1923 en is onder meer predikant van de Haagse Kloosterkerk geweest en 
hofpredikant. Hij wordt wel als een van de voormannen van de Liturgische beweging binnen Nederland 



6. Van de Beek - De geschiedenis van de lijdende Heer 449 

binnen de traditie van de Nederlandse Hervormde Kerk die met name in tijden van crisis 
vruchtbaar wordt. ‘Actually they are the teasurers of the heritage of the Reformation. This 
is the source from which creative theology is nourished, more than the dominant theologies 
of a specific period, because such theologies lose their meaning as soon as the culture 
shifts.’8  
Deze kritiek dat de dominante theologie binnen een bepaalde cultuurperiode te zeer met de 
cultuur is verenigd om het geloof nog werkelijk te kunnen voeden, werkt Van de Beek 
nader uit in een ander artikel uit 2005, Religion without ulterior motive. Hier blijkt dat het 
hem niet om de ethische theologie als richting gaat en zelfs niet om de Reformatie als 
beweging. Hij betoogt dat godsdienst niet kan worden geïnstrumentaliseerd maar zijn doel 
in zichzelf heeft. Dat betekent volgens hem dat er geen werkelijk argument bestaat 
waarmee een religie apologetisch of missionair kan worden gepromoot.9 Vanuit deze 
opvatting bekritiseert hij de hoofdstromen binnen de theologie uit de negentiende en 
twintigste eeuw: ‘Nevertheless, instrumentalisation has been the dominant culture in 
theology during the last centuries, and especially during the second half of the twentieth 
century. This approach to theology is the theological equivalent of the functionalist culture 
of the modern West that is increasingly dominant in a globalising world.’10  
Als voorbeeld van een dergelijke functionalistische, doelgerichte theologie noemt Van de 
Beek de theologie van theocraten als Hoedemaker en Van Ruler en in zekere zin ook 
Kuyper. Het theocratisch ideaal verbindt het geloof met de cultuur en de kerk met de staat 
waardoor het geloof in God niet langer een doel in zichzelf is: ‘Theocracy makes religion 
dependent on the state, on culture or the shape of society. Actually, these elements of the 
human world become idols which obscure the true God. They stand for and promote a 
longing for earthly power, while early Christianity was averse to any worldly power.’11 
Hoewel Van Ruler zijn gedachten over de theocratie en katholiciteit fundeert op de 
theologie van Calvijn komt Van de Beek, eveneens met een beroep op Calvijn, tot een 
afwijzing van de nationale kerk.12 De negentiende-eeuwse voorstelling van het drievoudige 
snoer van God, Nederland en Oranje, zoals onder andere door Da Costa vertolkt, wijst hij af 

                                                                                                                            
beschouwd. Cf.: A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 - Geschiedenis, theologische 
ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw (Kampen: J.H. 
Kok, 20006), 249. 
8 Cf.: ‘Liberal and Neo-Orthodox people are Reformed on the surface. Figures like Noordmans and 
Gerretsen are Reformed in a deep, persisting undercurrent. Theirs is a Reformed theology which never 
gives us rest in ourselves, neither as a Christian culture nor in our personal Christian life. Our one and only 
salvation is in Christ, and Him crucified and resurrected as the Crucified one.’ Van de Beek, 'A 
Christianized Society according to Reformed Principles,' 75. 
9 Cf.: ‘We cannot argue that Christian faith is better than other religions, for the moment we use such an 
argument – for instance, the argument that Christianity creates the most just society, more so than other 
world views or religions – then a just society is put above faith. Any such argument makes faith inferior, 
turning it into a second-level issue. We are Christians only because we are Christians, and not because there 
is a good argument for being Christians.’ (A. van de Beek, 'Religion without ulterior motive,' Hervormde 
Teologiese Studies 61 (2005), 518.) 
10 Ibid., 520. 
11 Ibid., 522. 
12 Van de Beek zegt over de Reformatie in dit verband het volgende: ‘Wat begon als een roep om reformatie 
van de hele kerk, werd tot een beweging voor het ontstaan van nationale of vorstendommelijke kerken. 
Terwijl Calvijn zich nog tot het uiterste inspande en zijn leven ervoor op het spel wilde zetten om de 
eenheid te bewaren of te herwinnen, namen collega’s en opvolgers met vreugde de organisatie van nationale 
kerken ter hand. Vorsten gebruikten hun nationale kerken als instrumenten voor hun nationale ambities.’ 
(A. van de Beek, 'De zonde van Jerobeam - Over de eenheid van de kerk,' in: Sola Gratia - Bron voor de 
Reformatie en uitdaging voor nu, red. A. van de Beek, et al. (Zoetermeer: Boekencentrum, 2004), 194.) 
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als ideologie. Hij noemt de verbinding van het nationaal belang met de godsdienst de 
aloude zonde van de oudtestamentische koning van het Noordrijk, Jerobeam.  
Tevens richtte Jerobeam tegenover het ene, door God verkozen heiligdom te Jeruzalem, 
twee heiligdommen op. Ook aan deze zonde heeft de Reformatie zich schuldig gemaakt, 
doordat zij door diverse afsplitsingen en scheuringen wordt gekenmerkt. Van de Beek 
veroordeelt zo de vele denominaties die binnen het protestantisme zijn ontstaan. Elke 
denominatie stelt het persoonlijk belang voorop en niet de eer van God.13 Maar ook de 
Reformatie als zodanig is een verbreking van de eenheid van het lichaam van Christus en 
daarmee tevens de loochening van de eenheid van God: ‘Het optreden van Rome in de 
Middeleeuwen rechtvaardigt zeker het bestrijden van machtsmisbruik en oneigenlijke, zelfs 
idolatrische elementen in de kerk. Maar het rechtvaardigt niet het stichten van een eigen 
denominatie.’14 Van de Beek is vanuit dit oogpunt blij met de hereniging van de 
hervormden, gereformeerden en de evangelisch luthersen tot de Protestantse Kerk in 
Nederland, maar tevens stelt hij dat een ‘kerk met adjectieven’ een onmogelijkheid is. De 
PKN ontleent haar naam aan een protest tegen haar moeder en zij is een Nederlandse kerk: 
‘We beperken ons tot dit stukje nationale grond en gaan daarop onze eigen gang. We praten 
wat met anderen, maar uiteindelijk nemen we onze eigen beslissingen alsof er geen kerk 
van alle eeuwen en plaatsen bestond.’15  
De negentiende- en twintigste-eeuwse theologie heeft zich diepgaand verbonden aan tal van 
ideologieën en aan vormen van emancipatie. Ook dan wordt het geloof afhankelijk gemaakt 
van een oneigenlijk doel. Het ontstaan van christelijke politieke partijen ziet Van de Beek 
eveneens als een noodlottige vorm van emancipatie, welke in strijd is met het vroegste 
christendom.16 Volgens hem heeft men in de Vroege Kerk geen pogingen ondernomen om 
de maatschappij te veranderen, omdat men geheel gericht was op het eeuwige leven. 
Daarom verwerpt hij niet alleen de rol van de kerken in de verzuilingspolitiek, maar 
eveneens de gehele naoorlogse ‘theologie van de wederopbouw’, de politieke theologie en 
de bevrijdingstheologie. Al deze theologieën hebben in contrast met de eerste christenen 
getracht om het koninkrijk van God op aarde concreet gestalte te geven: 
 

‘Your Kingdom come had a quite different meaning for early Christianity than it does for 
twentieth century mainstream Christians. It meant total submission to the will of God as 
King of our lives, and not an expectation of changing the world into a new society. That 
idea would be as alien to them as the early Christians’ idea of a community that has its 
dwelling place in heaven would be to modern Christians. How can you be concerned with 
changes in the world when this world has lost its kairos and we are living in Christ, who 
shares our lives?’17 

 

                                                 
13 Cf.: ‘Scheiding in eredienst is altijd een repeterende breuk. Zodra de eenheid van de ene Naam niet meer 
maatgevend is, maar enig ander belang, dan zullen andere belangen ook hun recht gaan eisen. Er zijn altijd 
weer nieuwe argumenten voor een eigen eredienst. Iedere protestant weet hoe dat werkt. Uiteindelijk is het 
hoogtepunt het hebben van een privé-heiligdom.’ (Ibid., 193.) 
14 Ibid., 192. 
15 Ibid., 197. 
16 Cf.: ‘From this perspective we must also be critical of the late nineteenth century Christian emancipation 
movement in The Netherlands that created specific Christian political parties to promote the public 
influence of Christians and their ideas. Religion was seen as a means for political power, both by Catholics 
(under the leadership of (Schaepman) and by Neo-Calvinists (with Kuyper as their leader).’ (Van de Beek, 
'Religion without ulterior motive,' 521-522.) 
17 Ibid., 521. 
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De bevrijdingstheologie heeft niet de dienst aan God als doel, maar politieke en 
economische bevrijding, zo stelt Van de Beek. Het concept van bevrijding overheerst 
volgens hem nog steeds de theologie van rond de eeuwwisseling en wel in het bijzonder het 
beleid van de Wereldraad van Kerken:  
 

‘Its most comprehensive expression is the programme on Peace, Justice and Integrity of 
Creation of the World Council of Churches. All the energy of the World community is 
directed to changing the world for the better. My main problem with this is not that this 
approach does not help very much (it is debatable whether it has helped so far or not) and 
that is soaks up a lot of resources, but that it is a denial of the core of Christianity.’18  

 
De eerste christenen waren zeer goed op de hoogte van het wereldgebeuren, maar zij 
hebben geen waarde gehecht aan de emancipatie van het publieke leven, zoals onder meer 
blijkt uit de eerste Petrusbrief en uit diverse brieven van Paulus. Zij hebben zich evenmin 
uit de wereld teruggetrokken in een mystiek leven. In de wetenschap dat hun woonplaats in 
de hemel is, stonden de eerste christenen geduldig en behulpzaam in het leven. Daarom kon 
Justinus Martelaar zeggen dat christenen betere burgers waren dan anderen, juist omdat zij 
op niets anders uit waren dan God en de naaste te dienen. Om deze reden kan Van de Beek 
zich evenmin met het piëtisme verenigen. Het moderne piëtisme zoals dat vanuit de 
Verenigde Staten wordt gepropageerd is maar zijn mening nauw verbonden met idealen van 
vooruitgang en voorspoed. Maar ook het klassieke piëtisme is in zijn fixatie op het 
persoonlijke geloof een dwaalleer: ‘This is religion allied to piety – the most deceptive 
alliance of all. It implies the justification of those who claim to be godly and the exclusion 
of the godless.’19  
Het christelijk geloof kan zich dus niet verenigen met een vooruitgangsdenken, maar 
evenmin met een armoede-ideaal of een verlangen naar lijden en martelaarschap. Een 
christen staat geheel onafhankelijk tegenover het wereldgebeuren in de wetenschap dat 
alleen God te vrezen valt. Van de Beek verwijst naar Calvijn die instemt met Irenaeus dat 
het de belangrijkste taak van een christen is om zijn dood te gedenken, wat Calvijn noemt 
de meditatio futurae vitae.20 Vanuit deze oriëntatie heeft men dan eveneens Calvijns streven 
naar de eenheid van de kerk weer serieus te nemen, dat hetzelfde streven is als dat van 
Cyprianus van Carthago en van Ignatius van Antiochië en de gehele vroegste christenheid 
met hen.21 Indien alle kerkelijke stromingen hun aardse gerichtheid opgeven, kan het 
werkelijk komen tot kerkelijke eenheid en wereldwijde erkenning van sacramenten en 
ambten. Volgens Van de Beek kan deze eenheid enkel bereikt worden door een terugkeer 
en een hereniging met de moederkerk: 
 

‘Het betekent voor protestanten het aanvaarden van de ambtelijke structuren vanaf de 
apostelen. Anders blijven we bij onze verdeeldheid en vrijblijvendheid. Het betekent voor 
Rome dat de scheuring van de kerken van Oost en West ongedaan moet worden gemaakt. 
Het betekent voor beide dat we teruggaan achter Chalcedon, waar de Egyptische kerk buiten 

                                                 
18 Ibid. 
19 Ibid., 524. 
20 Cf.: Ibid., 525. 
21 Cf.: ‘Cyprianus zelf doet ook niets anders dan het spoor dat zijn voorgangers hebben uitgezet, vervolgen. 
Al anderhalve eeuw voor hem had Ignatius met klem de christenen in de vervolging opgeroepen de eenheid 
te bewaren. Er is op dit punt geen verschil tussen de vroegste christenheid en Calvijn.’ Van de Beek 
verwijst hier naar Cyprianus, De catholicae ecclesiae unitate, J.P. Migne, Patrologia Latina 4: 493-520 en 
naar Ignatius, Brief aan de Magnesiërs in de vertaling van A.F.J. Klijn, Apostolische Vaders I, Baarn, 1966. 
(Van de Beek, 'De zonde van Jerobeam - Over de eenheid van de kerk,' 181.) 
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de deur werd gezet, niet om reden van heresie, maar om redenen van machtspolitiek van de 
anderen, en waar de bisschop van Rome zich een macht toekende alsof Johannes 4 nooit 
was geschreven en de Waarheid niet alle plaatsen overstijgt.’22 

6.1.2 Geloven op gezag 

Van de Beek stelt in zijn theologie het oordeel van God over de wereld, zoals dat in Jezus 
Christus is geveld, centraal. Wat dit oordeel concreet inhoudt, zal later nader worden 
uitgewerkt. In vrijwel al zijn publicaties spreekt hij uit dat de grondbelijdenis van het 
christelijk geloof luidt, dat Jezus Heer is.23 Uitgangspunt van zijn theologie is dan ook het 
adagium van Barth: ‘We moeten voor het kennen van God niet uitgaan van onze ideeën 
over God, maar uitgaan van God zoals hij in de geschiedenis bleek te zijn: Jezus Christus. 
… De ware God is God zoals hij zich openbaart in de persoon van Christus.’24 Hiermee 
zegt Van de Beek tevens, dat het geloof niet door externe factoren bewezen kan worden. 
Het geloof hoeft zelfs niet bewezen te worden: geloven geschiedt op gezag en het geloof 
zelf is een antwoord op de gezagsvolle aanspraak van God.25 De theoloog hoeft de moderne 
mens er niet van te overtuigen dat het geloof geen projectie is want in de ontmoeting met 
God wordt hij overtuigd.  
Met deze nadruk op het goddelijk gezag uit Van de Beek – net als Noordmans in zijn tijd – 
fundamentele kritiek op de kerk en de cultuur in de moderne tijd, omdat hij van mening is 
dat het gezag in elk opzicht uit de samenleving verdwijnt. Naast allerlei maatschappelijke 
gezagsinstanties hebben ook de Bijbel en de christelijke traditie hun gezag verloren en God 
is dood verklaard. Van de Beek spreekt van een ontwortelde en respectloze samenleving 
zonder identiteit. Het verlichtingsideaal van de mondige, individuele mens heeft geleid tot 
eenzaamheid en leegte en de ervaring van het gemeenschappelijke dreigt geheel verloren te 
gaan. Nederland is een ‘vaderloze maatschappij’ geworden, die tevens een ‘moederloze 
wereld’ inhoudt. Het gezin heeft eveneens zijn traditionele structuur verloren.26 Volgens 
Van de Beek is het enige antwoord op dit gezagsvacuüm het geloof in Jezus de Heer, de 
almachtige God. De maatstaf voor het geloof in Jezus is het gezagsvolle getuigenis van de 
Bijbel en de vroegkerkelijke traditie van vóór de tijd dat de kerk in de vierde eeuw een 
machtspositie verwerft.27 Het gaat hem dus niet om het wetenschappelijk gezag waarmee 
het historisch-kritisch Bijbelonderzoek sinds de negentiende eeuw bepaalde wat er wel en 

                                                 
22 Ibid., 197. 
23 Voordat Van de Beek deze kernbelijdenis uitwerkt in Jezus Kurios, wijst hij reeds in oudere publicaties 
op het belang van deze titel. Cf.: A. van de Beek, Tussen traditie en vervreemding - over kerk en 
christenzijn in een veranderende cultuur (Nijkerk: G.F. Callenbach BV, 1985), 15. 
24 A. van de Beek, Toeval of schepping? - Scheppingstheologie in de context van het moderne denken 
(Kampen: Kok, 2005), 30. Cf.: A. van de Beek, God kennen - met God leven. Een pleidooi voor een 
bevindelijk-pneumatologische fundering van kerk en theologie (Nijkerk: G.F. Callenbach bv, 1982), 5. Op 
deze plaats uit Van de Beek ook zijn kritiek op Barth.  
25 Cf.: ‘Het geloof is een antwoord op een gezag dat ons overtuigt, van buiten af, dat heel de wereld voor 
het aangezicht van God staat. Dit gezag dat ons overtuigt, is het gezag van God zelf. In de klassieke 
theologie wordt dit de Heilige Geest genoemd.’ (Van de Beek, Tussen traditie en vervreemding, 26.) 
26 Van de Beek analyseert het gezagsvacuüm als volgt: ‘Maar men geeft niet meer de collectieve 
geschiedenis, het geloof, de handelingen en riten door, of het zijn lege vormen zonder leven geworden, niet 
passend op de nieuwe bestaanswijze. Zo groeien kinderen op zonder traditie en zonder een ander gezag dan 
dat van het leven en de materiële zorgen, zonder de wortels van het leven nog te kennen, ontworteld uit de 
stroom van het voorgeslacht.’ (Ibid., 12.) 
27 Cf.: ‘De geschiedenis van de barthiaanse theologie heeft ons geleerd, dat de stem van de Schrift niet 
voldoende is. Wat nodig is, is een levende traditiestroom, waarin de Schrift ons de woorden reikt om 
opnieuw te verwoorden wat God ons deed ondervinden.’ (A. van de Beek, Van Kant tot Kuitert - De 
belangrijkste theologen uit de 19e en 20e eeuw (Kampen: Kok, 2006), 6-7.) 
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niet over de historische Jezus kan worden gezegd. Vanuit het vroegkerkelijke getuigenis 
stelt hij de theologie van de moderne tijd onder kritiek. De moderne mens heeft evenals de 
eerste christenen te geloven op grond van goddelijk gezag. Het evangelie wordt de mens 
aangezegd. 
Elke vorm van gezag dient te zijn afgeleid van het gezag van God. Menselijk gezag creëert 
slechts idolen en ideologieën, die uiteindelijk altijd uitmonden in machtsmisbruik. Deze 
kritiek treft niet slechts de moderne cultuur, maar evenzeer kerk en theologie vanwege hun 
diepe culturele verbondenheid. Sinds de Verlichting heeft volgens Van de Beek de filosofie 
de agenda voor de theologie bepaald, waardoor de menselijke rede zich steeds minder door 
de openbaring liet gezeggen. Hij tracht deze relatie weer om te keren en daarom rekent hij 
met name met Descartes en Kant af.28 Hij wil het subject-object denken van het Westers 
rationalisme doorbreken door te wijzen op het ‘subject in passieve zin’. De mens wordt 
gevormd door wat hem van buitenaf wordt aangereikt en hij ervaart als subject de 
werkelijkheid als een eenheid.29 Van de Beek meent: ‘Als we de ervaringswereld van de 
mens allereerst opvatten als een geschenk, symbolen waardoor hij wordt aangesproken, 
betekent dat een breuk met de overheersende traditie van de westerse cultuur. Met name 
vanaf de zestiende eeuw is het immers gebruikelijk om de mens op te vatten als een actief, 
construerend subject.’ 30 Hij bepleit een breuk met de ‘antropologische wending’ die met 
name Descartes als haar geestelijk vader heeft. De wereld is niet maakbaar, zoals de 
Westerse mens denkt. Het leven is de mens gegeven en de mens is zichzelf gegeven. Vanuit 
dit perspectief worden de verhoudingen van macht en afhankelijkheid in een ander discours 
geplaatst. Van de Beek stelt dat zowel de almacht als de afhankelijkheid tot het wezen van 
God behoort, zoals blijkt uit de relatie tussen Jezus Christus en zijn Vader.31 
In Van de Beeks theologie van het kruis staat Jezus Christus centraal die zijn Vader in alles 
gehoorzaam is geweest. Zijn theologie wil een ontmaskering zijn van de moderne 
antropologie: de mens moet zichzelf niet in het middelpunt willen plaatsen en voortdurend 
willen streven naar zelfontplooiing. Hij moet zich bewust worden dat hij omkomt in zonde 
en schuld. Elke vorm van positivisme en vooruitgang waaraan de mens zich denkt te 
kunnen vastgrijpen, moet daarom worden uitgebannen. De geschiedenis leert dat het 
vooruitgangsdenken slechts meer geweld heeft gegenereerd, met de Tweede Wereldoorlog 
als één van de meest afschrikkende bewijzen van deze waarheid. De doordenking van het 
enorme geweld en de destructieve krachten die in deze oorlog tot uiting zijn gekomen, als 
ook het onmetelijke lijden dat is veroorzaakt door talloze onmenselijke daden, bepalen Van 
de Beeks theologie in hoge mate. 32 

                                                 
28 Cf.: A. van de Beek, 'Een boek met prenten en verhalen,' in: Openbaring en werkelijkheid - systematische 
theologie tussen empirische werkelijkheid en christelijke zinervaring, red. E. Dekker, et al. (Zoetermeer: 
Boekencentrum, 1994), 19. 
29 Cf.: ‘De lijn die is uitgezet door Descartes loopt via Kant tot een onherroepelijke tweedeling van het 
menselijke bestaan, tussen subject en object, tussen zijn en moeten, tussen geloof en ervaring, tussen God 
en wereld.’ ‘Als we de mens in de belevingswereld van zijn symbolisch universum zien, waarin hij aan 
zichzelf gegeven is, is de tweedeling die de moderne tijd kenmerkt, niet meer aan de orde.’ (A. van de 
Beek, Waarom? - Over lijden, schuld en God (Nijkerk: G.F. Callenbach bv, 1984), A. van de Beek, 
Rechtvaardiger dan God - Gedachten bij het boek Job (Nijkerk: G.F. Callenbach BV, 1992), A. van de 
Beek, Schepping - de wereld als voorspel voor de eeuwigheid (Baarn: Callenbach, 1996), Van de Beek, 
Jezus Kurios, A. van de Beek, De kring om de Messias - Israël als volk van de lijdende Heer (Zoetermeer: 
Meinema, 2002).) 
30 Van de Beek, Toeval of schepping? 72-73. 
31 Cf.: § 6.3.4. 
32 Cf.: ‘Als Harry Mulisch zegt dat de tweede wereldoorlog voortduurt tot de laatste van die generatie 
gestorven is, dan is dat te weinig. Ook daarna duurt hij nog voort; hij is in de ziel van alle Europeanen, ook 
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De ervaring van deze oorlog is voor hem direct gekoppeld aan de vraag naar de wijze 
waarop God zich tot de wereld en de geschiedenis verhoudt. Hoe kan de God van Israël de 
Holocaust toestaan? Waarom grijpt God niet in? Het antwoord op deze vragen zoekt Van 
de Beek steeds meer in de belijdenis van Gods almacht, hoewel juist het geloof in Gods 
almacht en voorzienigheid na de Tweede Wereldoorlog onmogelijk leek te zijn. Maar 
wanneer hij van een almachtig God spreekt, beoogt hij geen terugkeer naar het beeld van 
een absoluut transcendente God die zich niet met de wereld bemoeit. De vraag naar het 
ingrijpen van God wordt niet opgelost door een God met ‘schone handen’ te creëren, zo 
zegt hij. Wie stelt dat God ook niets aan het lijden en het kwaad kan doen, maakt God 
machteloos. Dat men niet meer in een almachtige God kan geloven, komt door de 
fundamenteel verkeerde levensoriëntatie van de Westerse mens die zichzelf in het 
middelpunt heeft geplaatst.33  
Op het eerste gezicht lijkt Van de Beek voortdurend een antwoord te zoeken op het 
theodiceevraagstuk. De vraag naar Gods almacht in relatie tot het lijden en het kwaad keert 
in tal van publicaties terug. De zonde en het lijden vormen volgens hem zelfs de 
kernproblemen van de theologie.34 Maar feitelijk wil hij het theodiceeprobleem niet als 
modern probleem thematiseren. Deze vraag kan slechts binnen het geloof in de ene God 
aan de ene God gesteld worden. En dan kan deze vraag de gestalte aannemen van een 
intense bede om Gods komst maar ook die van een bittere aanklacht.35 Uiteindelijk gaat 
deze vraag toch altijd weer op in de lofprijzing. De relatie tussen God en mens is die van 
vertrouwen. En daarom is God ook op alles aan te spreken. Hij kan en mag niet worden 
vrijgepleit van wat er in zijn schepping gebeurt. En dat wil hij ook niet: hij heeft het bestaan 
gedragen tot de dood toe. Van de Beek stelt: ‘In de geschiedenis van theologie en filosofie 
wordt het vraagstuk van het lijden vaak aangekaart onder het woord ‘theodicee’: 
rechtvaardiging van God. Allerlei theorieën zijn bedacht om God vrij te pleiten. Job geeft 
niet alleen de onmogelijkheid van deze onderneming aan, maar hij zegt ook dat het onrecht 
doet aan de lijdende mens.’36 
Het constructieve element in Van de Beeks kritische theologie ligt besloten in het feit dat 
hij ruimte tracht te scheppen voor de waarheid van God. Zijn kritiek is in die zin te zien als 
een grote schoonmaak van de kerkelijke traditie en de moderne cultuur die tezamen deel 
uitmaken van een geschiedenis van repressie en geweld. Niet dat de theologie simpelweg 
kan worden gerestaureerd of dat in deze tijd van ‘godsverduistering’ God eenvoudigweg 
weer te voorschijn geroepen kan worden. Het probleem van de moderne tijd is juist dat men 
meent God in zijn greep te hebben. Van de Beek stelt dat men moet wachten totdat God 
zelf op zijn tijd en wijze verschijnt. Het antwoord op de vraag waarom God niet ingrijpt in 

                                                                                                                            
van de nieuwe generatie geperst.’ (A. van de Beek, 'Zoon van God - Over de zijnswijze van Israël, Jezus en 
de christenen,' Kerk en Theologie 47-1 (1996), 2.) De verschrikkingen van deze oorlog drukken een nog 
groter stempel op Van de Beeks denken, wanneer hij in 1995 Yad Vasjem heeft bezocht. Cf.: Van de Beek, 
Toeval of schepping? 68. 
33 Van de Beek ziet in deze doelgerichte en mensgerichte levensoriëntatie ook één der belangrijkste 
oorzaken voor de moeizame verhoudingen tussen het Westen en de Islam:  ‘Modern “enlightened” Western 
people cannot easily understand this priority of religion and therefore they tend to oppress Moslems who 
understand what religion is, just as ancient society oppressed Christians who did not fit into contemporary 
society at that time. They feel (and felt) uneasy with people who do not strive to gain something. Therefore 
they suppose that there must be something very perverted and hidden in the subculture these people belong 
to.’ (Van de Beek, 'Religion without ulterior motive,' 521.) 
34 A. van de Beek, Waarom? - Over lijden, schuld en God (Nijkerk: G.F. Callenbach bv, 1984), 319. 
35 Cf.: ‘Gebeden en twistgesprekken horen bij de omgang van de gelovige met God. Soms wordt God 
overtuigd, soms de mens.’ (Van de Beek, Rechtvaardiger dan God - Gedachten bij het boek Job, 41.) 
36 Van de Beek, Tussen traditie en vervreemding, 18. 
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het wereldgebeuren is niet te vinden in menselijk activisme en nog minder in het dood 
verklaren van God, maar slechts in de receptiviteit van het geloof dàt God heeft ingegrepen 
en het bestaan hééft gedragen in Jezus Christus. 
Van de Beek benadrukt in zijn theologie dan ook voornamelijk de opvatting van de 
werkelijkheid als paradoxale eenheid, waarin de lofprijzing en de aanklacht bijeen worden 
gehouden. De vraag naar het lijden kan niet losgemaakt worden van de almachtige God, 
maar moet expliciet aan hem worden gesteld zonder ook maar iets van zijn almacht af te 
willen doen. Van de Beek pleit voor wat hij noemt een ‘nuchtere theologie’, waarin de 
vragen en problemen van de moderne tijd en het menselijk bestaan als zodanig serieus 
worden genomen, maar niet serieuzer dan noodzakelijk. Vrijwel elk antwoord dat de 
theologie heeft willen geven op vragen van de tijdgeest bleek geen stand te houden. 
Vandaar dat Van de Beek zegt: ‘Wat ons te doen staat is niet het zoeken naar een nieuw 
godsbewijs; nog minder naar de verwezenlijking van het godsrijk op aarde, maar te roepen: 
“Och, dat gij de hemelen scheurde.” Niet de theologen of filosofen, niet de politici zullen 
ons God teruggeven. Dat kan en zal slechts de levende God zelf doen.’37 Precies hier uit 
Van de Beek zijn scherpste kritiek op Barth en de barthiaanse theologie. Barth en de zijnen 
zijn te optimistisch daar waar ze menen dat de mens en de wereld omgevormd moeten 
worden naar het beeld van Jezus, de ware mens.  
 

‘De kerk en de theologie zijn niet in staat om de wereld te veranderen. Daarom blijft het 
christologisch ontwerp van Barth een constructie buiten onze werkelijkheid. In wezen zit 
het probleem hierin dat de inhoud van het geloof volgens Barth in de wereld moet worden 
gerealiseerd. Maar de inhoud van het geloof is een empirisch gegeven. Het hoort al bij de 
wereld. Het is een van de vele belijdenissen en biedt zich aan als een alternatieve religie of 
ideologie. Slechts God zélf kan de ban doorbreken.’38 

6.1.3 Openbaring en ervaring 

De kritiek die Van de Beek op de meeste theologen van de twintigste eeuw uit is dus dat 
hun theologie zich te veel aan de tijdgeest heeft verbonden. De theologie moet zich in geen 
enkel opzicht cultureel willen assimileren. In de worsteling met het secularisatievraagstuk 
is menig klassiek dogma gesneuveld. Zowel pogingen in de lijn van Bultmann om de Bijbel 
te ontmythologisen, alsook alle moderne vertolkingen van de orthodoxe leer hebben eerder 
averechts gewerkt dan dat het geloof weer verstaanbaar werd.  Van de Beek komt tot een 
geheel andere evaluatie van het klassieke dogma:  
 

‘Een van de dingen die mij bij de studie van de dogmatiek steeds meer frappeert, is dat ik 
bij kritisch overwegen van verschillende opties, telkens weer uitkom bij een positie die 
overeenkomt met het klassieke dogma. Dat is vervolgens nog meer een reden om het dogma 
uiterst serieus te nemen. Het is niet zomaar ontstaan, maar gegroeid in de strijd om de 
diepste relatie met God zo goed mogelijk uit te spreken. Het kan dan niet anders dan dat in 
elke nieuwe generatie dit belijden dezelfde grondtrekken krijgt. Want het gaat om dezelfde 
God.’39  

 

                                                 
37 Van de Beek, Toeval of schepping? 33. In zijn inaugurele verwijst Van de Beek reeds naar de hernieuwde 
aandacht voor godsbewijzen en dan noemt hij de namen van A. Plantinga en A. Vos Jac.zn. (Van de Beek, 
God kennen - met God leven, 28.) 
38 Van de Beek, Tussen traditie en vervreemding, 32. 
39 Van de Beek, Jezus Kurios, 9. 
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De gehele problematiek waarmee de theologie van de negentiende en twintigste eeuw heeft 
geworsteld omtrent de legitimiteit van het christelijk geloof en zijn bronnen, wordt door 
Van de Beek niet werkelijk behandeld. Ook dit is een modern probleem, dat binnen het 
kader van het geloof niet speelt omdat hier de wetenschappelijke premissen niet gelden. In 
zijn artikel Wiens canon accepteren wij? vertolkt hij zijn positie als volgt: ‘Uiteindelijk zal 
blijken dat we niet meer dan een tautologie kunnen uitspreken: de bijbel heeft gezag omdat 
deze gezag heeft. Daarmee is de kwetsbaarheid van de gelovige aangegeven. Dat geldt 
vooral voor de protestantse gelovige die geen kerkelijk instituut met een leergezag heeft om 
hem te beschermen.’40 Volgens hem bestaat er geen enkel extern gezag waarmee het 
Schriftgezag en het geloof zouden kunnen worden gefundeerd. Reeds de door de Geest 
gedreven bijbelschrijvers waren intern overtuigd van het gezag van hetgeen zij opschreven 
en ook de lezers en hoorders van het Woord geloven enkel op gezag van God zelf. ‘Het is 
niet een menselijke beslissing of een menselijk gezag dat de Bijbel goddelijk gezag 
verleent. Het is de ervaring van Gods aanwezigheid zelf die dat gezag verleent. … Alleen 
door het doorvertellen en de aansporing ‘neem en lees’ kan de bijbel ook voor anderen 
woord van God worden. (Augustinus, Confessiones VIII, 12)’41 
Van de Beek bepleit een terugkeer naar de schriftopvatting van Calvijn. Reeds bij Bullinger 
vindt een omkering van het schriftbeginsel plaats, namelijk dat de bijbel zonder twijfel 
geloofd moet worden, omdat het het Woord van God is.  
 

‘Hier wordt de bijbel ingevoerd als een onafhankelijke waarheidsbron, waarmee we moeten 
instemmen. In de latere gereformeerde orthodoxie en vooral in het neo-calvinisme is deze 
lijn veel sterker aanwezig dan het gedachtengoed van Calvijn. Men zoekt naar een veilige 
objectieve waarheid en de instemming daarmee bepaalt of je een goed kerkmens (lid van de 
kerkelijke gemeenschap) bent of niet.’42  

 
Met Calvijn stelt Van de Beek dat de persoon van God de mens door de Schrift aanspreekt. 
Gods Woord klinkt met gezag en de Bijbel is in die zin autopistis: hij maakt zichzelf 
geloofwaardig. Van de Beek spreekt van de onlosmakelijke ‘dubbelheid van het 
testimonium Spiritus Sancti’ in het inwendige en uitwendige getuigenis.43 ‘God komt 
bemiddeld tot ons, en tegelijk worden we daarin door Hemzelf aangesproken. Zo gaan 
openbaring en ervaring in het horen van de Schrift onlosmakelijk samen.’44 Dit geldt 

                                                 
40 A. van de Beek, 'Wiens canon accepteren wij? Een protestantse visie op de fundering van de bijbel als 
canon,' in: Heilig boek en religieus gezag - Ontstaan en functioneren van canonieke tradities, red. K.D. 
Jenner, et al., Leidse Studiën van de Godsdienst (Kampen: Kok, 1998), 45-46. 
41 Cf.: ‘Er is een zeer nauwe relatie tussen ervaring en woord, veel nauwer dan Barth doet vermoeden. … 
Het is niet een tekst die iets over God of diens openbaring zegt, maar zelf presentie van God, levende stem 
van God. Voor de door het woord van Godswege aangesprokene getuigt de bijbel niet van Gods 
openbaring, maar is Gods openbaring. En in deze ervaring erkent de hoorder dat het woord van God er 
allang was, aan zijn horen voorafging. God riep altijd al, maar nu pas heb ik Hem ontmoet. (Conf. X, 27: 
Sero te amavi)’ (Ibid., 56.) 
42 Ibid., 57. 
43 Cf.: ‘Waarom het gaat, is dat de woorden van het uitwendige getuigenis met ons bestaan vervlochten 
worden; dat zij niet slechts uiterlijk als object vóór ons blijven staan, maar dat wij erdoor geraakt worden. 
… Het testimonium Spiritus Sancti internum moet opgevat worden als een kritische notie tegenover een 
rationalistische schriftopvatting, waarbij het formeel instemmen met of kennen van de Schrift als geloof 
wordt opgevat. Zodra het testimonium internum wordt losgemaakt van de Schrift vervalt men tot pure 
subjectiviteit (‘inwendig licht’).’(Van de Beek, De adem van God,46-47.) 
44 Van de Beek, 'Een boek met prenten en verhalen,' 32. Cf.: A. van de Beek, 'Wat hebt gij dat gij niet hebt 
ontvangen?' in: Lichtgeraakt - Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig christen-zijn en 
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volgens Van de Beek overigens voor alle waarheidsuitspraken: we moeten er door 
overtuigd geraken. ‘Geloven’ kan dan ook niet losgemaakt worden van de empirie.  
 

‘Geloven heeft op een niet eenduidige wijze met weten en ervaren te maken. Dat is zo bij 
het geloven in God, dat is ook zo bij het geloof in de andere mens met wie wij een relatie 
hebben, dat is zo met onze omgang met de natuur, met de geschiedenis, met alles, variërend 
tussen totale zekerheid en totale vervreemding. Het varieert ertussen en is het geen van 
beide ooit helemaal.’45 

 
De Nadere Reformatie heeft het inwendig en uitwendig getuigenis van de Geest te ver uit 
elkaar gehaald en gesteld dat het uitwendig getuigenis de waarheid van de Schrift objectief 
heeft geponeerd, waaraan vervolgens het inwendig getuigenis wordt toegevoegd. De 
negentiende-eeuwse liberale theologie heeft mede onder invloed van Hegel al haar kaarten 
op het inwendig getuigenis van de Geest gezet, waardoor dit een zelfstandige kenbron voor 
het godsdienstig leven werd.  
 

‘Tegenover hen gaat dan het Gereformeerde Neo-Calvinisme rond A. Kuyper helemaal op 
de andere pool staan: daar wordt alle nadruk gelegd op de objectieve waarheid van de 
Schrift, die men feitelijk moet geloven, niet alleen als religieus getuigenis, maar ook in 
ander opzichten. Alles wat in de bijbel staat moet voor hen letterlijk historisch juist zijn, 
omdat anders de Schrift onwaarheid zou spreken.’46 

 
Op deze wijze blijft er van de autopistie van de Schrift weinig over. Bij Calvijn horen het 
in- en uitwendig getuigenis dus onlosmakelijk bijeen en zoals gezegd geldt dit voor heel het 
geloof. De canon en het geloof hangen ten nauwste samen. Daarom kan ook aan de canon 
geen absoluutheid worden verleend. Daarmee aanvaardt Van de Beek niet de canonkritiek 
van het historisch-kritisch onderzoek en dergelijk onderzoek kan evenmin bepalen of het 
evangelie van Thomas tot de canon zou moeten behoren. Slechts in de samenhang van het 
intern en extern schriftgezag dat ervaren wordt in het geloof, kan een antwoord op 
dergelijke vragen worden gevonden. De kerk is de gemeenschap van mensen die geraakt 
zijn door het getuigenis van de Geest en het is in de kerk waar de traditie wordt 
overgeleverd. Maar ook de kerk kan niet uitgroeien tot een extern leergezag. Ook hier 
beroept Van de Beek zich weer op Calvijn: 
 

‘Calvijn voelt zich geestelijk nauw met Augustinus verbonden, ook al volgt hij hem bepaald 
niet klakkeloos. Maar juist Augustinus zegt: ‘Ik zou het evangelie niet geloven, als het 
gezag van de kerk mij daartoe niet bewoog.’ … Calvijn onderscheidt hier nauwkeurig. Hij 
ontkent de tweede helft van de zin: dat de kerk het gezag van de Schrift zou vaststellen. 
Maar hij beaamt het eerste deel: dat ik zonder kerk niet zou geloven. Elders refereert hij 
zelfs aan de these van Cyprianus, dat niemand God tot Vader kan hebben die niet de kerk 
tot moeder heeft. Calvijn bedoelt hiermee dat ik door de kerk de Schrift gekregen heb en 
door haar deze heb leren lezen.’47 

                                                                                                                            
hun werk, red. A. van de Beek (Nijkerk: G.F. Callenbach bv, 1995), 136. Van de Beek, 'Wiens canon 
accepteren wij?' 55-56. 
45 Van de Beek, Toeval of schepping? 79.  
46 Van de Beek, 'Wiens canon accepteren wij?' 58. 
47 Ibid., 61. Cf.: ‘In eerste instantie wordt dus de canon door mij zelf vastgesteld. Niemand kan voor mij 
vaststellen, dat ik bepaalde teksten als met goddelijk gezag bekleed zou moeten accepteren. Maar 
onmiddellijk zeg ik daarbij: ik stel dat vast, omdat deze teksten mij zelf hebben overtuigd. Ze stellen dus in 
wezen zichzelf vast als canon voor mij. Dat is bedoeld met autopistie. En omdat zij zichzelf vaststellen als 
goddelijk woord in een ervaring van Gods aanwezigheid zelf, is het God zelf als de Heilige Geest die ze 
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Omdat het God zelf is die door de bijbel tot de mens spreekt, wordt het gezag van morele 
en  historische perspectieven gerelativeerd. Daarom kan ook de ontmoeting met mensen 
bemiddelend werken net zoals God de mens kan aanspreken in zijn ervaringen in de 
geschiedenis en de natuur. De gehele werkelijkheid kan symbool worden van het spreken 
van God:  
 

‘Ook het boek van de geschiedenis en de natuur is autopistis. In het gewone is zowel de 
nabijheid als de verhulling het grootst. In het heel gewone is God. We behoeven geen aparte 
sacramentele taal. Juist hier wordt de pneumatologische spanning van het testimonium tot 
het uiterste opgevoerd: in het gewone woord komt God tot ons mensen.’48  

 
Zo stelt Van de Beek – vermoedelijk geïnspireerd door P. Ricoeur – dat de mens in een 
symbolisch universum leeft dat zich aan hem voordoet en hem geschonken is.49 Het is 
gratuït. Dat blijkt ook uit het gegeven dat het symbolisch universum altijd groter is dan het 
individu zelf. Zo blijft ook God altijd transcendent. Een persoon is al nooit geheel te vatten, 
laat staan de persoon van God. Al het menselijk kennen blijft fragmentarisch. De eenheid 
van een persoon ontsnapt eveneens aan de logica. Wie God is en hoe hij handelt, laat zich 
niet beredeneren. De mens kan hem niet beperken en in zijn greep krijgen met zijn ratio. 
Dat gegeven mag de mens echter dankbaar stemmen: God is altijd groter. Volgens Van de 
Beek gaat het daarom in het geloof om de vertrouwensrelatie als van een kind tot zijn 
vader.50 Daarin is groei mogelijk: in het contact kan de mens God beter leren kennen. God 
kan zich ook openbaren op een wijze zoals de mens hem nog niet kende. De grondregel 
voor de dogmatiek is voor Van de Beek dan ook dat ‘de werkelijkheid aan de mogelijkheid 
vooraf gaat en het bijzondere aan het algemene’.51 Het existentiële vertrouwen is altijd 

                                                                                                                            
voor mij vaststelt. Tenslotte erken ik dat ik dit gekregen heb, omdat er een gemeenschap was, die gedragen 
werd door mensen die eenzelfde ervaring hadden met deze teksten en ze daarom liefdevol doorgaf voor 
nieuwe generaties, opdat die ook deze God zouden kennen.’ (Ibid., 62-63.) 
48 Van de Beek, 'Een boek met prenten en verhalen,' 34. Hij zegt hier tevens: ‘In de lijn van D. Bonhoeffer 
zou ik zeggen: in het seculiere spreken wij God uit.’ Cf. ‘Zelfs is de ganse schepping vol van Hem die de 
eerstgeborene van alle schepselen is. De Lichter der Welt zijn niet alleen in de wortels van de westerse 
traditie te vinden, in Athene of Rome, maar ook in Guatemala en in het Australië van voor onze jaartelling – 
evenals bij de bavianen en de valken en de torren en de kwallen. Je moet ze alleen niet gaan aanbidden, 
want dan heb je het niet meer over symbolen die spreken van God.’ (A. van de Beek, 'Antiochië en 
Alexandrië in Leiden,' in: Waar is God in deze tijd? de betekenis van de geschiedenis in de theologie van H. 

Berkhof, red. A. van de  Beek, et al. (Nijkerk: G.F. Callenbach, 1994), 24.) 
49 Van de Beek, 'Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen?' `, 126. Cf.: ‘Het belangrijkste waarop de 
theoloog anderen attent kan maken, is de ervaring, dat alles wat we weten, ons is aangereikt. We hebben het 
als een geschenk gekregen. Het is ons geopenbaard.’(A. van de Beek, Wonderen en wonderverhalen 

(Nijkerk: G.F. Callenbach bv, 1991), 222.) 
50 Cf.: Het gaat om timor filialis, de vertrouwensrelatie van het kind, en niet om securitas conjecturalis. We 
kunnen uiteindelijk God niet bewijzen. Er loopt geen logische lijn van het symbool naar de persoon van 
God, alleen een evocatieve.’ (Van de Beek, 'Een boek met prenten en verhalen,' 35.) 
51 Cf.: Ibid., 41. Met deze grondregel wil Van de Beek elke vorm van reductionisme tegengaan door de 
ervaring als zodanig te laten staan. Cf.: ‘Problemen ontstaan ook als men ervaring beperkt tot een zeer 
bepaald soort ervaringen, bij voorkeur tot herhaalbare, tastbare feiten, die voor iedereen in principe naar 
believen toegankelijk zijn. Daarbij zijn ervaringen van persoonlijke relaties en dus ook ervaringen met God 
bij voorbaar uitgesloten. Bij een reductionistische opvatting van ervaring kan men God niet ervaren.’ Hier 
wijst hij ook Kuiterts opvatting dat al het spreken over ‘boven’ van ‘beneden’ komt en in die zin oneigenlijk 
spreken over God is, af. God verschijnt juist ‘beneden’ in de menselijke ervaring en daarom is het spreken 
vanuit deze ervaring juist het meest eigenlijke, aldus Van de Beek. (Van de Beek, 'Wat hebt gij dat gij niet 
hebt ontvangen?' 136.) 
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meer omvattend dan de logica en het heeft geen bewijs nodig.52 De gelovige kent God als 
de levende, omdat hij hem zo ontmoet. Die ontmoeting is de grond van het leven en de 
grond van de theologie.  
Van de Beek kiest als uitgangspunt voor de theologie dus de ervaring van het overtuigd 
worden. Dat is niet zozeer de ervaring in de zin van het existentialisme van de jaren vijftig 
en zestig, maar het gaat hem om spiritualiteit, om een doorleefd geloof. 53 Tegenover het 
rationalisme dat alles wil doorgronden stelt hij dat de mens als persoon, het leven en de 
geschiedenis een geheimenis zijn. Het geheimenis van het bestaan ligt ten diepste besloten 
in de persoon Jezus Christus.54 Het theologisch spreken moet dan ook niet zo nodig willen 
voldoen aan de maatstaven van de natuurwetenschappen, want binnen dat kader kan het 
geheimenis nooit worden gevat. Over God kan men slechts fragmentarisch en apofatisch 
spreken. Maar dat is evenwel een concreet spreken, omdat het uitgaat van de concrete 
ervaring dat God aanwezig is: ‘Al ons getob of Hij er kan zijn en of wij dan wel over Hem 
kunnen spreken, wordt van tafel geveegd door deze simpele werkelijkheid: Hij is er. 
Mensen ervaren zijn aanwezigheid. Hier en nergens anders moet de theologie beginnen.’55 
Van de Beek vat de werkelijkheid dus op als een symbolisch universum56 en de Bijbel als 
een prachtig mozaïek.57 Het symbolisch universum van elke afzonderlijke mens is in zekere 
zin uniek en continu in beweging. Voortdurend worden er nieuwe verhalen en symbolen 
toegevoegd. Ook in het geloof gaat het voor Van de Beek eerder om ‘het verhaal’ dan om 
de logische theorie.58 Juist de anomalieën en dat wat de menselijke beelden verstoort, kan 
leiden tot een dieper verstaan van de werkelijkheid. Claims van absolute waarheid en het 
streven naar een logisch samenhangend systeem reduceren de werkelijkheid slechts.59 

                                                 
52 Cf.: Van de Beek, 'Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen?' 144. Cf.: ‘De waarheid van het geloof gaat 
ieder bewijs verre te boven. We kunnen het nog sterker zeggen: als we erkennen dat de bijbel Gods Woord 
is, wie zijn wij dan wel, dat we proberen te bewijzen dat God gelijk heeft?’ (Van de Beek, Wonderen en 

wonderverhalen, 39.) 
53 Van de Beek hield in zijn inaugurele rede te Leiden in 1982 dan ook een pleidooi voor een ‘bevindelijk-
pneumatologische fundering van kerk en theologie’. Het gaat erom, dat God een levende God is, die gekend 
wordt door met hem te leven. Cf.: Van de Beek, God kennen - met God leven, 21. Cf.: ‘Daarin ben ik veel 
gereformeerder dan Kuitert: geloof heeft met bevinding te maken. Het vindt zijn diepste uitdrukking in de 
inhoud van de lofprijzing: “Hoort wat mij God deed ondervinden.”’ (A. van de Beek, 'De verre of nabije 
God,' in: Jezus: bij hoog en bij laag - De christologie van Van de Beek en Kuitert, red. A. van de Beek e.a. 
(Kampen: Kok, 1999), 22.) 
54 Cf.: ‘Geloof is dus een communicabele ervaring. … Geloven is dus op absolute wijze aangesproken zijn. 
Christelijk geloof is dat we zo door Jezus Christus zijn aangesproken. De meest simpele formulering van 
het christelijk geloof is: “Ik ben aangeraakt door Jezus en hij laat mij niet meer los.”’ (Van de Beek, De 
adem van God,16, Van de Beek, Wonderen en wonderverhalen,  207.) 
55 Van de Beek, Toeval of schepping? 63. 
56 Onder een symbolisch universum verstaat Van de Beek: ‘De manier waarop wij ervaren wordt bepaald 
door ons symbolisch universum. Met een symbolisch universum wordt bedoeld het geheel van 
voorstellingen, ervaringen, structuren die het beeld van de werkelijkheid van iemand vormen, waardoor hij 
ervaren kan en waardoor hij zich uitdrukken kan.’ (Van de Beek, Schepping, 59-85.) Cf.: Van de Beek, 
'Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen?' 126-128. En: Van de Beek, Jezus Kurios, 109, 113, 141-145.  
57 Cf.: Van de Beek, Toeval of schepping? 83.  
58 Cf.: ‘Symbolen hebben een openheid die aan het denken zet, juist omdat ze niet de werkelijkheid zelf 
zijn. … Het verhaal zet als symbool dat te denken geeft in beweging.’ (Ibid., 216.) 
59 Het probleem met de evolutietheorie ligt volgens Van de Beek dan ook niet zozeer in wat zij inhoudelijk 
stelt, maar de waarheidsclaims die er vervolgens aan deze theorie worden verbonden: ‘Waarom zijn 
gelovigen dan wel gevallen over Darwin en de darwinisten? Dat is niet om de inhoud van wat hij beweerde, 
maar vanwege de conclusie die eraan verbonden werd: dat de wereld natuurlijk kon worden verklaard en 
dat we dus niet meer in God hoefden te geloven. Het gaat om het exclusieve naturalisme dat aan het 
Darwinisme verbonden is.’ (Ibid., 230.) 
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Ideologisering leidt per definitie tot reductie en tot gesloten systemen en dat betekent het 
einde van de wetenschap.60 Vanuit de optiek van het symbolisch universum blijft er ruimte 
voor de aporieën van het leven.61 Dat is volgens Van de Beek nodig, want de werkelijkheid 
is vol paradoxen. Dat geldt zeker vanuit het perspectief van de gelovige. Want God is een 
paradoxale, vreemde God. In het centrum van het symbolisch universum van een christen 
staat de gekruisigde Christus die een ergernis vormt voor de jood en een dwaasheid is voor 
de Griek. Het aanstootgevende voor de moderne mens is het volgende ‘gegeven’: ‘De 
waarheid is niet een slogan en ook niet een systeem van deelwaarheden, maar een 
persoon.’62 Vanuit deze oriëntatie op Christus worden alle symbolen geduid. 
In zijn theologie wil Van de Beek de – wat hij noemt - ‘principiële meerduidigheid’ van de 
werkelijkheid eerbiedigen en daarom is zijn theologie vooral kritisch, juist ook in wat ze 
positief stelt.63 Het gaat om het spreken over God vanuit de ontmoeting met Jezus Christus. 
Het is een spreken over een niet te begrijpen geheimenis. En deze ontmoeting wordt ‘meer 
dan enig ander fenomeen gekarakteriseerd door de verschijning van het leven midden in de 
dood: wie zal God zien en leven?’64  

6.1.4 Het belang van de Vroege Kerk – Alexandrië boven Antiochië 

Zoals uit bovenstaande bleek, meent Van de Beek dat de theologie expliciet verbonden 
dient te zijn met het vroege christendom. Hoewel hij stelt dat hij als wetenschapsbeoefenaar 
nooit met één benadering kan volstaan en steeds als hij ‘het één zegt, ook het andere moet 
zeggen’, maakt hij in zijn omgang met de traditie toch heel duidelijke keuzes.65 De meest in 
het oog springende is zijn keuze voor ‘Alexandrië’ boven ‘Antiochië’. Hij typeert de 
Alexandrijnse en Antiocheense theologie als twee oeroude varianten in de christelijke 
traditie. Van de Beek duidt de verschillen tussen beide ‘scholen’ als volgt:  
 

‘De Antiochenen opteren voor het historische, voor het analytische, voor het scherpe 
onderscheid tussen God en mens en voor de letterlijke exegese. Alexandrijnen zoeken de 
eenheid, vragen naar de werkelijkheid waarvan de historische fenomenen een symbool zijn. 
Zij schuwen daarom de allegorie niet en denken God en mens al gauw te nauw samen.’66  

 
De naoorlogse theologie die zeer concreet de komst van het koninkrijk van God op aarde 
verwachtte, ziet hij als een moderne variant van de Anthiocheense theologie, terwijl hij 

                                                 
60Ibid., 42. 
61 Zo stelt Van de Beek dat bijvoorbeeld zijn boek over schepping en intelligent design vooral bedoeld is 
om het belijden over de relatie tussen God en mens te verhelderen. ‘Dat hoeft geen consistent betoog te 
zijn. Het leven en het geloven zijn niet zo consistent. Ook de bijbel is niet zo consistent. Het gaat veel meer 
om een inventariseren van wat we gehoord en ervaren hebben. Theologie is veeleer wijsheid, als wijsheid 
van het leven met God, dan een systeem van waarheden.’ (Van de Beek, Waarom? 11.) En in de inleiding 
van Waarom? Zegt Van de Beek: ‘Het boek zal een gebrek aan consistentie vertonen, zoals de wereld 
gebrek aan consistentie vertoont en zoals de relatie tussen God en zijn wereld gebrek aan consistentie 
vertoont.’ (A. van de Beek, 'Eén in Christus,' in: Het brood dat wij breken - Om de eenheid van een 
verdeelde kerk, red. A. van de Beek (Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 1996), 49.) 
62 Van de Beek, 'Een boek met prenten en verhalen,' 38-39. 
63 Van de Beek beschrijft de werkelijkheid hier als volgt: ‘De werkelijkheid is als een boek – niet als een 
wiskundeboek (more geometrica demonstrata) maar als een boek met brieven, foto’s, notities van 
ontmoetingen. Zo krijg je een beeld van de werkelijkheid, zo krijg je woorden en beelden om over God te 
spreken, altijd indirect en altijd verwijzend: symbolen die te denken geven.’ (Van de Beek, 'Antiochië en 
Alexandrië in Leiden,' 25.)  
64 Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 194.  
65 Cf.: Van de Beek, 'Antiochië en Alexandrië in Leiden,' 12.  
66 Van de Beek, Toeval of schepping? 12-42. 
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zichzelf als een exponent beschouwt van de Alexandrijnse theologie die volgens hem de 
laatste decennia van de twintigste eeuw het tij lijkt mee te hebben.  
Maar Van de Beeks kritiek beperkt zich niet tot de theologie van de 20e eeuw. Hij wijst heel 
het negentiende-eeuwse denken als ideologisch monisme af. Zo verwerpt hij Hegels 
idealisme, Kants tweedeling tussen een noumenale en fenomenale werkelijkheid, als ook 
het rationalisme van Descartes.67 En die kritiek breidt zich uit tot het hele Westers 
christendom, met als hoge uitzonderingen Pascal, Calvijn en vooral Luther.68 Zijn aandacht 
gaat met name uit naar de periode van de Vroege Kerk, en dan vooral naar de Alexandrijnse 
theologen Cyrillus van Alexandrië, Athanasius en ook Origenes. Eveneens verwijst hij 
veelvuldig naar Ireneaus en onder enig voorbehoud naar Tertullianus. Hij ziet duidelijke 
parallellen tussen de situatie van het vroegste christendom en de moderne Westerse wereld. 
De kerk is in beide perioden een minderheid.  
Deze keuze voor de eerste generaties christenen is eveneens bepalend voor Van de Beeks 
theologie. De martelarenkerk is hem lief en zij stelt de gevestigde kerk sinds Constantijn en 
Theodosius onder kritiek in haar verbondenheid met de wereldlijke macht. Ook de 
glorieuze theologie van het Byzantijnse christendom die te nauw met de macht van de 
keizer verbonden was, staat haaks op de theologie van de vroegste christenen.69 Het 
concilie van Chalcedon moet volgens Van de Beek zeker in zijn receptie, gecorrigeerd 
worden door het concilie van Efeze en feitelijk zijn alleen de uitspraken van Nicea uit 325 
maatgevend. Hij wil tevens voortbouwen op de exegese van de patres om aldus het 
reductionisme van de historisch-kritische methode uit de negentiende en twintigste eeuw 
weer te boven te komen.70  
In Ontmaskering stelt Van de Beek zichzelf de vroegkerkelijke apologeten ten voorbeeld. 
Waar de moderne theologie de Vroege Kerk vaak verwijt dat ze zich schuldig heeft 
gemaakt aan de hellenisering van het christelijke geloof, stelt Van de Beek dat de 
apologeten in de taal van de cultuur de cultuur bestreden, evenals de nieuwtestamentische 
auteurs dat gedaan hebben. Hij ziet de dogmengeschiedenis van de Vroege Kerk als één 
grote strijd tegen de hellenisering van het christendom. Christenen werden mensen van de 
derde weg genoemd, die dus verschilt van de weg van de Joden en de Grieken. Niet de 
apologeten hebben een pact gesloten met de toenmalige filosofie en de cultuur, maar dat is 
juist het probleem van de moderne theologie. Men moet bij de christenen uit de Vroege 
Kerk te rade gaan om te leren hoe men getuigend christen heeft te zijn te midden van de 
eigen cultuur: 
 

‘Nu de cultuur, meer dan in zeventien eeuwen het geval is geweest, weer gelijkenis vertoont 
met het Hellenisme, waarin de kerk in haar beginfase haar weg vond, is het van groot 
belang bij de theologen van die tijd in de leer te gaan om te zien hoe het christendom in 

                                                 
67 Voor een beknopte analyse van de ‘Neuzeit’ met zijn nadruk op de menselijke autonomie, cf.: Van de 
Beek, Wonderen en wonderverhalen, 223. Van de Beek, Jezus Kurios, 10-11. 
68 A. van de Beek, Ontmaskering: christelijk geloof en cultuur (Zoetermeer: Meinema, 2001), 76. Binnen de 
Nederlandse theologie heeft Van de Beek de nodige waardering voor ten minste Kohlbrugge, Gunning en 
Noordmans.  
69 Cf.: ‘De wending komt in de vierde eeuw. Dan wordt het christendom van erkende godsdienst 
meerderheidsgodsdienst en vervolgens staatsgodsdienst. Dat kon alleen met ingrijpende wijzigingen in de 
theologie, zowel ten aanzien van de houding tot de staat als ten aanzien van de heersende filosofie. Een 
nieuwe theologie voor de verhouding van kerk en staat werd ontwikkeld door Eusebius van Caesarea.’ (Van 
de Beek, De kring om de Messias, 275-276.) 
70 Cf.: Van de Beek, Ontmaskering, 7-8. 
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zo’n fase zijn weg kan vinden. Blijkbaar bestond de kracht van de kerk in haar verzet tegen 
invloeden van buiten, in het bewaken van haar identiteit in de Heer.’71 

 
Van de Beek meent dat voor de apologeten de waarheid evident is en dat zij daarom niet 
verdedigd hoeft te worden. De taak die zij zich stelden, was de leugen te ontmaskeren, 
zoals ook Van de Beek zelf ambieert. Daarom gaat hij in zijn theologie uit van de persoon 
van Jezus Christus die de gekruisigde God is. Het kruis is de scherpste ontmaskering van de 
cultuur en het is simpelweg in haar midden geponeerd. Daarom zijn prolegomena in de 
theologie overbodige omwegen, om niet te zeggen dwaalwegen. De negentiende-eeuwse 
natuurlijke theologie en de cultuurtheologie van Abraham Kuyper wijst hij eveneens af.72 
De wereld bestaat door het handelen van God en heeft geen directe verbinding met zijn 
wezen. Elke neoplatoonse voorstelling van participatie van het bestaande aan het goddelijke 
wezen is onchristelijk. Dat beseften de apologeten juist ook in hun spreken over de Logos. 
De moderne theologie heeft ten onrechte in het beeld van de logos spermatikos van Justinus 
een mogelijkheid gezien om haar natuurlijke theologie te kunnen legitimeren. Maar volgens 
Van de Beek stellen de apologeten juist dat er geen andere bron van kennis is dan de Logos 
zelf, die een zaaiend subject is, waardoor het onderscheid tussen Schepper en schepsel 
gehandhaafd blijft.  
De theologie kan op geen enkele wijze worden opgebouwd vanuit menselijke kennis. Het 
object van de theologie is God zelf en daarom kan enkel de gelovige theologische 
wetenschap bedrijven. Theologie wordt geschreven binnen het pneumatologische kader. 
Aan de sociale- en natuurwetenschappen hoeft de theologie dan ook niet veel aandacht te 
besteden. Zij zijn begrensd in hun object en theologisch gezien handelen zij over niets 
anders dan de goede schepping van God. ‘In een theologisch vertoog hoort slechts thuis dat 
God ons de aarde heeft gegeven. Theologisch hebben we het over God en over de aarde 
slechts als zijn schepsel.’73 Buiten de kerk is er wel waarheid te vinden als zaad dat gezaaid 
is door de Logos. Maar er bestaat geen directe verbinding tussen dit zaad en Christus, 
buiten wie geen redding te vinden is. Hoeveel waarde de menselijke kennis ook mag 
hebben voor het dagelijkse leven, ze helpt een mens weinig verder als het gaat over leven 
en dood. De theologie moet zich dan ook niet laten isoleren binnen de wetenschap, maar de 
waarheid waarvan zij kennis heeft luidkeels proclameren. Van de Beek stelt: ‘Christelijk 
geloof is niet een van de alternatieven op de markt van de ideeën. Het is de waarheid Gods. 
En God kan alleen zichzelf bekend maken. Dat heeft Hij gedaan in zijn ene Woord: Jezus 
de Heer.’74 Daarom is Jezus Christus ook de toetssteen van het geloof en de ontmaskering 
van de leugen der wereld.  

                                                 
71 Ibid., 36. Van de Beek meent dan ook dat de teksten uit de vroege kerk vrijwel onmiddellijk iets te 
zeggen hebben binnen de moderne context. Cf.: ‘Opmerkelijk is hoe weinig die kloof van achttien eeuwen 
ons eigenlijk scheidt. We kunnen het vertoog van Origenes makkelijk vertalen naar nu.’ (Ibid., 29.) 
72 Cf.: ‘Natuurlijke theologie is voor de grote theologen uit de kerkgeschiedenis een vierkante cirkel.’ (Ibid., 
26.) 
73 Van de Beek, Toeval of schepping? 102. Vanuit theologisch perspectief zijn andere wetenschappen voor 
de theologie van belang als hulpwetenschappen. Cf.: ‘De keuze om de theologie regina scientiarum te 
noemen berust op het geloof, dat het nadenken over de symbolen waarin we God uitspreken en de 
samenhang daarvan met alle andere symbolen, voor ons de meest wezenlijke wetenschappelijke reflectie 
is.’ (Van de Beek, Ontmaskering, 41.) Tussen theologie en andere wetenschappen bestaat vervolgens een 
hermeneutische relatie. Zo kunnen andere wetenschappen het symbolisch universum verrijken, zolang ze 
maar niet als absoluut worden beschouwd. (Cf.: Ibid., 117) 
74 Van de Beek, Ontmaskering, 74. Vandaar ook dat volgens Van de Beek de christologie het hart van de 
theologie is. ‘Beginnen bij een scheppingsleer betekent beginnen bij de zelfbevestiging van de mens.’ 
(Ibid., 42.) 
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Dit klinkt bijzonder aanstootgevend voor het moderne waarheidsbegrip dat pluriform heet 
te zijn. Volgens Van de Beek is de Westerse cultuur echter niet zo pluriform als zij lijkt, 
maar wordt zij beheerst door de ene ideologische macht van het grote geld en ‘het botte 
kapitalisme’. ‘Daaraan hebben Verlichting en andere ideologische en religieuze dromen 
uiteindelijk meegewerkt. Waar de mens autonoom wordt, levend zonder God, daar gaat 
uiteindelijk het recht van de sterkste, en dat is thans het recht van de rijkste, gelden. Daar 
ontstaat respectloosheid en geweld.’75 Elke vorm van assimilatie aan de wereld moet de 
christen vermijden: hij is een vreemdeling op aarde. Het is de Geest die hem de 
hermeneutiek van het wantrouwen leert en hem duidelijk maakt dat kerk en wereld niet 
samen gaan. De Geest ontmaskert de wereld en toont aan dat hij niet deugt. 
Voor Van de Beek leidt elke koppeling van geloof en aardse macht onherroepelijk tot de 
loochening van Jezus Christus als de gekruisigde Heer. Op deze overtuiging is zijn felle 
kritiek op de diverse vormen van theologie uit de twintigste eeuw gebaseerd, die ondanks 
alle goede bedoelingen uiteindelijk het machtssysteem van het neo-kapitalisme in stand 
houden. Dat geldt voor het cultuurchristendom, maar ook voor de oecumenische beweging 
met haar theologie van het rijk van God en haar aansluiting bij het moderne humanisme.76 
De Nederlandse apostolaatstheologie, de bevrijdingstheologie en de theologie van de 
Wereldraad van Kerken worden vanwege hun verbondenheid met de cultuur ontmaskerd: 
‘Het zou gaan om vrijheid, gerechtigheid en vrede. Op het moment echter dat je dat wilt 
realiseren binnen de aardse context begeef je je op het terrein van de politieke krachten. Je 
wordt deel van het politieke machtsspel.’77  
De theologie dient zich weer te richten op het model van de Alexandrijnse catechetenschool 
met Origenes als voorbeeld. De studie van de Bijbel komt dan centraal te staan. Daarbij 
hebben theologen de eigen traditie te kennen en moeten ze weten wat hun tegenstanders 
leren, overeenkomstig de vroegkerkelijke apologeten. Daarom is ook een gedegen kennis 
nodig van religieuze stromingen en andere godsdiensten, om te weten hoe deze ontmaskerd 
kunnen worden. Net als in de Vroege Kerk staat in de huidige situatie de eenheid en de 
identiteit van het geloof op het spel. De verdeeldheid binnen kerk en theologie maakt deel 
uit van het probleem, waarbij zoals gezegd de duplex ordo in het bijzonder een struikelblok 
is voor de theologie. Volgens Van de Beek leidt specialisatie binnen de theologie eveneens 
tot versnippering en indien de specialismen niet zijn ingebed in de eenheid van de theologie 
als zodanig, dan betekent dat een verzwakking van de theologie. Temidden van alle 
desoriëntatie stelt Van de Beek:  
 

                                                 
75 Ibid., 15. 
76 Van de Beek verwijt de oecumenische beweging, dat zij in haar streven naar eenheid niet loskomt van 
machtstructuren. ‘“Oecumene” symboliseert de samenhang van keizerlijke macht en Griekse claims op 
ware cultuur tegenover de barbaren.’ Volgens hem wilde het Samen op Weg-proces de protestantse kerken 
sterker doen staan tegenover de secularisatie. ‘Eendracht maakt macht. Veel subtieler, maar daarom 
misschien nog ingrijpender, is de imperialistische tendens die aanwezig is binnen de Wereldraad. Het zijn 
westerse motieven en westerse theologieën die de boventoon voeren. De Wereldraad is een instrument om 
alle kerken der wereld samen te binden onder een vanuit het westen geleide organisatie, analoog aan de 
Verenigde Naties en nog sterker dan deze, omdat geloof en cultuur hier de dragende krachten zijn.’ (Eén in 
Christus, 46) 
77 Van de Beek, Ontmaskering, 91. Cf.: ‘Cultuurchristendom is gedoemd om te verdwijnen – net zo goed 
als de bevrijdingstheologie niet is aangeslagen. Want ook de bevrijdingstheologie zoekt het heil in de 
categorieën van deze wereld. … Het is uiteindelijk een theologie voor de kansrijken. De resultaten zien we 
daarvan. Het is niet de theologie van Origenes en nog minder die van Athanasius, die zegt dat God 
gekomen is om deze wereld te dragen door onze dood op zich te nemen zodat wij zijn leven door de dood 
heen mogen ontvangen.’ (76) 



6. Van de Beek - De geschiedenis van de lijdende Heer 464 

‘Kennis van de vroegkerkelijke theologie is mijns inziens naast de kennis van de Schrift 
voor de christelijke theologie een eerste noodzaak. Daarmee bedoel ik met name de 
theologie van de periode totdat de kerk staatskerk werd. De bestudering van Augustinus is 
heel waardevol, maar van groter belang is de periode die eindigt met Athanasius. Dat was 
de tijd die het meest leek op onze tijd.’78  
 

6.2 Lijdensgeschiedenis versus heilsgeschiedenis 

6.2.1 De breuk met Berkhof 

Van de Beek is sterk door Berkhof beïnvloed, maar zijn eigen theologie is op zeer veel 
punten kritisch ten aanzien van de theologie van zijn leermeester en diens tijdgenoten. In 
een vergelijking tussen het denken van Berkhof over de geschiedenis en zijn eigen 
geschiedenisbegrip, stelt Van de Beek dat hij van een andere generatie is dan zijn 
leermeester. Volgens hem markeren de studentenopstanden en de bisschoppenconferentie te 
Medellin in 1968 het einde van het naoorlogse tijdperk. Berkhofs Christelijk geloof staat op 
deze grens als een monument van de theologie die in de Nederlandse Hervormde Kerk en in 
de Wereldraad van Kerken in deze periode is ontwikkeld.79 Zij allen maken deel uit van de 
moderne tijd, net als hun buitenlandse gesprekspartners zoals Barth en Bultmann. Daarom 
kan niet worden volstaan met enige correcties van deze theologische ontwerpen, maar moet 
de gehele oriëntatie worden veranderd.  Het streven van de ‘wederopbouwgeneratie’ naar 
een geordende en sociale samenleving kan Van de Beek niet delen. Elk 
vooruitgangsdenken, onder welk theologische voorbehoud dan ook geuit, weerspreekt hij 
met kracht omdat daarbinnen geen werkelijke plaats is voor de realiteit van het kruis van 
Christus.80 Tevens hebben nieuwe oorlogen het vooruitgangsgeloof andermaal 
weersproken: 
 

‘We zijn ons meer dan ooit bewust van de perverse krachten die in de geschiedenis inwonen 
als geschiedenis die door mensen wordt gemaakt. Na Bosnië en Ruanda hebben we opnieuw 
helder voor ogen gekregen hoe inhumaan de mens is. Homo homini lupus. En deze wolf 
heeft de neiging zich in roedels samen te binden en anderen te verslinden. Als er al 
voortgang in de geschiedenis is, dan is dat van de survival of the fittest. En wie de fittest is, 
wordt blijkbaar niet bepaald door sociale bewogenheid met de zwakke, maar door het recht 
van de agressieve sterkste.’81  

                                                 
78 Ibid. 
79 Cf.: ‘This type of social theology, of which Berkhof is a typical representative, has a high level of 
optimism. The power of the gospel will change the world. It is somewhat in line with the tendency of pre-
World War II theology to conceive a positive relation between culture and society on the one hand and the 
church on the other hand. The difference is that the primacy is now no longer in culture but in Christology. 
Christ is the meaning, the Logos, of the World and its history. In Him and through Him it will arrive at its 
destination. Crown jewel of this theology is the comprehensive work of Berkhof, Christian Faith, published 
in 1973.’ (Van de Beek, 'A Christianized Society according to Reformed Principles,' 79-80.). 
80 Cf.: ‘Het denken in termen van vooruitgang verhindert Berkhof om aan het kruis van Jezus een eigen 
betekenis als openbaring van God toe te kennen. … Daardoor heeft Berkhof niet de wending kunnen maken 
die Moltmann heeft gemaakt tussen 1964 en 1972: van Die theologie der Hoffnung naar Der gekreuzigde 
Gott. Moltmann heeft daarmee het protest tegen de bestaande structuren van de studenten en de 
bevrijdingstheologie van Medellin wel kunnen meemaken, terwijl Berkhof voor 1968 bleef staan. De 
aporieën van de Aufklärung die de Frankfurter Schule heeft gethematiseerd, zijn hem vreemd gebleven. Zijn 
Sehnsucht lag niet naar dem ganz Anderen, maar naar de voltooiing van deze wereld waarin Gods evangelie 
helend en verrijkend was ingegaan.’ (Van de Beek, 'Antiochië en Alexandrië in Leiden,' 15.) 
81 Ibid., 17. 
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Het positivisme van de generatie van de wederopbouw heeft volgens Van de Beek tot niets 
geleid. Het ideaal van een geordende samenleving waar vrede en gerechtigheid heerst, 
bleek een illusie. De techniek is niet zozeer een teken van vooruitgang gebleken zoals 
Berkhof hoopte, maar zij brengt de gelovige juist in een continue staat van desoriëntatie.82 
Van de Beek deelt de observatie van Barth toen deze tegen Berkhof zei dat de theologie van 
de negentiende eeuw weer in de tweede helft van de twintigste eeuw terugkeerde. Ook de 
theologie van Berkhof is volgens Van de Beek nog te zeer doordrenkt met het idealisme uit 
de negentiende eeuw. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben het 
optimisme van Berkhof wel getemperd, maar deze tempering is voor Van de Beek niet 
genoeg. Er is volgens hem geen continuïteit van de geschiedenis in lineair opzicht te 
bespeuren en daarom kan men ook niet spreken van een heilsgeschiedenis.  
Wie werkelijk begrepen heeft wat er in Auschwitz is gebeurd, had de onmogelijkheid van 
elk vooruitgangsdenken kunnen voorspellen, zo meent Van de Beek. Daarom haalt hij hard 
uit naar de idee dat Jezus de ware mens is en de gedachte dat de ware antropologie dan ook 
uit de christologie kan worden afgeleid, zoals Barth heeft beweerd en Berkhof op zijn wijze 
eveneens. Hij plaatst dit denken onder de radicale kritiek van het kruis van Christus. Dan 
komt er een geheel andere continuïteit in de geschiedenis aan het licht. Niet de continuïteit 
van de opgaande lijn, maar juist die van de ondergang. Waar Berkhofs geschiedenisbegrip 
te typeren is als een strijd tussen kruis én opstanding waarbij de opstanding uiteindelijk 
geheel zal zegevieren over al het kwaad, daar is er bij Van de Beek sprake van een radicale 
breuk: de geschiedenis is slechts de geschiedenis van het kruis en het lijden, terwijl de 
opstanding van Christus een gebeuren is aan gene zijde van de geschiedenis. Waar Berkhof 
zocht naar tekenen van het rijk van God in de geschiedenis, stelt Van de Beek dat er geen 
positieve tekenen van het koninkrijk van God te ontdekken zijn in de verloren aardse 
werkelijkheid. De geschiedenis is ten einde en de enige gestalte die het rijk van God in de 
wereld kan aannemen, is die van het lijden. Het kruis, het lijden en de dood geven 
continuïteit aan de geschiedenis die een geschiedenis is van de val, zo zegt Van de Beek 
met Noordmans. In het lijden is Jezus de Messias verbonden met zijn volk Israël, met de 
christelijke gemeente en met ‘de volken’. Christus is dus geenszins de verhoging van de 
menselijke geschiedenis. Deze geschiedenis is zonder gedaante en glorie. Zij is 
veroordeeld. 
Tegenover een lineair voortgangsmodel kiest Van de Beek voor wat hij noemt een 
Alexandrijnse opvatting van de geschiedenis, overeenkomstig de Alexandrijnse theologie 
uit de Vroege Kerk. Binnen dit denken ligt het primaat in eerste instantie niet bij de 
toekomst en is het nieuwe niet per definitie beter dan het oude. Omdat alle historische 
gebeurtenissen volgens hem manifestaties kunnen zijn van de eeuwigheid in de tijd valt de 
nadruk niet zozeer op het historische proces en de ontwikkeling van de geschiedenis. ‘Of 
een openbaring meer of minder manifestatie van de hemel op aarde is, wordt niet bepaald 
door de tijdscategorieën van vroeger of later, maar door de mate van licht en leven dat 
openbaar komt in de manifestaties. Zo kan men Mozes en Christus naast elkaar laten staan. 
Mozes kan minder zijn dan Christus maar ook meer.’83 Van de Beek gaat sterk uit van de 
eenheid van de openbaring en daarom is God in principe evenzeer kenbaar in Mozes als in 

                                                 
82 Cf.: ‘Dat is het probleem waarin de gelovige zich bevindt: er zijn twee overheersende centra in zijn 
symbolisch universum die de rest willen oriënteren. Hij voelt aan dat het geloof het primaat zou moeten 
hebben, maar hij kan het ook voor zichzelf niet waarmaken. Het symboolveld van natuur en techniek is niet 
te ontgaan en walst over zijn vrome gemoed heen.’ (Ibid., 19.) 
83 Ibid., 17. 
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Christus. Hij ziet niet zozeer een chronologisch verband tussen deze beide manifestaties 
volgens een ontwikkelingsmodel, maar hij stelt dat hooguit gezegd kan worden dat de 
Thora in Christus is vervuld. ‘En juist als vervulling zegt Hij niets anders dan de Thora.’84 
In dezelfde lijn maakt hij de vergelijking tussen Golgotha en Auschwitz:  
 

‘Auschwitz hoort thuis in de leer van de openbaring. Auschwitz hoort thuis in de leer van de 
torah, die ook bepalend is voor de voorzienigheid en de schepping, in plaats van 
omgekeerd. Auschwitz hoort thuis in de leer van de Messias en uiteindelijk voor mensen uit 
de volken in de Godsleer. In Auschwitz zien we God. Op die manier zijn Auschwitz en 
Golgotha voor christenen verbonden.’85 

 
Van de Beek wijst het heilshistorische geschiedenisbegrip in de zin van een lineair 
voortgangsdenken dus af. De voorstelling van het symbolisch universum geeft hem de 
mogelijkheid om de eenheid van de werkelijkheid samen te denken met de pluriformiteit 
van het bestaan zonder deze samenhang in de chronologie van de geschiedenis te hoeven 
duiden. Zijn opvattingen ten aanzien van godsleer, christologie en het handelen van God in 
de geschiedenis staan daarom in een heel ander discours dan binnen de heilshistorische 
theologie.86 De triniteitsleer moet evenmin als een strikt lineaire ontvouwing in de tijd 
worden opgevat. Van de Beek neemt op eigen wijze de kritiek van theologen als Berkhof 
over op een statisch en filosofisch triniteitsbegrip. Hij gaat radicaal uit van de 
persoonsrelatie en wel allereerst van de relatie met de persoon Jezus Christus. De in de 
twintigste eeuw vaak aangenomen tegenstelling tussen openbarings- en ervaringstheologie 
wil hij opheffen door zijn relationele waarheidsbegrip waarin openbaring en ervaring ten 
nauwste samenhangen.87 Dat Christus Heer is en dit bestaan gedragen heeft, maakt het 
mogelijk om te geloven dat God ingegrepen heeft in de geschiedenis en dat hij de 
geschiedenis heeft voltooid. 
Het kruis van Christus stelt de maatschappij en de geschiedenis radicaal onder kritiek. De 
mens en de wereld verkeren in de schuld en in de zonde. Dit perspectief komt eveneens tot 
uitdrukking in de Alexandrijnse theologie, terwijl de Antiocheense school de mens veel 
meer in optimistische zin centraal plaatst zoals Berkhof dat op zijn beurt heeft gedaan. Van 
de Beek betoogt dat in het concrete lijden van de mens de macht van aardse machthebbers 
en machtstructuren aangeklaagd wordt. Jezus regeert als het geslachte Lam over de 

                                                 
84 Ibid., 18. Van de Beeks opvatting lijkt hier maar moeilijk te onderscheiden van het modalisme. Tevens 
lijkt er geen wezenlijk verschil te zijn tussen de openbaring in Mozes en in Jezus. Daarom kan hij zeggen: 
‘Men zou ook kunnen zeggen dat dezelfde God zich op een andere wijze openbaart en dat we daarom God 
weer anders leren kennen, gedachtig het oude adagium Deus semper maior. Vanuit dezelfde 
geschiedenisopvatting kan hij in De kring om de Messias inderdaad over de Gekruisigde Jezus op Golgotha 
zeggen, dat hij minder is dan Saul. (Van de Beek, De kring om de Messias, 74.) De band tussen de Messias 
en zijn volk Israël wordt ook zeer nauw aangehaald, zeker door zijn uitleg van het zoonschap van God en 
zijn denken over de verzoening. Tegelijkertijd moet Van de Beek dus benadrukken dat Jezus Christus de 
God van Israël is en voortdurend handhaaft hij het onderscheid tussen God en mens. Op deze wijze wil hij 
het Alexandrijnse denken over eenheid nooit verabsoluteren. 
85 Van de Beek, De kring om de Messias, 116; Van de Beek, 'Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen?' 147. 
86 Cf.: ‘En over de paradox van God die zijn Zoon overleverde in de dood ter wille van mensen als daad van 
hoogste liefde raken we ook niet uitgedacht. Op het waarachtige leven past geen sluitende theorie. We 
moeten leren leven met een overmaat aan ervaringen. De enige eenheid van het symbolisch universum is 
dat het ervaren wordt door die ene mens, die vervolgens zichzelf ervaart als een verscheurd wezen dat soms 
een klein stukje aan elkaar kan knopen of enkele verbanden ziet, tot deze oplossen in nieuwe ervaringen of 
wisselende perspectieven.’ (Van de Beek, 'Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen?' 136.) 
87 Cf.: Van de Beek, 'Antiochië en Alexandrië in Leiden,' 24-25. En: Van de Beek, 'Wat hebt gij dat gij niet 
hebt ontvangen?' 143. 
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geschiedenis en in hem is de geschiedenis veroordeeld. Kerk en theologie moeten daarom 
niet proberen de samenleving te veranderen. Dat heeft geen zin. Zij moeten haar onder 
kritiek stellen en daarmee ook zichzelf. Een theologie van de glorie is uit den boze; 
letterlijk en figuurlijk. Niet omdat er geen glorie is. Die is er wel degelijk, maar aan gene 
zijde van de aardse werkelijkheid. Een theologie van het kruis behoedt de christen ervoor 
om zijn roeping te verloochenen en helpt hem te zijn wat hij is: een vreemdeling op deze 
aarde die gehoorzaam is aan zijn vreemde God. Juist omdat alles in Christus is volbracht, is 
het streven naar heelheid van deze wereld zinloos geworden. Dit wordt geopenbaard in de 
lijdensgeschiedenis van het volk van de Messias. Daarom stelt Van de Beek tegenover 
onder andere Bultmann en Berkhof:  
 

‘De waarheid komt niet aan het licht in de overwinnende structuren, maar in de 
structuurloosheid van de ondergang. Men kan alleen over de geschiedenis van Israël als 
Geschichte des Scheiterns spreken als men als hoogste waarheid de macht of de geordende 
samenleving heeft. Als het kruis expressie is van Gods aanwezigheid, dan is Hij daar waar 
mensen om zijnentwil de ganse dag worden gedood. Dan is Hij daar waar mensen als een 
schaap ter slachting worden geleid: in Jezus, in het Israël dat verstrooid wordt onder alle 
volken, in de Joodse familie die zwijgend wordt afgevoerd ter vernietiging. “Zie hier is uw 
God.” Hij is de God die in de hel bij zijn Heilige is.’88  
 

Zodra de kerk onder het kruis uit wil en in enige mate het koninkrijk van God gerealiseerd 
wil zien, loopt zij groot risico te vervallen in het najagen van wereldse machtstructuren. De 
geschiedenis wijst uit dat de kerk op deze wijze Christus steeds weer opnieuw heeft 
gekruisigd. De geschiedenis van de Zoon van God is geen heilsgeschiedenis, maar een 
geschiedenis van lijden en dood.89  

6.2.2 De geschiedenis ten einde 

In de moderne tijd lijkt het problematisch te zijn om in een God te geloven die ingrijpt in 
deze werkelijkheid. Volgens Van de Beek is dit niet zozeer een probleem voor de 
natuurwetenschap, maar veeleer voor de humaniora. Juist de geschiedenis, die vol lijden en 
onrecht is, lijkt Gods bestaan te weerspreken. Van de Beek analyseert: ‘Het is juist de 
geschiedeniswetenschap die dan ook in de twintigste eeuw de grootste drijfkracht is 
geweest in de secularisatie van het denken van de Europese mensen. Niet de bèta’s hebben 
het geloof onmogelijk gemaakt, maar de alpha’s.’ 90 
Van de Beek stelt hiertegenover, dat het theologisch spreken over de geschiedenis dient te 
beginnen en te eindigen bij Jezus Christus. Dan komt in eerste instantie niet de algemene 

                                                 
88 Van de Beek, 'Antiochië en Alexandrië in Leiden,' 19. Niet alleen de existentialistische theologie van 
Bultmann, maar dus ook de heilshistorische theologie kan aan de betekenis van Israël en het kruis 
uiteindelijk geen recht doen. Cf.: Van de Beek, 'Zoon van God,' 17.  
89 Cf.: ‘Het bloed van de Messias en van Israëls kinderen mengt zich ineen in een stroom van lijden en dood 
door de geschiedenis. Het is de geschiedenis van de Zoon van God, die de geschiedenis is van kruisen, 
verstrooiing en pogroms. Dat is de geschiedenis van de openbaring van Israëls God, die zijn zoon uit 
Egypte heeft geroepen.’ (Van de Beek, 'Zoon van God,' 17.) Egypte staat hier symbool voor de macht van 
de farao, de eerstgeborene van God die voor een geordende samenleving staat vol vruchtbaarheid en leven. 
(7-8) Hoewel Van de Beek het niet letterlijk zegt, lijkt hij in het verlangen naar de komst van het Koninkrijk 
van God, zoals dat binnen de naoorlogse theologie haar uitdrukking krijgt, een herhaling te zien van het 
verlangen van Israëls naar ‘de vleespotten in Egypte’ wanneer zij door de woestijn trekken. 
90 Van de Beek, Toeval of schepping? 40. Cf.: ‘Als het gaat om de bijbelse wonderverhalen zijn het juist de 
historici die de grootste barricaden tegen het wonder opwerpen.’ (Van de Beek, Wonderen en 

wonderverhalen, 191.) 
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geschiedenis in beeld, maar juist de particuliere geschiedenis van Jezus en van Israël. In De 
menselijke persoon van Christus zegt hij: ‘De geschiedenis van Jezus is een geschiedenis 
van God met mensen, en de voltooiing daarvan. In Christus ontdekken wij ten volle, wie de 
God van Israël is.’91 Dat de geschiedenis in de persoon van Jezus Christus haar voltooiing 
krijgt, bezorgt de moderne mens inderdaad de nodige problemen. Indien echter wordt 
uitgegaan van de persoon van Jezus Christus zelf, dan moet de paradoxale spanning blijven 
staan dat Jezus een eigen geschiedenis in de wereldgeschiedenis heeft, en dat zijn 
particuliere geschiedenis tegelijkertijd beslissend is voor heel de geschiedenis. Enerzijds 
moet gezegd worden dat Jezus Christus als de levende God pre-existent is, want God kan 
niet in de geschiedenis ontstaan. Anderzijds ook dat Jezus werkelijk in het midden van de 
geschiedenis is gekomen. Van de Beek formuleert het als volgt: ‘Deze persoon is niet 
statisch, zonder geschiedenis, maar de geschiedenis die hij heeft, is gebonden aan de 
persoon, die er was vóór alle eeuwen.’92  
Van de Beek concludeert dat God een God met een geschiedenis is en dat God als persoon 
in de geschiedenis ook verandering kan ondergaan. Zo kan de geschiedenis - in het 
bijzonder de geschiedenis van Jezus Christus - Gods eer en glorie vermeerderen. Zoals 
gezegd is de geschiedenis van Jezus echter een lijdensgeschiedenis. Zijn geschiedenis 
kenmerkt de geschiedenis als geheel. Door de crisis van de geschiedenis heen, wordt de 
goddelijkheid van God bewezen.93 
Van de Beek verstaat de klassieke belijdenis dat God onveranderlijk is in deze zin, dat hij 
trouw is in zijn liefde en zijn relatie met de zijnen in stand houdt. ‘Onveranderlijkheid’ 
betekent dus niet dat God een geschiedenisloze identiteit zou hebben. De geschiedenis van 
God en mensen is echter één en verloopt volgens Gods bedoeling vanaf het begin tot haar 
uiteindelijke doel. In deze zin verandert God, als begin en einde van de geschiedenis, niet. 
In de geschiedenis is er dus wel verandering en door de macht van het kwaad is er geen 
sprake van eenheid, maar van strijd.94 Het klassieke godsbeeld van de onveranderlijke en 
almachtige God laat zich inderdaad maar moeilijk rijmen met de geschiedenis. Vooral als 
dat een geschiedenis van de vooruitgang moet zijn, zoals de moderne mens de geschiedenis 
verstaat. Wie begint met de geschiedenis van Jezus Christus en van daaruit de geschiedenis 
leert duiden, begrijpt dat de strijd en het lijden wezenlijk tot de geschiedenis behoren.  
 

‘De werkelijke zin van de geschiedenis is, dat door aanvechtingen en tegenslagen het 
einddoel wordt bereikt. … De geschiedenis gaat langs de randen van de afgrond, zelfs door 
de afgrond van de godverlatenheid. Deze andere zijde van de geschiedenis word verwoord 
in een ander spreken over God. Hij is de God, die voor ons strijdt, die langs de rand gaat, en 
zich over de rand in de godverlatenheid begeeft. Dat is God op een heel andere wijze. Toch 
behoort de strijd wezenlijk tot de geschiedenis. Anders zou die geen geschiedenis meer zijn. 
Daarom behoort de strijd wezenlijk tot het God-zijn van de God van Israël. Anders zou hij 
niet meer de God van de geschiedenis zijn. De God die er is in de strijd met het kwaad, is 
geen ander dan hij, die de geschiedenis tot haar doel brengt.’95  

 
Volgens Van de Beek maakt de Zoon in zijn gehoorzaamheid aan zijn opdracht tot het 
lijden het voor de Vader mogelijk om de God te zijn die hij is: de levende God, de God van 

                                                 
91 Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 195. 
92 Ibid., 200. 
93 Cf.: Van de Beek, Schepping, 183. 
94 Cf.: ‘De godsleer van Israël en de kerk is dus gebaseerd op de daden van God, met als conclusie dat God 
onveranderlijk is in zijn trouw en tegelijk voortdurend veranderlijk in zijn openbaring.’ (Van de Beek, 
Waarom? 259.) 
95 Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 204. 
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de geschiedenis.96 God wordt gekend in Jezus Christus en zo als de God van Israël, die zich 
openbaart door zijn daden in de geschiedenis. Van de Beek wil daarom geen onderscheid 
maken tussen een economische triniteit en een wezenstriniteit. ‘Er is geen wezen van God, 
zonder de geschiedenis die hij heeft. Daarom kunnen wij over God alleen zinvol spreken 
vanuit de ervaring, die wij met hem hebben, door zijn spreken en handelen.’97 De 
geschiedenis is dus essentieel voor God, maar dan niet slechts als een geschiedenis van God 
met mensen: God zelf heeft de geschiedenis in zichzelf als Vader, Zoon en Geest. ‘God is 
geen God van de geschiedenis door de mens en dankzij de mens, maar hij is dat, omdat hij 
zó alleen God kan zijn.’98 De incarnatie leert dat de geschiedenis van God niet los te zien is 
van de geschiedenis van mensen, omdat God zelf als mens deel heeft genomen aan de 
geschiedenis om haar tot voltooiing te brengen. 
In Jezus is het geheim van de geschiedenis gegeven99: het is een geschiedenis van lijden en 
strijd, een sterven aan de wereld. Gods aanwezigheid in de wereld is dan ook niet 
eenvoudigweg aanwijsbaar. Zijn historische presentie is als een mozaïek: het gaat niet om 
de feiten op zich, maar om het geheel en dus om wat de feiten bijdragen aan dit geheel. Op 
deze wijze tracht Van de Beek de radicale vreemdheid van Gods handelen in de 
geschiedenis te waarborgen tegenover de moderne hang naar het algemene en het 
verklaarbare. Het denken dat het mysterie wil vatten, leidt juist tot reductie en kan het 
mysterie nooit bevatten. Zo tracht hij een tegenwicht te bieden tegen een al te ver 
doorgevoerde historische kritiek en het denken in analogieën binnen de 
geschiedwetenschap. Gods handelen heeft geen precedent en daarom zegt kritiek op één 
steentje van het mozaïek nog niet zoveel over het geheel.100 Waar het om gaat in het 
christelijk geloof is, dat Christus midden in de wereldgeschiedenis is gekomen. En bij 
monde van Pilatus heeft de wereldgeschiedenis Jezus officieel veroordeeld. De relatie van 
Jezus tot de wereldgeschiedenis is dus die van het oordeel. De geschiedenis veroordeelt 
hem, maar ten diepste is het het oordeel van God zelf en juist daarin ligt de verzoening 
besloten: God draagt de geschiedenis en voltooit haar.101  
In de opstanding neemt Jezus zijn aardse geschiedenis mee. Zijn bestaan is van een andere 
orde, maar tegelijkertijd draagt zijn lichaam de tekenen van zijn lijdensgeschiedenis in zich 
en blijkt hij in de verschijningen aan zijn leerlingen de geschiedenis ook in zijn ziel mee te 
dragen.102 Zo blijft hij ook voor de hedendaagse mens de historische persoon van Jezus, de 
Palestijnse Jood uit de eerste eeuw.103 Het christendom kan niet om het historische heen, 
wil het niet vervallen tot ideologie. Daarom kan men ook in de moderne tijd de belijdenis, 
dat God in Christus daadwerkelijk ingegrepen heeft in de geschiedenis, niet laten vallen hoe 
onvoorstelbaar dit voor het analogie-denken ook mag zijn. Van de Beek stelt:  
 

                                                 
96 Cf.: Ibid., 205. 
97 Ibid. 
98 Ibid., 206. 
99 Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 158. 
100 Cf.: Ibid., 141-142, 242. Cf.: Van de Beek, Wonderen en wonderverhalen, 191-197. ‘Pas daar waar in de 
theologie het bijzondere de voorkeur heeft boven het algemene, het unieke boven de analogie, wordt het 
mogelijk een krachtig ‘Nee’ te laten horen tegen iedere theologie die haar basis vindt in het bestaande en 
tegen elke ideologie die zichzelf goddelijke glans aanmeet.’ (197) 
101 Cf.: ‘Verzoening met God betekent uiteindelijk ook verzoend worden met jezelf, met je eigen leven en je 
eigen geschiedenis, tenslotte verzoend worden met de wereldgeschiedenis, niet omdat die uiteindelijk toch 
nog goed afloopt, maar omdat het de geschiedenis van Gods werken is, waarmee we verzoend worden.’ (A. 
van de Beek, Gespannen liefde - De relatie van God en mens (Kampen: Uitgeverij Kok, 2000), 121.) 
102 Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 167. 
103 Cf. Ibid., 185. 
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‘Het probleem van het christelijk geloof is, dat we belijden dat God heeft ingegrepen in 
Christus, zonder dat dat publiekelijk overtuigend was en dat we geloven dat Hij kan 
ingrijpen in de huidige geschiedenis, maar dat Hij dat niet doet. Geloof is, dat je Hem dan 
toch niet vaarwel zegt, niet in relatie en niet als concept, maar de vraag in de relatie 
inbrengt. Geloof is daarom ten diepste aangevochten geloof.’104  
 

Zoals gezegd is er dus geen heilsgeschiedenis van Gods handelen vaststelbaar is.105 De 
geschiedenis van de gekruisigde Heer belet het de mens om de heilsgeschiedenis als een 
geschiedenis van Gods glorie te zien. God is een vreemde God en wie in hem gelooft 
begrijpt eerder minder dan meer van de wereld en haar geschiedenis.106 God spreekt niet 
zozeer het afsluitende woord over de geschiedenis, maar hij velt zijn transcendente oordeel 
over haar. Zijn ingrijpen in de wereld toont zich in het kruis van Christus en in de lijdenden 
van de geschiedenis. ‘De gestalte van het oordeel van God in het historische proces is dat 
Hij geen succes heeft en de gebeden niet verhoord worden – of net zoveel dat we ergens 
nog een vermoeden houden van gebedsverhoring.’107 
Juist in de situaties van totale machteloosheid is Jezus present. En dan niet zozeer om 
verandering te brengen, maar om in de machteloosheid en het lijden te delen. ‘Hij maakt 
van ons geen supermensen. Hij lost de problemen niet op, want Hij vraagt geen perfecte 
wereld, maar liefde. Hij wil met ons zijn in verlorenheid en ellende. Want Hij is een God 
van mensen.’108 En bij uitstek blijkt deze presentie van God in de machteloosheid bij hen 
die het nauwst in de kring om de Messias staan, namelijk het joodse volk. Zo ziet Van de 
Beek in de Holocaust de twintigste-eeuwse expressie van de lijdensgeschiedenis van de 
Zoon van God.  
 

‘Het is niet het lijden van mensen in het algemeen, maar het lijden van Gods volk. Het is de 
holocaust van de mensen in wie Hij zich openbaart. Uiteindelijk zien we juist in deze 
geschiedenis hoe Gods representanten in de wereld zijn. Dat betekent dat we in de holocaust 

                                                 
104 Ibid., 236, 141.  
105 Cf.: ‘De geschiedenis is een doolhof, waarin talloze sloppen doodlopen, ook sloppen die begonnen als 
een avenue, en waar een slop zich soms verbreedt tot een ruime weg, waarop de geschiedenis met vaart 
voorwaarts suist. Dat is niet iets nieuws; dat is geen reden om eraan te twijfelen, dat deze geschiedenis met 
God te maken heeft, het is alleen een reden om ons de geschiedenis van Israël te herinneren, met profeten 
die deze geschiedenis duiden als de hand van God. … Het was de hand van die God, die elk moment wat 
nieuws bedacht en ieder ogenblik wisselde van oordeel. Maar het was ook de hand van die God, die op de 
basis van al die wisselende daden een oervaste consistente trouw vertoonde, waarin hij zich gebonden hield 
aan wat hij Abraham beloofde.’ (Van de Beek, Waarom? 265.) 
106 Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 239-240. Met zijn geschiedenisopvatting keert Van de Beek zich zowel 
tegen de moderne opvatting dat God niet kan ingrijpen in de geschiedenis (zoals ook theologen als 
Bultmann stellen), als tegen een te optimistische opvatting van geschiedenis als heilsgeschiedenis. 
Evangelicals denken God als de machtige God die zichtbaar ingrijpt in het wereldgebeuren. De 
geschiedenis van Jezus leert dat de gestalte van het rijk op aarde de gestalte van het lijden heeft. Ook de 
theologie van Barth wanneer die de geschiedenis ziet als de triomf der genade, verliest de concrete persoon 
van de lijdende Christus uit het oog. (Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 49.) Dat doet 
tevens Pannenberg, wanneer hij de opstanding van Christus als bewijsbaar feit aanneemt. Dit argument 
geldt slechts vanuit het binnenperspectief van het christelijk geloof. (Cf.: 242). 
107 Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 244. 
108 Ibid. 252. Dat God een God van mensen is, wordt in de moderne theologie veelvuldig uitgesproken, met 
name door katholieke theologen als Schoonenberg en Schillebeeckx. Van de Beek neemt deze zegswijze 
hier over, maar ontdoet haar van elk spoortje misplaatst optimisme dat volgens hem zo kenmerkend is voor 
de moderne theologie.  
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zien hoe God in de wereld is, niet als dader, maar in de ten dode gedoemde levens van de 
slachtoffers.’109  
 

In het lijden wordt het zoonschap van God bevestigd. En daarin wordt God zelf in zekere 
zin bevestigd: als er al een reden is voor het lijden van de representanten van God, dan is 
die gelegen in de verheerlijking van Gods Naam. Zoals eerder gesteld is Jezus Christus 
geen middel tot een hoger doel. Het enige dat gezegd kan worden, is dat God is. Zo is ook 
zijn verkiezend handelen. Daarom is het onmogelijk om een immanente zin aan de 
geschiedenis en het lijden toe te kennen, zoals het eveneens onmogelijk is om een finaal 
oordeel over de geschiedenis te vellen. Gods schepping, verkiezing en feitelijk al zijn 
handelen, hullen zich voor de mens in grondeloosheid. ‘Alleen de dienst aan de Heilige 
Naam kan het doel van leven en dood van mensen zijn.’110 
Het is in de aardse geschiedenis slechts uit te houden in het besef dat Jezus het bestaan door 
de dood heen heeft gedragen en dat het leven geborgen is in de hemel. Van de Beek meent 
dat het christelijk geloof een fundamentele ontische tweeheid kent tussen ‘de aardse 
werkelijkheid van de verwachting’ en de ‘eschatologische werkelijkheid die in Christus is 
aangebroken als de geboorte van de nieuwe aeon’.111 De opstanding van Jezus Christus 
betekent volgens hem het einde van de geschiedenis. Het is de vervulling van alles wat in 
de wet en de profeten gezegd en voorzegd is. Daarom staat de opstanding niet als concrete 
gebeurtenis in de geschiedenis, maar vormt zij haar afsluiting. Dit komt tot uitdrukking in 
het elementaire onderscheid tussen hemel en aarde, in de tweeheid tussen God en de 
wereld.112 Het bestaan van de gelovige is met Christus in de hemel en niet op aarde. De 
gelovige mag zich vasthouden aan het beeld dat Christus als het geslachte Lam de Heer van 
de geschiedenis is en het geheimenis van de geschiedenis ontvangt, staande geslacht.113 De 
aardse geschiedenis na Pasen is de uitgestrektheid van het kindschap van God dat de 
gelovige in Christus heeft ontvangen. Het is gekwalificeerde tijd: de tijd van het zoonschap, 
van het lijden onder de gestalte van het kruis.114 Hoewel dit vanuit de aardse historie bezien 
een lange periode kan zijn, is het vanuit Gods werkelijkheid slechts een moment. Van de 

                                                 
109 Van de Beek, De kring om de Messias, 113. Elders zegt Van de Beek: ‘Het beste bewijs dat God zijn 
volk niet verstoten heeft, is de holocaust.’ (Ibid., 206). Juist met deze interpretatie verwijdert Van de Beek 
zich radicaal van Pannenberg, wanneer die stelt dat de opstanding van Jezus de godheid van God bevestigt. 
(Cf.: Van de Beek, Toeval of schepping? 41.) 
110 Van de Beek, De kring om de Messias, 112. Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 264-265. Binnen de 
relativiteit van de historie is het onmogelijk een finaal oordeel te vellen: ‘Men mag vertrouwen op Christus 
als degene die ons over de grenzen van het historische bestaan heendraagt, maar dat wil niet zeggen dat men 
zelf het totaal kan overzien.’ (Ibid., 265.) 
111 Van de Beek, De kring om de Messias, 21. 
112 Cf.: Ibid., 19-24. Van de Beek is hier onder andere met Marquardt in discussie die van hem verschilt in 
de interpretatie van de werkelijkheid van kruis en opstanding. Van de Beek stelt ondermeer: ‘De erkenning 
van Gods komen in de geschiedenis als de gekruisigde is dus niet, zoals Marquardt (1988: 143) stelt, het 
entreebiljet voor de kerk tot de geschiedenis, maar juist het einde van de geschiedenis, waardoor de kerk als 
lichaam van Christus in de wereld niet anders kàn zijn dan als schapen ter slachting geleid. Juist de 
erkenning dat alles volbracht is, behoedt de kerk voor streven naar macht om nog iets te bereiken. We 
hoeven niets meer te bereiken, want we zijn al verloren voor de wereld en de wereld heeft haar einde en 
doel al bereikt in Christus.’ (20)  
113 De verwijzing naar Openbaring 5 dat het Lam het geheim van de geschiedenis ontvangt, keert in 
verschillende publicaties van Van de Beek terug. Cf.: Van de Beek, Schepping, 172-173, 315. Van de Beek, 
Jezus Kurios, 118, 158. Van de Beek, De kring om de Messias, 61. 
114 Van de Beek duidt deze gekwalificeerde tijd met de term kairos en verwijst hiermee naar Rom.8:18. Cf.: 
Van de Beek, De kring om de Messias, 20, 94, 311. Cf.: ‘De verrijzenis is niet van deze wereld. Bij deze 
aeon hoort het lijden van deze aeon’. (Van de Beek, 'Zoon van God,' 4.) 
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Beek vergelijkt - onder verwijzing naar Paulus - de geschiedenis met een zwangerschap. De 
geboortepijnen kunnen heel lang duren, maar alles is gericht op en valt in het niet bij dat 
ene moment van de geboorte.  
 

‘Het openbaar worden van de kinderen Gods vindt plaats in tijdscategorieën die een gewone 
geboorte ver overstijgen. Toch mag ons dat er niet toe brengen om de tijd na Christus als 
kwalitatief identiek te zien met de tijd daarvoor, evenmin als de tijd van de geboorte 
kwalitatief identiek is met de tijd van de zwangerschap, en beide geheel verschillend zijn 
van het kind dat is geboren en leeft in het licht.’115  

 
Vanuit deze tweedeling tussen aardse en eschatologische werkelijkheid die is ontstaan door 
de opstanding van Christus als einde van de geschiedenis, komt Van de Beek tot zijn 
karakteristieke beschouwing van deze aardse werkelijkheid: het is vandaag niet goed en het 
wordt morgen niet beter. Het kan ook niet beter worden, want alles is reeds voltooid in 
Christus. De geschiedenis is ten einde en kan geen werkelijke voortgang meer hebben. Wie 
het rijk van God op aarde wil vestigen vervalt in heidendom en maakt het christendom tot 
ideologie. De geschiedenis van de lijdende Heer ontmaskert tevens de aardse geschiedenis 
die zo vaak geschreven lijkt te zijn door de machthebbers. Het koningschap van Jezus als 
de lijdende knecht zet de aardse verhoudingen op zijn kop en plaatst alles onder het oordeel 
van het kruis. God openbaart zich in de geschiedenis sub contraria specie. Hij is ook de 
God die te veel vraagt van zijn mensen, juist van hen die hij verkiest tot het lijden. En 
niemand kan zich tegenover hem verontschuldigen. Israël was geroepen om hem te dienen, 
maar deze roeping was te zwaar. Ze kunnen hun woord niet gestand doen en lijden daarom 
vanwege hun eigen schuld.116 In Israël wordt zo ook duidelijk hoe het met de wereld 
gesteld is. Maar tevens blijkt de genade die in de incarnatie besloten ligt, namelijk dat God 
zelf als slaaf en Heer tegelijk datgene op zich neemt wat hij in de geschiedenis heeft 
gevraagd van zijn mensen, om zo de geschiedenis tot haar einde te brengen.117 Juist in hun 
ongeloof vertegenwoordigen de Joden ook vandaag nog de genade van God. Van de Beek 
stelt:  
 

‘Als Paulus dus zegt dat de Joden onbekeerd zullen blijven, heeft dat niet te maken met een 
soort scenario in de tijd, maar is dat een theologisch oordeel. Zodra er geen heidenen meer 
zijn aan wie gezegd moet worden dat God goddelozen rechtvaardigt, is er geen reden meer 
om een ongehoorzaam volk te hebben. Dat is dan ook de voltooiing der geschiedenis.’118  

 
In die zin kan Van de Beek zeggen dat de geschiedenis nog geen einde heeft en dat de 
voltooiing nog uitstaat. Jezus moet nog wederkomen. Maar waar de verhouding tussen de 
huidige en de eschatologische werkelijkheid vaak wordt weergegeven in de termen ‘reeds’ 
en ‘nog niet’, maakt Van de Beek dus een kwalitatief onderscheid tussen de tijd vóór en na 
Jezus’ opstanding. Men leeft nu nog in de verborgenheid waarin Gods glorie in de gestalte 

                                                 
115 Van de Beek, De kring om de Messias, 312. Cf.: ‘Het verhaal van de opstanding spreekt niet alleen iets 
uit over Jezus, maar ook over de wereld. Als de opstanding der doden komt, is de tijd van de oude wereld 
voorbij. Het is afgelopen met deze aeon. God is bezig definitief in te grijpen. Als zo op het oog nog alles 
hetzelfde blijft, is dat alleen een kwestie van een tussenfase in het ene gebeuren van de apocalyptische 
omwenteling. Het is de tijd die aan mensen gegeven is om zich te bekeren, nu duidelijk is geworden dat de 
grote wending aanbreekt in Christus. We hebben nog éven tijd voordat de verhoogde Heer komt om te 
oordelen. (Van de Beek, Wonderen en wonderverhalen, 234-235.) 
116 Cf.: Van de Beek, De kring om de Messias, 127, 131, 360-361. 
117 Cf.: Ibid., 153. 
118 Ibid., 205. Cf.: 314. 
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van het kruis aanwezig is. Pas als de Joden zich hebben bekeerd, wordt Gods glorie 
zichtbaar en is de geschiedenis van God en zijn mensen werkelijk voorbij en breekt de 
eeuwige vreugde aan.119 Temidden van alle twijfel en het lijden dient de christen daarom te 
belijden: God leidt de geschiedenis, en de wereld is niet aan het toeval onderhevig, maar hij 
is door God geschapen.120 God is een God van mensen. Zijn geschiedenis is de 
geschiedenis van mensen en de geschiedenis van mensen, is de geschiedenis van God.121 

6.2.3 Schepping als kruisgang 

De gedachte dat het er niet beter op zal worden in de wereld, is reeds te vinden in Van de 
Beeks boek over de schepping uit 1996. Hij stelt dat dit werk met evenveel recht de titel 
Het einde van het optimisme had kunnen dragen.122 Waar in de scheppingsleer over het 
algemeen gesproken wordt over de heelheid van de schepping, klinkt bij Van de Beek 
wederom dat Gods presentie in de wereld besloten ligt in de paradox van het kruis, sub 
contraria specie. Vanuit de openbaring in Christus dient gesproken te worden over de 
gebrokenheid van de schepping en niet over haar heelheid.123 ‘Schepping’ is dan ook een 
theologische term die verwijst naar het geloof dat er een relatie is tussen God en de 
menselijke ervaringswereld en daarmee met de geschiedenis als geheel.  
 

‘Bij het spreken over schepping als wereldervaring in relatie met God, gaat het ten laatste 
om een uitspraak over God: hoe Hij onophoudelijk de kosmos, de wereld, ons leven draagt. 
Een scheppingsleer die zich beperkt tot het begin is uiteindelijk geen theologie, als 
articulatie van het belijden van een geloofsgemeenschap, maar natuurkunde of eventueel 
geschiedenis: “Hoe is het allemaal zo gekomen?”’124  

 
‘Schepping’ en ‘voorzienigheid’ vallen in deze optiek samen.125 God de Schepper is de God 
van de geschiedenis.126 Als het in het spreken over de schepping gaat over de relatie tussen 

                                                 
119 Cf.: Ibid., 314-315. ‘Als de Joden zich bekeren, dan is dat de wederopstanding der doden. Als Gods 
eigen volk Hem dienen zal met heel hun hart en met al hun kracht, dan is de ban die Jozua uitsprak bij zijn 
afscheid, gebroken. Dan is er geen wachten meer. Dan is er vervulling en glorie. Dan is de geschiedenis van 
God en zijn mensen voorbij en alleen nog de onbegrensde vreugde van eeuwig leven. Omdat Israël tot 
zegen zal zijn voor alle volken en God de wereld zo lief heeft, moet Israël wachten. Israël wacht ter wille 
van ons. Dat is niet alleen wachten tot de heidenen christenen worden. Het is vooral wachten tot de 
christenen leren te sterven met hun Heer. Steeds weer is het kwalitatieve belangrijker dan het 
kwantitatieve.’ 
120 Van de Beek, Toeval of schepping? 247. 
121 Van de Beek, Waarom? 337. 
122 Van de Beek, Schepping. 
123 Ibid., 47. Van de Beek verwijst hier andermaal naar Luther. Cf.: Van de Beek, Toeval of schepping? 43, 
53. 
124 Van de Beek, Schepping, 51. Zoals eerder gezegd is het scheppingsgeloof volgens Van de Beek 
grondeloos. Hier stelt hij dan ook: ‘Het gaat er dus niet om waarom we de wereld in relatie met God 
zouden zien, maar dat we dat doen.’ (58) Of de schepping contingent is, vindt hij dan ook geen interessante 
vraag. Cf.: ‘Ik heb niet te maken met de mogelijkheid of de wereld ook niet had kunnen bestaan. Ik heb 
alleen te maken met de werkelijkheid dàt de wereld bestaat. Of het ook anders had gekund weet ik niet, en 
het interesseert me eigenlijk ook niet. Wat me wel interesseert is, dat ik God dank om deze wereld – en om 
mijzelf en mij verheug in mijn relatie met God en al zijn schepselen, ook als ik soms met Hem en met de 
hele wereld overhoop lig.’ (Van de Beek, 'Een boek met prenten en verhalen,' 42.) Cf.: Van de Beek, Toeval 
of schepping? 54-55.  
125 Deze gedachte poneert Van de Beek onder verwijzing naar Arthur Peacocke. Schepping, evolutie en 
geschiedenis zijn op deze wijze samen te denken in termen van dynamiek en relatie. Cf.: Van de Beek, 
Toeval of schepping? 110-111.  
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God en de wereld, dan is volgens Van de Beek een scheppingstheologie zonder christologie 
onmogelijk.127 De nieuwtestamentische beelden van Jezus als scheppingsmiddelaar en de 
Logos, acht hij niet de meest gelukkige om de relatie tussen Jezus Christus en de schepping 
aan te geven, omdat het gevaar aanwezig is dat Jezus dan een ondergeschikte positie 
inneemt ten opzichte van God de Schepper of dat ‘God’ een soort hoogste concept van 
eenvoud wordt en los komt te staan van het leven en de geschiedenis. Wanneer God 
werkelijk trinitarisch gedacht wordt, dient echter gezegd te worden dat het gaat om Jezus 
als Schepper. ‘De schepping is geen ander initiatief, geen andere overweging van God dan 
de redding. Het is een en dezelfde, de ene God die tot de wereld komt, reddend en 
scheppend.’128 De vraag hoe Jezus tevens historische persoon in de geschiedenis kan zijn, 
als ook de Schepper van de wereld, beantwoordt Van de Beek met een verwijzing naar het 
extra calvinisticum.129 In dit verband wil hij daarmee uitdrukken, dat Jezus volledig deel 
uitmaakt van de schepping en tegelijkertijd Heer van de schepping is.130 
Op grond van Christus’ scheppingsheerschappij en de belijdenis dat alles geschapen is door 
het Woord dat de Wijsheid is, kan worden geloofd dat de wereld niet aan de chaos 
onderhevig is. Jezus is als de Verrezene in heerlijkheid ook het Hoofd van de schepping.131 
Reeds in deze publicatie spreekt Van de Beek over de tweedeling tussen de aardse 
werkelijkheid en de opstandingswerkelijkheid die niet behoort tot deze wereldorde. Vanuit 
het perspectief van de opstanding kan gezegd worden dat de schepping in het teken staat 
van Christus’ glorie en in het teken van het leven. Hij stelt: ‘De wereld draagt kabod, doxa. 
In de glans van de wereld herkennen wij de glans van Gods majesteit in Christus.’132 Deze 
glorie is echter onlosmakelijk verbonden met het kruis:  
 

‘Zijn glorie is niet ongenuanceerde macht en glans, maar de macht die gedragen wordt door 
de gehoorzaamheid tot de dood en de glans die weerspiegeld wordt in de tranen. Als we de 

                                                                                                                            
126 A. van de Beek, Te veel gevraagd? - Israël in het christelijk denken (Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 
2004), 116. 
127 Cf.: Van de Beek, Schepping, 155. En p. 263 voor de relatie tussen pneumatologie, christologie en 
scheppingsleer. De openbaring in Jezus Christus is het uitgangspunt. Cf.: ‘Theologisch betekent dit dat ik 
geen zelfstandige scheppingsleer of pneumatologie kan ontwikkelen. God is één en als Hij gesproken heeft 
in Jezus, dan kun je niet over Hem gaan spreken als Schepper zonder met de openbaring in Christus 
rekening te houden.’ (Van de Beek, Toeval of schepping? 235.) 
128 Van de Beek, Schepping, 164. Cf.: Van de Beek, Toeval of schepping? 173. 
129 Cf.: ‘Als vanzelf dringt zich nu de vraag op hoe het mogelijk is dat een persoon in de wereld, in de eerste 
eeuw van onze jaartelling, de Schepper kan zijn van de wereld. Het meest uitgewerkte antwoord op deze 
vraag is te vinden in het zogenaamde extra calvinisticum. … De betekenis hiervan is dat in Jezus God voluit 
aanwezig is. In Hem woont de volheid der godheid lichamelijk. Tegelijk wordt zijn godheid niet door zijn 
zichtbare verschijning beperkt.’ (Van de Beek, Schepping, 160.) Cf.: Van de Beek, Toeval of schepping? 
173-174. 
130 Cf.: ‘Hij is geen Homo christus, zelfs niet Homo sapiens christus, maar als Homo sapiens sapiens is Hij 
de Christus.’ (Van de Beek, Toeval of schepping? 177.) 
131 Met deze opvatting keert Van de Beek zich tegen de wijze waarop men sinds de Verlichting veelal over 
God en de schepping heeft gesproken in de lijn van Descartes en Spinoza Cf.: ‘Toch treedt juist in de 
godsleer van Descartes, Spinoza en de Aufklärung de omkeer die heeft plaats gevonden, aan het licht. Want 
God is hier niet het subject dat in vrijheid de mens, de natuur schept, maar de laatste samenhang van het 
door de menselijke rede geconstrueerde model. Eerst construeren zij een model dat de ervaring van de 
natuur ordent. Deze orde noemen zij de rede of de natuur en vervolgens verklaren zij deze identiek met 
God. God is dus predikaat van de orde. Het is: de natuur ofwel God. Eigenlijk is het woord ‘God’ een 
overbodig woord.’ (Ibid., 16.) Cf.: Van de Beek, Toeval of schepping? 180. 
132 Van de Beek, Schepping, 170. Van de Beek houdt zelfs een pleidooi voor de esthetica, iets waarvoor in 
de protestantse traditie weinig plaats is naar zijn mening. Cf.: Van de Beek, Toeval of schepping? 181. 
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schepping zien als schepping van de gekruisigde, dan betekent dit, dat niet de ongeremde 
machtsaspecten van de schepping haar eigenlijke wezen uitmaken.’133  

 
In dit kader spreekt Van de Beek eveneens over de wonderen en tekenen die Jezus deed: 
‘Ook bij de tekenen gaat het om geen ander evangelie, dan dat de verhoging van de 
Mensenzoon de verhoging aan het kruis is. De ware heerlijkheid van God is van een andere 
orde dan de heerlijkheid van deze wereld.’134 Daarom weerspreekt Van de Beek de 
mogelijkheid om de verheerlijkte Christus uit de evolutie op te laten komen of hem te zien 
als de ideale mens. Hij verzet zich tegen de wijze waarop binnen de moderne theologie 
evolutie en schepping vaak samen worden gedacht in het vooruitgangsdenken en de idee 
van een elevatie van de schepping naar haar volmaaktheid, zoals Berkhof volgens hem 
betoogt. Hier keert ook zijn kritiek terug ten opzichte van bepaalde interpretaties van 
Christus als scheppingsmiddelaar: ‘Meestal wordt het scheppingsmiddelaarschap van 
Christus uitgelegd in termen van vooruitgang: Hij gaat de rest van de kosmos vooruit, opdat 
wij Hem als mensheid zullen volgen. Voor alles heeft zijn scheppende macht echter te 
maken met wat de wereld van voor haar grondlegging reeds is in Hem: in het licht van de 
heerlijkheid van God.’135  
Tegenover dit ‘optimisme’ plaatst hij met kracht het perspectief dat de Schepper de 
Gekruisigde is. Bij gevolg draagt de wereld zijn kruis achter hem aan. En dit is reeds vanaf 
de grondlegging van de wereld het geval, aangezien alles door Christus is geschapen. Kruis 
en schepping horen onlosmakelijk bij elkaar. Elke nieuwe dag maakt duidelijk dat de 
schepping zucht in barensnood en gebukt gaat onder het lijden. Dat kan ook niet anders, 
want de schepping draagt het beeld van haar gekruisigde Heer.  
De schepping is volgens Van de Beek door God onderworpen aan de vergankelijkheid en 
ze moet haar weg gaan tot de dood toe. Slechts dwars door de dood heen is er werkelijk 
leven mogelijk. Alleen door het lijden komt de schepping tot haar doel in Christus. Dit 
betekent, dat de schepping alleen ‘goed’ genoemd kan worden, indien daarmee ‘de 
goedheid van het kruis’ wordt bedoeld. De Bijbel kent geen tijd waarin de schepping 
volmaakt was en er is dus ook geen ‘verloren paradijs’. De Gekruisigde heeft de wereld 
geschapen en daarom is de blijdschap van de schepping de blijdschap van het kruis, ‘waar 
in het diepste lijden verzoening plaatsvindt’.136 Van de Beek zegt:  
 

‘We hebben meer nog de neiging te denken dat de wereld ooit als zuivere gestalte, als 
vormsel van Gods handen bestaan heeft, zonder kruis en zonder brandende Geest. We 
denken zelfs dat dat de echte schepping was. Dan moet je even radicaal als Noordmans 
zeggen: “Dat is dus niet de schepping.” Elke gestalte is geschapen met het oog op het kruis, 

                                                 
133 Van de Beek, Schepping, 171. 
134 Van de Beek, Wonderen en wonderverhalen, 118. 
135 Van de Beek, Schepping, 170. Berkhof heeft er volgens Van de Beek moeite mee om de lijdende wereld 
als schepping te zien en tekent haar daarom ten onrechte als een harmonieuze werkelijkheid zonder zonde, 
lijden en dood. (173) Eerder al wees Van de Beek de evolutionistische gedachten van Teilhard de Chardin 
af. (165) Ook Van Ruler is te optimistisch en hij leert volgens Van de Beek een theologia gloriae voor de 
schepping. (174) Cf.: Van de Beek, Toeval of schepping? 181-182. 
136 Van de Beek, Schepping, 202. ‘Het is de blijdschap die bevochten wordt aan de rand van de afgrond. 
Alleen heel even mogen we soms met de rug naar de afgrond staan en de wolkeloze hemel aanschouwen. 
Maar het is slechts een moment. Want met de rug naar de afgrond staan is levensgevaarlijk. Je kunt hem 
beter in het oog houden. Slechts met zicht op het kruis is het leven geen halsbrekende toer, waarin je 
blindelings je in het niets stort.’ 
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omdat alles geschapen is met het oog op en door Christus. De gestalte is er voor de 
gebrokenheid en krijgt daarin pas zijn ware gestalte. Zo schept God de wereld.’137 

 
De wereld is onderhevig aan de vergankelijkheid en de geschiedenis toont geen werkelijke 
vooruitgang. Het leven wordt veeleer geregeerd door ‘de wet van behoud van ellende’.138 
Hoeveel vooruitgang de mens ook meent te boeken, de wereld houdt een keer op te bestaan. 
Van de Beek breekt dan ook met de theologie van de tweede helft van de twintigste eeuw 
die de komst van het koninkrijk van God in de geschiedenis centraal stelde en dit als het 
doel van de schepping bestempelde. Deze voorstelling hangt volgens hem samen met het 
moderne wereldbeeld.139 Gods koninkrijk is echter van een andere orde en daarom kan het 
niet in het verlengde liggen van de aardse geschiedenis. God is buiten de tijd en de ruimte 
en tegelijkertijd kan hij op een zeer specifieke plaats en een concreet moment aanwezig 
zijn. Van de Beek verwijst wederom naar de idee van het extra calvinisticum om deze 
verhouding van God tot de aardse categorieën van tijd en ruimte te verduidelijken. Het 
koninkrijk van God moet dan noch immanent aan de geschiedenis worden gedacht, noch in 
het verlengde van de geschiedenis. Er is veeleer sprake van een breuk tussen de 
geschiedenis en het eschaton. Het rijk van God is van een andere orde en bevindt zich 
buiten het continuüm van tijd en ruimte.  
Het heeft dan ook geen nut om binnen dit continuüm naar vooruitgang te streven. Volgens 
Van de Beek is de mens - en alles wat is - een dergelijk streven naar een hoger doel van 
nature vreemd. Alles is onderhevig aan de wet van de traagheid en verandering treedt pas 
op in relatie tot externe krachten. De mens heeft de moed om simpelweg te zijn en wat hij 
zoekt is een probleemloos bestaan waarin hij gewoon mens kan zijn. Theologisch gezien 
ligt dit niet veel anders. De gelovige is gericht op een bestemming bij God. Maar juist het 
geloof in God de Schepper leert dat de mens eerder naar zelfbevestiging dan naar 
zelfrealisatie zoekt.140 Juist het gegeven dat het bestaan niet noodzakelijk is, maakt dat het 
leven goed is zoals het is, want het is door God gewild.  
Van de Beek benadrukt de gratuïteit van het bestaan: het is door God gegeven. Dit geeft 
een zekere mate van ontspanning aan het leven die de mens tegelijkertijd ook nodig heeft 
om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen.141 De mens wordt dus niet opgeroepen tot 
oppervlakkig genieten, maar tot een mystiek bestaan dat gevormd wordt door zowel het 
schouwende als het werkende leven. ‘Mystiek is geen wereldmijding maar de beweging van 
het werken naar de sabbat en van de sabbat naar het werken. Waar de mystiek verdwijnt, 

                                                 
137 Ibid., 182. Cf.: Van de Beek, Gespannen liefde - De relatie van God en mens, 79-83. Van de Beek, 
Toeval of schepping? 182-185, 188-193.  
138 Mede vanuit deze constatering ziet Van de Beek ook niet zoveel heil in de idee van ‘intelligent design’. 
‘De natuur is vol wreedheid. De natuur is vol verspilling. De natuur is vol verderf en dood. Zo is ook de 
menselijke geschiedenis. Als we naar de mens kijken, dan kunnen we nauwelijks van intelligent design 
spreken. Er is een bepaald soort intelligentie, maar die is niet in evenwicht met de totale samenhang.’ 
‘Theologisch gezegd: zonder oplossing van de theodiceevragen is de theorie van intelligent design niet 
draagkrachtig.’ (Van de Beek, Toeval of schepping? 223-224.) 
139 Cf.: Van de Beek, Schepping, 208. Cf.: Van de Beek, 'Antiochië en Alexandrië in Leiden,' 21. 
140 Maar zelfs met het woord ‘zelfbestemming’ lijkt te veel gezegd, getuige hetgeen Van de Beek later 
schrijft: ‘Wie in Christus is, streeft niet naar zelfbevestiging en zelfvoldoening. Wie in Christus is, is vrij 
voor de liefde, die alles verdraagt, alles hoopt, alles gelooft, alles bedekt (1 Kor. 13:7).’ (A. van de Beek, 
Hier beneden is het niet - christelijke toekomstverwachting (Zoetermeer: Meinema, 2005), 52. 
141 Cf.: Van de Beek, Schepping, 242-244. De ontspanning en de verantwoordelijkheid komen samen in het 
volgende citaat: ‘Wij zijn niet noodzakelijk voor God, niet in onze offers, niet in onze gaven, niet in 
onszelf. Het is alleen zijn goedheid, dat Hij ons de ruimte geeft. En Hij vraagt van ons, dat wij dan ook 
elkaar de ruimte geven, dat wij het leven van elkaar willen en in rechtvaardigheid het leven van de ander 
niet breken.’ (Ibid., 244.) 
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verliest de schepping zich in de eindeloze activiteit van het proces dat zij zelf is, verliest zij 
haar gratuïteit en verwordt zij van schepping tot godloze natuur.’142 De schepping loopt 
volgens Van de Beek uit op de eeuwige sabbat en de wereld is hierop de voorbereiding. De 
aardse werkelijkheid is de opmaat tot de eeuwigheid. Dat is de intrinsieke waarde van het 
leven, wat meteen betekent dat het niet gericht is op een hoger doel.  
Net zoals Noordmans’ scheppingsleer vaak in verband is gebracht met de positie van 
Marcion, is dit ook bij Van de Beeks opvattingen het geval.143 Hij stelt echter  dat het wel 
dìt leven is dat verheerlijkt zal worden. In al zijn relativiteit is het concrete leven de moeite 
waard en het komt er voor de mens ook op aan om in dit leven in gehoorzaamheid aan God 
te leven. Van de Beek zoekt zo het ‘juiste midden’ om aan het aardse een bepaalde waarde 
toe te kunnen kennen. Hij bezegelt deze waarde in de aanname dat er een zekere 
continuïteit is tussen het aardse leven en het leven in het koninkrijk van God. Ondanks de 
radicale breuk die hij aanneemt tussen deze en de verheerlijkte werkelijkheid, stelt hij dat 
het de concrete mens is die in zijn schepselmatigheid verheerlijkt wordt. ‘Wij loven Hem, 
niet met ongedaanmaking van onze geschiedenis, maar met onze volle geschiedenis 
meegenomen in zijn koninkrijk. Want wie zijn wij zonder onze geschiedenis?’ 144 
Tevens legt hij de nadruk op de lichamelijke verheerlijking, om zo ook elke kritiek van 
docetisme en gnostiek teniet te doen. De lichamelijkheid drukt het onderscheid tussen 
Schepper en schepsel het meest expliciet uit. De opstanding van het lichaam behoort tevens 
tot het oergeloof van het christendom en is ook verbonden met de gedachte dat God recht 
doet aan de mens die hij geschapen heeft.145 Van de Beek verwoordt zijn geloof in de 
lichamelijke opstanding als volgt:  
 

‘Het onderscheid tussen God en mens blijft ook gehandhaafd in het eschaton. De mèns 
ontvangt het eeuwige leven. Het is niet het goddelijke leven dat uit het lijden van deze 
materiële wereld weerkeert in het goddelijke wezen. Toch kan de apostel zeggen dat wij de 
goddelijke natuur deelachtig worden. Dat wil niet zeggen dat we goden worden. Het gaat 
om het deelhebben aan het goddelijke leven. Hier is de gedachte van de communicatio 
idiomatum volledig op zijn plaats. Wat God toebehoort wordt aan de mens geschonken, 
zonder dat de mens ophoudt mens te zijn.’146  

 
Voor het aardse leven betekent dit dat de gelovigen in de communicatio idiomatum 
kruisdragers zijn, in gemeenschap met de lijdende Christus en de om de schepping 
zuchtende Geest. Want slechts door het kruis is de verheerlijking van de schepping 
mogelijk. Van de Beek stelt dat de zonde ten volle bij de schepping hoort. ‘Het hoort bij de 
wereld die God schiep, dat er dingen zijn die Hij niet wil, die mensen niet willen, die 
niemand wil. Maar ze horen bij de toledot van hemel en aarde. Ze horen er net zo goed bij 
als verzoening erbij hoort.’147 De zonde moet dan ook niet zozeer tot de zondeval worden 

                                                 
142 Ibid., 244. 
143 Cf.: Ibid., 175-177. Van de Beek, Toeval of schepping? 186-187. 
144 Van de Beek, Te veel gevraagd? - Israël in het christelijk denken, 117. 
145 Cf.: Van de Beek, Hier beneden is het niet, 64-77, 81-82. 
146 Van de Beek, Schepping, 262-263. (Van de Beek verwijst hier naar 2 Petrus 1:4.) Naast het feit dat Van 
de Beek de idee van het extra calvinisticum integreert in vrijwel alle loci van de dogmatiek, zo keert in 
relatie hiermee ook telkens de gedachte van de communicatio idiomatum terug. 
147 Ibid., 316. Van de Beek stelt dat het infralapsarisme geen raad weet met de zonde van de wereld. Hijzelf 
kiest voor een supralapsarische positie en stelt: ‘Vragen rond almacht, vrijheid, zonde, verzoening kun je 
niet eenduidig oplossen. Je kunt ze ook niet tot elkaar herleiden. Ze horen bij het geleefde leven van mensen 
voor het aangezicht van God. Wie dat leven tot één formule wil herleiden, loopt onherroepelijk vast.’ (Ibid., 
316.) 
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herleid, zoals de schepping niet verwijst naar het begin, maar creatio continua is. Onder 
verwijzing naar Noordmans stelt Van de Beek dat de geschiedenis van de schepping de 
geschiedenis van de val is. De mens is daarmee een voortdurend vallend schepsel. Het 
hoort bij Gods schepping dat de dood er is en dat mensen zowel beulen als slachtoffers 
kunnen zijn en vaak zelfs beiden ineen.148  
Tegelijkertijd is de schepping in Gods hand en daarom niet aan de willekeur onderhevig. 
Van de Beek gebruikt zoals ondermeer Van Ruler de metafoor van het spel. Mensen 
kunnen de wereld met dodelijke ernst beleven, maar God speelt met de chaosmachten. Het 
leven binnen dit continuüm van tijd en ruimte is relatief en de ernst heeft dan ook niet het 
laatste woord. De mens moet zich ook niet te snel tot inzet van de schepping maken. God 
heeft alles geschapen, ook het pokkenvirus: ‘We moeten volstaan met de gedachte dat ook 
het pokkenvirus bij de door God gewilde schepping hoort, zij het met de ambiguïteit die in 
meerdere of mindere mate bij alle schepselen hoort, omdat het kwaad kwaad is en blijft, 
ook al keert God het ten goede en het kruis een kruis blijft, ook al is er opstanding der 
doden.’149  
Zo kan Van de Beek ook spreken van de eigen functionaliteit van schepselen: ze zijn er niet 
alleen tot Gods eer in de zin dat hij zich alleen al over hun bestaan verheugt, maar ze 
hebben ook een bepaalde functie in relatie tot de schepping als zodanig. God kan door 
andere schepselen zich aan de mens openbaren, bevrijdend werken, maar ook zijn oordeel 
uitspreken. En alles heeft zijn functie in Gods onderhouding van de schepping. ‘Pas in de 
wisselwerking van eigenheid en verbondenheid hebben alle schepselen zin. Zo zijn zij aan 
elkaar gegeven om er samen te zijn voor God, die hen gaf aan Zichzelf en Zichzelf gaf aan 
hen.’150 Door de eigenheid van de schepping en ook van de mens te erkennen, wil Van de 
Beek zeggen dat ‘de schepping meer is dan de christologie van het kruis’. Mensen kunnen 
elkaars bestaan ook verrijken door als zichzelf een gave te zijn in het leven van anderen. 
Maar ook dan stelt hij: ‘De rijkdom van het waarachtige leven is bij de gekruisigden van de 
wereld. Zij weten wat de schepping is.’151  
Voor Van de Beek wordt de gehele schepping gekenmerkt door een grote mate van 
ambiguïteit en hetzelfde geldt navenant voor een theologie van de schepping. Maar 
tegelijkertijd belijdt hij God als de Schepper die trouw is aan wat zijn hand begon en die al 
het lijden en de dood zelf heeft gedragen. Daarom besluit hij zijn scheppingsleer met de 
volgende belijdenis:  
 

‘Een christelijke theologie van de schepping is nooit eenduidig. Want ze is van het begin tot 
het einde een theologie die betrokken is op Christus. Daardoor snijdt door iedere gestalte 
het zwaard van zijn kruis. En tegelijk blijkt elke snede van het zwaard te gaan door de 
gestalte die vlees van zijn vlees en been van zijn been is. Dat is het leven in de schepping 
van God voor Gods aangezicht. Het is leven in Christus. Hij is het door wie en tot wie en uit 
wie alle dingen zijn. Hem zij de lof in der eeuwigheid. Amen.’152 

                                                 
148 Cf.: Ibid., 341. 
149 Ibid. Van de Beek zegt onder meer: ‘Het bestaan van het virus was een kruis voor mensen. Het droeg in 
niet onbelangrijke mate bij aan het ervaren van de wereld in het beeld van de Gekruisigde. Afsterven aan 
deze wereld en je kruis dragen in de verwachting van het nieuwe leven en het dodelijke virus hebben een 
evidente relatie. Zo droeg het pokken virus actief bij aan de mensenwereld als wereld in het licht van de 
Gekruisigde die haar Heer is.’ (Ibid., 340.)  
150 Ibid., 345. 
151 Ibid., 372. 
152 Ibid., 445. 
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6.2.4 De toekomst als oordeel 

In de eschatologie komen de reeds hierboven gezegde dingen over Jezus Christus, de 
geschiedenis en de schepping samen. In zijn werkje Hier beneden is het niet zoekt Van de 
Beek aansluiting bij het bijbels-theologisch spreken en het belijden van de vroege 
christenen. Karakteristiek voor dit belijden is volgens Van de Beek de opvatting, dat Jezus 
Christus in de geschiedenis is gekomen om te richten. In de eschatologie staat het oordeel 
centraal. Boven alles moet volgens hem vaststaan dat God een rechtvaardig God is en dat 
hij daarom ook de God van het oordeel is. Hij veroordeelt de wereld tot in haar diepste 
wezen. Maar dit oordeel velt hij aan het kruis op Golgotha waar het oordeel wordt gedragen 
door Jezus Christus. ‘God heeft zijn oordeel uitgesproken over Jezus in wie Hij zelf in ons 
midden is gekomen. Dat is de kern van het christelijk geloof. Het is de kern van de 
christelijke godsleer. De godsleer is niet gefundeerd in een algemene natuurervaring, maar 
in een daad van God.’153 God stelt zichzelf schuldig en blijft zo zijn schepping trouw door 
zich met haar in het oordeel te vereenzelvigen. Op Golgotha komt de wereld tot zijn einde. 
Hij is veroordeeld en er is geen mogelijkheid meer tot verbetering.154   
Van de Beek stelt dat op Golgotha het laatste oordeel heeft plaatsgevonden. De Schepper 
zelf is ter dood gebracht en de mensheid en de aarde zijn veroordeeld.155 Jezus’ leven en 
dood zijn dan ook het einde van de geschiedenis. Slechts de tijd voor de komst van Jezus 
kan bestempeld worden als werkelijke geschiedenis. Hij kwam in de volheid van de tijd. 
Daarmee is de tijd afgelopen. Daarna is er slechts sprake van kairos, van de eenmalige 
gebeurtenis van het komen van Christus.156 Volgens Van de Beek spreekt het Nieuwe 
Testament dan ook niet van een wederkomst, maar is het komen van Christus als voltooiing 
van de wereld één gebeurtenis. We leven in de crisis van de uitgestrektheid van het oordeel. 
Hij stelt:  
 

‘Wij beleven nu de geboorte van de nieuwe aarde. De tijd van het wachten is definitief 
voorbij. De tijd van nu is in niets meer te vergelijken met de aflopende tijd van vóór 
Christus’ komen. Wij zijn deelnemers in de komst van het koningschap van God. Dat zijn 
wij niet door driftig tekenen van het koninkrijk te willen oprichten. We zijn het doordat het 
aan ons gebeurt. Kinderen die geboren worden, doen hun geboorte ook niet zelf. Het 
overkomt hen. Ons overkomt het eeuwige leven en we gaan door de nauwe poort met 
Christus mee naar zijn heerlijkheid.’157 

 
Het koninkrijk van God is dus sinds de opstanding van Jezus al midden onder ons. Het 
heeft dan ook geen enkele zin om tekenen van het rijk op te willen richten. Het kan ook 
niet. Op Golgotha sprak Jezus uit: ‘het is volbracht’ en daarmee is de wereld voltooid. In de 
opstanding van Christus is de opstanding van de doden aangebroken.158 Christenen zijn dan 

                                                 
153 Van de Beek, Hier beneden is het niet, 108. Cf.: ‘De Here der heerlijkheid draagt de vloek van een 
irreparabel onrechtvaardige schepping. Die is zo irreparabel, dat Hij eraan sterft, als een geëxecuteerde. Hij 
heeft de zonde der wereld gedragen en dat was zijn doodvonnis. Zo diep reikt de zonde. Zo diep reikt het 
onrecht van de wereld. Toen God recht deed, werd Hij zelf geoordeeld. Wie daar niet aan wil, probeert iets 
van de schepping te handhaven.’ (Ibid., 109-110.) 
154 Cf.: Ibid., 40. 
155 Cf.: Ibid., 109. 
156 Cf.: Ibid., 29. 
157 Ibid., 30. 
158 Cf.: Ibid., 34. Elders zegt Van de Beek over de opstanding: ‘Het is niet een inspiratie voor ons leven om 
tot een betere vorm van menselijk samenleven te komen, maar het is een dringende waarschuwing op te 
staan uit de doden, want de dag is verschenen. En deze dag is niet het morgenrood van de Aufklärung, zelfs 
niet – al komt dat er tenminste iets dichter bij – het morgenrood van de sociale omwenteling in de wereld, 
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ook vreemdelingen op aarde. Zij belijden dat ze midden in de dood liggen en doen daarom 
afstand van elke vorm van prestatie of zelfontplooiing. Het gaat om de oriëntatie op het 
ware leven in Christus. Wie in Christus is, behoort tot de nieuwe schepping. Vandaar ook 
dat Van de Beek ronduit zegt: ‘Hier beneden is het niet’. Met deze uitspraak uit hij kritiek 
op de nadruk die de naoorlogse theologie heeft gelegd op het aardse bestaan. Daarom stelt 
hij:  

‘Het zou ook voor de aarde heel heilzaam zijn, als we ons realiseren dat de hemel elders is 
en we genoeg hebben om op aarde aardse mensen te zijn en naar een zeker evenwicht tussen 
de mensen te streven, die nooit beter worden dan ze zijn. Daarom moeten we in de kerk 
weer meer over de hemel gaan spreken, niet als een ruimtereis in het scenario van een 
fundamentalistische eschatologie, maar als Gods werkelijkheid die onze tijd en ruimte, die 
ook al ons verstand te boven gaat. Het is de werkelijkheid die God bereid heeft voor die 
Hem liefhebben.’159 
 

Het geloof in de hemel heeft ook een keerzijde. Als God rechtvaardig is, dan moet er 
werkelijk recht gedaan worden aan de slachtoffers van de geschiedenis.160 Wie bij de oude 
wereld hoort, valt onder het oordeel. Ook hierover is de vroegste christenheid duidelijk en 
Van de Beek meent niet anders te kunnen dan dit belijden eveneens over te nemen. Scherp 
stelt hij de vraag of men moet hopen op een liefdevolle Vader of op een God die recht doet. 
Tegen de achtergrond van de roep van de rechtvaardigen om gewroken te worden en het 
bloed van de martelaren in de Vroege Kerk meent hij dat een laatste oordeel en een hel 
moeten worden verondersteld: ‘We mogen zelfs niet hopen dat de hel leeg is, want dan zou 
er geen recht gedaan worden.’161 En net zozeer als Van de Beek de lichamelijkheid 
benadrukt bij de opstanding tot Gods heerlijkheid, stelt hij dat ook de verworpenheid de 
gehele mens in zijn lichamelijke bestaan betreft.162  
De ernst van dit oordeel mag niemand ontgaan, ook de kerk zelf niet. Van de Beek wijst 
erop dat van oudsher de oordeelsprediking in de eerste plaats tegen de christenen zelf was 
gericht. In het kader van de christelijke toekomstverwachting schenkt hij dan ook 
bijzondere aandacht aan de sacramenten van doop en avondmaal. Doop, geloof en 
wedergeboorte horen bij elkaar en duiden op een totale kosmische omwenteling. Het is de 
overgang van de dood naar het leven in het koninkrijk van God. De doop is de doorgang 

                                                                                                                            
maar het is de grote dag van de Heer, de dag des toorns, de dag van de wraak. Maar het is ook de dag van 
de bevrijding van de treurigen, van de rechtvaardigen, van hen die gebukt gaan onder het geweld der 
onderdrukkers en van de machten van het kwaad.’ (Van de Beek, Wonderen en wonderverhalen, 235.) 
159 Van de Beek, Ontmaskering, 86. Cf.: ‘Het klassieke hemelgeloof is in de twintigste eeuw verdacht 
geworden. Je durft er in een theologisch vertoog nauwelijks meer over te spreken. Negentien eeuwen lang 
had de kerk er geen enkele moeite mee. Ons werkelijk thuis is in de hemel bij God, waar Christus is.’ (Ibid., 
85.) 
160 Cf. Van de Beek, Schepping, 212. 
161 Van de Beek, Hier beneden is het niet, 94. Van de Beek zegt vervolgens: ‘In de wereld wordt geen recht 
gedaan. Op een rechtvaardig strafhof, dat alle daders hun verdiende loon geeft, hoeven we niet te rekenen. 
Zelfs al zouden de beulen worden opgehangen, daarmee is het leed van de slachtoffers niet uitgewist. Maar 
de beulen van de wereld worden zelden berecht. En de slachtoffers krijgen zelden hun recht. Daarom is het 
een zegen dat er een God is, die recht op aarde doet.’ Hij bestrijdt hier onder andere de positie van Berkhof, 
die de hoop uitspreekt dat de hel uiteindelijk leeg zal zijn. (Ibid., 91)  
162 Cf.: ‘Eeuwige straf is een eeuwig bestaan dat God niet wil, met een lichaam dat Hij afgrijselijk vindt. Als 
je Schepper je afgrijselijk vindt, kun je moeilijk je zelf mooi vinden. Zelfbeaming en de hel sluiten elkaar 
uit. De hel, dat is weten dat je niet aanvaard bent, zonder dat te kunnen aanvaarden en zonder eraan te 
kunnen ontsnappen. Daar vindt elke zelfontplooiing haar einde. Is het een wonder dat de hel en de 
moderniteit elkaar moeilijk verdragen?’ (Ibid., 96.) 
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naar de nieuwe schepping.163 Voor hen die tot de nieuwe schepping behoren, eindigt de 
geschiedenis van de wereld met het hemelse bruiloftsmaal. Zij gaan in tot het echte leven 
dat deelheeft aan Christus. De gemeenschap van de gelovigen ontmoet Christus zoals een 
bruid haar bruidegom. Deze hemelse bruiloft wordt nu al gevierd ‘achter de sluier van de 
geschiedenis’. In de aardse werkelijkheid wordt het avondmaal gevierd als de volle 
deelneming aan de eeuwige maaltijd van de liefde, echter in de verborgenheid van het 
kruis. Van de Beek typeert het avondmaal als volgt: 
 

‘De wijn van het kruis is zuur. Maar het duurt niet lang meer. We hebben haast, geen tijd 
voor grote maaltijden. We volstaan met een hap brood en een slok wijn. Maar voor de 
geliefden van Christus is dit het grootste feest op aarde. Want Hij komt, en zijn komst is 
één. We zijn betrokken in de ene grote gebeurtenis van Gods bevrijding en vieren zijn 
liefde. Dat is het einde.’164 

 
Het gaat in de eschatologie dus niet om jaartallen en historische gebeurtenissen, maar het 
komt aan op de uiteindelijke relatie tussen God en mensen. ‘Het gaat niet om een scenario 
maar om de ultieme uitkomst van een relatie.’165 

 
6.3 Christus, het geslachte Lam heerst over de geschiedenis 

6.3.1 De Persoon van Jezus 

De grondgedachte van Van de Beeks theologie is dat het in het christelijk geloof gaat om de 
relatie met de persoon Jezus Christus.166 Jezus Christus is de openbaring van God bij 
uitstek. In deze persoon is God zelf in de wereld komen wonen, midden onder de mensen in 
hun geschiedenis. Daarmee is gezegd dat Jezus geen idee of een goed voorbeeld is maar 
evenmin ‘onze broeder’: Jezus is God in ons midden. Het christelijk geloof belijdt hem als 
Heer. En deze Heer is de gekruisigde, de vervloekte. Omdat het in het christelijke geloof 
gaat om deze concrete persoon van Jezus weerspreekt het in zijn kern iedere ideologie, 
aldus Van de Beek. De theologie dient dan ook te beginnen bij de christologie: dat is haar 
hart.167 Binnen de christologie legt Van de Beek vervolgens een zwaar accent op de 
incarnatie die hij strikt soteriologisch interpreteert. God zelf heeft het menselijke vlees 
aangenomen en hij heeft het menselijk bestaan gedragen. Jezus’ leven heeft geen betekenis 

                                                 
163 Cf.: Ibid., 57-58. 
164 Ibid., 126. 
165 Van de Beek, Te veel gevraagd? - Israël in het christelijk denken, 114. 
166 Cf.: ‘Dat is nu precies waar het in het christelijk geloof om gaat: dat Christus als persoon in ons leven 
komt en ons aanspreekt. (Van de Beek, Jezus Kurios, 182.) Daarom dient ook de christologie uit te gaan 
van de concrete persoon: ‘Een christologie gebaseerd op algemene begrippen lijkt mij onmogelijk. Zij zal 
voortdurend tekort doen aan het unieke van de persoon van Christus. Christologie zal, of die nu ‘van 
beneden’ of ‘van boven’ is, konkrete christologie moeten zijn, gebonden aan de konkrete persoon over wie 
het gaat.’ (Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 178-179.) 
167 Cf.: ‘Ook voor mij gaat het niet om de christologie, maar om de theologie. Maar juist de christologie is 
expressie van de theologie. Die is er zoals gezegd het hart van. Ik kan ook zeggen: Jezus is het gelaat van 
God. God gaat niet in zijn gelaat op – en toch is Hij zijn gelaat zelf. Zijn gelaat is de spiegel van zijn ziel 
die het leven is en als Geest ons omgeeft. Jezus is daarom niet mijn vriendje, maar de ontmoeting met de 
Eeuwige door wie alle dingen gemaakt zijn, die kwam tot het zijne om daarvoor verantwoordelijkheid te 
nemen.’ (Van de Beek, 'De verre of nabije God,' 23.) 
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in zichzelf, maar hij kwam ‘om ons en onze zonden’. Als een rode draad loopt deze 
interpretatie van de incarnatie door zijn werk Jezus Kurios heen.168  
De incarnatie is daarom tevens het oordeel van God over de wereld: het is mis met deze 
wereld.169 Hij moet gered worden. En er is een conflict tussen God en mensen en de mens 
kan zelf geen verzoening brengen. Maar in zijn liefde voor de wereld en zijn mensen maakt 
God zelf zijn handen vuil. Hij komt in deze wereld van materie en vuil om het menselijk 
bestaan te dragen tot de diepste diepte van zonde, schuld en de dood.170 God erkent de 
schuld van de mens als zijn eigen schuld: ‘Hij spreekt de vervloeking uit over zichzelf. God 
neemt alle verantwoordelijkheid van ons mensen op zich. Daartoe is God mens geworden: 
om zichzelf te vervloeken.’171 Maar dan geldt ook het volgende: 
 

‘Als God zijn schuld aanvaardt, wordt Hij op paradoxale wijze de rechtvaardige: Hij laat de 
mens niet in de steek. Hij neemt het voor hem op, ook als Hem dat alles kost. Zo wordt God 
de rechtvaardige in zijn oordelen, in zijn handelen. Gods rechtvaardigheid is niet een 
inherente eigenschap van het goddelijke wezen, waarbij we bij voorbaat zeggen dat alles 
wat God doet, rechtvaardig is. Gods rechtvaardigheid blijkt ten laatste in zijn houding 
tegenover een mens, in zijn grootheid om goddelijke schuld te erkennen. Deze God is onze 
God.’172 

 
Van meet af aan staat het komen van God in de wereld in het teken van het lijden. Heel 
Jezus’ leven is dan ook een lijdensgeschiedenis. Ook hier geldt weer: wie het bestaan van 
Jezus niet ziet vanuit het perspectief van het lijden, miskent volgens Van de Beek de 
werkelijkheid van de incarnatie. 
 

‘Als God in de wereld komt, dan komt Hij op de wijze van het lijden. Pure receptiviteit die 
alles ondergaat en niets uitsluit, ervaart onophoudelijk pijn, ontrouw, verzet, alles wat in 

                                                 
168 Cf: Van de Beek, Jezus Kurios, 20, 31, 33, 44, 65, 76, 79, 90, 96, 98, 116, 131, 133, 154, 169, 192, 274. 
(Opvallend genoeg komen de woorden ‘incarnatie’ of ‘vleeswording’ niet terug in het trefwoordenregister.) 
In een latere publicatie spreekt Van de Beek over de incarnatie in het kader van de eenheid van God en 
mens. ‘Zonder vleeswording, zonder Gods delen van het menselijke bestaan, zonder dat God zelf dood en 
oordeel draagt, is er geen eenheid van Hem en zijn mensen. Dan hoort Hij hooguit bij een mensheidsideaal, 
maar niet bij mensen van vlees en bloed, of zij nu heidenen zijn of Joden. Zonder vleeswording wordt de 
ban waarmee de profeten eindigden niet gebroken. … Zonder de doorbreking van de grens tussen Jood en 
heiden en dus tussen rein en onrein, kan er nooit volkomen eenheid zijn. Zonder deze kan de volheid Gods 
nooit openbaar komen, want God is één.’ (Van de Beek, Te veel gevraagd? - Israël in het christelijk 
denken, 88.) 
169 Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 184-185.   
170 Cf.: Ibid., 96. De opvatting dat God geen schone handen heeft, vinden we op meerdere plaatsen in Jezus 
Kurios. Binnen het christendom leven voortdurend tendensen om de incarnatie niet in al haar diepte te 
willen vatten en daarmee wordt ook de ernst van de zonde weersproken. Marcion en de gnostici willen een 
God met schone handen. Ook wanneer alle nadruk op de glorie van God valt en het beeld van God gelijk 
wordt aan ‘het gelaat van de Byzantijnse keizer’, gaat het mis. De transcendente God heeft het lijden tot in 
zijn uiterste consequenties aanvaard en is juist in deze nabijheid de mens vreemd en transcendeert hem op 
deze wijze. Juist hierin ligt de redding van de mens besloten. Deze gedachte is ook vreemd aan de Islam. 
Van de Beek stelt dan ook: ‘Voor mij als christen zijn God en mens veel meer verweven met het kwaad. 
Dat betekent dat God geen schone handen heeft. De klacht van Job over het beleid van ons bestaan is reëel. 
Daarmee wordt God zelf betrokken in het lijden en de schuld. In Christus neemt Hij dat expliciet op zich. 
Daarom is het volgens het christelijk geloof niet genoeg als God een profeet zendt om mensen te genezen 
van hun ongeloof, maar moet God zelf komen om hun verloren leven te dragen.’ (Van de Beek, Jezus 
Kurios, 275.) 
171 Van de Beek, Jezus Kurios, 155. 
172 Van de Beek, Rechtvaardiger dan God - Gedachten bij het boek Job, 92.  
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deze wereld mensen tot slachtoffer maakt, alles wat de eenheid en de liefde breekt. Het 
meest fundamentele wat God in de mensenwereld ervaart, is dat zij Hem niet moeten. God 
is in de wereld als de niet gewilde.’173  

 
Deze lijdensgeschiedenis loopt uit op de kruisiging. ‘God kruisigt zichzelf’, stelt Van de 
Beek. Op deze wijze doet hij recht aan zichzelf en aan de wereld.174 Aan het kruis geschiedt 
er verzoening doordat de persoon van Jezus alle zonde en schuld op zich neemt en hieraan 
sterft. Hier ligt de soteriologische spits van Van de Beeks christologie: ‘Het gaat in de 
christologie om bevrijding van de zonde die het centrum van het leven in de dood is’.175 
Voor de mens die Jezus wil volgen, klinkt in eerste instantie dan ook geen ethisch appèl, 
maar de oproep om zich met God te laten verzoenen. Dit betekent dat de gelovige Christus’ 
oordeel, zijn schuld en vloek en zijn dood aanvaardt als de zijne. De mens moet leren leven 
met deze God die geen schone handen heeft, maar tot vloek is geworden en de 
verantwoordelijkheid van de schuld heeft gedragen. In het midden van de dood valt dan 
Gods liefde te ontdekken.  
Deze gedachten zijn constitutief voor Van de Beeks geschiedenisbegrip. Het aardse bestaan 
is er niet beter op geworden sinds de komst van Christus, maar het is ontmaskerd in zijn 
schuld. Dáárom gaat het vandaag niet goed met de wereld en zal het morgen niet beter 
worden.176 Wie Gods liefde vanuit het midden van de dood ervaart, aanvaardt Gods oordeel 
over de wereld en zal zijn kruis dragen. De gelovige leeft als vreemdeling op aarde, want in 
het aardse leven is God de door de mens niet gewilde. Maar omdat er voor God geen plaats 
is, is er voor het leven als zodanig geen ruimte binnen de aardse werkelijkheid. Het leven in 
al zijn verschrikking is voor de mens slechts dragelijk omdat God in Jezus Christus de 
wereld en het bestaan gedragen heeft en draagt.177 Pas in de dood van de verzoening kan de 
ontmoeting tussen God en mens werkelijk gestalte krijgen.  
Van de Beek meent dan ook dat niemand zich enige illusies moet maken over een 
koninkrijk van God of een hernieuwde wereld van vrede en recht binnen de concrete aardse 
werkelijkheid.178 Jezus’ leven eindigt in het graf. Dat moet in alle nuchterheid worden 
geconstateerd. En in het oordeel aan het kruis sterft met Christus ook de wereld.179 Pasen is 
de bevestiging van Jezus’ kruisdood en betekent dat God in de opstanding het menselijke 
bestaan meeneemt uit de dood en het daaraan ontheft. De hel is volgens Van de Beek de 
eerste plek waar Pasen wordt gevierd. Met Pasen viert men dat het kwaad als zodanig is 
overwonnen, als ook het demonische in God.180 Daarom wordt met Pasen het einde ingeluid 

                                                 
173 Van de Beek, Jezus Kurios, 146. 
174 Cf.: Ibid., 155. 
175 Cf.: Ibid., 43. Van de Beek typeert verzoening als volgt: ‘De verzoening der zonden is dat God en mens 
samen sterven aan de schuld der wereld. Dat is in Christus geschied.’ (Van de Beek, Jezus Kurios, 157.) 
176 Deze opvatting herhaalt Van de Van de Beek in vrijwel al zijn publicaties. Cf.: ‘We streven niet naar een 
betere wereld. Want de toekomst van deze wereld is net zo vleselijk als haar heden en verleden. Het wordt 
dus morgen niet beter. Op het niveau van de tempora wordt het nooit wat. Op het niveau van de Heer is het 
reeds alles. En die twee moeten niet worden verward. (Van de Beek, 'Eén in Christus,' 53.) 
177 Van de Beek zegt over de schuld van ons bestaan: ‘Je kunt het dragen omdat je samen met God in 
Christus bent ondergegaan en in de dood de levende Heer ontmoet hebt, die midden in de dood ons 
liefheeft. En wij hebben Hem lief, midden in alle vragen van de theodicee. Want Hij is onze God.’ (Van de 
Beek, Jezus Kurios, 157.) 
178 Ibid., 158. 
179 Ibid., 150. 
180 Cf.: ‘Op Pasen vieren wij de overwinning van het demonische in God. Pasen is het begin van de 
vreugde, waarin God zich verheugt, dat de duistere rand om zijn hart geen bestaansrecht meer heeft, omdat 
hij zichzelf aan het duister heeft opgegeven. Daarom wekt hij Jezus op uit de doden, opdat uit het duister zal 
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en de dag van de Heer, het laatste oordeel, aangekondigd. Pasen leert de mens dat in het 
midden van de dood God zelf het leven is en dat zijn koninkrijk dan ook niet van deze 
wereld maar van een geheel andere orde is.181 De gestalte van het koninkrijk van God op 
aarde is die van het lijden.  
De opvatting dat God het leven in zichzelf is en dat de wereld buiten God in de dood ligt, 
hangt samen met de reeds genoemde grondgedachte dat het christelijk geloof volgens Van 
de Beek bepaald wordt door de relatie met de persoon van Jezus. Ook in de christologie 
gaat het uitsluitend om de persoon van Jezus. Jezus is geen middel tot een hoger doel. Dan 
zou hij vervangbaar zijn door andere middelen en verwordt het christelijk geloof al snel tot 
ideologie. Als christen heb je Jezus lief om hemzelf, zo stelt Van de Beek. En daarom geldt 
ook: ‘Christelijk geloof dient uiteindelijk niet tot wereldverbetering, maar is geloof in 
Jezus. Het gaat ons om de persoon, om Hemzelf. Als Hij in ons bestaan is, dan is het kwade 
goed. Dan bloeien de bloemen op het beton en dan gloeien we van geluk in de ijzige kou. 
Als Hij er maar is, wat zal ons dan schaden?’182 Het gaat om een nieuw bestaan, dat niet 
past in de aardse werkelijkheid.  

6.3.2 Het leven van Jezus 

De persoon van Jezus leert men volgens Van de Beek kennen door de Geest van God die de 
mens persoonlijk raakt in de Bijbelse verhalen over Jezus. De evangeliën vormen de 
primaire kennisbron over hem. Van de Beek meent dat het  niet mogelijk is om achter het 
Bijbels getuigenis het leven van Jezus te reconstrueren.183 Het onderzoek naar de 
historische Jezus helpt uiteindelijk niet om de persoon van Jezus werkelijk te leren kennen. 
De evangelisten dienen op hun woord te worden geloofd: ‘We kunnen geen externe toetsing 
verkrijgen. We moeten het met hun woorden, gesteund door de andere geschriften van de 
bijbel, doen. Dat is wat de reformatie de autopistie van de Schrift heeft genoemd: die is niet 
van buitenaf te bevestigen, maar alleen omdat die zich gezagvol aan ons opdringt als 
waarheid.’184 
In Jezus Kurios spreekt Van de Beek dan allereerst van Jezus’ optreden, bestaande uit zijn 
tekenen en prediking. Volgens hem identificeert Jezus zichzelf in alles wat hij zegt en doet 
volkomen met God.185 De evangeliën getuigen ervan dat Jezus het Woord van God is, dat 
hij God is in het menselijke bestaan.186 De doop van Jezus drukt uit dat Jezus als 

                                                                                                                            
blijken, dat de bron en het einde van de goddelijkheid het licht en de liefde is.’ (Van de Beek, De menselijke 
persoon van Christus, 207.) 
181 Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 150, 169, 173-175. 
182 Ibid., 231. Van de Beek zegt hier eveneens: ‘Christologie gaat uitsluitend over de Persoon. Deze 
Geliefde heeft ons nooit een rozentuin beloofd. Hij heeft ons zelfs veel lijden in het vooruitzicht gesteld. En 
hoe meer je zijn liefde kent, des te meer gaat het knellen. 
183 Cf.: Ibid., 124.  In zijn proefschrift kiest Van de Beek hetzelfde uitgangspunt: ‘Omdat het Nieuwe 
Testament voor het kennen van Jezus de maatgevende bron is, is christologie niet mogelijk zonder bijbels-
theologisch onderzoek.’ (Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 13.) Hij lijkt in deze tijd 
minder reserves te hebben ten opzichte van de moderne exegese dan in Jezus Kurios en hij noemt hier de 
weg tot Jezus een indirecte weg, hoewel we aan die indirectheid niet te zwaar moeten tillen vanwege de 
blijvende relatie met Christus in de Geest. (Cf.: 183-184.) 
184 Van de Beek, Jezus Kurios, 124-125. 
185 Ibid., 127. 
186 Ibid., 131. Een werkelijke exegetische onderbouwing van de opvatting dat Jezus in het Nieuwe 
Testament ‘God’ genoemd wordt, geeft Van de Beek hier niet. Deze is wel te vinden in: Van de Beek, De 
menselijke persoon van Christus, 142-149. Zijn conclusie luidt hier: ‘Er zijn in het Nieuwe Testament dus 
zeven zekere of zeer waarschijnlijke vermeldingen van Christus als God: 1Joh. 1,1,18; 20,28; Tit. 2,13; 
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representant van God en mensen het oordeel van allen draagt en ondergaat in de dood. ‘Als 
hoofd van de mensheid gaat Jezus onder en verrijst in een nieuwe schepping.’187 
Vervolgens spreekt Van de Beek in lijn met het Credo over de maagdelijke geboorte van 
Jezus. Ook hier dienen de evangelisten op hun woord geloofd te worden. Deze geboorte 
tekent de vreemdheid van God. Tevens staat zij symbool voor zowel de discontinuïteit als 
de continuïteit van Jezus als een nieuwe schepping van God met het mensengeslacht in de 
eerste Adam.188  
De zinsnede ‘die geleden heeft’, ziet Van de Beek als een interpretatie van heel Jezus’ 
leven en het huilen van Jezus na het overlijden van Lazarus, is karakteristiek voor Gods 
presentie in deze wereld. Wanneer Jezus, die God is, vlak voor zijn gevangenneming in 
Getsemane bidt, wordt zijn ontstellende zwakheid en dodelijke angst zichtbaar. Van de 
Beek concludeert: ‘Het is geen lolletje om God te zijn op aarde.’189 Als Pilatus vervolgens 
het vonnis velt over Jezus, dan is dat een vonnis over God en daarmee is het vonnis van de 
wereld bezegeld.  
 

‘Want zonder God is de wereld dood. Dat geldt ook voor Israël, maar dat wist al dat ze om 
de Naam van God de ganse dag gedood werden, ook al waren ze zich dat niet steeds 
bewust. Maar nu strekt het zich uit tot alle volken. Het Romeinse Rijk tekent zijn 
doodvonnis. Pilatus doet dat en straks doet ook Constantijn dat als hij het paradoxale kruis 
als teken van overwinning neemt en nog meer Theodosius, als hij in 380 de subversieve 
godsdienst die het christendom is, tot staatgodsdienst maakt.’190  
 

Maar hoewel Pilatus het oordeel over God velt, ligt het initiatief bij God zelf, die uit liefde 
voor de wereld zijn Zoon heeft overgegeven. Vanuit het perspectief van Jezus bezien, is 
zijn gehoorzaamheid tot de dood toe een wonder dat getuigt van intense liefde. De dood 
van deze rechtvaardige, de tweede Adam, draagt het leven van alle mensen en brengt zo 
verzoening van de schuld. Van de Beek hekelt de oppervlakkigheid van het adoptianisme, 
omdat dit de diepte van de schuld niet weet te peilen. Met klem stelt hij dan ook: ‘In de 
gekruisigde mens Jezus wordt de Heer uit de hemel gekruisigd: God zelf. God draagt de 
schande. Hij ondergaat ons lot, als lijdende, schuldige mensen.’191  
Al deze gebeurtenissen tussen de geboorte en het sterven van Jezus drukken volgens Van 
de Beek Gods immanentie uit. Zijn transcendentie wordt vooral uitgedrukt in de 
nederdaling ter helle, de opstanding, de hemelvaart en de wederkomst. Deze gebeurtenissen 

                                                                                                                            
Hebr. 1,8v; 2 Petr. 1,1; 1 Joh. 5,20.’ (Ibid., 149.) Deze teksten noemt Van de Beek ook in Jezus Kurios, op 
Hebr. 1:8v. na. Tevens noemt hij hier als mogelijke verwijzing Rom. 9:5. (Van de Beek, Jezus Kurios, 113.) 
187 Van de Beek, Jezus Kurios, 136. 
188 Van de Beek stelt dat Gods bestaan nog veel vreemder is dan de maagdelijke geboorte. Deze vreemdheid 
dient niet te worden gereduceerd, ook al acht Van de Beek het geloof in de maagdelijke geboorte niet 
heilsnoodzakelijk: ‘Omdat de werkelijkheid aan de theorie voorafgaat, is de maagdelijke geboorte 
theologisch ook niet noodzakelijk. Ze is zelfs niet noodzakelijk om het mozaïek van Gods heil te kennen, 
zoals dat wel het geval is met de dood van Jezus en zijn opstanding. Het is een van de fraaie stenen in het 
mozaïek, waarop je oog valt, omdat het stoort in ons systeem. Wie zich niet door dit verhaal laat storen, 
heeft geen gevoel voor het vreemde van Gods werk, net als je mensen hebt die alles van een kunstwerk 
gewoon vinden.’ (Ibid., 144-145.) Verder is volgens hem de maagdelijke geboorte in dogmenhistorisch 
perspectief direct verbonden met de incarnatie en de gedachte van de anhypostasie. Hoewel de verbanden 
exegetisch niet dwingend zijn, is het begrijpelijk dat Van de Beek met zijn nadruk op de incarnatie en de 
anhypostasie ook de maagdelijke geboorte van Jezus niet als een probleem ervaart. Cf.: Van de Beek, De 
menselijke persoon van Christus, 137vv., 200. 
189 Van de Beek, Jezus Kurios, 148. 
190 Ibid., 150. 
191 Ibid., 153. 
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zijn al helemaal niet voor het historische onderzoek traceerbaar. Het gaat hier over de 
wereld van God die van een andere orde is dan de aardse werkelijkheid.192  
Van de Beek tracht het Credo in zijn context te verstaan en meent dat alles wat van Jezus 
Christus wordt beleden voornamelijk de totale participatie van God in de schuld van de 
wereld wil uitdrukken. Elke optimistische gedachte omtrent het menselijke potentieel moet 
worden uitgebannen. De nederdaling ter helle staat eveneens in dit kader en ook nu dienen 
Schrift en belijdenis op de voet gevolgd te worden zonder hindering van historische kritiek. 
Van de Beek spreekt zonder meer van de ‘werkelijkheid van de hel’, die de toekomst is van 
de mens sinds zijn breuk met God. Omdat God zich radicaal verantwoordelijk stelt voor 
zijn oordeel over de wereld, daalt Jezus eveneens af in de hel. ‘Jezus participeert dus niet 
alleen in het historische lot van schuld en lijden van mensen, maar ook aan hun 
transcendente vervallenheid aan het kwaad en hun finale oordeel. God is naar de hel 
gegaan. En dat was nodig, want daar bevonden zich veel mensen en daar bevond zich de 
brandhaard van het kwaad.’193 
Over Van de Beeks interpretatie van de opstanding is al het een en ander gezegd. Het is de 
bevestiging van de betekenis van het kruis. Jezus is de Heer over leven en dood. Maar 
daarmee is het kruis en het lijden niet opgeheven voor wat betreft de aardse werkelijkheid. 
Zoals gezegd is de opstanding juist de bevestiging van het kruis. De opstanding vindt niet 
plaats in de aardse werkelijkheid. ‘De verrijzenis is niet van deze wereld. Bij deze wereld 
hoort het lijden. De opstanding van Christus zegt dat de heerlijkheid van God niet van deze 
wereld is en dat juist de lijdende van deze wereld zijn Zoon is.’194 
De hemelvaart is vervolgens Jezus’ intronisatie, waarbij hij als het Lam alle heerlijkheid 
ontvangt die hem toekomt. De wederkomst staat voornamelijk in het kader van het oordeel 
en geeft betekenis aan al het voorgaande. ‘Het gaat om een totaal ingrijpen in de wereld, 
niet alleen in die van nu, maar ook in die van het verleden. Dat wordt uitgedrukt met de 
zinsnede: ‘de levenden en de doden’. De hele wereld wordt samengenomen in het ene 
oordeel van God. Deze God is geen vreemde God, maar de God die de wereld schiep. Hij is 
ook de God die de wereld droeg. Hij droeg die in haar totale samenhang. Hij droeg die in 
het oordeel.’195 Dan zal God in alle heerlijkheid en macht bevestigd worden en zal alle knie 
zich buigen. 

6.3.3 De leer van de anhypostasie 

Hoewel volgens Van de Beek Jezus Christus slechts gekend kan worden in een gelovig 
luisteren naar het bijbels getuigenis en in de directe persoonlijke relatie met zijn persoon, 
biedt hij ook dogmatische reflectie op wie deze persoon nu is. Met name de relatie tussen 
God de Vader en de persoon van Jezus vraagt de nodige overweging als ook de aard van het 
persoon-zijn van Jezus. De eerste vraag ligt meer op het vlak van de triniteitsleer, de tweede 
binnen de christologie. Omdat Van de Beek de christologie tot het hart van de theologie 
verklaart en stelt dat God slechts te kennen is in Jezus Christus, dient de tweede vraag als 
eerste te worden behandeld. Tegelijkertijd heeft elke christologische uitspraak directe 
implicaties voor het spreken over triniteit en dat geldt zeker voor de theologie van Van de 
Beek die zo nadrukkelijk stelt dat Jezus Christus God is. De unio personalis van Christus 
en het geloofsfeit dat Jezus homoousios met de Vader is, zijn de dragende gedachten .  

                                                 
192 Ibid., 159. 
193 Ibid., 161. 
194 Van de Beek, De kring om de Messias, 94. 
195 Van de Beek, Jezus Kurios, 178. 
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In de reflectie op de persoon van Jezus legt Van de Beek een zwaar accent op de gedachte 
van de anhypostasie als een nadere uitleg van de incarnatie. De mens Jezus heeft geen 
eigen hypostase. Het is dus onmogelijk om afgezien van het vleesgeworden Woord van 
God over de mens Jezus te spreken. De Logos draagt het menszijn. ‘Het is zijn vlees, het is 
zijn lijden. Het gaat niet om het voltooide leven van het individu Jezus van Nazareth, maar 
het gaat erom dat Hij door heel het menszijn te dragen heel de mensheid redt.’196  
Van de Beek zoekt aansluiting bij de twee grondlijnen van het vroegkerkelijke denken over 
de incarnatie: ‘alleen God kan de wereld redden’ en ‘wat niet is aangenomen, is niet 
verlost’. Daarom moet Jezus God en mens in één zijn. Hij doet een sterk beroep op 
Athanasius en Cyrillus van Alexandrië en beklemtoont vanuit zijn interpretatie van de 
Alexandrijnse theologie de eenheid van de persoon van Jezus. Zoals hieronder nog zal 
worden uitgewerkt, verwerpt Van de Beek vanuit deze optiek de Antiocheense wijze van 
denken over de persoon van Jezus omdat daarin de menselijke natuur te veel op de 
voorgrond treedt en daarmee ook de tweeheid van naturen in Christus. Jezus is echter geen 
mens naast ons, maar hij heeft het menselijk bestaan aangenomen en gedragen.  
De leer van de anhypostasie helpt Van de Beek vervolgens ook om de zondeloosheid van 
Jezus Christus te doordenken. Om de zonde te dragen, dient Jezus de conditie van het vlees 
aan te nemen zonder dat hijzelf hoeft te zondigen. In Jezus is er geen aanknopingspunt en 
geen aanleiding voor de zonde. Het is God zelf die het menselijk bestaan draagt. Dat Jezus 
waarachtig mens is, betekent dan ook dat hij het menszijn zelf draagt. Het betekent zeker 
niet, dat Jezus de ideale mens zou zijn.197 Vanuit de christologie is geen antropologie 
afleidbaar. Van de Beek stelt dat Jezus God in persoon is en geen goddelijke persoon naast 
een ander. ‘Zo is Hij ook niet een menselijke persoon naast andere personen, maar mij als 
mens in persoon. Hij is hetzelfde wezen (homoousios) met mij, net zoals Hij homoousios 
met de Vader is.’198 Het Westers christendom heeft – mede in de figuur van Augustinus - de 
diepe anhypostatische betekenis niet onderkend en tendeert voortdurend naar een zeker 
idealisme waarin te positief over de mens en zijn verlorenheid wordt gedacht.199 In het 
christelijk geloof gaat het niet om deïficatie, maar om incarnatie.200 Deze paradox, die een 
skandalon is, kan niet worden verzacht: God heeft het menselijke vlees gedragen. ‘Dat is 
niet een individu, maar dat is de mensheid zelf, in de persoon van God in ons midden.’201  
Vanuit het perspectief van de anhypostasie wijst Van de Beek de ikonolatrie van de 
oosterse orthodoxie af, evenals de beelden binnen de Rooms-katholieke kerk en een strikt 
biblicisme binnen het protestantisme. De afstand tussen God en de mens wordt dan 
enerzijds te groot, omdat miskend wordt dat God niet naast of tegenover de mens staat, 
maar de vleselijke identiteit heeft gedragen. Anderzijds lijken de ikonen, beelden en de 
tekst de gelovige macht te geven. Ook dan wordt vergeten dat God juist het menselijk 
bestaan draagt. Hij is dus op geen enkele wijze af te beelden: ‘Wij hebben Hem niet in de 

                                                 
196 Ibid., 45. Cf.: ‘Het theologoumenon van de anhypostasie houdt in, dat bij de geboorte van Christus er 
een preëxistente, goddelijke persoon op aarde kwam en de menselijke natuur aannam. Het menselijke werd 
aangenomen door de goddelijke persoon. Het menszijn van Jezus heeft geen bestaan op zichzelf, buiten de 
persoon van God de Zoon om.’ (Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 11.) 
197 Cf.:  Van de Beek, Jezus Kurios, 43-44. Van de Beek leert dus geen ontische, maar wel een principiële 
zondeloosheid. Met deze term drukt hij het volgende uit: ‘Juist omdat het initiatief aan Gods kant ligt, is 
deze mens de door God bedoelde en is er geen ruimte meer voor falen.’ In zijn optiek doet de principiële 
zondeloosheid geen afbreuk aan het menszijn van Jezus. (Van de Beek, De menselijke persoon van 
Christus, 127.) 
198 Van de Beek, Jezus Kurios, 45.  
199 Cf.: Ibid., 81, 90. 
200 Cf.: Ibid., 116, 118. 
201 Ibid., 90. 
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hand, maar Hij heeft ons helemaal in zichzelf. Het beeld van God is in de hemel en ook ons 
leven is daar, met Christus geborgen in God.’202 Daarom gaat een anhypostatische 
christologie niet samen met ikonolatrie of een bepaalde idealisering van Jezus Christus als 
de ware mens.  
Ook de dogmatiek kan God in haar greep trachten te krijgen. Van de Beek stelt dan ook dat 
het denken over de incarnatie of de anhypostasie niet mag verworden tot een inzichtelijk 
maken van het mysterie van de persoon van Jezus. Hij benadrukt deze leerstukken omdat 
hij meent dat hij slechts op deze wijze het hart van de christologie, de verzoening, kan 
veiligstellen tegen ketterijen als het arianisme, nestorianisme en adoptianisme in hun 
moderne gestalten.203 Het theologoumenon van de anhypostasie weerlegt met name 
christologieën die de mens Jezus idealiseren en zo ook de moderne variant die Jezus op 
evolutionistische wijze in continuïteit met de mensheid plaatst.204 In de Byzantijnse 
theologie verliest de anhypostasie deze functie. Zij wordt dan gebruikt om de hoftheologie 
van Justinianus kloppend te maken. Daarom ageert Van de Beek tegen de opvattingen van 
Leontius van Byzantium omtrent anhypostasie en enhypostasie. Hij sluit aan bij Cyrillus 
die stelt dat de wijze van vereniging van de goddelijke en menselijke natuur in de ene 
persoon van Jezus Christus volstrekt onbegrijpelijk is.  
 

‘Bij Leontius is het echter filosofisch helder gemaakt. Het klopt nu rationeel. Zo 
vanzelfsprekend als in een mens psyche en lichaam bijeenhoren, zo vanzelfsprekend horen 
ook God en mens bij elkaar. Het gaat over “de verheerlijking en de redelijkheid van de 
eenheid van Christus.” Dat is de Byzantijnse werkelijkheid en dat is de werkelijkheid van 
heel veel christendom.’205  

 
Tevens is Van de Beek van mening dat de eenheid van de persoon van Jezus bij Cyrillus 
veel sterker wordt benadrukt dan bij Leontius. ‘Het is een heel verschil of men spreekt van 
een gemeenschappelijke hypostase of van “één natuur van het vleesgeworden Woord”. Het 
totaalbeeld van Leontius wijst dan ook allerminst in monofysitische richting. Zijn werk is 
eerder een sterk pleidooi voor de integriteit van het menszijn van Christus.’206 Hier vervalt 
het leerstuk van de anhypostasie in zijn tegendeel. Met deze evaluatie van Leontius’ 
spreken over de an- en enhypostasie in Jezus Kurios lijkt tevens een verschuiving zichtbaar 
te worden ten opzichte van Van de Beeks vroegere werk De menselijke persoon van 
Christus. Daar uit hij vergelijkbare kritiek op de Byzantijnse theologie. Maar hij bepleit in 
zijn proefschrift een gebruik van de term anhypostasie in combinatie met het begrip 
enhypostasie, om zo de concrete geschiedenis van Jezus Christus tot uitdrukking te 

                                                 
202 Ibid., 90-91. 
203 Cf.: Ibid., 100.  
204 Cf.: ‘In de christologische problematiek is de relatie van Christus tot God en tot de mensen een centraal 
punt. Wie niet een strikt evolutionistische christologie wil voorstaan, waarin Christus slechts ontplooiing is 
van wat in de mens reeds aanwezig is, krijgt te maken met een diskontinuïteit tussen hem en de andere 
mensen. De klassieke verwoording van deze diskontinuïteit is, dat Christus vanuit de hemel op aarde 
gekomen is. … De meest pregnante wijze, waarop dit ‘van boven’ tot uitdrukking gebracht werd, is die van 
de anhypostasie.’ (Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 11.) 
205 Van de Beek, Jezus Kurios, 57. (Van de Beek verwijst hier naar Justinianus, MPG 86.1: 1013.) De 
oplossing van Leontius noemt Van de Beek voor de hand liggend, maar juist daarin ligt volgens hem het 
probleem: ‘Wat voor de kerkvaders van de vierde en vijfde eeuw een paradox was geweest om de 
onvoorstelbare barmhartigheid van God uit te drukken, wordt nu een natuurlijk samengaan van God en 
mens.’  
206 Ibid., 29. Van de Beek zegt hier tevens over Leontius’ gebruik van de anhypostasie: ‘De anhypostasie is 
naar zijn mening echter niet noodzakelijk, alleen maar mooier.’ Voor Van de Beek is de anhypostasie 
daarentegen wel noodzakelijk. 
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brengen. In Jezus Kurios komt de enhypostasie niet voor in Van de Beeks eigenlijke 
betoog. Over zijn waardering van de enhypostasie zegt hij in zijn proefschrift:  
 

‘De enhypostasie waarderen wij positief in de zin van een gekombineerde hypostase, waarin 
over beide naturen op volstrekt gelijkwaardige wijze wordt gesproken. Dit begrip is een 
mogelijkheid om én de eenheid én de eigenheid van beide naturen in de persoon van 
Christus te verwoorden. Wij verwerpen het, als het wordt opgevat in een betekenis, waarin 
de menselijke eigenschappen slechts aanhangsels zijn van een goddelijke persoon.’207  

 
In zijn proefschrift doet Van de Beek menige poging om het menszijn van Jezus te 
benadrukken, in het besef dat dit onder druk lijkt te staan in de Alexandrijnse theologie. In 
Jezus Kurios zoekt Van de Beek echter meer nog dan in zijn proefschrift zeer nauwe 
aansluiting bij Cyrillus. Vanuit zijn eigen interpretatie verstaan, kan worden gesteld dat hij 
steeds meer Alexandrijns gaat denken en zelfs dat zijn positie grenst aan het 
monofysitisme. Hij blijkt zeer grote reserves te hebben ontwikkeld ten aanzien van het 
spreken over de twee naturen van Christus en dan vooral in de zin van de zogenoemde 
tweenaturenleer van Chalcedon en de Westerse receptie van dit concilie.208 Vanuit 
soteriologisch perspectief is de volstrekte afhankelijkheid van de persoon van Jezus van het 
grootste belang voor Van de Beek. Dit is volgens hem precies wat Cyrillus wil uitdrukken 
in de gedachte van mia fusis, de ene natuur.  
 

‘Want de natuur spreekt volgens het Alexandrijnse concept uit wat een persoon is. Als de 
persoon van Christus God en mens is (daarover waren allen het eens) dan heeft Hij volgens 
de Alexandrijnen dus één natuur, die van het vleesgeworden Woord. Als je dat ontkent, 
ontken je dat Hij God en mens is. Wie dus de ene vleesgeworden natuur ontkent, ontkent 
tegelijk de twee naturen.’209 

 

Jezus Kurios kan vanuit Van de Beeks eigen opvatting gelezen worden als een consequente 
uitwerking van de grondlijnen in De menselijke persoon van Christus. Volgens zijn eigen 
definitie schrijft hij inderdaad een christologie ‘van beneden’ die uitgaat van de concrete 
mens Jezus.210 Van meet af aan blijkt deze persoon zich te vereenzelvigen met God. Dat 
valt niet in filosofische begrippen te vatten, maar dat is openbaring. Christologie en 
antropologie worden in Jezus Kurios nog strikter van elkaar onderscheiden wat pregnant tot 
uitdrukking komt in zijn verstaan van de incarnatie: God heeft het menselijke bestaan 
gedragen. De gedachte van de anhypostasie lijkt nu meer gewicht te krijgen in haar uiterste 
toespitsing van noodzakelijke anhypostasie: Jezus Christus is slechts voor de verlossing 

                                                 
207 Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 213. Vgl. 210. 
208 Van de Beek stelt: ‘Waar men inzet bij de twee naturen komt de eenheid van de persoon altijd weer 
onder druk te staan. Daarom moet men beginnen bij de persoon. Zo is het gegaan in de ontmoeting met 
Jezus in de tijd van de discipelen en zo hebben zij Hem verkondigd.’ (Van de Beek, Toeval of schepping? 
178.) 
209 Van de Beek, Jezus Kurios, 84. 
210 Van de Beek wil het volgende zeggen met de aanduiding ‘christologie van beneden’: ‘Men zet, wat 
bijvoorbeeld Schoonenberg doet, in bij de konkrete persoon van Jezus Christus. Zonder enige kategorie 
vooraf op hem toe te passen, ontmoet men deze persoon in zijn eigen uniciteit. Men begint de christologie 
met Jezus zichzelf te laten. Hij is die hij is. Hij hoeft niet vooraf te beantwoorden aan een bepaald 
mensbeeld en evenmin aan een bepaald godsbeeld.’ (Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 
177; vgl.:180.) 
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geboren en de mensheid van Christus kan geen hypostase hebben zonder de incarnatie.211 
Van de Beeks christologie ‘van beneden’ steunt in Jezus Kurios radicaal op de twee 
premissen die hij toekent aan de christologie van Cyrillus van Alexandrië: ‘Christus is God’ 
en ‘Christus is één’.212 Op deze wijze lijkt zijn christologie van beneden bijna geheel samen 
te vallen met zijn beschrijving van een concrete ‘christologie van boven’:  
 

‘Wezenlijk voor een christologie ‘van boven’ is echter, dat deze openbaring een 
persoonlijke aanwezigheid van God is. God zèlf is nu gekomen. De persoon, die op aarde is, 
is dezelfde als die vooraf vanuit de hemel met Israël omging, en nu temidden van de 
mensen woont. Jezus hoeft niet te voldoen aan een algemeen godsbegrip, maar de konkrete 
goddelijke persoon is in hem aanwezig.’213  

 
In deze herdefiniëring valt het onderscheid tussen een hoge en een lage christologie vrijwel 
weg. Van de Beeks nadruk op het feit dat het Woord vlees is geworden en het menselijk 
bestaan heeft gedragen, lijkt een directe ontkenning te zijn van de Logos-mens-christologie 
zoals die aan de Antiocheense school wordt toegeschreven. Met deze positie doet Van de 
Beek naar eigen zeggen de mens niet te kort. Hij stelt dat Jezus Christus de mens zeer nabij 
is gekomen, meer dan hij zichzelf nabij is. Volgens hem is juist de ‘liberale Jezus’ niet zo 
menselijk meer, maar een ideaaltype geworden. Van de Beek kleurt zijn christologie van 
beneden daarom in met begrippen die gewoonlijk aan een hoge christologie worden 
toegekend. Zo wil hij vasthouden aan de vreemdheid en de transcendentie van God en 
tegelijkertijd zeggen dat deze transcendente God in de geschiedenis de mens radicaal nabij 
is gekomen door zijn bestaan te dragen.214 
Opvallend genoeg ontbreekt de term ‘preëxistentie’ in Van de Beeks betoog in Jezus 
Kurios bijna geheel. Maar de preëxistentie is in heel het spreken over de persoon van Jezus 
Christus, zijn incarnatie en in de gedachte van de anhypostasie geïmpliceerd.215 Dat blijkt 
uit de volgende redenering: ‘Het kan daarbij niet om minder dan een persoonlijke 
preëxistentie gaan. Als we de persoon van de Zoon pas erkennen vanaf zijn menselijke 
geboorte, ontkennen we dat God van eeuwigheid is, zoals Hij zich door ons laat kennen: als 
de God die dialogisch is, ook in zichzelf.’216 Met de gedachte van de preëxistentie komt nu 

                                                 
211 Cf.: Ibid., 17. Dit is op zich geen nieuwe gedachte in zijn denken. Vgl. ibid., 208. Maar in Jezus Kurios 
lijkt Van de Beek veel meer nog het paradoxale karakter van de incarnatie en het geheimenis van de 
persoon van Jezus Christus uit te willen drukken.  
212 Cf.: Ibid., 24. 
213 In de volledige beschrijving van deze concrete ‘christologie van boven’ legt Van de Beek tevens de 
relatie met Israël: ‘Men gaat uit van de konkrete, persoonlijke God van Israël. God is geen abstrakt begrip, 
maar hij heeft al een geschiedenis met mensen, met de wereld, met Israël. Er zijn al beloften en geboden. 
Wij kennen God, weten hoe hij handelt en spreekt. Deze konkrete God van Israël herkennen we nu in Jezus. 
De handelende God van het verbond handelt opnieuw in Christus. De sprekende God van Israël voegt 
nieuwe woorden toe in de persoon van Christus. Deze is het laatste, alomvattende, alles uitsprekende 
woord. Deze is het Woord. Zo is Jezus de openbaring van God op aarde.’ (Ibid., 178.)  
214 Zoals eerder gezegd plaatst Van de Beek de incarnatie op deze wijze tegenover de deificatie van de 
mens. Niet de mens moet vergoddelijkt worden. God is mens geworden. Dat is de soteriologische betekenis 
van de incarnatie. De paradoxale verhouding tussen Gods transcendentie en zijn nabijheid in de incarnatie 
thematiseert Van de Beek expliciet in zijn discussie met H. Kuitert. Cf.: Van de Beek, 'De verre of nabije 
God.' 
215 Cf.: o.a. Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 17, 213. 
216 Van de Beek voegt hieraan toe: ‘Men mag dat niet verminderen door te zeggen dat het Woord, de Zoon 
of de Geest aspecten van Gods uitgaan zijn, Gods instrumenten of Gods intenties. Dan zegt men aan de ene 
kant te veel: men doet alsof men over God kan spreken zonder Christus; en aan de andere kant te weinig: 
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de vraag naar de verhouding tussen de persoon van Jezus en God de Vader naar voren en in 
het verlengde daarvan Van de Beeks denken over de triniteit.  

6.2.4 God de Vader en de Persoon van Jezus Christus 

Voor Van de Beek lijkt de afstand tussen de Vader en de Zoon zo klein mogelijk te moeten 
zijn. Om de belijdenis ‘Christus is God’ te kunnen staven, is het noodzakelijk dat de Vader 
en de Zoon van hetzelfde wezen zijn. Het is God zelf die vlees is geworden en het 
menselijk bestaan heeft gedragen. Achter deze God kan geen andere, abstracte God gedacht 
worden. Vanuit de unio personalis van Jezus Christus is het homoousios de meest 
geëigende term om de verhouding tussen de Vader en de Zoon te duiden. De term 
homoiousios wijst Van de Beek af: het is te weinig om te zeggen dat Christus van een 
wezen gelijk aan de Vader is. Ook in het spreken over de Vader en de Zoon staat de eenheid 
voorop. Tegelijkertijd wil hij God niet laten opgaan in de schepping of in de geschiedenis. 
Gods immanentie kan nooit een vermindering van zijn transcendentie betekenen. Anders 
zou Christus ook geen verlossende betekenis hebben: hij draagt het lijden en de dood en 
overwint dit alles omdat hij het overstijgt.  
Maar niet alleen dient iedere subordinatie tussen de Vader en Jezus Christus te worden 
afgewezen. Vanuit het soteriologisch perspectief kan de eenheid van de Vader en de Zoon 
evenmin worden uitgedrukt op de wijze van het modalisme. Dit is ook weer een meer 
filosofische constructie die niet in lijn te brengen is met het bijbelse getuigenis, aldus Van 
de Beek. Daarom moet gezegd worden dat de Zoon niet de Vader is. ‘God blijft altijd het 
eeuwige Tegenover van de wereld. Dat blijft Hij ook als Hij zelf in het vlees verschijnt. Zo 
heeft God twee gestalten, de Vader en de Zoon, zonder op te houden de ene God te zijn.’217  
Niet alleen ten aanzien van schepping en incarnatie is dit onderscheid van belang, maar ook 
in verband met de vraag naar het lijden van Christus. Van de Beek wijst namelijk het 
zogenaamde patripassianisme, de gedachte dat de Vader geleden heeft, af:  

 
‘Als we de Vader ook als lijdend denken, zoals Moltmann doet, herhaalt zich het probleem, 
dat God onderworpen is aan de wisselingen van het menselijke bestaan en heb je weer een 
God achter díe God nodig. Dat wil niet zeggen dat de Vader geheel buiten het lijden staat, 
want dan zouden we de eenheid van God moeten ontkennen. Maar dat kan dan beter 
gebeuren met de klassieke idee van de perichorese van de werkingen van de personen van 
de Drie-eenheid: wat we in het bijzonder aan de ene persoon toekennen, heeft altijd met het 
geheel van het goddelijke wezen te doen. Maar als we de eigenheid van de personen 
opgeven en aan beide (of aan alle drie) het lijden toeschrijven, vergeten we dat de woorden 
‘Vader’ en ‘Zoon’ en ‘Heilige Geest’ symbolen zijn om de verschillende aspecten van het 
goddelijke wezen aan te duiden en niet beschrijvingen van individuele relaties op 
menselijke manier.’218 

 
Van de Beek erkent dus wel het theopaschitisme.219 Ook binnen de christologie keert de 
gedachte van het extra calvinisticum terug als complement bij de opvattingen van de 

                                                                                                                            
men doet alsof de echte God abstracter is dan de lijdende mens van Golgotha.’ Hij bekritiseert hier o.a. de 
posities van Schoonenberg en Berkhof. (Van de Beek, Jezus Kurios, 38-39.) 
217 Ibid., 47. Ook de positie van Marcellus van Ancyra wordt door Van de Beek herhaaldelijk afgewezen, 
omdat hij de incarnatie niet serieus genoeg zou nemen. Cf.: Ibid. 37-38. 
218 Ibid., 48. Wat Van de Beek precies wil aanduiden met woorden als ‘symbolen’ en ‘aspecten’ wordt hier 
niet geheel duidelijk en zijn positie lijkt eveneens naar het modalisme te tenderen. In de volgende paragraaf 
zal echter nader worden ingegaan op de triniteit.  
219 In zijn vroegste werk lijkt Van de Beek hier nog anders over te denken. In reactie op Barth, die het 
theopaschitisme zou aanhangen, zegt hij: ‘Nu is het bij elke vorm van theopaschitisme zo, dat de echte 
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preëxistentie en de anhypostasie.220 Het gaat hem er om de paradox van de incarnatie te 
laten staan:  
 

‘Zonder het extra calvinisticum verliest ook de belijdenis dat Christus God zelf is, haar 
betekenis. Zij ontleent haar spankracht aan de paradox, dat de hoge machtige God het 
menselijke bestaan tot de dood toe gedragen heeft en dat degene die tot de dood toe het 
lijden en de schuld van de mensen gedragen heeft, de hoge, machtige God is.’221  

 
Wil men in de vraag naar de verhouding tussen de Zoon en de Vader niet verzanden in een 
filosofisch discours, dan is het enige alternatief dat men begint bij het getuigenis van Jezus 
zelf dat hij de Zoon van de Vader is. De Vader leert men kennen door de Zoon. De Zoon 
moet in trinitarisch verband strikt verbonden blijven met de incarnatie: Jezus Christus, de 
geborene en gekruisigde is de Zoon. Niet een filosofisch godsbeeld kan als uitgangspunt 
dienen, maar slechts de paradoxale werkelijkheid die vanuit de Bijbel naar voren komt. 
Daarin valt te lezen dat Jezus onderworpen is aan de Vader en door het lijden 
gehoorzaamheid moet leren.222 Deze onderworpenheid van Christus aan de Vader leidt 
echter niet tot een reëel subordinatianisme binnen de triniteit van de Zoon aan de Vader, 
indien wordt aangenomen dat de gehoorzaamheid tot het goddelijke wezen behoort. Jezus’ 
onderworpenheid aan de Vader is volgens Van de Beek wezenlijk voor de glorie van God:  
 

‘God is niet alleen macht, maar ook afhankelijkheid. En dat is niet minder goddelijk dan dat 
Hij machtig is. De wil van de Vader is de wil van God. Als de Zoon hieraan volstrekt 
gehoorzaam is, niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk, dan is het willen van de Zoon 
identiek aan het willen van de Vader. … Alleen in het doen van de wil van de Vader is de 
Zoon dus uitdrukking van het goddelijke Wezen.’223 

 
Onder verwijzing naar Origenes stelt Van de Beek dat de Zoon volstrekt gelijk is aan de 
Vader en dat er ook in tijd geen enkele ruimte tussen beiden is, maar er werkelijk sprake is 
van een eeuwige generatie. Juist doordat de eeuwige Zoon in absolute gehoorzaamheid één 
is met de Vader kan dan ook gezegd worden dat de Vader Almachtig is door de Zoon.224 

                                                                                                                            
kracht uit het lijden weg is. Als denkmogelijkheid is het kruis op deze manier geen groter crux, dan in 
welke christologie ook. Als realiteit is de diepte echter veel minder dan wanneer de mens lijdt, ook al is 
deze ten diepste verbonden met God. In het theopaschitisme is de overwinning van te voren te zeer in het 
lijden ingekalkuleerd, tenzij men de mogelijkheid van een definitieve ontgoddelijking van God wil 
openhouden. Deze mogelijkheid bestaat voor Barth echter niet. Omdat zijn heerlijkheid niet teniet kan gaan, 
moet het wel Pasen worden. Als het zich echter zozeer in God afspeelt, is het dan nog wel òns nieuwe 
leven?’ (Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 54.) Later wijt hij de veroordeling van het 
theopaschitisme aan de veranderingen binnen de theologie onder invloed van het Byzantijns en Westers 
christendom.  
220 Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 49. Van de Beek licht hier het extra calvinisticum als volgt toe: ‘God is 
altijd groter is een klassiek adagium. Dat geldt dus ook voor God de Zoon, die als het goddelijke Woord 
alles draagt en onderhoudt. De goddelijke persoon van Christus is dus ook buiten (extra) zijn menselijk 
bestaan.’  
221 Ibid., 51. 
222 Cf.: Ibid., 66. In de nu volgende gedachtegang zegt Van de Beek te willen aansluiten bij Tertullianus en 
de Alexandrijnse theologie, die op grond van de Schriften het subordinatianisme verwerpen en binnen de 
triniteitsleer de wezensgelijkheid van Vader en Zoon tot allesoverheersend principe maken.  
223 Ibid. 
224 Cf.: Ibid., 67. Van de Beek legt Origenes als volgt uit, dat de Logos voor hem allereerst expressie is van 
de wil van God. De Logos is eenswillens met God en heeft dan ook één en dezelfde werking. Een 
belangrijke gedachte voor Van de Beeks eigen theologie is de volgende: Daarom is de macht volgens 
Origenes ook geen autoritaire macht, maar dat mensen eenswillens met God worden. (Van de Beek verwijst 
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Het spreken over het wezen van God is dus op dezelfde wijze paradoxaal als het spreken 
over de incarnatie. Macht en gehoorzaamheid zijn beide even goddelijk. God is dan volgens 
Van de Beek zowel te zien als actus purus èn passivum purum, aangezien de Zoon van 
hetzelfde wezen is als de Vader. Vanuit deze gedachtegang kan dan ook gezegd worden dat 
God lijdt èn niet lijdt:  

 
‘Vanwege de gedachte van de perichorese kunnen we actus en passivum vervolgens niet 
keurig over de personen verdelen. Het gaat er alleen om dat de Vader primair daad is en de 
Zoon primair gehoorzaamheid. Zolang God met zichzelf alleen is, zonder schepping, wordt 
God slechts bewogen door zichzelf en is er volkomen eenheid in Wil. Dat betekent dat er 
wel passivum is, maar geen passio in de zin van lijden. Dat wordt anders als er een 
schepping is, die niet geheel samenvalt met Gods wil. In de ongehoorzaamheid van de 
schepping wordt Gods receptiviteit tot lijden. En aangezien de receptiviteit allereerst bij de 
Zoon hoort, is het lijden ook allereerst zijn lijden. Ook zonder incarnatie is er dus in de 
ervaring van de ongehoorzaamheid van de wereld lijden van de Zoon. De incarnatie 
betekent echter dat Hij ons lijden gaat dragen.’225 

 
Deze hele redenering berust dus op de belijdenis dat Jezus Christus, die geleden heeft, de 
enig ware God is. Een eerste aanzet van deze verbondenheid van de wil van God en de 
gehoorzaamheid van Jezus is reeds in De menselijke persoon van Christus te vinden. Daar 
noemt Van de Beek de Vader fons divinitatis die de Zoon de opdracht tot het lijden geeft. 
Daar tekent hij de Zoon nog niet in totale receptiviteit, maar ziet hij een zekere spanning 
tussen de macht die Christus over zijn eigen leven heeft en het feit dat deze macht gave van 
de Vader is. Het denken over de triniteit moet volgens hem uitgaan van het begrip 
geschiedenis. Van hieruit komt hij tot de volgende verhouding van Zoon en Vader: ‘De 
Zoon maakt het de Vader pas werkelijk mogelijk de God te zijn, die hij is, namelijk de God 
van de geschiedenis. Aangezien God de levende God is, is hij niet van zijn geschiedenis los 
te denken. Zonder geschiedenis is hij geen levende God meer.’226  
Op de verhouding tussen God en de geschiedenis zal later nader worden ingegaan. Voor nu 
is van belang dat de geschiedenis voor Van de Beek direct verbonden is met strijd en dat de 
strijd dan ook wezenlijk behoort tot het God-zijn van de God van Israël. Met de uitspraak 
dat zowel Christus als de Vader de éne God van Israël is, is de verbinding gelegd naar de 
volgende paragraaf, waarin centraal zal staan dat de mens Jezus die God is, de in het Oude 
Testament beloofde Messias is. Deze Messias is de God van Israël.  

6.3.5 De Zoon van God  

Jezus Christus is God in ons midden. Deze gezalfde is de door Israël verwachte Messias. 
Maar deze Messias blijkt de lijdende knecht van de Heer te zijn. Terwijl Van de Beek 
nauwelijks spreekt over ‘God de Zoon’, blijkt de titel ‘Zoon van God’ voor hem wel van 

                                                                                                                            
naar Origenes, De Principiis, MPG11: 115-414; I,6, 1 en 3) Deze verwijzing is overigens opvallend, omdat 
in de regel aan Origenes een subordinatie van de Zoon aan de Vader wordt toegeschreven. Van de Beek 
lijkt Origenes nu te willen rehabiliteren door te stellen dat zijn leer anti-alexandrijns is uitgelegd. Cf.: Van 
de Beek, Jezus Kurios, 69-70. En uitgebreider: A. van de Beek, 'Origen as a Theologian of the Will,' 
Reformed Review 51.3  (1998). 
225Van de Beek, Jezus Kurios, 68. Van de Beek keert zich tegen de opvatting van de latere scholastieke 
theologie, die leert dat God slechts eerste oorzaak kan zijn en geen passivum kent. Hij verwijst hier naar 
Thomas van Aquino, Summa Theologica  I, 25,1. Zijn eigen gedachtegang komt volgens hem overeen met 
de wijze van denken over God en het lijden van de patristiek. Concreet verwijst hij naar Irenaeus, Adversus 
Haereses III, 20, 1-2. 
226 Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 205. 
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groot belang te zijn. Zoals eerder aangegeven is het corporatieve element wezenlijk voor 
zijn verzoeningsleer: in Christus zijn allen gestorven, is de wereld gestorven. Maar zo 
worden ook allen onder het ene Hoofd Jezus Christus verzameld.  
Het zoonschap van God drukt uit dat iemand behoort tot de ‘sfeer van God’ en God 
representeert op aarde. Op deze wijze lijkt het onderscheid tussen God en mensen weer wat 
te vervagen. De gelijkheid tussen Jezus en Israël ligt echter besloten in het lijden. Jezus als 
de Zoon van God maakt duidelijk dat het zoonschap verbonden is met het kruis. Van de 
Beek stelt:  
 

‘Het gaat niet om een hoogheidstitel die duidt op keizerlijke glorie, maar om een titel die in 
de ogen van de wereld het laagste uitdrukt wat we ons denken kunnen: lijden, sterven, als 
misdadiger veroordeeld worden, de zonde dragen, kruisdragen. Dat is niet iets bijkomstigs 
bij de Zoon van God, maar het is de wezenlijke inhoud van zijn Zoon-zijn. Aan het kruis, 
daar is Hij de Zoon van God. De opstanding aan gene zijde van de dood legt ons dat uit.’227  

 
Hier komt weer het onderscheid tussen de Vader en de Zoon van God tot uitdrukking: de 
Zoon representeert in de aardse werkelijkheid niet Gods majesteit. Dat is volgens Van de 
Beek ‘het geheimenis van de Vader alleen’.228 De Zoon is de lijdende die wordt 
overgegeven aan de dood. Zo is Jezus Christus de centrale godsopenbaring. Om dit centrum 
staat Israël, Gods uitverkoren volk. Met zijn Messias is dit volk geroepen om te lijden 
vanwege Gods Naam. Het geheimenis van Israëls lijden heeft alles te maken met zijn 
verkiezing. Want de God van Israël is de gekruisigde Messias. Israël is Gods zoon die hij 
uit Egypte had weggeroepen. En het bestaan van de zonen van God in deze wereld wordt 
gekenmerkt door het lijden.229 De kerk moet daarom ‘het kruis’ meer centraal in haar 
denken en doen plaatsen dan ‘de opstanding’. In deze wereld is geen werkelijke plaats voor 
Gods glorie en waar christenen menen te moeten leven vanuit de opstanding vervallen zij al 
gauw aan machtsmisbruik en triomfalisme.  
 

‘Telkens weer als er gesproken wordt over het kruis, gaan mensen roepen: “Maar er is toch 
ook de opstanding.” De bedoeling is dan dat we positief mogen spreken over het geloof en 
dat het mensen tot betere mensen maakt. Pasen wordt dan de creditzijde van Goede Vrijdag. 
Daarbij wordt genegeerd dat Pasen de bevestiging is van Goede Vrijdag. Doordat God Jezus 
heeft opgewekt uit de doden, is bewezen dat de Gekruisigde de rechtvaardige is en Gods 
heerlijkheid op aarde.’230  
 

Al wie tot de kring om de Messias behoort, deelt in de messianiteit, in het zoonschap, in het 
lijden. Het is de kring om het kruis. Dromen over een betere wereld met betere mensen is 
een ideologie die door het leven van de Messias weersproken wordt.  

 
‘Zijn weg is de weg van het kruis, van het oordeel temidden van de goddelozen. Zijn weg is 
de weg waarin niet op aarde toch het licht nog doorbreekt, maar waarin het midden op de 
dag donker wordt. Zo sterft Hij en het licht van Pasen is het licht van een andere kant: het 

                                                 
227 Van de Beek, De kring om de Messias, 98. Cf.: Van de Beek, 'Zoon van God,' 4, 7, 11. 
228 Cf.: Van de Beek, De kring om de Messias, 95. En: Van de Beek, 'Zoon van God,' 5. 
229 Van de Beek meent dat in het psalmwoord ‘Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, als schapen 
ter slachting geleid’ de grondvorm van het bestaan van Israël uitdrukt. In zijn exegese van Romeinen 8, 
waarin Paulus deze woorden uit Psalm 44 citeert, legt hij een direct verband tussen Jezus als de Zoon van 
God en Israël als zoon van God en het lijden dat hen ten deel valt en dat kennelijk wezenlijk is voor het 
zoonschap van God. Cf.: Van de Beek, 'Zoon van God,' 3-4. 
230 Van de Beek, De kring om de Messias, 115.  
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verheerlijkte lichaam dat tot een andere werkelijkheid behoort. Daarom is ook de wandel 
van de christenen in de hemel en weten zij dat zij in de wereld verdrukking zullen hebben. 
‘Messiaans’ betekent lijden aan de zonde der wereld en daaraan ondergaan en alleen door 
dood en oordeel heen Gods rechtvaardiging ontvangen.’231 

 
Zo stelt Van de Beek het gebeuren van kruis en opstanding van Jezus Christus voor als een 
breuk met de tijd. Maar juist in zijn dood verzoent God zichzelf met de mens en toont hij 
zijn liefde voor zijn schepselen.  

6.4 De relatie tussen God en mens 

In de beschrijving van Van de Beeks spreken over de persoon van Jezus Christus en over 
zijn visie op schepping, geschiedenis en eschaton, blijkt telkens weer dat hij het 
uitgangspunt kiest in de relatie tussen God en mens. Dit is een persoonlijke relatie die 
uitdrukt dat God persoonlijk present is in het leven van de mens met wie hij een relatie 
heeft.232 Meer specifiek spreekt Van de Beek in later werk over deze relatie als een band 
van gespannen liefde. De relatie vindt haar oorsprong in de liefde van God die het leven 
van de mens voorafgaat. De mens leert God vervolgens kennen door de Bijbel en wel als 
concrete persoon met een naam, zodat hij belijdt dat er geen andere God is dan de God van 
Israël die gekend wordt in de persoon Jezus Christus.233 Elk denken over God en mens 
vindt zijn oriëntatie in Christus.234 Het komt aan op een leven met God in Christus. Ten 
diepste gaat dit over het geheimenis van de verkiezing, zo meent Van de Beek.235 
En hoezeer dit geheimenis van de verkiezing ook mag botsen met het moderne rechtsgevoel 
en wat tegenwoordig onder humaniteit wordt verstaan: de gelovige kan niet om de 
verkiezing heen. Hij moet dit ook niet willen, omdat de belijdenis dat God verkiest direct 
samenhangt met het geloof dat God kan ingrijpen in de geschiedenis. Dit geloof zet het 
rationele denken onder druk, maar bepaalt wel de kern van het christelijk belijden. En 
daarom moet worden gezegd dat God onderscheid maakt en discrimineert door zich een 
volk te verkiezen. Op grond van deze verkiezing vormt het volk Israël de eerste kring 
rondom het kruis van de Messias. Dat is niet logisch verklaarbaar. En het wordt nog minder 

                                                 
231 Ibid., 53-54. 
232 Cf.: ‘Deze relatie tussen God en mens is een persoonlijke relatie. Het is ook een relatie die nooit 
helemaal te vatten is, en nog minder te herleiden is. Zij wordt gedragen door de band van persoon tot 
persoon. Deze persoonlijke relatie van God en mens betekent dat God persoonlijk present is in ons leven.’ 
(Van de Beek, Beelden van de Geest, 28.) 
233 Cf.: ‘Het is niet voldoende te zeggen dat we geloven in een persoonlijke God, omdat een mens als 
relationeel wezen, zelf persoon, niet zijn laatste vertrouwen kan schenken aan iets dat minder dan een 
persoon is. Want dan zou het er niet toe doen wie die andere persoon is. Juist in de diepste relaties gaat het 
altijd om een specifieke persoon, gekend door de naam. We geloven niet in een persoonlijke God in het 
algemeen, maar in de God van Israël, met een NAAM die ons zo hoog en zo diep is, dat Israël die niet 
uitspreekt en weergeeft met ‘Here’, een woord dat door zijn betekenis de hoogheid (‘adon’, ‘heer’) 
uitspreekt en door zijn vorm intimiteit, met in het Hebreeuws net als in het Nederlandse ‘Here’ een 
verlengde vorm, en dan nog verbonden met een voornaamwoord: ‘mijn Here’. Die hoogheid en intimiteit 
zijn zo groot dat er op deze wijze geen ander kan zijn: er is geen andere God.’ (Van de Beek, Gespannen 
liefde - De relatie van God en mens, 9.) 
234 Cf.: ‘Elk denken over God en mens zal altijd weer Christus als centrale oriëntatie moeten hebben. 
Daarom zouden we steeds weer met Hem moeten beginnen en vanuit Hem verder gaan met ons spreken 
over God en mens en heelal.’ (Ibid., 66-67.) 
235 Cf.: ‘Waarom de een wel aangesproken wordt en de ander niet, blijft in het geheimenis tussen tekst en 
lezer, uiteindelijk tussen God en mens. Ten diepste heeft het te maken met het geheimenis van de 
verkiezing, zoals elke diepere relatie tussen personen te maken heeft met een geheimenis dat is ingebed in 
het geheimenis van de persoon.’ (Ibid., 28.) 
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logisch voor wie beseft dat de geschriften van het Oude Testament de minderheidspositie 
van Mozes en de profeten vertolken die kritisch stonden tegenover hun geloofsgenoten, net 
zoals de achtergrond van het Christendom het farizeese Jodendom is.236 Slechts tegen de 
achtergrond van de wet en de profeten is Jezus de Messias te verstaan als de God van Israël 
en deze relatie is met bloed getekend.237 
Juist in de relatie tussen de God van Israël en zijn volk blijkt de enorme gespannenheid van 
deze liefdesband. God vraagt te veel van zijn volk. Met deze God is niet te leven. ‘Aan de 
verkiezing door de Here ga je ten onder.’238 En juist in zijn verkiezing door God staat Jezus 
als Messias niet tegenover zijn volk, maar er middenin. Hij is de weg van het lijden en de 
gehoorzaamheid tot de dood toe gegaan. Deze band blijft bestaan, ook na de opstanding van 
Jezus. Israël blijft als het lijdende volk de eerste kring om de Messias, want de verkiezing 
van Godswege kan niet ongedaan gemaakt worden.239 Vervolgens staat als een tweede 
kring om Israël de christelijke gemeente, met daaromheen de kring van de volken. In hun 
lijdensgeschiedenissen zijn allen uiteindelijk verbonden met het kruis dat in het centrum 
staat.240  
De verkiezing geschiedt echter in vrijheid. De relatie van God en mens wordt door deze 
vrijheid in liefde gekenmerkt. Daarmee is gezegd dat de relatie zonder belang is. In vrijheid 
kiest God ervoor om in het lijden en in de dood aanwezig te zijn.241 Daarin blijkt Gods 
trouw. Opstanding der doden is dat de relatie tussen God en mens wordt bezegeld in de 
ontmoeting. In die ontmoeting kunnen God en mens de sabbat, de eeuwige rust vieren en 
zal de gespannen liefde vervulde liefde worden. Verzoening gebeurt in de rechtstreekse 
ontmoeting van God en mens. En de verzoening heeft ook een concrete betekenis voor 
God: 

‘Als God is alles en in allen (1 Kor. 15:28), dan is dat niet alleen de vervulling van de mens 
in zijn bevestiging door God, maar dan is dat ook de vervulling van God als degene uit wie 
en door wie alle dingen zijn (Rom. 11:36). De vreugde van de mens gaat gepaard met de 
vreugde van God. Waar de tranen worden afgewist van het menselijk gelaat, verdwijnen 
ook de tranen van het goddelijk gelaat. Als de lijdende mens verrijst in heerlijkheid is hij 
verbonden met de gekruisigde God, die zijn heerlijkheid vervuld ziet. Als het zuchten van 
de lijdende mensheid van deze tegenwoordige tijd overgaat in het loflied van de liefde, dan 
zwijgt het onuitsprekelijke zuchten van de Geest, die als de liefde van de Vader en de Zoon 
de liefde gerealiseerd ziet in de mensen.’242 

                                                 
236 Cf.: Van de Beek, De kring om de Messias, 42. 
237 Van de Beek, 'Zoon van God,' 9. 
238 Van de Beek, Gespannen liefde - De relatie van God en mens, 56. 
239 Cf.: ‘Wie zal zoon van God zijn als mensenkind in deze wereld en niet verteerd worden door de 
nabijheid van de Heilige? Uitverkoren zijn door God betekent een continue weg van lijden. En je komt er 
nooit van af, want hoe zal ooit God zijn zoon vergeten (Hos. 11:9; Jer. 31:20)?’ (Van de Beek, 'Zoon van 
God,' 12.) 
240 Cf.: Van de Beek, Gespannen liefde - De relatie van God en mens, 61. 
241 Cf.: Van de Beek, Rechtvaardiger dan God - Gedachten bij het boek Job, 82, 96-97. 
242 Van de Beek, Waarom? 338.Van de Beek thematiseert verder vrijwel nergens expliciet wat de 
opstanding van het vlees voor God betekent. Wel zegt hij in zijn interpretatie van Job 14: 13-17 het 
volgende: ‘Opstanding der doden is volgens Job niet alleen, en zelfs niet allereerst, iets waarop de mens 
zich moet verheugen, maar het is vóór alles een zaak waar God blij om moet zijn. Dan kan Hij alsnog laten 
zien dat Hij uiteindelijk niet meer de mens voorhad om hem te laten lijden, maar dat Hij leven en genade 
wilde.’ (Van de Beek, Rechtvaardiger dan God - Gedachten bij het boek Job, 60.) Deze interpretatie lijkt 
wel in de lijn te liggen van heel Van de Beeks theologie.  
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6.4.1 Mens in Christus  

Het menselijk leven is een leven in onzekerheid, een mengsel van angst en schuld. Het 
streven naar ware humaniteit blijkt altijd weer een ideaal te zijn dat stukbreekt op de 
menselijke werkelijkheid. En het zijn juist de joden die elk idealisme doorkruisen. Volgens 
Van de Beek gaan idealisme en antisemitisme hand in hand. Het uitverkoren volk van de 
Jodengod past niet in het ideaal van de wereld, net zomin als christenen daarin zouden 
moeten passen. En hoe groter het ideaal is, des te heviger is in de regel het geweld dat benut 
wordt ter realisering van dat ideaal.243  
Slechts vanuit de relatie met Christus kan de mens over zichzelf spreken en zichzelf gaan 
begrijpen. Voor idealisme is dan geen plaats meer. Ook niet voor de ideale mens van voor 
de zondeval - want zoals hierboven gesteld - getuigt de gehele menselijke geschiedenis van 
de val en behoort het kwaad van meet af aan tot de schepping. Van de Beek beschrijft het 
menszijn vanuit het volgende perspectief:  
 

‘Mijn manier van kijken is bepaald door het mens-zijn van Israël. En dat is bepaald door het 
mens-zijn van Christus: “Zie, de mens.” Ik kijk via het kruis naar Israël en zie de slavernij 
van Egypte, de verstrooiing onder de volken, de holocaust, ik zie aartsvader Abraham van 
wie het onmogelijke offer van zijn zoon gevraagd wordt. Via hen kijk ik de wereld van de 
mensen in. Ik zie de slachtoffers van de genocide, ik zie de blinde frustratie van de beulen, 
ik zie de vrouwen van Afrika en de moeite van hun bestaan, ik zie de mannen eenzaam in 
hun auto’s in het gigantische wagenpark van het Westen en ik zie de gehandicapten 
opgesloten in hun inrichtingen.’244 

 
De mens is geschapen om middels een geschiedenis van lijden en conflict te leren wat 
trouw en liefde is. In al zijn gebrek is de mens aanvaard door God. De schepping is van 
meet af aan een bedreigd en gewelddadig bestaan.245 De mens moet ook niet vergeten dat 
hij uit stof geschapen is.246 Maar als zodanig is hij het beeld van God en hij mag zich 
toevertrouwen aan Gods bescherming die trouw blijft en recht zal doen. Dit is het geluk 
waartoe de mens geschapen is. Juist in de overgave is de mens mens voor God. Tot die 
gehoorzaamheid is de mens niet in staat. De mens wil als God zijn en streeft naar macht. 
Dat is de oerzonde van de mens.247 De christen leert echter het hoofd weer te buigen omdat 
hij niet meer van zichzelf is, maar van Christus.  
Van de Beek verwijst veelvuldig naar de reeds genoemde uitspraak van Irenaeus, dat het de 
voornaamste taak van een christen is om voortdurend aan zijn dood te denken. Want in de 

                                                 
243 Cf.: Van de Beek, Gespannen liefde - De relatie van God en mens, 75-76. 
244 Ibid., 83-84. Op de vraag of de mens zich niet beter op de mooie dingen in het leven kan richten, 
antwoordt Van de Beek: ‘Je kunt zo kijken. Maar het helpt me niet. Het klinkt me net zo als goedkope 
troost bij iemand met diep verdriet: ‘Je hebt toch ook nog veel mooie dingen in het leven!’ Dat zal best 
waar zijn, maar het bepaalt je leven niet. Het valt allemaal weg in de duisternis van het ene verdriet.’ (Ibid., 
84.) 
245 Van de Beek, Schepping, 286. 
246 Van de Beek merkt op: ‘Bij de schepping van de mens wordt gezegd dat deze genomen is uit stof der 
aarde. Dat is niet grond uit de vruchtbare akker, maar echt stof, zoals dat wegwaait in de wind of dat je van 
je voeten schudt. Slechts door de adem die God in hem blaast, leeft de mens. Deze gedachte dat de mens 
stof is, wordt in de bijbel veel meer gebruikt dan de idee van het beeld Gods.’ (Ibid., 68.) 
247 Cf.: ‘Jezus is de vervulling van de torah. In de torah is geschreven dat de oerzonde van de mens is 
geweest dat hij als God wilde zijn (Gen. 3:4). Gehoorzaamheid is mensen te veel gevraagd. God is hun 
teveel gevraagd. Ze willen van Hem verlost worden. Mensen willen macht en hoe meer macht ze krijgen, 
des te minder verdragen zij God, zijn volk, zijn geboden, zijn profeten, zijn rechtvaardigen, Hem zelf.’ (Van 
de Beek, Te veel gevraagd? - Israël in het christelijk denken, 66.) 
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dood vindt hij in Christus het ware leven.248 Nog pregnanter omschrijft hij dit als volgt: 
‘Het leven van een christen is een langzame dood. Het heeft iets van de langzame dood van 
de gekruisigde. Dat is een vreselijke dood. Het leven van de christen is een vreselijk leven. 
Alles wat je hebt, wordt je stukje voor stukje uit handen geslagen. Zo zijn we kinderen van 
God.’249 

6.4.2 God de Vader, de Almachtige  

Het moderne godsbeeld is doordrongen van idealisme. Men is geneigd God te vrijwaren 
van het kwaad en hem de verantwoordelijkheid voor het lijden in de geschiedenis te 
ontzeggen. Zo moet God beantwoorden aan het menselijk ideaal van de God met de schone 
handen.250 Maar het spreken over God de Vader kan evenmin geschieden buiten de 
persoonlijke relatie met Jezus Christus om. De incarnatie en het kruis weerspreken een 
dergelijk godsbeeld met kracht. God draagt het lijden en de schuld tot in de diepste diepte. 
Vanuit het perspectief van de relatie met God is het dan ook onmogelijk om de 
verantwoordelijkheid voor het leven in al zijn strijd te verdelen tussen God en mens. Hier is 
geen sprake van oorzaak en gevolg, maar van gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het 
lijden aan het bestaan, ervaart de mens dat God geen concurrent is, maar hem in alles gelijk 
geworden is en hem zo door de dood heen haalt tot het eeuwige leven. ‘God ken je langs de 
weg van het verdriet in je leven. Ten diepste is God het verdriet in je leven: gekend in het 
kruis, als het Lam dat de zonde draagt. En juist als het verdriet is Hij de grootste vreugde. 
Want daar ontmoet ik liefde boven alle liefde.’251 
In tegenstelling tot veel moderne theologen wil Van de Beek dan ook niets afdoen aan de 
vrijheid en de almacht van God.252 Hiermee is namelijk gezegd, dat God volledig betrokken 
is op heel het leven en dat de wereld in zijn totaliteit zijn wereld is. Wie God reserveert 
voor slechts het goede in het bestaan, kent aan God een marginale rol toe en maakt hem 
machteloos tegenover het kwaad en het onrecht. Gods almacht is echter geen willekeurige 
macht, maar garandeert juist de relatie met zijn schepping. Zijn almacht is bevrijdend en 
kritisch, en juist daarom kan worden beleden dat Gods oordeel gedragen wordt door zijn 
gunst.253 Dat God almachtig is, impliceert dat de schepping uiteindelijk niet bedreigend is, 
want zij is in Gods hand. Wie God niet als de Almachtige wil zien en hem ‘zuiver’ wil 

                                                 
248 Cf.: Van de Beek, Hier beneden is het niet, 61. Cf.: ‘Als volgens de kerkvader Irenaeus de voornaamste 
taak van een christen het bedenken van de dood is, is dat dan geen verachting van het leven? Of moeten we 
juist constateren dat het de hoogste beaming van het reële leven is? Het doorlicht de wereld waarin we zijn, 
waarvan het gezicht bepaald wordt door de dood, door lijden, door schuld en geweld. Christelijk geloof 
behoedt ons voor idealisering van de wereld en daarom ook voor ideologische manipulatie.’ (Van de Beek, 
Toeval of schepping? 235.) 
249 Van de Beek, 'Zoon van God,' 20. 
250 Cf.: Van de Beek, Gespannen liefde - De relatie van God en mens, 79-81. 
251 Ibid., 87. Van de Beek neemt hier een motief op dat hij onder andere terugvindt bij theologen als 
Schoonenberg, Schillebeeckx en Berkhof, maar hij plaatst de concurrentieloze verhouding van God en mens 
radicaal binnen het kader van zijn theologie van het kruis. Hierdoor ontdoet hij naar eigen besef dit 
perspectief van mogelijke ideologisering, maar tegelijkertijd lijkt het zo een nieuwe ideologisering van het 
kruis en het lijden op te roepen. 
252 Cf.: ‘Daarom is het goed bij voorbaat te zeggen bij de godsleer, dat God macht over ons heeft en dat we 
van Hem afhankelijke zijn.’ (Ibid., 119.)  
253 Cf.: Ibid., 87-96. En: Van de Beek, Schepping, 245-258. Van de Beek zegt hier o.a.: ‘Tegenover deze 
bedreigdheid van het bestaan is het bevrijdend te mogen zeggen dat God machtiger is dan alle machten – 
dat Hij dus de almachtige is. Niemand zal ons uit zijn hand rukken. Dat geldt zelfs voor de macht van de 
dood. Want het zij duidelijk: deze machtige God heeft ons geen rozentuin beloofd, maar wel de 
doornenkroon van de Gekruisigde. Alleen laat Hij ons daaraan niet ten ondergaan.’ (Ibid., 257.) 
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houden, verliest het perspectief op de verlossing. Want de Gekruisigde is de Almachtige. 
En aan zijn kruis is de menselijke autonomie gekruisigd en zijn streven naar macht en 
geweld.254  
Hiermee is meteen gezegd, dat Gods almacht alleen geduid kan worden vanuit zijn 
handelen in de geschiedenis en niet als filosofische abstractie. Hetzelfde geldt voor Gods 
goedheid: ‘Er is geen andere norm voor almacht en voor goedheid dan de norm die God 
zelf stelt. Wat goedheid op een bepaald ogenblik is, wordt bepaald door het handelen Gods 
op dat moment. En als God vandaag anders handelt dan gisteren, is goedheid vandaag 
anders dan gisteren. God is het criterium voor goed en kwaad, voor macht en onmacht.’255 
De relatie met God vraagt daarom om vertrouwen en gehoorzaamheid. In dit kader spreekt 
Van de Beek over God als Vader. De belijdenis dat God Vader is, impliceert de totale 
onderworpenheid aan hem. God kan over de mens beschikken. Zo is Jezus als de Zoon 
gehoorzaam geweest tot de dood toe.256 In de opstanding blijkt dat de Vader zijn Zoon niet 
loslaat en zo wordt duidelijk dat hij over de mens in liefde beschikt. Hij kan echter in 
brandende toorn over hem ontsteken. Dat is niet zonder reden, want de mens deugt van 
geen kant, aldus Van de Beek. In zijn toorn vraagt God alles van de mens. Hij vraagt zelfs 
te veel. Hij maait waar hij niet heeft gezaaid.257 Maar God doet zelf het werk van de 
verzoening. Hij laat zichzelf kruisigen.  
 

‘In de volstrekte vereenzelviging van God met ons, zoals alleen God onze Schepper zich 
met ons kan vereenzelvigen en geen enkel ander mens, neemt Hij onze schuld mee het graf 
in – voor Hemzelf en voor ons. In de dood van Christus is het voorbij. … Nu is er een 
nieuw verbond. Een verbond is in de bijbel meer dan een contract. Het is je bestaan.’258  

 
Van de Beek hecht dan ook groot belang aan de belijdenis dat God één is. Niet om God 
daarmee vast te leggen in een systeem, maar wel om te kunnen zeggen dat de verborgen 
God de mens mateloos nabij is gekomen in zowel zijn gericht als in zijn liefde. God is voor 
de mens niet te bevatten of te begrijpen, maar hij is wel betrouwbaar en te noemen bij zijn 
Naam. In die Naam en in zijn trouw ligt zijn eenheid besloten. ‘Het is de eenheid van de 
Ene die ons in de veelkleurige rijkdom van al zijn daden, ontmoetingen en verschijningen 
tegemoet komt en die we juist vanwege die eenheid nooit in het systeem krijgen.’259 
Daarom kan Van de Beek ook zeggen, dat God niet absoluut is: hij is de drievuldige, de 
levende God.260 De belijdenis van de triniteit drukt juist uit dat God niet op één noemer valt 
te brengen, maar a-monistisch en beweeglijk is. Vanuit zijn nadruk op de eenheid van God 
wil Van de Beek de pluraliteit in God tot uitdrukking brengen. Vandaar dat kan worden 
gesteld dat de wereld geschapen is door de Vader, de Gekruisigde en door de Geest. En dat 
zowel Christus als de Vader de éne God van Israël zijn. Er is wel een onderscheid tussen 
Vader, Zoon en Geest. Maar zoals God zich in zijn daden aan de mens openbaart, zo is hij.  

                                                 
254 Cf.: Van de Beek, Te veel gevraagd? - Israël in het christelijk denken, 79-86. 
255 Van de Beek, Waarom? 254. 
256 Van de Beek, Schepping, 252. 
257 Cf.: Van de Beek, Gespannen liefde - De relatie van God en mens, 102. 
258 Ibid., 110. 
259 Ibid., 101. Cf.: ‘De eenheid van God is dus niet gelegen in een begrip van absolute eenvoudigheid. De 
eenheid van God is gelegen in de eenheid van zijn daden. Het is een eenheid in de pluriformiteit. Er is een 
overvloed aan pluriforme daden en woorden Gods; van daden die spreken van hem, van woorden die een 
daad van openbaring zijn.’ (Van de Beek, Waarom? 256-257.) 
260 Cf.: Van de Beek, Schepping, 372. Cf.: ‘God is niet het al. Hij drukt de wereld niet weg, maar ontleent er 
zijn glorie aan.’ (Van de Beek, 'Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen?' 147.) 
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Van de Beek wijst het onderscheid tussen een economische en een wezenstriniteit af.261 De 
drie-ene God is de God van de geschiedenis. ‘Zonder elkaar verliezen de personen van de 
drieëenheid hun grond. Dat betekent, dat we over de personen van God nooit absoluut 
spreken kunnen, maar slechts in hun handelen, in de geschiedenis, die zij hebben. Zij zijn 
niet los te maken van hun werk.’262 Van de Beek verbindt het trinitarisch spreken daarom 
strikt aan de gekruisigde Christus, want dan is het volgens hem duidelijk dat het niet om 
‘een ideële openbaring van God gaat, maar om een paradoxale werkelijkheid’. En dan kan 
ook worden verduidelijkt dat God niet alleen macht is, maar ook afhankelijkheid. De 
volstrekte gehoorzaamheid van de Zoon aan de Vader laat zien dat macht en 
afhankelijkheid tot het ene wezen van God behoren. God valt slechts te kennen door zijn 
daden en in de concrete ontmoeting met zijn Persoon. Van de Beek stelt daarom dat aan 
God slechts accidentele en geen essentiële eigenschappen kunnen worden toegekend.263 
Want wie God leert kennen, weet dat God onbevattelijk is.264 

6.4.3 Jezus en de Geest  

Van de Beek spreekt vooral in ouder werk over de Heilige Geest. Over de verhouding 
tussen de Geest en Jezus Christus zegt hij hier dingen die in later werk niet op deze wijze 
terugkeren. Feitelijk spreekt hij over de verhouding tussen de Geest en de Logos. De 
woorden ‘Logos’ en ‘Logos-christologie’ lijken later vermeden te worden, hoewel hieraan 
verbonden connotaties wel worden geïmpliceerd. In de lijn van Berkhof en Schoonenberg 
spreekt Van de Beek niet slechts over de Geest als de Geest van Christus, maar stelt hij dat 
de Geest reeds vanaf het begin werkzaam is en ook aan Christus vooraf gaat. Hij ziet 
aanvankelijk geen concurrentie tussen een Logos- en een pneuma-christologie. Onder 
verwijzing naar Y. Congar stelt hij in De adem van God: ‘Ik pleit hier voor het volle recht 
van het adoptianisme in pneumatologische zin, zonder daarbij afbreuk te doen aan de 
Logos-christologie en omgekeerd voor het volle recht van een preëxistentie-christologie 
zonder daarbij afbreuk te doen aan de verlening van de Geest aan de mens Jezus en zijn 
geschiedenis.’265 Hij wil de grenzen tussen Logos en Pneuma vloeiend houden, zodat de 
presentie van God in de geschiedenis dynamisch gedacht kan worden. De Oosterse 
theologie lijkt hierin beter te slagen dan de Westerse die sterker het onderscheid tussen God 
en mens benadrukt.266 Van de Beek lijkt ook op dit punt het Oosten te volgen. Tevens wijst 
hij er op dat in de Vroege Kerk er niet zo’n strikt onderscheid tussen de begrippen ‘logos’, 
‘pneuma’ en ‘wijsheid’ bestond.  

                                                 
261 Aanvankelijk spreekt Van de Beek hierover nog vrij voorzichtig: ‘Over een wezen achter de openbaring 
van God, zo dat al zóu bestaan, kunnen we niets zeggen. Dat er zo’n verborgen wezen zou bestaan, druist 
echter in tegen de gedachte, dat God mensen werkelijk ontmoet.’ (Van de Beek, Waarom? 255.) In latere 
publicaties wijst hij de mogelijkheid van een ‘God beyond God’ beslist af. 
262 Van de Beek, De menselijke persoon van Christus, 205. Tevens zegt hij: ‘Als men toch abstrakt over 
God wil spreken, zonder geschiedenis, dan neig ik meer tot de theologie van de oosterse kerk, waar de 
personen meer onderscheiden worden, in de richting van drie wilscentra, dan tot de westerse theologie. 
Maar dan merken we onmiddellijk daarbij op, dat deze wilscentra nooit van elkaar zijn los te maken. Zij 
zijn alle op het éne doel gericht: dat de voltooiing van de geschiedenis als geschiedenis zal komen.’ (205) 
Opgemerkt zij echter dat Van de Beek God niet in de geschiedenis wil laten opgaan, want anders kan hij 
niet meer bevrijdend werken. Hij blijft de almachtige. Daarom verwerpt hij het modalisme, evenals de 
positie van Marcellus van Ancyra. (Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 47, 58.) 
263 Van de Beek, 'Een boek met prenten en verhalen,' 31. 
264Van de Beek, Toeval of schepping? 239. 
265 Van de Beek, De adem van God, 157-158. 
266 Ibid., 164. 
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In Jezus Kurios wordt de pneuma-christologie, zowel als een pneumatische christologie 
door Van de Beek geplaatst in het kader van de theologie van de vooruitgang. Deze 
christologische ontwerpen worden volgens hem het trekpunt van de antropologie door 
Jezus als de ideale, door God bedoelde mens voor te stellen. Juist deze idealistische noties 
in deze christologieën weerspreekt Van de Beek. Hij lijkt hier zijn standpunt uit De 
menselijke persoon van Christus te herzien. ‘Het volle recht van het adoptianisme in 
pneumatologische zin’ wordt nu niet langer door hem bepleit.267 Waar Noordmans, Van 
Ruler en Berkhof het christocentrisme van Barth met een beroep op Calvijn trachtten te 
doorbreken vanuit de pneumatologie, neemt Van de Beek omgekeerd zijn uitgangspunt 
steeds meer in de christologie en lijkt hij het spreken over de Geest te willen uitzuiveren 
van de mogelijkheid van idealisering. Ook hier laat hij Athanasius prevaleren boven 
Augustinus. De christologie speelt volgens hem een te geringe rol in het werk van 
Augustinus, zelfs in de strijd met Pelagius. En de diepe betekenis van de anhypostasieleer 
heeft hij niet onderkend. Met Athanasius stelt Augustinus dat een mens alleen door God 
gered kan worden. ‘Maar in tegenstelling tot Athanasius, die de redding van de mens door 
diens relatie met God geheel christologisch invult met de Geest als Christus praesens, ligt 
het accent bij Augustinus veel meer op de pneumatologie.’268 
Wanneer Van de Beek in De adem van God en in Beelden van de Geest spreekt over het 
werk van de Geest, dan ligt dit sterk in het verlengde van Berkhofs denken over de Geest. 
Hij benadrukt wel van meet af aan dat over de Geest slechts fragmentarisch gesproken kan 
worden. Desalniettemin schept de Geest tekenen van het koninkrijk van God: ‘We 
ontvangen beelden, tekenen, als een geschenk om ons te oriënteren op weg naar de 
toekomst. Hierbij hoort ook nog de volgende overweging: noch de Geest noch de beelden 
van de Geest zijn doel op zichzelf. Zij geven ons oriëntatie op weg naar een ander doel: het 
koningschap van God en de heerschappij van Christus is in de wereld.’269 De Geest is de 
dynamische kracht die alles in beweging zet en bevrijding en verandering biedt. De Geest 
inspireert mensen om een nieuwe toekomst te bouwen.  
Hoewel Van de Beek hier reeds stelt dat de beelden van de Geest vooral gezocht moeten 
worden in ervaringen van opofferende liefde in het spoor van Jezus, is de verbinding met 
het lijden nog niet zo sterk als in latere publicaties. Ook klinkt de sterke scheiding tussen de 
aardse tijd en de verheerlijkte schepping hier nog niet door. Hij spreekt positiever over de 
mogelijkheden van de door de Geest aangeraakte mens. De Geest doortrekt deze wereld en 
maakt deze wereld anders, zo stelt Van de Beek. Dit zouden zijn leermeesters Van Ruler en 
Berkhof ook kunnen zeggen. En terwijl hij in De kring om de Messias de Holocaust duidt 
als een teken van de goddelijkheid van God, stelt hij in Beelden van de Geest: ‘1945 is een 
teken dat God de wereld niet aan de chaos overlaat.’270 De ene uitspraak spreekt de andere 
niet tegen. Dat de Geest oordelend aanwezig is, valt ook reeds in deze vroege publicaties te 
lezen. Toch lijkt de teneur optimistischer te zijn. Van de Beek zoekt nadien de tekenen van 
de Geest vooral in de gebrokenheid van het bestaan en in het lijden van de mens. De Geest 
wordt dan meer en meer de Geest van de lijdende en gekruisigde Christus die de wereld 

                                                 
267 Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 210-212. Zijn eerdere waardering voor Congar, Schoonenberg en 
Schillebeeckx lijkt hier bekoeld te zijn. (Cf. de noten 166, 167 en 170.) 
268 Ibid., 81. Ondanks zijn waardering voor Noordmans, lijkt Van de Beek op dit punt toch afstand te 
moeten doen van Noordmans’ waardering voor Augustinus’ en zijn nadruk op de pneumatologie. Spijtig 
genoeg werkt Van de Beek dit niet nader uit. Wel beschrijft hij dat Calvijn in Augustinus’ spoor verder 
gaat, maar de predestinatieleer geheel christologisch fundeert, dit in tegenstelling tot Augustinus. (Ibid., 80.) 
269 Van de Beek, Beelden van de Geest, 11. 
270 Ibid., 21. 
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ontmaskert. Vernieuwing en herschepping behoren niet tot het aardse tijd-ruimte-
continuüm.  
Het werk van de Geest lijkt daarom moeilijker te duiden, behalve dan dat de mens 
opgewekt dient te worden tot het geloof in Christus en vertroost en gesterkt moet worden 
om te volharden in dit geloof dwars door al het lijden heen. De Geest wordt bij Van de 
Beek vooral de zuchtende Geest en zeker niet meer de inspirerende kracht die gestalten van 
het koninkrijk opricht in de wereld. Ook op basis van Van de Beeks latere publicaties kan 
worden gesteld, dat de Geest de wereld heeft geschapen en dat de Geest de Geest van de 
geschiedenis is. Want de Geest is God zelf in persoon. In zijn werken maakt hij zich 
bekend. Maar de eigenheid van de Geest ligt vooral in zijn getuigenis dat het geloof schenkt 
aan de individuele mens en de gemeente. Ook leidt de Geest de traditie, al is hij in dit 
proces niet na te rekenen.  
In het denken over de triniteit wil Van de Beek elementen uit de klassiek gereformeerde 
pneumatologie met haar nadruk op de individuele heiliging, verbinden met de Oosterse 
theologie. Hij brengt de gereformeerde gedachte van de eeuwige Raad van God samen met 
het beeld van de Drie-eenheid als gezin, zoals dat in het Oosten met name dankzij de 
Cappadociërs ingang heeft gevonden. Vader, Zoon en Geest zijn dan ook persoon ten 
opzichte van elkaar en als personen treden ze werkelijk met elkaar in beraad. Hij stelt:  
 

‘De gereformeerde traditie benadert hier de oosterse gedachtengang. Het gaat er in de 
Drieëenheid om het statische te doorbreken. Drieëenheid betekent dynamiek. Zowel in de 
gedachte van de eeuwige Raad als in het beeld van het gezin in het Oosten gaat het erom uit 
te drukken, dat God de levende God is en dat hij niet in de statische absolute eenheid kan 
worden gefixeerd.’271  

 
Hiermee lijkt het grootste belang van de triniteitsleer voor Van de Beek te zijn geduid. 
Aangezien hij het onderscheid tussen een wezenstriniteit en een economische triniteit in 
zijn latere publicaties opheft en slechts wil spreken over Gods handelen in de geschiedenis, 
is het vooral van belang om te stellen dat God één is en de triniteit drukt dan vooral de 
pluriformiteit van Gods handelen uit. De triniteitsleer wil volgens hem met name dit 
zeggen: God is relationeel en meervoudig.272 

6.5 Besluit 

Van de Beek heeft zelf reeds vanaf zijn proefschrift de weg bewandeld die hij de 
hedendaagse theologie wil wijzen en getracht zich een gedegen kennis van de bijbel en het 
gedachtegoed van de vroege kerk te verwerven. Waar Van de Beek een lineair-historische 
geschiedenisopvatting afwijst vanwege haar toekomstgerichte implicatie dat ‘later’ beter is 
dan wat vroeger was, lijkt hij zelf de omgekeerde beweging te maken. Zijn interpretatie van 
het vroege christendom wordt de maatstaf voor de ware orthodoxie die de Westerse cultuur 
ontmaskert.  
Zoals gezegd is zijn receptie van de vroegkerkelijke traditie echter erg selectief. Hij pleit 
voor het model van de Alexandrijnse catechetenschool en van meet af aan blijken Origenes, 
Athanasius en Cyrillus van Alexandrië leidende figuren. De eerste oecumenische concilies 
van Nicea, Constantinopel, Efeze, Chalcedon en Constantinopel II worden door Van de 
Beek dan ook vooral geïnterpreteerd in het licht van deze Alexandrijnse theologen, waarbij 
de indruk wordt gewekt dat deze zijn eigen positie ondersteunen. Als gevolg hiervan 

                                                 
271 Van de Beek, De adem van God, 305. 
272 Cf.: Van de Beek, Beelden van de Geest, 52. 
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ontbreekt in zijn werken een gedegen analyse van de Antiocheense traditie. Waar Van de 
Beek op tal van plaatsen verwijst naar de primaire bronnen van de Alexandrijnse theologie, 
zo ontbreken nauwkeurige verwijzingen naar hun tegenstanders. Waar hij in zijn vroegste 
publicaties nog ruimschoots plaats maakt voor diverse interpretaties van de eerste concilies 
en de typisch Alexandrijnse Logos-christologie aanvult met het perspectief van een 
pneumatologisch adoptianisme, leest Van de Beek vanaf Jezus Kurios de bronnen van de 
Vroege Kerk door een zeer bepaalde bril.  
Nestorius wordt neergezet als een verlicht theoloog die ondanks zijn ongeschokt 
godsgeloof het meest aansluit bij de theologie van de Verlichting. Nestorianisme en 
verlichtingstheologie zijn diepgaand beïnvloed door Griekse motieven en worden 
gekenmerkt door een kritische, analytische en rationele manier van denken, iets wat hij ook 
terugvindt bij de Antiocheense traditie. Omgekeerd wordt wat hijzelf voorstaat, op 
natuurlijke wijze vertolkt door de Alexandrijnse theologen. Tegenover de ‘optimistische’ 
Nestorius staat dan Cyrillus die meer van het kwade in de mens weet dan Nestorius omdat 
hij weet wat onder het volk leeft. Van de Beek herkent zich in deze Cyrillus, omdat beiden 
weet hebben van het kwade in de mens en ten diepste in zichzelf:  
 

‘De theologie van de Antiochenen is mij veel te optimistisch. Ze gaan uit van een ideale 
God en ideale mensen. Ze onderkennen onvoldoende de diepte van het moeras waarin we 
verzonken zijn en hoe het stinkt. En hoe meer mensen zich bewegen om omhoog te komen, 
des te meer gaat het stinken. Want ze kunnen alleen omhoog komen ten koste van de ander. 
We kunnen onszelf niet aan onze haren het moeras uittrekken. En de God van de 
Antiochenen is zo transcendent dat Hij zijn metaforische handen niet aan het stinkende 
moeras bevuilen kan, zelfs al zou Hij het willen.’273  

 
De kern van het debat tussen Antiochië en Alexandrië heeft betrekking op hun 
tegengestelde christologische opvattingen. Juist op dit punt zoekt Van de Beek de meeste 
aansluiting bij de Alexandrijnen tegenover de Westerse theologie, die hij in grote lijnen 
beïnvloed acht door de Antiocheense en ariaanse vooruitgangschristologie en haaks ziet 
staan op de martelarentheologie van de eerste eeuwen. Voor Van de Beek past Christus niet 
in de Westerse cultuur, omdat het Westen zich niet verloren voelt en Jezus juist kwam om 
het verlorene te zoeken. Van de Beek verwoordt de scherpste kritiek op het Westen in de 
volgende passage:  

 
‘Als ik Christus belijd als Heer, dan beaam ik dat ook een Europeaan gered kan worden. Als 
ik echter over deze concrete mens in Nederland denk, niet alleen als individu, maar met de 
hele context waarin ik leef, weet ik het niet meer – of hoop ik het niet te weten. Want 
eigenlijk weet ik het wel: de westerse mens heeft God allang gedood en de kerken zijn nog 
slechts zijn begraafplaatsen. Ik zou het westen willen ontvluchten en kan het niet, niet alleen 
omdat mijn huis mij lief is, maar ook omdat ik zelf het westen ben en mezelf overal 
meeneem.’274  

 
Volgens Van de Beek ligt in de Holocaust dan ook het einde van het Europese christendom 
en van alle Westerse ontwikkeling besloten.275  

                                                 
273 Van de Beek, Jezus Kurios, 26. Daartegenover is de theologie van de Alexandrijnen voor mensen die 
niets meer te verliezen hebben. ‘Het is de theologie voor mensen voor wie het hele leven één lange Goede 
Vrijdag is. Het is de theologie van hen die elke illusie dat het morgen beter wordt, verloren hebben en die te 
vermoeid en berooid zijn om zelfs nog over verloren illusies te kunnen denken.’ (Ibid. 31)  
274 Ibid., 218-219. 
275 Van de Beek, De kring om de Messias, 139. 
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Hoewel Van de Beek middels talloze verwijzingen naar de vroegchristelijke literatuur 
aantoont goed bekend te zijn met vroegkerkelijke bronnen, is het de vraag of zijn beroep op 
de Alexandrijnse theologie niet te algemeen is. De scheidslijnen tussen Alexandrijnse en 
Antiocheense theologen lopen lang niet altijd even scherp, zeker niet in geografisch 
opzicht, terwijl binnen beide tradities de nodige differentiatie is te bespeuren. Aan 
mogelijke overeenkomsten tussen de Alexandrijnen en Antiochenen gaat hij geheel voorbij. 
Door zijn al te eenvoudige etikettering loopt Van de Beek zelf evenzeer het risico van 
reductie. Daarbij is het nog maar de vraag of zijn theologische nadruk op het kruis en het 
lijden zo eenvoudig te identificeren is met de Alexandrijnse theologie. 
Zo blijkt voor vele Alexandrijnen, onder wie Clemens van Alexandrië, Athanasius en 
Cyrillus van Alexandrië de gedachte van de θεοποίησις van groot belang. Hetzelfde geldt 
voor Apollinaris van Laodicea. Zij allen handhaven het onderscheid tussen God en mens, 
maar zien niettemin de deïficatie van de mens als een wezenlijk onderdeel van hun 
verlossingsleer.276 Tevens legt Athanasius in De incarnatione verbi grote nadruk op de 
macht die uitgaat van Christus’ overwinning op de dood. Het heidendom is gebroken en de 
tekenen van Christus’ glorie zijn zichtbaar in de geschiedenis en in het dagelijks leven. 
Ditzelfde motief keert terug in de Vita Antonii, waarin Athanasius zich zo diepgaand onder 
de indruk betoont van de kracht van de Logos in de heilige Antonius dat deze in staat is om 
de zonde te weerstaan.277 Voor de noties van zichtbare overwinning en θεοποίησις is in Van 
de Beeks theologie echter geen plaats. Van de Beek herijkt de athanasiaanse theopoièsis 
conform zijn eigen tweedeling van aardse en verheerlijkte werkelijkheid als een 
eschatologisch opstandingbegrip, maar het is zeer de vraag of deze verklaring standhoudt in 
het licht van de mede door hem zelf bepleite opvatting van de vroege kerk als 
orthopraxie.278 Van de Beek beroept zich voorts met name op Contra Arianos III, zonder 
dit geschrift te plaatsen in het geheel van Athanasius’ oeuvre, terwijl dit werk juist een 
geheel eigen karakter lijkt te vertonen, zoals met name door C. Kannengieser is betoogd.279 
Een tweede vraag betreft Van de Beeks interpretatie van de incarnatie in relatie tot zowel 
Christus’ lijden als de godsleer. Inderdaad benadrukken de Alexandrijnen de preëxistentie 
van de Logos en de eenheid van de persoon van Jezus Christus, terwijl in de strijd met het 
arianisme in toenemende mate het Niceense belijden dat de Zoon één van wezen met de 
Vader is, centraal komt te staan. De incarnatie drukt aldus voor hen uit dat God de mens 

                                                 
276 Cf.: Athananasius, De incarnatione Verbi, cap.46-55. In 54 staat een directe verwijzing naar de 
θεοποίησις: ‘He became human that we might be deified; he revealed himself in a body so that we might 
perceive the Mind of the unseen Father; and he endured shame from men that we might inherit 
immortality’. (Cf.: Frances M. Young, From Nicaea to Chalcedon - A Guide to the Literature and its 
Backgrounds (London: SCM Press Ltd., 1983), 83. 
277 Frances M. Young becommentarieert Athanasius’ beschrijving van de overwinning van Antonius op de 
duivel als volgt: ‘Antony becomes the instrument of the Logos, as the humanity of Christ had been the 
Logos’ instrument in the incarnation. The ascetic is represented, not as retiring into solitariness simply for 
the salvation of his own soul, but as marching into the desert to engage the devils in battle, and so make a 
positive contribution to the salvation of the world by participating in the Logos’ saving work. Philosophical 
ideals of striving for mastery over the mastery over the passions, the subjection of the physical to the 
spiritual, the achievement of likeness tot the divine – these ideals as well as the naïve psychology of the 
ascetics are assimilated to the Christian ideal of θεοποίησις which was so important to Athanasius’ 
soteriology.’ (Ibid., 82.) 
278 Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 26n63. 
279 Kannengiesser heeft van 1974 tot 1991 zelfs in twijfel getrokken of Contra Arianos III wel van de hand 
van Athanasius is. Hoewel hij dit standpunt heeft verlaten, is daarmee het eigen karakter van dit geschrift 
nog niet verklaard. (Cf.: C. Kannengiesser, 'The dating of Athanasius' double apology and three treatises 
against the Arians,' Zeitschrift fur Antikes Christentum 10 (2006), 30.) 
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niet alleen verlost maar ook dat hijzelf de mensheid draagt. De wijze waarop Van de Beek 
over God en het lijden spreekt, vertoont echter weinig overeenstemming met de 
vroegkerkelijke stemmen zelf. Het is waar dat de Logos in het vlees lijdt, maar de Logos als 
zodanig is voor hen onlijdelijk en onveranderlijk. Van de Beek zegt weliswaar net als 
Cyrillus dat God lijdt en niet lijdt, maar of dit impliceert dat Cyrillus hiermee Van de Beeks 
interpretatie zou beamen dat zowel almacht als radicale afhankelijkheid tot het wezen van 
God behoort, is nog maar de vraag. Waar Van de Beek gebruik maakt van de leer van de 
communicatio idiomatum, moet bovendien worden gesteld dat deze gedachte niet is 
voorbehouden aan de Alexandrijnse theologie maar evengoed voorkomt in de Antiocheense 
traditie.280 
Het lijkt er veel op alsof Van de Beek de tegenstelling tussen Antiochië en Alexandrië 
onnodig op de spits drijft, waardoor de complexiteit van de christologische debatten uit de 
Vroege Kerk ernstig wordt gereduceerd. Zo lijkt Van de Beek de problemen rond de 
Alexandrijnse leer irrelevant te vinden en gaat hij voorbij aan het feit dat de 
eenheidschristologie van de Alexandrijnen met haar ‘Logos-sarx-model’ enerzijds kan 
vervallen in arianisme en anderzijds in Apollinarisme.281 Überhaupt lijkt Van de Beeks 
kritiek op de Antiocheense theologie eerder voort te komen uit zijn gerechtvaardigde kritiek 
op het arianisme dan op een appreciatie van de Antiocheense traditie als zodanig, waarin de 
godheid van de Logos immers expliciet wordt beleden. Naast de Alexandrijnen hebben vele 
Antiocheense theologen trouwens evengoed de arianen bestreden en onderschrijven zij het 
concilie van Nicea.  
Waar Arius de Logos als geschapen opvat, lijkt Apollinaris aan de andere kant van het 
spectrum de mensheid van Christus grotendeels te miskennen. Athanasius en Cyrillus 
nemen de orthodoxe middenpositie in, maar het is de vraag of zij daarmee een werkelijk 
antwoord hebben gevonden op de problemen die eigen zijn aan hun school. Hun 
christologieën lijken docetische trekken te hebben, daar waar ze het lichaam als werktuig 
(organon) van de Logos bestempelen en de Logos als het actieve principe (hegemonikon) 
van de incarnatie zien. Hoewel Alexandrijnse theologen vanuit hun soteriologie zeker niet 
docetisch wilden zijn, lijkt het ware mens-zijn van Jezus Christus bij hen toch in het 
gedrang te komen.282 Van de Beek beseft dit maar al te goed, wanneer hij de positie van 
Apollinaris bespreekt.283 Hij benadrukt dan ook dat Jezus Christus een vrije wil bezat, maar 
een andere conditie had dan de eerste Adam. Hij is de tweede Adam, de Heer uit de 

                                                 
280 Dit geldt wellicht zelfs voor Nestorius, de directe opponent van Apollinaris en Cyrillus van Alexandrië. 
Cf.: Young, From Nicaea to Chalcedon, 238. Maar de paradoxale uitspraak dat Christus heeft geleden 
zonder te lijden (απαθώς έπαθεν), lijkt inderdaad typisch Alexandrijns te zijn in een poging om de 
hypostatische eenheid te waarborgen.  
281 Hoewel Arius in Libya is geboren, woonde hij in Alexandrië. Mogelijkerwijs is Arius beïnvloed door de 
denkbeelden van Paulus van Samosata en Lucianus van Antiochië. Tegelijkertijd is zijn theologie sterk 
geworteld in de Alexandrijnse school. Zie bijv.: ‘Arius’ doctrine of God has affinities with Athenagoras and 
Clement, his subordinationism belongs to the Origenist tradition, his theological method is anticipated in 
Dionysius of Alexandria, and his biblical literalism may be connected with bishop Peter.’ (Ibid., 63.) 
Apollinaris was bevriend met Athanasius. En Cyrillus van Alexandrië is zelfs in christologisch opzicht 
beïnvloed door aan Athanasius toegeschreven geschriften van Apollinaris. Beide denkers volgen het 
Alexandrijnse Logos-sarx model.  
282 A. Grillmeier meent dan ook dat deze problematiek inherent is aan het Logos-Sarx model en hij spitst dit 
vooral toe op vraag naar de aard van de ziel van Jezus Christus. Cf.: A. Grillmeier, 'Zur dogmatischen 
Vorgeschichte des Konzils von Chalkedon,' in: Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart - 
Band I: Der Glaube von Chalkedon, red. A. Grillmeier, et al. (Würzburg: Echter-Verlag, 1951), 77-121. 
283 Cf.: Van de Beek, Jezus Kurios, 40. 
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hemel.284 Hiermee meent Van de Beek de zondeloosheid van Jezus ten volle te kunnen 
aanduiden, zonder aan zijn mensheid tekort te doen. Juist omdat de Antiocheense 
christologie te beschouwen is als een ander antwoord op hetzelfde probleem, zou men 
verwachten dat Van de Beek ook het tegoed van deze positie aangeeft. Zoals gezegd, 
komen Antiocheense theologen evenwel nauwelijks zelfstandig aan het woord en hebben 
zij bij voorbaat al afgedaan.  
De wijze waarop Van de Beek zijn christologie verbindt met zijn denken over Israël, lijkt 
evenmin goed plaatsbaar binnen de parameters van enig vroegkerkelijk debat. Wanneer we 
zijn interpretatie van Romeinen 9 letterlijk navolgen, dan moeten alle vroegkerkelijke 
christologieën eigenlijk docetisch worden genoemd.  
 

‘God is mens geworden, maar Hij is mens geworden in de gemeenschap van de Joden. Wat 
in Romeinen 9 gebeurt, is, in termen van de twee-naturenleer, dat er betoogd wordt dat de 
menselijke natuur niet individueel mag worden opgevat. Zij omvat het volk waarin Hij 
leefde. Vóórdat Christus de tweede Adam is, is Hij Zoon van Israël. Ontkenning van Israël 
in zijn bijzondere relatie impliceert dus een docetische christologie.’285  

 
Hier ligt het enige punt van kritiek dat Van de Beek uit op de patristiek in haar geheel: geen 
van de patres heeft de diepe verbondenheid van de kerk met Israël via het kruis van 
Christus verstaan. Hij gaat echter niet in op de implicaties van deze kritiek.  
Uit bovenstaande analyse ontstaat de indruk dat Van de Beek de vroegkerkelijke bronnen 
vooral gebruikt ter inspiratie en ter legitimatie van zijn eigen theologische positie, die 
inhoudelijk meer ingekleurd wordt door zijn kritiek op de Westerse theologie vanaf de 
Verlichting dan door een doorwrochte analyse van de patristische geschriften. Snel, soms al 
te snel, lijkt hij bepaalde gedachten te herkennen in patristische geschriften, waardoor hij 
aan de complexiteit van de materie nog wel eens voorbij wil gaan. Niet dat deze kritiek zijn 
theologie als zodanig werkelijk raakt, daar hij zichzelf voortdurend buiten schot plaatst 
door te stellen geen consistente theologie te willen schrijven. Maar waar hij op tal van 
punten de paradox huldigt, lijkt hij het paradoxale karakter van het belijden van de Vroege 
Kerk te reduceren. Van de Beeks theologie sluit elke spanning uit die mogelijkerwijs uit de 
theologie van de concilies naar voren komt als gevolg van het feit dat daarin diverse 
posities bijeen zijn gebracht. Dit blijkt met name in zijn kritiek op Chalcedon waar hij paus 
Leo de Grote als de enige winnaar ziet en daarmee de Westerse theologie. Hij stelt:  
 

‘De Alexandrijnen hebben Chalcedon niet aanvaard. Het is het eerste grote schisma van de 
kerk geworden. Ik kan zelfs begrijpen dat in de ogen van de Alexandrijnen de aanhangers 
van Chalcedon sectariërs waren. Zij bewaarden het geloof niet geheel en ongeschonden. Zij 
lieten de volheid van de verschillende aspecten van Gods relatie met mensen in Christus 
niet voldoende uitkomen.’286 

 
 Dit werpt de vraag op waarom hij niet in staat of bereid is zijn symbolisch universum zo te 
verruimen dat er plaats is voor de spanning tussen Antiochië en Alexandrië. Zoals hij 
Paulus en Jakobus zonder meer bijeen wil houden en de vier evangelisten elk hun plek ziet 
hebben in het mozaïek van de Schrift, zou het vroegkerkelijk belijden op vergelijkbare 
wijze beschouwd kunnen worden. Een opener houding gekoppeld aan meer waardering 

                                                 
284 Cf. Ibid., 41. Van de Beek verwijst hier naar Tertullianus. Maar deze frase doet zeer Apollinarisch aan. 
285 Cf.: ‘Kortom: een christologie die niet docetisch wil zijn, kan niet anders dan rekening houden met een 
eeuwigdurende bijzondere positie van Israël.’ (Van de Beek, De kring om de Messias, 199.) 
286 Van de Beek, Jezus Kurios, 83. 
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voor en verdiscontering van historisch-kritisch patristisch onderzoek zou hem wellicht in 
staat stellen om meer schatten op te delven uit de vroegkerkelijke periode. Kennelijk vormt 
de directe, bijna ‘onkritische’ identificatie met de Alexandrijnse theologie voor Van de 
Beek de impuls die hij nodig had en heeft om het ‘kritische’ gehalte van zijn contemporaine 
theologische positie overeind te houden. Als gevolg hiervan wordt zijn denken inderdaad 
bepaald bij de vroegkerkelijke dogma’s. Maar deze dogma’s blijken bij nadere bestudering 
meer ruimte te bieden dan Van de Beeks Alexandrijnse interpretatiekader toelaat. 
Paradoxaal genoeg verliest de vroegkerkelijke traditie hiermee ten dele haar kritische 
gehalte. Waar Van de Beek via zijn beroep op de autopistie van Schrift en traditie juist 
trachtte de historische kritiek van de moderne tijd te boven te komen, is het gevolg eerder 
een ‘vlucht naar achteren’, waarbij hij de Alexandrijnse theologie op een zodanige 
schematische en massieve wijze als toonbeeld van ware orthodoxie poneert dat het tegoed 
van de vroegkerkelijke traditie en van de dogmengeschiedenis in haar geheel uit het oog 
verloren dreigt te worden.  
Hoewel hij een lineair geschiedenisbegrip ontkent, blijkt dit niet uit zijn analyse van de 
geschiedenis van tenminste het Westers christendom. Ook zijn openbaringsbegrip lijkt in 
principe de mogelijkheid open te houden dat naast de vroegchristelijke apologeten, het 
concilie van Nicea en de Alexandrijnse theologie, andere personen of gebeurtenissen een 
waarachtig getuigenis vormen van het christelijk geloof. Hij lijkt niet goed te kunnen 
verduidelijken op welke grond hij bepaalde visies verkiest boven andere, behalve dan zijn 
persoonlijke voor- en afkeur. Hoewel het getuigenis van de Geest mede in de 
geloofsgemeenschap tot uiting komt en de traditie in de kerk wordt overgeleverd, 
bekritiseert hij juist de gehele Westerse traditie en bestempelt hij de Westerse kerken als de 
begraafplaatsen van God. Al met al maakt Van de Beek nauwelijks inzichtelijk wat zijn 
oproep tot een terugkeer tot de kerk van vóór Nicea nu concreet inhoudt.  
In dit opzicht sluit hij nauwelijks aan bij Noordmans, die eveneens de apologeten 
bekritiseert en voornamelijk aansluit bij Augustinus. Deze kerkvader leert hem dat men 
christen is voor de eeuwigheid en hier ligt een raakvlak met Van de Beek, hoewel deze zich 
op dit punt beroept op Irenaeus. Qua scheppingsleer volgt Van de Beek Noordmans, maar 
het is de vraag hoe hij diens opvattingen rijmt met bijvoorbeeld Irenaeus, juist ook omdat 
Berkhof deze theoloog zo ongeveer als de vader van de heilshistorische theologie 
beschouwt. Van de Beeks aversie tegen elke vorm van vooruitgang roept eveneens om een 
meer uitgewerkte reactie op de voor Noordmans zo belangrijke gereformeerde notie van de 
progressie. Zoals gebleken is, verstaat Noordmans hieronder geenszins een modern 
vooruitgangsdenken, maar een zekere onomkeerbaarheid in de geschiedenis vanwege de 
voortgaande oordelen van God lijkt moeilijk verenigbaar met Van de Beeks omgang met de 
geschiedenis en zijn beroep op de Vroege Kerk.  
Christologisch lijkt Van de Beek voorts eerder bij Van Ruler aan te sluiten met zijn sterke 
nadruk op de anhypostasieleer en zijn opvatting dat Christus met zijn hemelvaart het heil in 
de hemel bewaart. Hiermee samenhangend worden ook parallellen zichtbaar in hun beider 
geschiedenisbegrip in de zin dat Van Ruler eveneens de geschiedenis feitelijk ten einde 
weet en het eschaton als openbaring van het heil in Christus beschouwt. Ook de nadruk op 
Jezus als de messias vertoont overeenkomsten. Van de Beek verwerpt echter de 
theocratische idee en daarmee ook de gehele rijkstheologie die Van Rulers 
geschiedenisbegrip voor de tijd tussen de hemelvaart en het eschaton bepalen. Het 
messiaans intermezzo alsook Van Rulers nadruk op de pneumatologie kunnen geen plaats 
krijgen in Van de Beeks theologie en zijn positieve nadruk op het aardse bestaan stelt hij 
onder zware kritiek. Terwijl Van Ruler hier overigens toe komt vanuit eenzelfde beroep op 
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de predestinatie en de soevereiniteit van God, van waaruit hij juist stelt dat het bestaan geen 
hoger doel heeft: de mens is er zomaar, omdat God daarin kennelijk behagen had.  
Opmerkelijk is het voorts dat hij na zijn evenwichtige dissertatie over de anhypostasieleer 
in later tijd een radicalere interpretatie inneemt in met name Jezus Kurios zonder deze 
keuze nader te funderen. Nergens gaat hij concreet in op de stelling van zijn promotor 
Berkhof dat het vasthouden aan de leer van de anhypostasie een docetische christologie 
impliceert. En L. Th. Witkamp vraagt zich terecht af waarom Van de Beek niet werkelijk 
ingaat op Schoonenbergs De Geest, het Woord en de Zoon: ‘Het verschil met 
Schoonenbergs boek is: het bijbelgebruik is zorgvuldiger, de bespreking van kernbegrippen 
als ‘persoon’, ‘incarnatie’ en ‘geschiedenis’ beter (bij Van de Beek mis ik dat!), de 
afweging van argumenten subtieler. Na Schoonenberg had Van de Beek zich niet zo 
gemakkelijk kunnen afmaken van een Geest-christologie, lijkt me.’287 Dit geldt temeer 
omdat hij zich in zijn proefschrift zoals gezegd gematigd positief lijkt te verhouden tot 
Schoonenberg en zijn christologisch ontwerp en omdat Schoonenberg zelf in zijn 
genoemde werk een tweetal betekenissen onderscheidt van anhypostasie, waarbij hij stelt 
dat Van de Beek het begrip anders lijkt te gebruiken dan hijzelf. Schoonenberg 
veronderstelt dat Van de Beek van anhypostasie spreekt in de zin dat Christus geen eigen 
menselijk persoon-zijn heeft buiten de hypostatische eenheid met het goddelijk Woord, 
oftewel vóór de incarnatie. In deze betekenis onderschrijft Schoonenberg eveneens de 
anhypostasie. Hij verwerpt echter de anhypostasieleer wanneer zij aanduidt dat binnen de 
hypostatische eenheid, dus sinds de incarnatie de menselijke natuur van Christus wordt 
ontkend.  
Samengevat kan worden gesteld dat Van de Beeks theologie een enorme uitdaging vormt 
voor met name de Westerse theologie. Tegelijkertijd loopt hij het risico om een roepende in 
de woestijn te worden, vooral ook vanwege zijn selectieve en ongefundeerde gebruik van 
zijn bronnen en gezien het feit dat zijn kritiek op de Westerse theologie vrijwel geen 
nuancering kent. Zelfs wanneer hij aan de antwoorden van theologen als Schoonenberg, 
Schillebeeckx, Berkhof, Van Ruler en Barth voorbijgaat, blijven de vragen waarmee zij 
hebben geworsteld staan. Met name ten aanzien van de pneumatologie is het te hopen dat 
Van de Beek in het licht van zijn ontwikkeling van een theologie van het kruis tot een 
herziening komt van De adem van God. Tevens zou het uitermate verhelderend zijn indien 
hij tot een kritische uitgave zou komen van zijn theologische portretten van de naar zijn 
inzicht belangrijkste theologen van de negentiende en twintigste eeuw, omdat het 
onwaarschijnlijk lijkt te zijn dat de vragen die deze theologen zich stelden algeheel 
afgedaan kunnen worden als ‘modern’ al was het alleen al omdat zijzelf evenzeer gezocht 
hebben naar concrete aansluiting bij Schrift en traditie.288  
 
  
 
 

                                                 
287 L.Th. Witkamp, 'Ernstig, vroom en premodern,' in: Jezus: bij hoog en bij laag - De christologie van Van 
de Beek en Kuitert, red. A. van de Beek e.a. (Kampen: Kok, 1999), 43. 
288 Cf.: A. van de Beek, Van verlichting tot verduistering? - Theologen vanaf 1800 (Nijkerk: G.F. 
Callenbach, 1994). / Van de Beek, Van Kant tot Kuitert. Hier onthoudt Van de Beek zich bewust van een 
kritische evaluatie: ‘In dit boek is geprobeerd iedereen zoveel mogelijk recht te doen, al zal ongetwijfeld de 
oplettende lezer iets van sympathie of antipathie opmerken.’ (Ibid., 5.) Opgemerkt zij overigens dat in deze 
publicatie een verhandeling over Gerretsen ontbreekt. Aangezien hij de ‘belangrijkste theologen’ wil 
behandelen, is dit verklaarbaar. Al is in dit licht het ontbreken van Van der Leeuw weer meer bevreemdend. 
Mogelijkerwijs is Van de Beeks ‘ontdekking’ van Gerretsen ook van later tijd. 



 

7. G. Kreling – Het goddelijke geheim van de menswording 
 

‘In de menswording ligt het begin van het heil van de mens. Christus draagt dit  
heil vanaf Zijn ontstaan in de wereld in zich. In Hem is immers de volheid van  

  heilsgenade, waarvan heel de verloste mensheid ontvangt.’1 

7.1 De Thomist Kreling 

Gerardus Matthaeus Bernardus Kreling werd geboren op 23 september 1888 te Nijmegen.
2
 

Nadat hij in zijn geboorteplaats het Dominicuscollege had doorlopen, deed hij in 1907 

intrede in de orde der Dominicanen te Huissen. Het filosoficum voltooide hij in 1912 te 

Zwolle, waar hij reeds een jaar eerder de geloften had afgelegd. In 1914 werd hij te Utrecht 

tot priester gewijd en in 1916 rondde hij zijn theologische opleiding af met het 

licentiaatsexamen. Vervolgens studeerde hij nog twee jaar filosofie in Fribourg.
3
 In 1918 

keerde hij terug naar Zwolle, om daar tot 1921 werkzaam te zijn als lector in de filosofie 

aan het studiehuis van de Dominicanen. 

Hier schrijft Kreling in 1920 een gefingeerde dialoog tussen de ‘natuurmens’ en de 

‘cultuurmens’. Vlak na de Eerste Wereldoorlog lijkt ook Kreling te delen in het breed 

gedragen gevoel van cultuurpessimisme. Hij laat de natuurmens de moderne beschaving 

aanklagen door de keerzijde van alle verworvenheden op het gebied van kennis, techniek en 

‘vooruitgang’ bloot te leggen. De cultuurmens hekelt het naïeve geloof in een leven na dit 

leven en prijst de beschaving in dit aardse leven als het hoogste goed aan. Hij zegt dat de 

groeiende beschaving bezig is een oppermensch te kweken en dat de moderne mens bewijst 

dat men de ‘hemellichten kan blussen’ en toch in vreugde kan leven.
4
 De natuurmens roept 

dan echter de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog in herinnering en stelt dat de 

mensen helemaal niet beschaafder zijn geworden maar dat zij elkaar op barbaarse wijze de 

dood in jagen. Waar de cultuurmens de beschaving als de evolutie van het onsterfelijke 

leven beschouwt, meent de natuurmens dat deze beschaving haar eigen doodskist schaaft 

omdat zij het leven niet meer weet te waarderen en de waarheid heeft verruild voor de 

leugen.
5
 De dialoog eindigt als volgt: 

 
‘[Natuurmensch]: … Je cultuur is niets dan een mooi lijk. Overbeschaving is altijd aan 

dezelfde bloedarmoede dood gegaan. Je medicijnen baten niets, die hebben nog nooit een 

doode levend gemaakt. Ik voel me te sterk om met jou onder te gaan, ik verlaat je met je 

vooze cultuur. Als zij verdwenen is, zullen wij de natuur, die jij gevangen houdt, verlossen. 

Dan kunnen we een nieuwe beschaving opbouwen op den vasten grond, dien de groote 

Maker zelf gelegd heeft in het werk van Zijn handen.  

[Cultuurmensch].: Ga, duisterling, die het licht niet kunt verdragen! wij voltooien het werk 

van menschenhanden. 

                                                 
1
 G.P. Kreling, 'Incarnatie en verlossing,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk van G.P. Kreling OP, 

red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1951), 360. 
2
 F. Haarsma, 'Gerardus Kreling (1888-1973) - een biografische schets,' in: Het goddelijk geheim - 

theologisch werk van G.P. Kreling OP, red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1979), 15. 
3
 Cf.: ‘Zelf had hij bij Bergson in Parijs willen studeren, maar men vond dat “te gevaarlijk”.’ (Ibid., 17.)  
4
 Kreling laat de cultuurmens tegen de natuurmens zeggen: ‘Je bazelt als een kind. Je priesters, die teren op 

je domme lichtgeloovigheid, hebben een boeman verzonnen achter de deur van je aardsche bestaan; maar 

na den dood is er niets. In onze crematoria zie je de resten van een mensch , een handvol asch – een kind 

kan het wegblazen.’ (G.P. Kreling, 'Dialoog,' De Beiaard, 5e jaargang deel 1  (1920), 277.) 
5
 Cf.: ‘Natuurmensch: Je kiest je standpunt naar je eigen smaak. Daarom lijk jij ruim en breed van blik, je 

kunt verwisselen van standpunt volgens de wisseling van je begeerten. Ik ben maar eng, omdat ik mij aan 

de waarheid houd. Niets is zoo vast als de waarheid, die één is. De leugen is ruim, je kunt hetzelfde op 

duizend manieren liegen. Ik heb je beoordeeld van uit het standpunt van de waarheid, misschien al te grof, 

omdat je mijn diepste verlangen hebt miskend.’ (Ibid., 280-281.) 
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N.M.: Het werk, dat je voltooit, is je eigen graf.’6 

 

Krelings natuurmens is niet tegen groei en ontwikkeling. Zijn diepste aanklacht is dat de 

cultuurmens van alles heeft ontwikkeld, maar er in heeft gefaald om zichzelf daadwerkelijk 

te beschaven. De cultuurmens heeft van de mens een oppervlakkig wezen gemaakt. Tegen 

de vervlakking van het leven en van de mens heeft Kreling zijn levenlang geageerd door de 

aandacht te richten op het goddelijk geheim dat aan het leven ten grondslag ligt. Zijn 

gematigde houding ten aanzien van vernieuwingen, ook binnen de theologie, kunnen 

worden verklaard vanuit zijn zorg dat ‘de waarheid’ al snel door de mode van de dag kon 

worden overschaduwd, terwijl het juist de waarheid van alle tijden is die het leven draagt. 

In 1921 ontving Kreling de opdracht om in Huissen onderwijs te verzorgen over de Summa 

Theologica van Thomas van Aquino. Vanaf die tijd nam zijn bekendheid toe, vooral na het 

uitspreken van zijn rede over De kenleer van St. Thomas in 1923. Op verzoek van generaal 

B. Garcia de Paredis werd Kreling in 1926 aangesteld als professor in de filosofie aan het 

pauselijk college van zijn orde, het Angelicum te Rome. Hij doceerde onder andere 

wijsgerige psychologie en kosmologie. Zijn verblijf te Rome was van korte duur. In 1928 

volgde hij namelijk te Nijmegen J. Kors op als hoogleraar in de theologiegeschiedenis, de 

dogmatiek en de apologetiek.  

De precieze toedracht rond Krelings vertrek uit Rome is niet geheel duidelijk. Haarsma 

vermoedt dat hij niet kon wennen aan het sfeerloze en gedisciplineerde klimaat in het 

Angelicum en hij verwijst naar Krelings visie dat Rome meer een bestuurs- dan een 

wetenschapscentrum was. Een belangrijker reden was wellicht, dat Krelings visie niet altijd 

overeenstemde met de opvattingen van de in die tijd vermaarde en strenge neo-thomist R. 

Garrigou-Lagrange die eveneens aan het Angelicum was verbonden.
7
 De Romeinse 

legalistische sfeer rond thomistische scholen lag Kreling evenmin als de gezagsmaatregelen 

betreffende filosofische waarheidsproblemen. Dr. Maltha zegt later: ‘Kreling had angst 

voor "Rome", met name voor de kritiek van Garrigou-Lagrange.’ Pater J.D. Bakker stelt 

zelfs: ‘Kreling is in 1928 niet zo maar naar Nederland teruggekeerd vanwege zijn nieuwe 

benoeming, maar Garrigou-Lagrange heeft hem eruit gewerkt. Hoewel opgelucht, heeft 

Kreling dit als zeer pijnlijk ervaren.’
8
 Onder studenten scheen hij overigens meer geliefd te 

zijn geweest dan Garrigou-Lagrange. P. Duncker van het Angelicum zegt in een gesprek 

met E. Breukers echter: ‘Dat Garrigou-Lagrange Kreling uit Rome gewerkt zou hebben 

vanwege "concurrentie" (de Hollandse School), is zeer onwaarschijnlijk. Men heeft 

namelijk veel moeite moeten doen om hem in Nijmegen te krijgen aan de universiteit.’
9
 Dat 

hij aan het Angelicum gewaardeerd was, bleek uit het hem toegekende eredoctoraat in de 

filosofie. Ook is hem gevraagd om in 1949 rector van het Angelicum te worden, wat hij 

echter weigerde.
10
  

Maar of de relatie met Garrigou-Lagrange nu wel of niet de doorslag heeft gegeven voor 

Krelings spoedige terugkeer naar Nijmegen: het is een feit dat de naweeën van de  

controverse omtrent de vierentwintig filosofische stellingen nog duidelijk merkbaar waren 

                                                 
6
 Ibid., 283. 
7
 Haarsma zegt over R. Garrigou-Lagrange: ‘Deze Fransman werd later één der coryfeeën van de orde en 

zou dat blijven tot na de Tweede Wereldoorlog. Door zijn omvangrijke publicaties was hij gedurende 

tientallen jaren de meest gezaghebbende neoscholasticus. Hij zag het als zijn taak het ‘orthodoxe’ 

Thomisme, zoals vastgelegd in de beruchte 24 thesen, door de Congregatie van de Studiën in 1914 

gepromulgeerd, angstvallig te bewaken. Kreling nu kwam op grond van zijn studie van de teksten van 

Thomas zelf tot bepaalde inzichten, die niet strookten met de gangbare thomistische opvattingen.’ 

(Haarsma, 'Gerardus Kreling (1888-1973) - een biografische schets,' 23.)  
8
 Cf.:  E.M.J. Breukers, 'Aantekeningen van Mevr. Dr. E.M.J. Breukers', Collectie-Kreling van het 

Katholiek Documentatie Centrum  (manuscript), omslag 1 en 113. 
9
 Voor aantekeningen van het gesprek met P. Duncker, Cf.: Ibid.,   (manuscript), omslag 1. 
10
 Haarsma, 'Gerardus Kreling (1888-1973) - een biografische schets,' 22-23. 
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in de tijd dat Kreling aan het Angelicum doceerde. Schillebeeckx beschrijft de situatie als 

volgt:  
 

‘Kreling heeft de uitlopers van deze strijd nog levendig kunnen meemaken in het 

Angelicum. In Rome was er geen sprake van een waarlijk historische Thomas-studie. 

Thomas werd er bestudeerd via bepaalde, uiteenlopende ‘thomistische scholen’, een scala 

die liep vanaf de Dominicaanse versies van Cajetanus, Johannes a Sto Thoma en Billuart 

via de Salmanticenses tot de Jezuïetische versies van Suarez, de Lugo en de negentiende-

eeuwse Franzelin.’11 

 

Volgens Schillebeeckx valt Krelings thomisme noch in de canoniek-legalistische Thomas-

lezing te plaatsen, noch in de lijn van historisch-wetenschappelijke mediëvistische studies 

zoals die verricht werden door M. Grabmann en zijn instituut in Duitsland, D.-J. Mercier en 

het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, P. Mandonnet in Fribourg en A. Gardeil, 

M.-D. Chenu en Y. Congar e.a. in Le Saulchoir. Hij dicht Kreling meer een persoonlijk-

zelfstandige Thomas-studie toe, zoals hij die ook aantreft bij geestverwante ‘solisten’ als 

A.D. Sertillanges en P. Rousselot.
12
 Hoewel Kreling de courante Thomascommentaren 

kende, wilde hij door een zelfstandige interpretatie van Thomas’ werk de strijd tussen de 

diverse scholastieke scholen te boven komen en daarmee tevens de eenzijdigheid van de 

zogenaamde ‘conclusietheologie’ die volgens hem ten onrechte met Thomas werd 

geïdentificeerd. Schillebeeckx analyseert: 

 
‘Het gevolg van deze aanpak was, dat Kreling bij verschillende thema’s, bv. inzake de 

analogieleer, de predestinatie- en genadeleer, tot een heel nieuwe interpretatie kwam 

vergeleken bv. met die van Cajetanus, wiens analogieleer geconsacreerd werd door de 

studie van M. Pénido, Le rôle de l’analogie en théologie dogmatique en ook alle 

handboeken beheerste. Door dit inzicht was Kreling de vele latere studies over de 

‘Godsnamen’ in de theologie van Thomas en ook die van Albertus, Bonaventura en andere 

middeleeuwse theologen jaren vooruit. Ook in de predestinatie- en genadeleer kwam hij tot 

de ontdekking, dat het interpretatiekader waarbinnen de hopeloze polemiek tussen Banez en 

Molina mogelijk, verstaanbaar en zelfs noodzakelijk werd, Thomas volkomen vreemd 

was.’13 

 

Aangezien het onderwijs in de grootseminaries en studiehuizen geheel geschiedde op basis 

van de ‘handboekentheologie’ die ontstaan was sinds de barokke en verlichte scholastiek en 

een meer academische katholieke theologie pas in 1923 met de oprichting van de 

universiteit van Nijmegen in Nederland ingang vond, werden Krelings colleges door vele 

studenten als een verademing ervaren. Vanwege zijn terugkeer naar Thomas’ eigen 

geschriften, waarbij tevens Thomas’ verwerking van de patristiek nieuwe perspectieven 

opende, wordt Kreling ook wel gerekend tot de grondleggers van de theologische 

vernieuwing in rooms-katholiek Nederland.
14
 Hij heeft grote invloed onder zijn studenten 

                                                 
11
 E. Schillebeeckx, 'Kreling en de theologische situatie van zijn tijd,' in: Het goddelijk geheim - theologisch 

werk van G.P. Kreling OP, red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1979), 54. 
12
 Cf.: Ibid., 56; 58. 

13
 Ibid., 61. 

14
 Cf.: ‘Tijdens de periode van zijn hoogleraarschap (1928-1957) heeft hij het merendeel van de docenten in  

de theologie aan de toen nog zo talrijke groot-seminaries in Nederland gevormd in kritische zin en 

intellectuele openheid. Bovendien heeft hij zich, niet alleen door zijn menselijke kwaliteiten, maar vooral 

door zijn theologische betrouwbaarheid vele vrienden weten te maken onder protestantse collega’s, en 

daarmee een belangrijke bijdrage geleverd tot de oecumenische toenadering en klimaatsverbetering in ons 

land.’ (N. Versluis, 'De theoloog Kreling,' De Bazuin, jaargang 56, nr. 25  (1973), 1.) 
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gehad vanwege zijn methode die zich tot taak stelt om ‘Thomas na te denken’.
15
 Zijn kring 

van studenten wordt wel de Hollandse School genoemd, zoals ook in bovenstaand citaat 

van Duncker.
16
 Inhoudelijk legde Kreling grote nadruk op het gelovig intellectualisme zoals 

hij dat in het werk van Thomas van Aquino tegenkwam en hij wees herhaaldelijk op de 

radicale tegenstelling met een dor rationalisme. Anderzijds verzette hij zich evenzeer tegen 

het beroep op menselijke ervaringen en intuïties binnen de theologische kenleer, zoals hij 

dat in bepaalde vormen van vernieuwingstheologie meende waar te nemen. In heel Krelings 

theologiseren klinkt zijn diepe ontzag door voor het ‘goddelijk geheim’ dat gegrond is in 

Gods absolute soevereiniteit. Tevens heeft Kreling zijn wetenschappelijke werkzaamheden 

altijd weten te combineren met een grote mate van pastorale betrokkenheid, ook jegens 

studenten.  

Krelings publicatielijst bevat vooral artikelen.
17
 Daarbij heeft hij een belangrijke bijdrage 

geleverd aan het Theologisch Woordenboek en aan De Katholieke Encyclopaedie.
18
 Er 

worden verschillende redenen aangevoerd om te verklaren waarom Kreling weinig grote 

publicaties op zijn naam heeft staan. Hij scheen meer van spreken dan van schrijven te 

houden en ‘te denken om te denken’. A.G.M. van Melsen heeft hierover gezegd: ‘Kreling 

dorst niet alles neer te schrijven. Hij durfde ook niet zo maar wat te beweren en werkte niet 

graag met gezagsargumenten of officiële uitspraken. Behandelde bij voorkeur die themata, 

waarbij nagedacht moet worden.’ Het schijnt dat zijn leermeester A. Doodkorte hem op dit 

punt luiheid verweet. ‘Kreling merkte daarbij op: ik heb te weinig wat anderen te veel 

hebben, namelijk ambitie.’
19
 Daarbij scheen hij ook redelijk perfectionistisch van inslag te 

zijn geweest. Maltha verwijst in dit verband naar de volgende uitspraak van Kreling: ‘Met 

betrekking tot het feit dat hij zo weinig publiceerde merkte hij op: mensen met verstand 

schrijven niet, mensen met sterke wil wel. Welnu, volgens het gezonde thomistische 

princiep gaat het verstand boven de wil. Daarom schrijf ik ook niet zo veel.’
20
  

Kreling is van 1931 tot en met 1957 redactielid van Studia Catholica geweest, waarin hij 

onder andere enige kronieken publiceerde over Katholieke dogmatische theologie in 

Nederland.
21
 Tevens was hij enige tijd voorzitter van zowel de Vereniging voor 

                                                 
15
 O.a. F. van Waesbergen karakteriseert Krelings methode als ‘Thomas na-denken’. (Aantekeningen E. 

Breukers van gesprek met F. van Waesbergen, omslag 113) 
16
 Zie ook: H. Brink O.P.: ‘Vooral zijn kritisch-negatieve opstelling t.a.v. de neo-scholastiek sprak men in 

de orde van een "Hollandse School",  waarmee vooral Kreling zelf bedoeld werd.’ (Aantekeningen E. 

Breukers, omslag 113) 
17
 In De Grijs, F.J.A. de e.a., Het goddelijk geheim – theologisch werk van G.P. Kreling OP, Kok, Kampen 

1979 is een door J.H. Roes samengestelde bibliografie van Krelings publicaties opgenomen, alsmede een 

lijst van ongepubliceerde stukken en collegedictaten van derden. 
18
 Naast de artikelen die hij daarin heeft geschreven, was hij ook de belangrijkste adviseur van de redactie. 

Dr. H. Brink O.P., eindredacteur van het Theologisch Woordenboek, zegt daarover: ‘Kreling was "de man 

die achter mij stond", als bepaalde artikelen gewijzigd moesten worden.’ (Aantekeningen E. Breukers, 

omslag 1 en 113.) 
19
 Aantekeningen van het gesprek met prof.dr. A.G.M. van Melsen, cf.: Aantekeningen E. Breukers, omslag 

113. Ook merkt Van Melsen op: ‘Omdat Kreling intuïtief-tastend dacht, kon hij zijn gedachten moeilijk in 

het geschreven woord vastleggen.’ 
20
 Aantekeningen van het gesprek met Dr. Maltha, Cf.: Aantekeningen E. Breukers, omslag 113.  

21
 Uit deze kronieken blijkt dat Kreling tenminste in de dertiger jaren de publicaties op het gebied van 

dogmatiek en apologetiek in Nederland goed volgde, evenals in het Nederlands vertaalde buitenlandse 

werken. Met name de vele Mariologische publicaties worden door hem kritisch besproken. Hij meent dat 

een theoloog vanuit een gezonde, kritische houding de Marialeer heeft te bestuderen. (Cf.: G.P. Kreling, 

'Katholieke dogmatische theologie in Nederland (Kroniek),' Studia Catholica - Nieuwe reeks van "De 

Katholiek" 11e jaargang (1934-1935), 480.) In een latere kroniek blijkt wederom Krelings aandacht voor 

zorgvuldige wetenschapsbeoefening: ‘We meenen in de Marialogische publicaties van deze laatste jaren 

een grootere bezonnenheid te bespeuren, dan die daarvoor werd getoond. Er wordt meer aandacht besteed 

aan de waardebepaling der argumenten, die zorgvuldiger worden getoetst. … Het lijkt ons, dat de 

Marialogie nu eerst in het stadium komt, waarin deugdelijke, volop verantwoorde resultaten kunnen gaan 
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Thomistische Wijsbegeerte als ook van het Werkgenootschap van Katholieke Theologen in 

Nederland. Ook doceerde hij aan het Hoger Instituut voor Vrouwen te Nijmegen. Door 

toedoen van G. Brom is hij na de oprichting in 1931 vrij snel lid geworden van de Kring 

van Katholieke en Protestantse hoogleraren, waarin protestantse theologen als G. van der 

Leeuw, H. Miskotte, O. Noordmans en J.N. Bakhuizen van den Brink participeerden.
22
 Uit 

meerdere artikelen blijkt dat Kreling zich diepgaand heeft bezonnen op de verhouding 

tussen de Kerk van Rome en de kerken van de Reformatie. Waar hij in zijn vroegste werken 

vooral getrouw blijft aan de heersende apologetische tendens binnen de katholieke 

theologie van die tijd, getuigen zijn latere publicaties van een grotere mate van openheid 

voor een werkelijk gesprek met de protestantse traditie. Deze voorzichtige oecumenische 

gezindheid lijkt mede het gevolg te zijn van zijn zelfstandige lezing van Thomas. Ook hier 

wordt een tendens zichtbaar van het patristisch-mediëvistisch reveil binnen de rooms-

katholieke theologiebeoefening: 
 

‘De herleving zowel van Thomas als van patristische studiën had immers als neveneffect, 

dat men de voor-Trentse en tegelijk ook voor-Reformatorische traditie beter leerde kennen; 

aldus onderzocht men – aanvankelijk onopzettelijk – in feite de gemeenschappelijke 

voedingsbodem en tradities zowel van de Reformatie als van de Trentse theologie. De 

kennismaking met de historische, voor-Trentse Thomas en de terugkeer in onze eeuw naar 

Thomas’ eigen teksten, los vooral van de latere contrareformatorische Thomas-

commentaren, gaven aan “Thomas-theologen” als Kreling – plotseling bewust – kennelijk 

een oecumenische openheid.’23 

  

De meeste van Krelings publicaties zijn strikt theologisch van aard. In 1945 heeft hij echter 

een rede uitgesproken over het Vaderland. Vlak na de Tweede Wereldoorlog spreekt hij 

zich uit tegen zowel het hypernationalisme als het internationalisme en pleit hij voor een 

kloek nationalisme. De oorlog heeft de Nederlander weer bewust gemaakt van zijn 

vaderlandsliefde. Wie zijn vaderland loochent, loochent zijn eigen oorsprong en vorming.
24
 

De ideologie van het nazisme heeft het vaderland echter tot een afgod gemaakt. ‘Daarmee 

ging een radicale ontaarding gepaard, die de geschiedenis als een novum zal noteeren. Een 

volk werd goeddeels ontmenschelijkt. Zoover moet het komen als Blut und Boden den 

                                                                                                                            
verwacht worden. Wanneer de theologen zich bewust blijven, dat hun voornaamste taak niet ligt in den 

drang tot, of verweer tegen eenigerlei eventueele dogmatische definitie, zullen zij nog meer in staat zijn aan 

deze verwachting te voldoen.’ (Kreling, 'Katholieke dogmatische theologie in Nederland (Kroniek),' 150.) 

Deze houding is kenmerkend voor heel Krelings eigen theologiseren. 
22
  Cf.: Haarsma, 'Gerardus Kreling,' 33. Van Melsen zegt hierover: ‘In de Kring was Kreling een man van 

gezag. Hij mengde zich vaak in de discussies, met bescheidenheid. Hij voelde het protestantisme goed aan, 

vroeg zich voortdurend af: wat steek(t) daarachter.’ (Cf.: Aantekeningen E. Breukers, omslag 113). J.N. 

Bakhuizen van den Brink en A.G.M. van Melsen schrijven in een brief bij Krelings afscheid van de Kring 

onder meer: ‘Gij hebt behoord tot de allereerste leden van deze Kring en hebt er bijzonder veel toe 

bijgedragen, dat hij van den beginne aan beantwoordde aan het doel, waartoe hij opgericht was, namelijk de 

vriendschappelijke en principiële uitwisseling van overtuiging op de belangrijkste punten waarop Rooms 

Katholieken en Protestanten deels elkander naderen deels van elkander verschillen. (Voor een kopie van 

deze brief, cf.: Collectie-Kreling, KDC Nijmegen, omslag 1.) 
23
 Schillebeeckx, 'Kreling en de theologische situatie van zijn tijd,' 62. 

24
 Cf.: ‘Van het immense goed in het vaderland opgetast krijgt hij zijn deel. Maak dien mensch los uit zijn 

vaderland, dan wordt hij gescheiden van zijn princiep, een onwezenlijk product van het toeval. Niemand 

ontkomt hieraan door een beroep op den invloed van de ouders, het milieu, waardoor het vaderland als 

beginsel overbodig zou worden. de ouders en het milieu zijn als bijzondere princiepen, afhankelijk van de 

algemeene causaliteit van het vaderland. Zelf zijn zij in dit geheel opgenomen en naar zijn aard gevormd. 

De fout van hen, die het vaderland als kracht tot leven en levensvorming ontkennen, komt overeen met de 

misvatting van degenen, die in de beperkte causaliteit van het schepsel, de oorzakelijkheid van God 

loochenen.’ (G.P. Kreling, 'Vaderland,' in: Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1942-1946 

(Nijmegen-Utrecht: Dekker & Van de Vegt, 1946), 84.) 
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geheelen mensch in beslag nemen, zoodat God alleen nog dienst doet als 

propagandamiddel.’
25
 Kreling constateert dat menselijke liefde en zo ook de 

vaderlandsliefde, het gevaar van de verenging met zich meebrengt. Slechts de liefde van 

God kan alles omvatten en daarom ook enkel de liefde tot God. De goddelijke liefde die 

alles overwint, kan eveneens als een centraal thema van zijn theologie worden beschouwd. 

In 1957 vraagt Kreling vanwege gezondheidsredenen eervol ontslag aan, hetwelk hem 

wordt verleend. Mede op grond van de Aantekeningen van E. Breukers merkt Haarsma op 

dat er nog een andere motivatie was voor dit vervroegde emeritaat:  
 

‘Hij wist zich te weinig all-round vakman om mee te kunnen in de nieuwe stromingen in de 

theologie, waarin Thomas zijn bevoorrechte plaats moest afstaan ten gunste van een veel 

bredere oriëntatie op Schrift, patristiek, de na-middeleeuwse traditie en vooral het moderne 

denken. Hij was bang daardoor het contact met de studenten te verliezen. Het gevolg was 

dat hij in de loop der jaren na 1957 een steeds meer teruggetrokken leven ging leiden op de 

pastorie aan de Dennenstraat. Er bleef nog wel een kleine vriendenkring, maar naarmate hij 

ouder werd kromp deze ineen. Hij heeft pijnlijk ervaren, dat de jongeren, ook onder zijn 

ordebroeders, niet meer zoals vroeger met hun vragen naar hem toekwamen. “Afgeschreven 

en aan de kant gezet”, dat waren de woorden waarmee hij zelf de situatie kenschetste waarin 

hij de laatste jaren van zijn leven was terecht gekomen.’26  

 

Hoewel Kreling zich op zijn wijze wel heeft trachten te verdiepen in de theologische 

ontwikkelingen in de jaren 1950 en 1960, heeft hij daaraan niet werkelijk bijgedragen. Niet 

zozeer de intentie van de vernieuwingstheologie stond hem tegen, als wel wat hij noemde 

het anti-intellectualisme en horizontalisme binnen de existentie- en secularisatietheologie. 

Het Tweede Vaticaans Concilie schijnt hem maar weinig geboeid te hebben. Haarsma 

verklaart dit als volgt:  
 

‘Vanuit zijn na-denken van de theologie van St. Thomas was hij wel in staat een aantal 

kritische opmerkingen te maken over nieuwe opvattingen en de feitelijke ontwikkelingen, 

die tenminste het overwegen waard zijn. Maar het draagvlak van deze theologie was niet 

breed genoeg om in de historische ontwikkelingen de aanknopingspunten te vinden voor 

nieuwe theologische wegen die uit de impasse kunnen leiden. Hij hoorde niet tot de geniale 

geleerden en de originele denkers die de tijd verzetten. Zijn kracht lag in een harmonieus 

samengaan van een diep geloof met een scherp verstand, van openheid voor het mysterie 

met strakke denktucht, van een sterke religieuze aanleg met fijngevoelige aandacht voor de 

medemens en de natuur, van zin voor het betrekkelijke met trouw aan zijn diepste 

overtuigingen.’27  

 

De laatste maanden van zijn leven zijn Kreling zwaar gevallen. In december van 1972 zou 

hij gezegd hebben: ‘Zo oud moet je niet worden. Het is nu zover, dat het leven voor mij 

heeft afgedaan. Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan!’
28
 Kreling overleed in 1973 op 84-

jarige leeftijd.
29
  

  

                                                 
25
 Ibid., 85. 

26
 Haarsma, 'Gerardus Kreling,' 43. Uit een gesprek met H. Brink is opgetekend: ‘Na 1950 ervoer hij bij 

zichzelf steeds sterker: ik kan de studenten niet bieden wat ze nodig hebben. Ik ben geen vakman.’ (cf.: 

Aantekeningen E. Breukers, omslag 1.). 
27
 Ibid., 46. 

28
 F. de Grijs en F. Haarsma, 'Petrus Kreling als theoloog: open voor Gods geheim,' Tijdschrift voor 

Theologie 13 (1973), 190. 
29
 Versluis, 'De theoloog Kreling,' 1. 
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7.2 Geschiedenisbegrip - Rust is het doel der beweging  

7.2.1 Apologetische theologie 

Bij de bepaling van Krelings geschiedenisbegrip komt men voor het probleem te staan dat 

Kreling slechts op weinig plaatsen over de geschiedenis als zodanig spreekt. Formeel 

behoorde naast de dogmatiek en de apologetiek ook de theologiegeschiedenis tot zijn 

leeropdracht in Nijmegen. Aan dit vak wordt in die dagen echter een andere invulling 

gegeven dan de Nouvelle Theologie dat deed. In het geval van Kreling kan men stellen dat 

hij zich als Thomist voornamelijk heeft beziggehouden met de explicitatie van de leer van 

Thomas van Aquino door Thomas zelfstandig kritisch te lezen. De godsleer neemt in zijn 

theologiseren een zeer prominente plaats in, evenals de leer van de menswording van 

Christus - die hij als het gronddogma van de kerk beschouwt - en in het verlengde daarvan 

de ecclesiologie. Zijn verhandelingen kenmerken zich over het algemeen door een, zeker 

binnen het verzuilde Nederland, open apologetisch karakter. Voortdurend vergelijkt hij ‘de 

katholieke leer’ met de protestantse visie en vertolkt hij de positie van ‘de katholiek’ in 

contrast met die van ‘de andere christenen’.  

In het kader van deze apologetische theologie lijkt de vraag naar het geschiedenisbegrip 

haast een oneigenlijke. Waar in de tweede helft van de twintigste eeuw de geschiedenis als 

categorie zich een vaste plaats lijkt te hebben verworven, komt zij in dit scholastieke 

denken hooguit terloops aan de orde. Daar komt bij dat Kreling de theologie bewust wil 

vrijwaren van de gevaren van het in de negentiende eeuw ontstane historicisme en het 

moderne rationalisme. Dit komt sterk tot uitdrukking in zijn spreken over de goddelijke 

openbaring. Hij maakt onder verwijzing naar het Concilie van Trente een onderscheid 

tussen een natuurlijke en een bovennatuurlijke openbaring. Onder de bovennatuurlijke 

openbaring verstaat hij de onmiddellijke mededeling van de goddelijke waarheid door de 

profeten en bovenal in Christus, waardoor zonder dwaling bekend wordt wat de mens door 

middel van de natuur en de natuurlijke rede reeds kennen kan. Hij voegt daaraan echter het 

volgende toe: 
 

‘Maar primair deelt God mee van de geheimen, die in Gods wezen zo verborgen liggen, dat 

zij in de natuur niet weerspiegeld worden. Hierin vooral komt het bovennatuurlijk karakter 

der openbaring uit. De mens wordt daardoor enigszins deelgenoot van het geheime leven 

van God. De abscondita Dei komen tot hem, want al worden deze door de openbaring 

enigszins zijn deel, het is alleen omdat de geheime God, de Deus absconditus, zich aan hem 

bekend maakt.’30    

 

In Christus en de apostelen is de bovennatuurlijke openbaring afgesloten. Daarom is niet de 

geschiedenis, als het veld waarop God zich openbaart aan de mens, de vindplaats om tot 

kennis van God te komen. Veeleer is dit de Kerk zelf, die door Christus gesticht is als het 

heilsinstituut waaraan door middel van de openbaringsbronnen van de Heilige Schrift en de 

apostolische traditie het divinum depositum is toevertrouwd om de mensen tot heiliging te 

strekken.
31
 Kreling benadrukt dat de Kerk trouw heeft te zijn aan de haar overgeleverde 

                                                 
30
 G.P. Kreling, 'Openbaring en geloof,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk van G.P. Kreling OP, 

red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1938), 239. 
31
 Cf.: ‘Om het definitieve en volstrekte karakter van de christelijke openbaring wordt zij door de loop der 

eeuwen voortgegeven door de Kerk, die haar onfeilbaar heeft te bewaren. Want zegt het Vaticaans Concilie: 

De geloofsleer, welke God openbaarde, is niet als een filosofisch bedenksel door het menselijk verstand te 

vervolmaken voorgesteld, maar als een goddelijk depositum aan de bruid van Christus gegeven, om trouw 

te bewaren en onfeilbaar te verklaren.’ (Ibid.). Kreling verwijst hier vermoedelijk naar de dogmatische 

constitutie Dei Filius van Vaticanum I (DH 3020): Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut 

philosophicum inventum proposita est humanis ingeniis perticienda, sed tanquam divinum depositum 

Christi Sponsae tradita, fideliter custodienda et infallibiliter declaranda. Hinc sacrorum quoque dogmatum 
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openbaring en zij kan daaraan dan ook niets toevoegen of af doen. Dit maakt de leer van de 

Kerk niet tot een statisch geheel en evenmin krijgt het leergezag een onevenredig grote 

macht, zoals men in de moderne tijd vaak meent. Kreling verklaart:  

 
‘De ontwikkeling van het dogma mag zich nooit beroepen op een nieuwe openbaring. De 

Kerk heeft zich bij haar dogmatische definities er altijd voor gewacht zich naast de schrift 

en de traditie te stellen. Ze is niet fundament met deze, maar op de beide grondvesten 

gebouwd. Het nieuwe dogma moet altijd oud zijn, voorzover het in het depositum fidei 

gevonden wordt.’32 

 

Juist temidden van de wisseling der tijden die met allerlei twijfel en crises gepaard kan 

gaan, staat de Kerk garant voor de objectieve overlevering van de goddelijke geheimen 

zoals die vervat liggen in schrift en traditie. Het persoonlijk geloof als subjectieve 

tegenpool van de goddelijke openbaring berust op het gezag van de zich openbarende God 

en het katholieke geloof betekent dan ook een overgave van de menselijke wil en het 

verstand aan Gods waarheid. Het geloof wordt ondersteund door tekenen van goddelijke 

openbaring in de tijd, waardoor ook een zekere redelijkheid aan het geloof kan worden 

toegekend. Maar het geloof als zodanig wordt hierdoor niet gewaarborgd:  

 
‘Om deze tekenen weet de gelovige, dat zijn geloof geen redeloos avontuur is, maar hij 

gelooft niet om deze tekenen, want hij gelooft alleen en volstrekt om de waarheid van de 

openbarende God. Daarom eindigt hierin de analyse van het geloof, en niet in enigerlei 

beredeneerde conclusie. De onfeilbare zekerheid en vastheid, deze absolute kenmerken van 

het geloof, vinden niet hun grond in eigen verworven inzicht, maar in de volstrektheid van 

de goddelijke waarheid zelf.’33 

 

Expliciet ontkracht Kreling dan ook de volgens hem courante voorstelling dat het 

‘katholieke geloof’ een historisch geloof zou zijn, omdat het zou berusten op een 

historische overtuiging van een honderden jaren geleden geopenbaarde waarheid. In het 

geloof gaat het echter alleen om God zelf en ook de hedendaagse eenvoudige gelovige kan 

door Gods genade onmiddellijk deelhebben aan de goddelijke heilzame waarheid, die 

onhistorisch is: 
 

‘Zeker is het waar, dat het goddelijk geheim tot ons komt door de eens gedane, nu reeds 

lang voorbije getuigenis, maar wanneer de gelovige zich aan de aldus van vroeger tijden tot 

hem gekomen getuigenis Gods ongelovig overgeeft, raakt hij de eeuwige, onvergankelijke, 

onhistorische waarheid Gods. De subsisterende, eeuwige, onvergankelijke waarheid Gods is 

alleen het kenmerkende, wezensgevende motief van zijn geloof. Het geloof bestaat in een 

direct verkeer met het innerlijk woord en leven van God. Het is veel meer dan een contact 

met een uiterlijk, tijdelijk, vergankelijk woord hetwelk tot de geschiedenis behoort; het is 

een treffen van, of liever een getroffen worden door het eeuwige woord en de eeuwige 

waarheid van God. Historische bewijsvoering en historisch onderzoek mogen het 

beslissende motief zijn van een historisch geloof, van goddelijk geloof, waaraan het heil van 

de mens hangt, is alleen God beweegreden en bezieling.’34 

  

Kreling maakt vervolgens een sterk onderscheid tussen kerkgeschiedenis en algemene 

geschiedenis, die hij verstaat als ‘profane beschouwingen over politieke machten’. Over de 

kerkgeschiedenis zegt hij vervolgens: ‘De geschiedenis der Kerk is de geschiedenis van een 

                                                                                                                            
in sensu perpetuo est retinendus, quem semel declaravit sancta mater Ecclesia, nec unquam ab eo sensu 

altioris intelligentiae specie et nomine recedendum.  
32
 Ibid., 240. 

33
 Ibid., 244. 

34
 Ibid., 246. 
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religieuze gemeenschap, wier werkzaamheid tot heiliging der geloovigen het eigen 

voorwerp van een haar passende geschiedschrijving is.’
35
 De theologie heeft echter zoals 

gezegd niet deze geschiedenis tot haar object, maar God zelf. In St. Augustinus en St. 

Thomas (1935) ageert Kreling dan ook tegen het ‘onloochenbare feit, dat in de laatste jaren 

te sterk de nadruk wordt gelegd op den historischen kant der theologie ten koste van den 

speculatieven’.
36
 Het geloof zelf, als assensus intellectus waarborgt volgens hem de 

absolute noodzakelijkheid van de speculatieve theologie. Aan deze wijze van 

theologiebeoefening heeft hij zich zijn hele leven met hart en ziel gewijd. Hèt kenmerk van 

de ‘Heilige Godgeleerdheid’ is, dat ze berust op de bovennatuurlijke goddelijke openbaring. 

Haar object van onderzoek is namelijk de volstrekt soevereine en transcendente God. Dit 

godsbeeld is bepalend voor Krelings beschouwing van de relatie van God en mensen in de 

tijd. Daarom zal nu worden ingegaan op zijn weergave van de godsleer en de mogelijkheid 

tot het komen tot kennis van God.  

7.2.2 God als eerste Oorzaak en Doel van al het zijnde 

God is als eerste Oorzaak de objectieve grond van al het zijn. In God bestaat en alle 

mensen moeten Hem dienen werkt Kreling dit thomistisch godsbewijs uit. Het veranderlijke 

in de natuur, verwijst ‘evident naar een volstrekt noodzakelijk, onafhankelijk zijn’. Deze 

onveroorzaakte Oorzaak en dit onafhankelijk zijn noemt Kreling God. ‘Van de simpele 

ervaring van een veranderlijk iets in onszelf, van iets wisselvalligs in de microcosmos, die 

we zelf zijn, stijgt de geest van de mens vast en zeker omhoog tot het noodzakelijke, 

volstrekt onafhankelijke wezen – God.’
37
 Deze bewijsvoering wordt nog versterkt door het 

argument van doelgerichtheid: zonder het bestaan van een God die het onvergankelijke 

radicaal transcendeert, is er geen zin in het bestaan te ontdekken. Hoewel Kreling zijn 

artikel begint met de constatering dat velen in zijn tijd het loochenen van Gods bestaan 

beschouwen ‘als een der voornaamste winsten van de voortgang van de cultuur’, kan hij 

zelf zonder schroom opmerken:  

 
‘Geen wonder, dat men overal waar mensen ontdekt worden, de overtuiging van het 

godsbestaan vindt. Ze mag schuil gaan onder onredelijke bedenksels en erg primitief zijn, 

niettemin bestaat ze. De houding van de atheïst, die met overtuiging en niet uit armzalige 

bravour en pose het godsbestaan ontkent, zal altijd geforceerd lijken, want de 

godloochening eist voortdurend beide oren te sluiten, opdat de stem der natuur niet kan 

doordringen tot zijn ziel.’38  

 

God als eerste Oorzaak is niet slechts de Schepper van het zijnde, maar tevens de Behouder 

van de schepping en het Einddoel. Gods meegedeelde wet ligt vervat in de natuurwet, 

waardoor al het zijnde op God als het einddoel van de schepping is gericht. De 

consequentie van Gods soevereiniteit voor al het zijnde kan als volgt worden samengevat:  
 

‘Omdat dus God de wereld wil om Zich Zelf, is God voor het schepsel niet alleen het begin, 

maar ook het einde. Deze wet geldt voor ieder schepsel, voor het met rede begaafde en het 

redeloze, alleen de vervulling dier wet verschilt voor beiden. God richt met eeuwig inzicht 

                                                 
35
 Kreling, P., De Heiligmakende Kerk, Geert Groote Genootschap, ’s-Hertogenbosch 1934, 12. 

36
 Kreling, G.P., St. Augustinus en St. Thomas, Geert Groote Genootschap, ’s-Hertogenbosch 1935, 15. 

37
 G.P. Kreling, 'God bestaat en alle mensen moeten Hem dienen,' in: Het goddelijk geheim - theologisch 

werk van G.P. Kreling OP, red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1930), 203. Kreling betoogt dat God 

als eerste Oorzaak niet vraagt om een andere oorzaak. Slechts datgene wat volgens participatie iets is, 

vraagt om een oorzaak. Maar datgene wat is volgens identiteit, heeft geen oorzaak. God heeft als 

onveroorzaakte oorzaak krachtens zijn identiteit geen oorzaak. De Oneindige behoeft evenmin iets. Zijn 

onafhankelijkheid is volkomen: ‘In het bezit van eigen volmaaktheid rust God albevredigd.’ (Ibid., 208.).  
38
 Ibid., 199. 



7. Kreling – Het goddelijke geheim van de menswording 
 

  

518

en willen de schepping naar het doel, dat Hij Zelf is, de afstraling van eigen goddelijke 

volmaaktheid. In deze ordening – de eeuwige wet – ligt de norm voor ieder schepsel, 

waarnaar het zich heeft te richten, om te volbrengen wat God van het schepsel vraagt.’39  

7.2.3 De mens komt tot God langs een omweg 

Met deze voorstelling van ‘de eeuwige wet’ kritiseert Kreling iedere antropocentrische 

levensbeschouwing van zijn tijd. Maar eveneens meent hij dat rechtszinnige protestanten, 

ondanks dat zij vasthouden aan de soevereiniteit van God, onvoldoende oog hebben voor de 

objectieve grondslag van het geloof. Kreling tracht beide perspectieven te verenigen door te 

spreken van een onderscheid tussen natuur en bovennatuur, tussen het eindige en oneindige 

en tussen het veranderlijke en het onveranderlijke. De mens, die in het bezit is van een 

‘sens du divin’, kan het goddelijke ontdekken in de schepping, maar God blijft in dit alles 

een mysterie. Dit brengt de mens echter niet tot een algeheel zwijgen omtrent God. God 

zelf heeft namelijk de geheimen van zijn wezen geopenbaard. Middels het intellect kan de 

gelovige mens langs de omweg van de natuurlijke dingen kennis van het bovennatuurlijke 

verwerven. Zo worden de abscondita Dei enigszins zijn deel. De openbaring is dus altijd 

een bovennatuurlijke openbaring. Alleen het door de Geest verlichte intellect kan tot deze 

geheimen opklimmen. 

Dit intellectualisme is geenszins als rationalisme te typeren, omdat zijn grondwet juist de 

afhankelijkheid van het verstand ten opzichte van het zijn bevestigt; dit in tegenstelling tot 

het rationalisme dat de ratio en het denken isoleert. Ook staat dit intellectualisme niet 

tegenover het geloof, als zou dit als een subjectief ervaren beweging niets met de rede van 

doen hebben. Volgens Kreling verenigt Thomas van Aquino juist het op het objectief ware 

gerichte intellectualisme met het van de waarheid afhankelijke geloof. Geloof en rede 

vormen dus geen tegenstelling, maar worden verzoend in de ene objectieve Waarheid. 

Slechts de metafysica is in staat om de verhouding tussen de soevereine God en het zijnde 

naar waarheid uiteen te zetten, waar moderne filosofieën de waarheid corrumperen door het 

objectieve te verruilen voor subjectieve categorieën als de menselijke ervaring of het 

gevoel. Met een beroep op Eerste Vaticaans Concilie stelt Kreling dan ook:  
 

‘De subjectieve geloofsdaad, waardoor het verstand, bovennatuurlijk verlicht, het mysterie 

aanvaardt, blijft gebonden aan de objectieve openbaring door God in schrift en overlevering 

geschonken en door het leerambt der Kerk de gelovigen voorgedragen. In de verbinding van 

de subjectieve en objectieve factor ligt de eigen aard van de roomse geloofsbepaling.’40  

 

Uit dit citaat blijkt wederom de verbinding met de kerk. Terecht, aldus Kreling, heeft de 

kerk ingezien dat er geen betere weg is, die de ontredderde gelovige kan redden van het 

anti-intellectualisme van het modernisme, dan de metafysica van Thomas. Dat de kerk het 

intellectualisme ‘bezegeld heeft met het merk der orthodoxie’ is volgens Kreling geen 

beperking van de theologie, zoals de ‘nieuwe theologie’ meent. Hierdoor wordt juist de 

grootste waardering voor haar uitgesproken omdat op deze wijze het goddelijk Geheim het 

best bewaard blijft. De mens is volgens Kreling instinctmatig een animal metaphysicum en 

als zodanig een ‘Godzoeker’. In Het intellectualisme van de H. Thomas van Aquino spreekt 

hij dan ook de overtuiging uit, dat zelfs de hardnekkigste tegenstanders van de metafysica 

haar vroeg of laat weer zullen opzoeken:   

 

                                                 
39
 Ibid., 208. Kreling keert zich hier tegen zowel het deïsme als ook tegen het pantheïsme, die ook door vele 

protestantse theologen als de twee grootste ketterijen sinds de Verlichting worden beschouwd. 
40
 G.P. Kreling, 'Religieuze ervaring als protestants beginsel,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk 

van G.P. Kreling OP, red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1923), 151. 
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‘Dat zoeken kan alleen slagen, als zij in navolging van St. Thomas belijders worden van het 

zuivere intellectualisme.’ ‘En de moederkerk is niet bang voor de stoutmoedigheid waarmee 

Thomas de menselijke rede omhoog drijft, want zijn liefde voor de waarheid blijkt zó groot, 

dat hij de eerste, de Goddelijke Waarheid nooit geweld aandoet. Tegen allerlei dwaling, 

waarin de mens hardnekkig en stereotiep vervalt, heeft de Kerk zich gewapend met de 

rotsvaste wijsheid van de heilige van Aquino. Nergens weet ze het dogma zó veilig als in de 

beschutting van St. Thomas leer.’41  

7.2.4 De eeuwige Waarheid in het licht der geschiedenis 

Zoals gesteld, speelt de categorie van de geschiedenis in Krelings theologie geen grote rol. 

De geschiedenis behoort tot het verloop van de natuurlijke dingen, terwijl de theologie haar 

uitgangspunt juist niet in natuurlijke inzichten heeft, maar uitsluitend gericht is op de 

bovennatuurlijke goddelijke Waarheid. Niet het eindige en veranderlijke als zodanig heeft 

Krelings interesse, maar juist het eeuwige en onveranderlijke geheim van het geloof. Voor 

zover er plaats is voor een gebeuren of beweging in dit theologisch denkkader, is deze 

beweging gelegen in de geloofsdaad van het bovennatuurlijk verlichte menselijk verstand, 

dat zich op deze wijze gewonnen geeft aan de Eeuwige Waarheid. Dit is niet zozeer een 

beweging in de tijd maar eerder een beweging die de tijd transcendeert door haar 

gerichtheid op het eeuwige. Het doel van deze beweging is het ontkomen aan het 

veranderlijke door rust te vinden in het onveranderlijke; dit volgens ‘de grote wet’, dat ‘rust 

het doel is van iedere beweging’. Zoals gezegd is dit doel God zelf, het rustpunt van al het 

zijnde. Deze beweging kent in zekere zin geen voortgang, omdat de onveranderlijke God 

haar begin en eindpunt is.  

Het intellectualisme is ook niet zozeer gericht op vermeerdering van kennis van de 

waarheid, als wel op een vermeerdering van inzicht. De geopenbaarde waarheid van God 

wordt niet aangenomen vanwege haar evidentie, maar op het gezag van de openbarende 

God. Het bovennatuurlijk geloof wordt dan ook door Kreling getypeerd als een 

geloofsdeugd, ‘een bovennatuurlijke habitus, genadegave Gods, waarmee God de 

natuurlijke rede opheft en naar Zich keert, zoodat zij de door Hem geopenbaarde goddelijke 

geheimen aanneemt met volkomen overgave’.
42
 Deze gehoorzame overgave van de 

                                                 
41
 G.P. Kreling, 'Het intellectualisme van de H. Thomas van Aquino,' in: Het goddelijk geheim - theologisch 

werk van G.P. Kreling O.P., red. F.J.A. e.a. Grijs (Kampen: J.H. Kok, 1923), 173, 178. Nog duidelijker 

drukt Kreling zijn waardering voor dit standpunt van de Kerk van Rome uit in Het goddelijk geheim in de 

theologie: ‘Vooral in de encycliek “Pascendi” tegen het modernisme, dat anti-intellectualistisch 

georiënteerd was, komt de kerkelijke handhaving van het verstand naar voren. De Encycliek keert zich 

tegen de modernistische tendenz, om God aan het verstand te onttrekken, om het goddelijk geheim aan een 

instinctmatige experientie uit te leveren. Scherp verwijt de zendbrief aan de modernisten, dat zij de 

natuurlijke kennis van God als intellectualisme, een volgens hen belachelijk en dood systeem verwerpen. 

De theoloog kan nergens beter den geest der Kerk omtrent deze kwestie leeren kennen, dan in een dikwijls 

herhaalde bezinning op het prachtige stuk theologie van deze Encycliek.’ (G.P. Kreling, Het goddelijk 

geheim in de theologie - rede uitgesproken bij de viering van den zestienden verjaardag der R.K. 

universiteit te Nijmegen op 17 october 1939 door den rector magnificus G Kreling O.P. (Nijmegen-Utrecht: 

Dekker & Van de Vegt, 1939), 12.) 
42
 G.P. Kreling, De aard der H. Godgeleerdheid - redevoering bij de aanvaarding van het 

hoogleeraarsambt aan de Rooms-kath. Universiteit te Nijmegen den 4den october 1928 uitgesproken door 

Dr. G.P. Kreling O.P. (Nijmegen-Utrecht: N.V. Dekker & Van de Vegt en J.W. van Leeuwen, 1928), 10. 

Kreling verwijst hier naar het Eerste Vaticaans Concilie, sessie III.C.3.; Denz. 1789. In Openbaring en 

geloof zegt hij over de deugd van het geloof het volgende: ‘In een onderhoud met niet-katholieken bleek me 

eens, dat de benaming deugd van liefde, deugd van geloof tot de opvatting leidde, dat voor ons katholieken 

het beminnen van God en het geloven zijn oorsprong vindt in de eigen menselijke kracht, in een door de 

mens uit zichzelf verworven perfectie. Door de toevoeging bovennatuurlijke deugd wil het concilie dit 

misverstand vermijden. Het geloof wordt deugd genoemd, niet omdat het door eigen kracht wordt 

verworven, maar omdat het geloof een gave Gods is, die als vaste gesteltenis wordt meegedeeld. De 
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gelovige aan de gave van God, is het belangrijkste kenmerk van een christen die als een 

dienstknecht tegenover zijn Heer staat. Op deze wijze weet hij zich opgenomen in het 

mystieke lichaam dat de Kerk is, met Christus als haar Hoofd. Onder zijn leiding zal de 

geloofsgemeenschap van de Kerk de tijden trotseren, totdat Christus, die in haar present is, 

eens voorgoed zal komen. Sprekend over de Kerk zegt Kreling:  
 

‘Haar ideaal is geen vervolmaking van den mensch, welke door langzame evolutie in de 

verre toekomst gaat worden gewonnen, haar ideaal is een voltooiing van den mensch, welke 

niet behoeft te wachten op een lange loop van jaren, want de volheid der tijden is in 

Christus al bereikt. De Kerk heeft door goddelijke zending het vermogen, om allen, die zich 

door haar bovennatuurlijk laten voeden, op te kweeken tot een kind Gods, aan wien het heil 

behoort.’43 

 

Deze verhouding van het bovennatuurlijke ten opzichte van het natuurlijke beheerst 

grotendeels het theologisch oeuvre van Kreling. Ook toen het filosofisch discours in de 

loop van de twintigste eeuw zich grondig wijzigde en de Nouvelle Théologie steeds meer 

aan invloed won, veranderde hij niet werkelijk van standpunt. Met een zekere openheid 

heeft hij de veranderingen binnen de theologie gadegeslagen en zeker ook de vruchten er 

van ingezien. Maar hij blijft spreken over de nieuwe of positieve theologie tegenover de 

oude of speculatieve theologie en schaart zichzelf onder de beoefenaars van de laatste. Hij 

erkent dat de scholastieke theologie ‘in historische kennis ver achter staat bij de volop 

historisch georiënteerde nieuwere theologie’. Maar hij verwijt deze theologie met zijn 

nadruk op de historiciteit dat ze van de theologie een verstandswetenschap maakt en de 

grondslag van de godgeleerdheid als geloofswetenschap veronachtzaamt en keert daarmee 

de kritiek van de nieuwe theologie op de scholastieke theologie om. De opdracht van het 

geloofsintellect ligt voor hem vervat in de formule fides quaerens intellectum en wel in 

deze zin:  
 

‘De geloovige, gekeerd naar God – want hij gelooft in God om God – begint den speurtocht 

naar het mysterie van God. Daarom gaat het in de theologie om God, niet om iets 

menschelijks. Het voorwerp, waaraan de Godgeleerdheid haar aard ontleent, is geen 

historische grootheid, omdat de onveranderlijke God buiten en boven het historisch verloop 

verheven is. De menschelijke overtuigingen, de dogma’s omtrent God, behooren wel tot de 

menschelijke geschiedenis, zoodat zij historisch onderzocht kunnen worden. De positieve 

theoloog heeft hier een onmetelijk onderzoekingsterrein voor zich, maar hij moet bedenken, 

dat hij het karakter van theoloog verspeelt, als hij het doel niet verder zoekt. Voor den 

theoloog is een historisch onderzoek van de geloofswaarheid alleen van belang in zoover 

het hem God en de schepselen in hun verband met God beter leert kennen. Wanneer de 

theologie toegeeft aan historisme en tevreden is met een historisch waardevol resultaat, 

werkt ze niet meer als Godgeleerdheid uit den onderzoekingsdrang van het geloof.’44  

 

Juist omdat de speculatieve theologie God als haar object heeft en niet het dogma, zoals de 

nieuwere theologie, is zij volgens Kreling bestand tegen iedere aanval. In 1959 beschrijft 

hij in Apologetiek en dogmatiek der kerk de overgang van een apologetische naar een 

dogmatische beschouwing van de Kerk. In dit artikel blijkt dat hij nieuwe perspectieven op 

Gods handelen in de geschiedenis tracht recht te doen door ze enigermate te integreren 

binnen zijn theologisch denken. Hoewel de apologetiek geen van de zaken die in de 

nieuwere dogmatiek naar voren worden gebracht ooit heeft genegeerd of ontkend, meent 

Kreling dat bepaalde aspecten inderdaad nu meer tot hun recht kunnen komen. De 

                                                                                                                            
gelovige wisselt niet met de momenten van gelovige tot ongelovige en omgekeerd.’ (Kreling, 'Openbaring 

en geloof,' 242.) 
43
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dogmatiek graaft diep in het geloofsleven, daar waar de apologetiek uitwendig blijft. In het 

volgende citaat beschrijft Kreling een nieuw perspectief van de dogmatiek, dat in de 

apologetiek verborgen bleef:  
 

‘Gods openbaring plaatst de mens voor een nieuwe realiteit: Gods genadevol handelen tot 

het heil van de mens en allerlei bovennatuurlijke werkelijkheden, waarin Gods heilswerken 

in de geschiedenis van de mens verschijnen. Gods doen openbaart zich in vaste vormen, 

waarbij de verborgenheid van Gods handelen niet teloor gaat, ondanks het optreden in 

zichtbare verschijning.’45  

 

Uit deze woorden blijkt evenzeer dat Krelings zienswijze in de kern niet is veranderd. Gods 

heilswerken verschijnen in de geschiedenis van de mens, zo zegt hij. Op deze wijze blijft de 

scholastieke structuur van boven- en onderbouw hoegenaamd onveranderd, terwijl juist dit 

schema door vele van zijn jongere collegae als hinderlijk werd ervaren bij de beschrijving 

van de relatie God - mens. In zijn afscheidscollege laat Kreling duidelijk blijken dat hij op 

een zekere afstand blijft staan van wat hij noemt ‘de nieuwe theologie’ en haar kritisch 

beschouwt. Hij waarschuwt ook voor de hoogmoedwaanzin waaraan ‘deze tijd’ lijkt te 

lijden. Hij stelt dat het voor een theoloog die is voortgekomen uit de oude school, uitermate 

boeiend is de nieuwe theologie aan het werk te zien, want het élan van de jeugd werkt 

inspirerend. De jonge generatie dient echter het oude niet te veronachtzamen:  
 

‘Het ligt immers voor de hand, dat ook aan deze vernieuwing, evenals aan ieder 

mensenwerk, fouten kleven. Is het wel meer dan credulatis te geloven, dat nu opeens in de 

20ste eeuw de ideale theologie voor de dag is gekomen? Misschien vergist zich de schrijver, 

bij wie ik las, dat er nooit een tijd is geweest, die zo aan zelfoverschatting heeft geleden als 

de onze het doet. Maar het is wel opvallend, dat het een gewoonte dreigt te worden, iets als 

waardevol te merken met het etiket: modern. Er manifesteert zich een eigenaardige 

woordverschuiving: het woord ‘modern’ gaat de plaats innemen van het waarmerkende 

woord ‘klassiek’. Toch blijft de vrijheid, als er sprake is van moderne theologie, niet te 

denken aan een volmaakte, feilloze theologie.’46  

 

Kreling besluit dit college met de kanttekening dat de nieuwe theologie, die wellicht 

wijsheid tekort komt, gebaat kan zijn bij ‘een injectie met een ruime dosis authentiek 

thomisme’. Zo bepleit hij een synthese tussen de nieuwe ontwikkelingen met de aloude 

beproefde wijsheid, want alleen dan komt men tot een volgroeide theologie. Een zekere 

mate van scepsis ten opzichte van de nieuwe theologie blijkt voortdurend aanwezig in zijn 

laatste artikelen. Hijzelf heeft zich in die zin niet geroepen gevoeld of in staat geacht om 

aan deze nieuwe synthese vorm te geven. Wel blijft hij als ‘iemand uit de oude school’ de 

jongelingen wijzen op de zekerheid die de objectiviteit van het geloof de mens biedt. 

Kreling ziet met zorg dat de onzekerheid bij de moderne mens alleen maar lijkt toe te 

nemen, daar waar hij de oude zekerheden achteloos of zelfs moedwillig verwerpt. Het 

existentialisme minacht in zijn ogen het abstracte denken, daar waar hij zijn leven lang 

gepleit heeft voor het belang van het intellectualisme van Thomas. Zeker als hij de 

kerkverlating ziet toenemen, blijft hij zijn oude standpunt vertolken dat het aloude 

geloofspand onwrikbaar in de Kerk ligt verankerd door haar onlosmakelijke band met 

Christus. Hierin ligt het antwoord besloten voor de moderne mens, die in zijn onzekerheid 

te gronde lijkt te gaan. Juist de moderne theologie lijkt het Goddelijk Geheim te 

verkwanselen doordat zij de scheidslijn tussen het eindige en het oneindige tracht te 
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overschrijden. De aversie jegens de metafysica is voor Kreling daarom een ongerijmd iets. 

Voor hem blijft de volgende uitspraak van kracht: ‘Alleen de voldoende metaphysisch 

geschoolde theoloog kan zich vrijwaren voor antropomorfisme, de doodsvijand der 

theologie. Bij gebrek aan metaphysica zal een theologie, onherroepelijk, met haar 

verbijzonderde begrippen, het geheim van God aantasten.’
47
 In 1966 schrijft hij in De 

Bazuin:  
 

‘Het is een feit, dat in onze tijd, aanspreekbaar voor historisch verloop en evolutie, de Kerk 

in haar historische ontwikkelingsgang de aandacht heeft. Ontegenzeggelijk is dit zicht op de 

Kerk vruchtbaar om haar te ontdoen van allerlei aangroeisel, waardoor haar aanschijn 

bedekt raakt.’ ‘Maar het geloof in de Kerk kan er geen vrede mee hebben, dat zij wordt 

overgeleverd aan de onzekerheid, idool van onze tijd.’ ‘De Kerk pretendeert immers, hoe 

fragiel zij ook mag zijn in uiterlijke schijning, krachtens haar innerlijke structuur boven de 

wisselvalligheden van het tijdsverloop uit te reiken. Een pretentie, die vooral in onze tijd, 

waarin de vergankelijkheid, de ontwikkeling, de relativiteit van alles wat op aarde bestaat 

zo klaar aan de dag gekomen is, wel ergernis en weerzin moet wekken. De Kerk van nu 

weet daarvan en toch wil zij de overtuiging van haar onwankelbaarheid niet prijs geven. Zij 

kan niet anders, omdat zij gelooft, dat zij leeft vanuit het mysterie van Christus, die de 

aardse veranderlijkheid en bederfelijkheid onderging, en toch om zijn eenheid met de Vader 

dit alles transcendeert. Zolang de Kerk gelooft dat Christus, een en dezelfde God en mens, 

haar zijn zo wezenlijk bepaalt, dat zij zijn lichaam kan worden genoemd, kan zij niet zich 

totaal met het bederfelijke van de wereld identificeren. Zij moet blijven belijden, dat zij tot 

aan het einde der tijden Christus’ heilsgoed onaantastbaar met zich meevoert. Doet zij dit 

niet, dan laat zij Christus ondergaan in de wereldse vergankelijkheid en verloochent zij de 

opdracht en de belofte van Hem die zonder enige restrictie getuigde: “de weg, de waarheid 

en het leven” te zijn.’48  

 

Voordat in het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op deze relatie tussen Kerk en 

Christus in meer inhoudelijke zin, zal eerst Krelings visie op de verhouding tussen traditie 

en het leergezag van de Kerk worden beschreven. 

7.2.5 Het divinum depositum en het kerkelijk leergezag 

In §7.2.1 is reeds kort gesproken over Krelings visie op de relatie tussen Gods openbaring 

en de traditie van de kerk. Vragend naar zijn geschiedenisbegrip is het van belang om die 

relatie nu nader uit te werken. Volgens Kreling heeft God zich eens en voor altijd 

uitgesproken en geopenbaard en is deze bovennatuurlijke openbaring vastgelegd in de 

bronnen van Kerk, Schrift en traditie. In Openbaring en Geloof lezen wij: ‘Wat God, Zich 

openbarend in de profeten en Christus zegt van Zich Zelf komt tot ons door schrift en 

apostolische overlevering. De openbaring van God is als christelijke openbaring aan allen 

gegeven en afgesloten in Christus en Zijn apostelen. Daarmee heeft God zijn openbaring 

aan heel het mensdom, tot heil van de mensheid, hetwelk alleen in Christus is, voltooid. 

Ons contact met de goddelijke openbaring komt tot stand door middel van de 

openbaringsbronnen H. Schrift en apostolische traditie. Hierin ligt wat God geopenbaard 

heeft als een divinum depositum vast.’
49
 Dit betekent dat een dogma zich slechts kan 

ontwikkelen in de zin dat zijn waarheid nader wordt ontvouwd, maar niet dat het kan 

berusten op een nieuwe openbaring. Elk ‘nieuw dogma’, zo zegt Kreling, moet oud zijn 

omdat het reeds besloten moet zijn in het divinum depositum. Het spreken van God tot de 
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Kerk is dus verschillend van zijn spreken tot de profeten en Christus, daar dit spreken 

middelijk is:  
 

‘Het Vaticaans Concilie heeft ook hiervoor een scherpe formulering gevonden: aan de 

opvolgers van Petrus is de H. Geest niet beloofd, opdat zij krachtens Zijn openbaring een 

nieuwe leer zouden bekendmaken, maar opdat zij, krachtens Zijn bijstand, de door de 

apostelen overgeleverde openbaring, ofwel het geloofspand – fidei depositum – heilig 

zouden bewaren en trouw verklaren.’50 

 

De Kerk als heilsinstituut heeft dus in hoge mate een instrumenteel karakter. Dit blijkt ook 

uit de ambtsvisie van de Kerk van Rome. Kreling legt hierop een bijzonder grote nadruk in 

zijn gesprekken met protestanten. Hun verwijt dat de katholieke Kerk een hiërarchisch 

machtsbolwerk zou zijn dat de vrijheid van de gelovigen te niet doet evenals het levende 

Woord zelf, is een grove vertekening van de katholieke leer, zo betoogt hij. De Kerk is een 

heilsinstituut en geen machtsinstituut. Zij beschermt de gelovige in plaats van hem te 

onderdrukken. Niet voor niets noemt de katholiek de Kerk graag zijn moeder.
51
 Het 

individu is niet in staat om de eeuwige Waarheid te doorzien, laat staan dat hij haar getrouw 

zou kunnen bewaren. Deze taak heeft Christus aan de Kerk gegeven en haar daartoe ook 

gesticht. Juist opdat de gelovigen van alle tijden zo deelgenoot gemaakt kunnen worden van 

het eeuwig heil. ‘Al staat ze in de wereld, vastgeworteld in de menschelijke gemeenschap, 

ze reikt in wezen en bedoeling over de grenzen der wereld heen; haar begin en haar einde is 

niet iets wereldsch, maar God.’
52
 De Kerk biedt de gelovige dus in ambt en sacramenten de 

verzekering dat het heil onfeilbaar wordt overgeleverd. Niet vanwege het instituut als 

zodanig of vanwege de mensen die het ambt bekleden en de sacramenten bedienen, maar 

vanwege Christus die het heil zelf door bemiddeling presenteert. Christus zelf staat dus 

garant voor de eeuwige waarheid en daarop kan de Kerk zich beroepen, zodat de 

individuele gelovige zich in vrijheid kan overgeven aan de Waarheid. In het volgende citaat 

demonstreert Kreling zelf dit beroep op ‘de getuigen van het oude christendom’ en hij 

verlengt dit beroep tot op de ‘bedoeling en praktijk van  Christus en de apostelen’:  

 
‘De katholieke Kerk leert, dat er in de Kerk van Christus een ambt is, uit naam en in kracht 

van Christus bekwaam om te leren, te besturen en het sacrament te bedienen. Een ambt, 

waaraan de gelovigen onderworpen zijn, zodat deze niet de vrijheid hebben, willen zij 

Christus trouw blijven, zich aan zijn leiding te onttrekken. Ook in deze katholieke 

overtuiging omtrent het ambt in de Kerk staat de katholiek vast tegen de achtergrond van de 

christelijke traditie. De getuigen van het oude christendom liggen voor het grijpen. De 

overeenstemming met het ambt gold van oudsher voor het kenmerk van christelijke 

rechtzinnigheid. En in deze traditionele houding vinden we bedoeling en praktijk van 

Christus en de apostelen terug.’53  

 

In Christus in de Kerk stelt Kreling nogmaals dat het leergezag geen uitvinding van later 

tijd is, maar reeds bij de Apostelen van kracht is en tot op Christus zelf teruggaat. Christus 

is het begin en eindpunt van het onfeilbaar leergezag: 
 

‘Christus heeft van Zichzelf niet alleen getuigd: Ik ben het Leven, maar ook: Ik ben de 

Waarheid en de door Hem aan de menschen geleerde waarheid moet als heilswaarheid 

onveranderlijk den weg naar het heil blijven wijzen. De heilsleer van Christus mag niet aan 
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de vernietiging of verminking worden overgeleverd, want dan zou het onvergankelijke 

heilswerk van Christus worden aangerand. Op deze basis rust de katholieke aanname van 

een onfeilbaar leergezag in de Kerk.’54  

 

Tegenover alle mogelijke kritiek op het leergezag stelt Kreling dus zijn onschatbare waarde 

wegens de onfeilbare handhaving van het heil voor de mensheid. Iedere vorm van 

nieuwlichterij moet het leergezag zichzelf ontzeggen, omdat daardoor het toevertrouwde 

geloofspand wordt overschaduwd. ‘Het leergezag is er niet op uit, een eigen systeem aan de 

geloovigen op te dringen, maar wel, om de leer van Christus, die veel meer is dan een 

systeem, nl. een goddelijk heilsmiddel, door alle eeuwen heen aan de menschen aan te 

bieden.’
55
 Hierin ligt volgens Kreling een groot verschil met het protestantisme. Met hun 

nadruk op het sola Scriptura schakelen de reformatorische kerken niet alleen de 

overlevering uit als bron van openbaring, maar ook de Kerk. Deze visie op de openbaring 

lijkt een zegen te zijn voor de individuele mens, maar zij is het niet. Dit individualisme 

betekent juist een grote bedreiging voor de objectieve Waarheid en dus voor het heil van de 

gelovige. Het onfeilbaar leergezag biedt daarentegen bescherming aan de individuele 

gelovige en bemiddelt aan hem de eeuwige Waarheid binnen de gemeenschap van de Kerk 

als geheel.  
 

‘In de katholieke Kerk speelt het kerkelijk gezag een wezenlijke rol bij het naderen van de 

mens tot de goddelijke openbaring. De Kerk neemt de gelovige bij de hand om hem naar het 

Woord Gods te leiden, zodat hij slechts onder haar leiding tot de bron van het geloof komt. 

Hij richt zich daarbij naar haar dogma’s, waarin de Kerk de in het Woord Gods 

geopenbaarde waarheid vastlegt.’56  

 

De katholieke Kerk maakt hiermee niet het Woord ondergeschikt aan de Kerk, zoals 

protestanten volgens Kreling vaak beweren. ‘Het verschil is niet een verschil van 

waardering van de absolute soevereiniteit van Gods Woord, maar een verschil in de 

opvatting van de openbaring en van het subject, tot hetwelk het Woord Gods zich allereerst 

richt. Voor de katholiek heeft de openbaring essentieel een sociale functie; zij is 

gemeenschapsvormend.’
57
 Doordat het leergezag in haar leer slechts het Woord van God 

ontvouwt zonder daarmee strijdig te zijn, betekent dit dat de gelovigen zich ook op de 

dogma’s van de Kerk kunnen verlaten. Wel moet de theoloog bij de uitleg van een 

afzonderlijk dogma dit leerstuk plaatsen in het licht van de gehele algemene kerkelijke leer, 

zover hij deze kan overzien.
58
  

Van de katholiek wordt volgens ‘zijn katechismus’ wel gehoorzaamheid gevraagd aan de 

leer van de Kerk, maar dit is geen slaafse onderwerping aan een machtsinstituut. Het is een 
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gewillige overgave aan de Waarheid. Op deze wijze wordt hij opgenomen in de 

gemeenschap van de gelovigen die de Kerk is. Het wezen van de Kerk is, zoals iedere 

katholiek geleerd heeft, als volgt te typeren: ‘De katholieke Kerk is de vereeniging van alle 

gedoopten, die, onder gehoorzaamheid aan de paus van Rome, de ware leer van Christus 

belijden.’
59
 Maar over het pauselijk ambt spreekt Kreling elders in termen van 

instrumentaliteit: ‘Ook de paus is geen opvolger van Christus, die het werk van Christus 

heeft overgenomen. Hij is slechts instrument, waarvan Christus zich bedient.’
60
 Door de 

bovennatuurlijke oorsprong en gerichtheid van de Kerk kan de katholiek dan ook zonder 

schroom stellen dat waar de paus is, de Kerk is.  

Het leergezag heeft dienstbaar te zijn aan de goddelijke waarheid. Omwille van de eenheid 

van de waarheid wijst het rooms-katholieke geloof een radicale scheiding tussen geloof en 

wetenschap af. Eén van de aanklachten jegens het kerkelijk leergezag is, dat het de vrije 

beoefening van de wetenschap onmogelijk maakt. Volgens Kreling is het echter een feit dat 

de Kerk van Rome de menselijke hang naar wetenschap nooit in de weg heeft gestaan: 

‘Allerlei fideïstische tendenzen  heeft zij in de loop van haar geschiedenis afgewezen, 

zozeer dat haar niet zelden een overdreven intellectualisme wordt verweten. Ze heeft van 

oudsher de wetenschapsbeoefening in de hand gewerkt en daarbij nooit de pretentie 

getoond als wetenschappelijk supervisor op te treden.’
61
 En men erkent het leerambt niet 

vanwege de scherpzinnigheid van de concrete gezagdragers, maar vanwege het feit dat het 

leergezag de eeuwen door heeft getuigd van Gods openbaring. Het geloof laat tevens een 

groot deel van het wetenschapsveld geheel vrij, zo meent Kreling.  
 

‘Maar aan de grens van het wetenschappelijk denken, waar een antwoord wordt gegeven op 

vragen die het verband met de Schepper en de kern van het leven van de mens raken, kan 

dit denken een getuigenis van de Openbaring tegenkomen. De gelovige is er van overtuigd, 

dat in dit geval Gods Openbaring nooit heeft te wijken voor de poging van de mens om het 

zijn der dingen bloot te leggen. Hij geeft aan de onfeilbare Geest van God de voorrang op 

de feilbare geest van de mens.’62  

 

Indien de moderne mens meent dat een kerkelijk leergezag onmogelijk kan samengaan met 

wetenschapsbeoefening, beseft hij volgens Kreling niet hoezeer hijzelf krampachtig 

gebonden is  aan de uitkomst van menselijke gedachten, terwijl de gelovige zich in vrijheid 

beweegt binnen het geloof zonder de wetenschap te verabsoluteren. Het behoort tot de 

katholiciteit van de kerk, dat zij geen vaste denkvorm oplegt, maar in vrijheid de waarheid 

zoekt. Kreling spreekt in positieve termen over het algemene en onfeilbare kerkelijk 

leergezag, omdat het veiligheid biedt. Waar het leergezag als zodanig onfeilbaar is, kan er 

soms sprake zijn van kortzichtigheid en menselijke beperkingen bij dragers van het 

leerambt. God neemt het risico om het leerambt aan mensen toe te vertrouwen: ‘God 

schuwt in zijn werk geen risico. Zijn scheppings- en verlossingswerk, heel zijn 

heilseconomie met de inschakeling van mensen is er vol van.’
63
 

Kreling onderkent eveneens dat er in de Kerk veel kan gebeuren dat feitelijk niet tot haar 

wezen kan behoren. In een reactie op het Herderlijk Schrijven van de Generale Synode van 

de Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk schrijft hij zelfs 

dat de geschiedenis van de Kerk ‘goeddeels een geschiedenis van machtsusurpatie’ is. Maar 

dit is geen reden om aan de Kerk als heilsinstituut te twijfelen. Christus heeft zich nooit 

door de zonden van de mens laten weerhouden en zo zorgt Hijzelf ervoor dat de Waarheid 
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onwrikbaar in de Kerk bewaard blijft. Daarom durft Kreling te stellen: ‘Ofschoon de 

katholiek, door de ondervinding gewaarschuwd, een open oog heeft voor de gevaren, die 

inherent zijn aan zijn geloof in de door God gewaarborgde autoriteit van de Kerk, zal hij 

aan het gezag der Kerk niet twijfelen. De christen weet nu eenmaal uit de openbaring, dat 

God in zijn plannen geen risico schuwt.’
64
 Een grotere mate van zekerheid is op aarde niet 

verkrijgbaar dan de zekerheid die Christus aan zijn Kerk heeft toegekend. Deze 

verbondenheid tussen Christus en de Kerk zal in de volgende paragraaf worden toegelicht, 

waarin Krelings christologie wordt uiteengezet.  

7.3 De gehele Christus 

Hierboven is reeds opgemerkt dat Kreling de inhoud van leerstukken in zijn werken vooral 

inbrengt vanuit een zekere apologetische gerichtheid. Een specifieke uiteenzetting van de 

christologie geeft hij dan ook nergens. Wel zijn er enige aantekeningen bewaard gebleven 

van colleges en van lezingen omtrent de christologie die Kreling voor de zusters van de 

Rosastichting in Nijmegen heeft gehouden. De plaats die Kreling aan de christologie 

toekent binnen het geheel van de theologie komt echter het meest expliciet tot uitdrukking 

in De gehele Christus, een artikel in de bundel Gesprek over de eenheid van de Kerk. 

Kreling reageert hier op de vermeende kritiek van protestanten dat de katholieke 

geloofsleer feitelijk niet christelijk genoemd kan worden vanwege haar al te grote aandacht 

voor een algemene Godsleer, waardoor de christologie geheel wordt verdrukt. Maar 

volgens Kreling behoort de christologie thuis in de godsleer. Deze lokalisering is niet 

ontsprongen aan een heidense geest, maar is juist getrouw aan de positie die Christus 

zichzelf toekende: 
 

‘Christus openbaart het geheim van God, waaraan Hij zelf deelheeft. Door Christus spreekt 

God tot de mensen over het geheim van God en van Gods verhouding tot de mens. Iedere 

theologie, die rusten moet op Gods Openbaring, zal zich daarnaar hebben te voegen. Zoals 

de prediking van Jezus tenslotte gaat om God als het begin en het einde van alles, zal ook de 

theologie gespannen moeten worden tussen dat begin en einde.’65  

 

Ook in de christologie staat voor Kreling dus het goddelijk geheim centraal. Dit geheim kan 

slechts afdoende bewaard worden voor vervorming, indien het verankerd ligt binnen de 

godsleer. Het accent op de soevereiniteit van God behoedt de theologie voor het gevaar van 

antropomorfisch spreken en denken over God:  
 

‘Weliswaar zal de christelijke theologie heel bijzondere aandacht hebben te wijden aan 

Christus, in Wie de verhouding van God tot de mens haar uitdrukking vindt, maar zij moet 

op God georiënteerd blijven. Een christologie, die niet opgenomen is in een godsleer, loopt 

groot gevaar te verlopen in louter antropologie, waardoor het dogma van de menswording 

verloren gaat.’66  

 

                                                 
64
 G.P. Kreling, 'De Kerk,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk van G.P. Kreling OP, red. F.J.A. de 

Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1956), 392-393. 
65
 G.P. Kreling, 'De gehele Christus,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk van G.P. Kreling OP, red. 

F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1946), 315.In de aantekeningen van Zr. Getruidis naar aanleiding van 

Krelings lezing over de christologie op 16 januari 1960 lezen we: “Dit spreken over Christus neemt in de 

theologie 'n hele grote plaats in. Tegenwoordig vindt men wel de opmerking dat de hele theologie moet 

gaan over Christus, dat is het voorwerp. Maar dit is niet waar, want God is het voorwerp die zich openbaart 

in Christus. (Bij Christus blijven staan, is de Vader te kort doen.)” We zien hiermee ook dat Kreling een 

duidelijke positie inneemt ten opzichte van de ontwikkelingen binnen de christologie tot 1960. (Deze 

aantekeningen zijn in kopie te raadplegen in het Krelingarchief in het KDC te Nijmegen, omslag 44, pagina 

5,6.) 
66
 Ibid., 316. 
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De opname van de christologie in de godsleer is dus geen veronachtzaming van Christus, 

maar waarborgt juist de zuiverheid van het dogma van de incarnatie en daarmee het 

goddelijk geheim als zodanig. De katholieke leer doet volgens Kreling voor geen enkele 

andere christelijke visie onder wat betreft de waardering die aan Christus wordt toegekend. 

Eerder is het tegenovergestelde het geval: juist de katholieke Kerk erkent Christus in heel 

de leer en het leven van de Kerk, die niets anders is dan Christus’ mystiek lichaam. Daarom 

is de incarnatie juist de kernbelijdenis van de Kerk. 

De christologie valt volgens Kreling daarom uiteen in twee delen, waarvan het traktaat van 

de incarnatie het eerste is. Hij benadert dit leerstuk wederom als goddelijk geheim of 

mysterie. In de eerste subparagraaf zal de inhoud van dit traktaat worden behandeld, om 

vervolgens te bezien in hoeverre Krelings christologie zich verhoudt tot de ontwikkelingen 

op dit terrein in de loop van de twintigste eeuw.  

Het tweede traktaat binnen de christologie bestaat uit het leerstuk van de verlossing. In 

§7.3.2 zal de samenhang van de incarnatie en de verlossing worden besproken. Zowel in de 

volgorde van deze twee traktaten, als in beider inhoud, komt de apologetische gerichtheid 

van Krelings theologie naar voren. Terwijl de protestanten veelal inzetten bij de leer van de 

verlossing, meent Kreling dat het onmogelijk is over de verlossing te spreken als niet 

tevoren is bepaald wie deze Verlosser in zichzelf is. Het traktaat aangaande de 

menswording heeft daarom voor hem het logisch primaat.  

Vervolgens wordt in §7.3.3 de reeds aangegeven relatie tussen Christus en de Kerk nader 

uitgewerkt. Kreling besteedt met name aandacht aan Christus’ presentie in het heden, die 

het meest volmaakt tot uitdrukking komt in de eucharistie. Tot slot zal nog kort worden 

ingegaan op de verhouding tussen christologie en mariologie. Ook in deze twee laatste 

paragrafen zal blijken dat Kreling zich expliciet uitspreekt tegenover het kerkbegrip van de 

protestanten en hun afkeer van de verering van de Moeder Gods. 

7.3.1 De menswording van het Woord Gods 

Kreling stelt in zijn lezing Christus God en mens uit 1934 dat het dogma van de incarnatie 

het belangrijkste leerstuk van de Kerk is:  
 

‘Het Christendom staat en valt met het geloof aan de menschwording van het Woord Gods, 

want dat is het oerprinciep en de bezieling van het Christendom. Dit heeft niet genoeg aan 

een Jezus van Nazareth, die van de andere menschen alleen verschilt door een geniale 

religieuse begaafdheid, door een godservaring, waarin Hij meer dan eenig ander mensch het 

goddelijk geheim heeft beleefd.’67  

 

Zoals uit de titel al blijkt, benadrukt Kreling dat Christus God èn mens is. Elders zegt hij: 

‘Het katholieke geloof ligt verankerd in het dogma van de éne, ongedeelde Christus, God 

en mens.’
68
 Hoewel de Godmens ongedeeld is, lijkt de volgorde God en mens geenszins 

willekeurig maar eigen aan het uitgangspunt van de incarnatie. Kreling neemt duidelijk 

stelling tegenover de negentiende-eeuwse (vrijzinnig) protestantse pogingen om het 

levensverhaal van de historische Jezus op te tekenen in contrast met de kerkleer. Een 

onderscheid tussen de ‘Christus van de historie’ en de ‘Christus van het geloof’ is volgens 

Kreling echter een onmogelijkheid. De synoptici en het evangelie naar Johannes zijn 

evenmin tegen elkaar uit te spelen.
69
 En wanneer wordt verklaard dat ‘de Christus van het 

                                                 
67
 G.P. Kreling, 'Christus God en mensch,' in: Jaarboek der St. Radboud-stichting (1934), 43. 

68
 Kreling, 'De gehele Christus,' 312. 

69
 Cf.: ‘Wat de synoptici zonder meer veronderstellen en zonder schoolschheid weergeven, bezegelt 

Johannes met zijn technische formule: Het Woord is vleesch geworden. In deze korte formuleering steekt 

het volle geloof van de christenheid. De theologie heeft steeds opnieuw in haar bespiegelingen over de 

menschwording van God laten bevruchten door de geloovige intuïtie van St. Jan. Maar geen der leerlingen 
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geloof’ door de eerste christenen is geconstrueerd, is de dwaling compleet en het goddelijk 

geheim volledig ontkend De godheid van Jezus is volgens Kreling gebaseerd op zijn 

zelfgetuigenis. En terwijl in de negentiende eeuw de geloofwaardigheid van de 

wonderverhalen hevig werd bediscussieerd, beargumenteert Kreling Jezus’ godheid mede 

door te verwijzen naar zijn wonderdaden. Een ieder die door Jezus’ persoonlijk getuigenis 

nog meent te kunnen twijfelen aan zijn godheid, kan dat niet langer wanneer hij zijn daden 

in ogenschouw neemt.
70
  

Kreling spreekt in zijn geschriften hoofdzakelijk over ‘Christus’ en maar zelden over 

‘Jezus’. Door het accent op de incarnatie te leggen, keert hij zich enerzijds tegen de 

antropologische gerichtheid van het onderzoek naar de historische Jezus, voortkomend uit 

de moderne bijbelexegese. Dat Jezus mens was, komt evident naar voren uit het bijbels 

getuigenis van Christus’ geboorte uit een vrouw en uit zijn dood, zo meent hij. Tegenover 

de beschuldiging van protestantse zijde, dat de mensheid van Christus tekort wordt gedaan 

in de leer van de Kerk van Rome, benadrukt Kreling vanuit de leer van de incarnatie het feit 

dat Christus òòk mens is. Alleen het leerstuk van de menswording behoedt de mens voor 

ketterijen en dwalingen. Voor het dogma van de incarnatie is de leer van de unio 

hypostatica en de verhouding van de goddelijke en menselijke natuur daarbinnen dan ook 

essentieel. Denkend vanuit de incarnatie leert Kreling de preëxistentie van het Woord, dat 

de Zoon is, en daarmee samenhangend de anhypostasie van de menselijke natuur van de 

‘god-mens’. Hij stelt:  
 

‘De Zoon Gods, het Woord, wordt van alle eeuwigheid door den Vader geteeld. Het 

Goddelijk wezen, de goddelijke kracht in het Woord, ontspringt aan den goddelijken 

oorsprong – God den Vader. Maar de stroom van goddelijke gaven eindigt niet in zijn loop 

van Vader naar Zoon, ze wordt voorgezet in de menschwording van het Woord, waardoor 

de Zoon met Zijn godheid zich aan de menschelijke natuur meedeelt. Ten slotte bereiken de 

goddelijke genadegaven de mensen, omdat Christus – de god-mensch – zich met hen 

verbindt.’71  

 

De mystieke vereniging van de goddelijke en menselijke natuur in Christus is het 

gronddogma van de leer van de incarnatie. Dit gronddogma stelt dat de twee naturen in 

Christus niet samensmelten tot één godmenselijke natuur, maar dat zij verenigd zijn in de 

ene hypostase van de goddelijke persoon. De menselijke natuur wordt door de opname door 

het Woord voltooid tot haar ware wezen. Daarover zegt Kreling het volgende:  

 
‘Voor de verloste menschheid is de heilsbedeeling het werk van den godmensch – den 

Verlosser. Ook de menschheid van Christus is hieraan niet vreemd. Zij is wonderbaar 

geheiligd, omdat het Woord Gods haar opnam in Zijn goddelijke persoonlijkheid. Zij is als 

een orgaan van God geworden, zoodat wat uit de godheid naar de menschen uitgaat, door 

Christus’ menschheid hun toevloeit. De mensch Christus wordt overstelpt van goddelijke 

                                                                                                                            
heeft met meer kracht en innigheid, meer met heel zijn persoon den godmensch beleden dan de H. Paulus. 

Hij vindt maar één begin en eindpunt aan zijn hartstochtelijke betoogen: Christus, die, mensch zijnde, het 

geen roof achtte aan God gelijk te zijn.’ (Ibid., 44-45) 
70
 Cf.: ‘De waarheid van Zijn woorden wordt door de mirakelen zoo evident gegarandeerd, dat iemand de 

aanvaarding ervan slechts kan ontloopen door a priori de wonderen te loochenen.’ (Kreling, 'Christus God 

en mensch,' 45.) 
71
 Ibid., 47.. In ‘De gehele Christus’ (1946) stelt Kreling: ‘Door de menswording is de H. Drieëenheid, in de 

persoon van het Woord Gods, naar buiten getreden, de mens tegemoet. De menselijkheid van Jezus is, laten 

we het stamelend zeggen, als een orgaan gegroeid aan de eindeloze heerlijkheid van de Zoon van God. God 

heeft Zich daardoor uitgebreid naar de mens. Dit proces van mededeelzaamheid, onbegrijpelijk mysterie 

van goddelijke liefde, wordt voortgezet door de Godmens.’ (Kreling, 'De gehele Christus,' 313.) 
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vervolmaking; uit de diepten van het Woord Gods stroomt hem genade toe in matelooze 

volheid, zoodat ze overstroomt op de andere menschen.’72  

 

Dat hiermee een menselijke persoon in Christus wordt ontkend, kan volgens Kreling geen 

argument zijn voor het protestantse verwijt dat de mensheid van Christus wordt 

geloochend. Christus’ mensheid staat zijn godheid geenszins in de weg, aldus Kreling. In 

zijn verdediging van de leer van de hypostatische vereniging beroept hij zich op de 

kerkelijke traditie en praxis:  

 
‘Daarmee belijdt de Kerk eenvoudig hetzelfde geloof, hetwelk door de Vaders van de oude 

concilies werd beleden. Maar al wordt deze laatste menselijke afgrenzing van Christus 

geloochend, omdat de menselijke natuur van de Godmens niet in zichzelf rust, doch in het 

Woord Gods, Zijn volledige menselijke aard met een volslagen menselijk leven blijft 

gehandhaafd. Waar is het besef van de ware menselijkheid van Jezus méér levend dan in het 

katholicisme met zijn geloof aan de enige Middelaar, de mens Jezus Christus, met zijn 

bloedtheologie van het kruis, met zijn opvatting over de Kerk, waarin de mens Christus 

optreedt als hoofd van de andere menselijke ledematen, met zijn sacrament van het lichaam 

en bloed des Heren, met zijn H. Hartdevotie, met zijn Mariaverering? De Mariaverering is 

in laatste instantie niet anders dan een consequentie uit het geloof in het waarachtige mens-

zijn van Jezus.’73  

 

Als rond het midden van de twintigste eeuw zowel in de protestantse als in de katholieke 

theologie meer en meer de nadruk op de mensheid van Christus komt te liggen, gaat 

Kreling hier gedeeltelijk in mee. Maar nooit zonder het evenwicht dat de hypostatische 

vereniging biedt, uit het oog te verliezen. In De christen en de wereld (1966) spreekt hij 

over Jezus in terminologie die nauw verwant is aan de heilshistorisch georiënteerde 

theologie uit die tijd zoals deze ook doorklinkt in de stukken van het Tweede Vaticaans 

Concilie. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het volgende citaat:  

 
‘Onze voorstelling van God – Schepper van het zijn van alles wat is – blijft onvoltooid, als 

we de Schepper niet zien als God van toenadering tot de mens. De Schepper is God van het 

Verbond, waardoor Hij zich vragend keert tot de mens en deze met zijn “ja” op deze vraag 

door God wordt aangenomen in zijn heilswil voor de mens. Dit wordt door God 

gerealiseerd in Christus, door Wien de weg naar de Vader, naar diens heil en liefde 

heengaat.’74  

 

Theologen als Schoonenberg en Berkhof benadrukken vanuit de openbaring God allereerst 

als God van het verbond. Deze God van het verbond wordt vervolgens beleden als de 

Schepper. De volgorde van spreken over God als Schepper die de God van het verbond is 

en zich zo tot de mens keert, geeft echter aan dat Kreling zijn oude uitgangspunten 

handhaaft. In 1934 sprak Kreling over de schepping als Gods uitgekristalliseerde liefde, die 

op de meest uitnemende wijze in Christus tot uitdrukking komt. God als de algoede doet 

alles tot zich komen, maar laat ook alles van zich uitgaan. In de incarnatie heeft God zijn 

Woord, dat wezensgelijk met Hem is, aan de mens gegeven. Dit is voor Kreling de reden 

om de kritiek te weerleggen op het beeld dat God binnen dit theologisch kader een statische 

en onbewogen beweger zou zijn. God betoont zich juist als ‘levende oneindigheid, waarin 

het goede zich roert om zich uit te storten’. De betekenis van de incarnatie is volgens hem 

dan ook de volgende:  
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‘Door het feit van de Incarnatie is de verhouding van mensch tot God veranderd. Het blijft 

waar, dat God is de oneindige, Hij de volstrekt onafhankelijke, wij de afhankelijken in alles, 

Hij de Heer, wij de onnutte dienstknechten, maar ook staat vast dat Christus, de godmensch, 

onze broeder is, dat God is opgenomen in het geslacht der menschen. God is grijpbaar, 

tastbaar geworden onder ons. Hij spreekt met een menschelijke stem, bemint met een 

menschenhart, lijdt zooals menschen lijden.’75  

 

Vanuit deze visie op de incarnatie kan Kreling ook waardering opbrengen voor de 

hernieuwde aandacht voor Christus’ mensheid. De ‘moderne correctie’ van de verhouding 

tussen God en mens, waardoor God als de naar de mens toekomende God wordt 

beschouwd, past geheel binnen de incarnatietheologie. Tevens vindt Kreling in het dogma 

van de incarnatie het antwoord op de vraag hoe een christen zich verhoudt tegenover de 

geseculariseerde wereld. Hij acht het een slechte zaak, wanneer de christen de wereld zou 

verachten door een onevenredig grote aandacht voor het goddelijke. ‘Waar haalt een mens 

het recht vandaan, de wereld te verachten als goddeloos rijk van Satan, als Gods Zoon in de 

wereld binnenkomt in de gestalte van een mens, niet om haar te verdoemen, maar om als 

mens met andere mensen op aarde te leven?’
76
 Deze kritiek van wereldmijding treft volgens 

hem niet zozeer het thomistische denken als zodanig en is meer van toepassing op het 

orthodoxe protestantisme.  

Als tegenwicht tegen een eenzijdige benadering van Christus als de verheerlijkte Zoon van 

God, is de huidige ontwikkeling binnen de christologie dus positief te waarderen. Maar 

Kreling waarschuwt onmiddellijk voor de tendens om door te slaan naar de andere kant 

waardoor Christus voornamelijk als mens wordt gezien en zijn godheid in twijfel wordt 

getrokken. Tegenover deze verlegenheid stelt hij:  
 

‘Was het niet de oeroude christelijke overtuiging, in de Kerk als onaanraakbaar 

voortbeleden, dat de Heer niet alleen mens, maar evenzeer God is? Zeker hebben de eerste 

kerkelijke concilies gemeend met hun vaststellingen deze, van oorsprong van het 

christendom af geldende, overtuiging vast te leggen. Toegegeven dat een eigentijdse 

formulering wellicht een andere vorm zou vertonen, de kerngedachte waarom het tenslotte 

gaat: “één en dezelfde: God en mens”, zal daarin niet gemist mogen worden.’77 

 

Slechts vanuit dit oerdogma blijft het inzicht behouden dat Christus’ menselijkheid niet 

ondergaat in de wereldsheid van de mens, maar deelt in de transcendentie van God. Gods 

komst in de wereld in menselijke gestalte geeft het menselijk bestaan een nieuwe dimensie. 

Wie Krelings collegedictaten uit 1942 leest en die vergelijkt met uitspraken uit bijvoorbeeld 

het reeds genoemde De Christen en de wereld uit 1966, merkt op dat hij zijn taalgebruik 

heeft aangepast, maar inhoudelijk vrijwel niet van standpunt is veranderd. Op deze wijze 

toont Kreling enerzijds aan dat hij een open oog en oor tracht te hebben voor de geluiden 

van zijn tijd, maar tegelijk dat hij deze geluiden kritisch toetst aan zijn ‘klassieke’ 

theologisch kader. En of hij nu in gesprek is met protestanten of met moderne katholieke 

theologen, zijn conclusie is meestal eensluidend: ‘Maar dit heeft de Kerk toch van het begin 
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 Kreling, 'Christus God en mensch,' 46. 
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 Kreling, De christen in de wereld, 19. Het vervolg van dit citaat luidt aldus: ‘Hij wordt geboren uit een 
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doet schijnen, zich koesterend in de regen, waarmee zijn aarde met vruchtbaarheid zegent. De 

menselijkheid van Christus kan niet nadrukkelijk genoeg worden beklemtoond. De ontkenning van zijn 

mens-zijn door doketische tendensen of de verschuiling van zijn mensheid achter de glorie van Gods Zoon, 

ontwaardigen het komen van God in de wereld.’ 
77
 Ibid., 20. 
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af aan verdedigd?’ De ‘vernieuwingen’ binnen de theologie zijn voor hem voornamelijk 

accentverschuivingen binnen het aloude geloofsgetuigenis.  

Vanuit deze houding behandelt Kreling met grote openheid de vragen omtrent de 

christologie van de moderne mens. Maar deze vragen omtrent de onmogelijkheden van de 

menswording lijken hem niet werkelijk te verbazen. Heeft de Kerk in haar jongste dagen 

tegenover docetisten, Arius, Eutychus, Nestorius en zo vele anderen niet reeds dit 

oerdogma afdoende afgegrensd ten opzichte van deze vervormingen? Zijn de pogingen van 

de rationalisten in zijn tijd niet in wezen gevoed vanuit hetzelfde verlangen om het 

goddelijk geheim volledig te willen begrijpen?  

In 1960 leert Kreling daarom niet minder overtuigd: "Het Woord is vlees geworden". 
Daarin ligt nu onze hele dogmatiek over Christus.” Wel koppelt hij daar een dan actueel 

wordende vraag aan: “Het dogma is: De Zoon is mens geworden; niet de hele H.-
Drievuldigheid, of de Vader, of de H. Geest. Is dit nu 'n apart iets voor de 2e persoon, dat 

deze is mens geworden en niet de Vader of de H.-Geest?”
78
 Op vrijwel gelijke wijze als in 

Christus God en Mensch uit 1934 werkt hij vervolgens uit dat God een innerlijk Woord 

vormt als zijn beeld, waarbij Christus het veruitwendigde Woord is naar buiten toe. God 

drukt zichzelf helemaal uit in dit uiterlijke Woord, hetwelk de Zoon is. Het uiterlijke 

Woord is geheel gelijk aan God en verschilt alleen in die zin van Hem, dat de Zoon uit God 

voortkomt. Vanwege deze eenheid tussen het innerlijke en uiterlijke Woord zegt hij: ‘Niet 

alleen was het Woord bij God, zoals ons innerlijk beeld bij ons is. Neen, het is God zelf, 2e 

persoon van de H. Drievuldigheid.’
79
 Vervolgens kan Kreling geheel instemmen met de 

nieuwere theologie dat de incarnatie ‘het komen van God in de wereld’ kan worden 

genoemd. De onveranderlijkheid van God blijft bij hem echter strikt gehandhaafd. De God 

die zelf geen geschiedenis heeft, treedt binnen in de historie door mens te worden onder 

mensen, zo zegt hij. Ook op dit punt gaan theologen als Berkhof en Schoonenberg een stap 

verder dan Kreling.  

Eveneens toont Kreling aan dat hij nota heeft genomen van discussies omtrent de 

formulering van het dogma. Reeds is gebleken dat hij niet geheel tegen hernieuwde 

formuleringen is, mits de inhoud maar gespaard blijft. Juist op dit punt wordt inzichtelijk 

dat Kreling het eigenlijke hermeneutische probleem van de nieuwe theologie niet mee kan 

maken. Ook hier wijst hij erop dat men niet moet denken tegenwoordig de juiste 

bewoordingen en de ware theologie te hebben uitgevonden. Dat volgens nieuw 

psychologisch inzicht het traditionele persoonsbegrip niet langer adequaat is en als zodanig 

noch op de mens zelf noch op God van toepassing kan zijn, lijkt hem onzinnig. Men kan 

zeggen dat de mens zich ontwikkelt tot een persoonlijkheid, maar op grond daarvan hoeft 

men de mens niet te ontzeggen dat hij persoon is, zo meent hij. Een baby en een 

krankzinnige zijn evengoed persoon te noemen, zo luidt zijn argument. En een persoon 

ontwikkelt zich door te gehoorzamen aan de wet van de liefde. Volgens hem kunnen vorm 

en inhoud ook niet zo makkelijk van elkaar gescheiden worden, als men tegenwoordig wel 

denkt. Hij kan er begrip voor opbrengen dat de moderne mens vanuit zijn existentie het 

mysterie van de Godmens wil benaderen en daarom met de technische formulering van 

Chalcedon in de knoop komt. Toch is dit naar zijn inzicht een gevaarlijke weg, waarop men 

het risico loopt de goddelijke waarheid niet langer te verstaan.  
 

‘Op het eerste gezicht lijkt het onderscheid tussen geloofsinhoud en de formulering ervan 

eenvoudig, maar het is een moeizame bezigheid aan de hand van dit onderscheid te werken. 

Vorm en inhoud zijn zò met elkaar verweven, dat men gevaar loopt met een al te forse 
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ingreep beide om te brengen. De vorm is meer dan een kleed dat zonder moeite vernieuwd 

kan worden. Daarom wordt voor de vernieuwing niet zozeer voortvarendheid en 

originaliteit als wel een grote omzichtigheid en diep respect voor het eenmaal beleden credo 

vereist. Om deze eenheid veilig te bewaren zal de enkeling zijn eigen geloofsbeleving 

moeten conformeren aan die van de Kerk, zodat zij niet in conflict kan komen met de 

oorspronkelijke apostolische geloofsgetuigenis.’80  

 

Wie dit apostolisch getuigenis veronachtzaamt, verliest het inzicht in wie de Godmens 

werkelijk is en daarmee ook het zicht op zijn functie als Middelaar en Verlosser. De 

gelovige enkeling dient dan ook gehoorzaam zijn plaats in te nemen in de 

geloofsgemeenschap van de Kerk die het lichaam van Christus is. En van de Kerk geldt, 

zoals reeds in de vorige paragraaf is uiteengezet: ‘Wat er ook in haar belijdenis aan 

vernieuwbare uitdrukking aanwezig mag zijn, het in de getuigenis van haar geloof geborgen 

geloofspand, dat waarmee zij met Christus is verbonden, blijft intact. Zij leeft niet met het 

verloop van de tijd van het ene geloof naar het andere, want er is slechts één Christus met 

één heilsboodschap toevertrouwd aan de Kerk.’
81
 Met deze laatste opmerkingen is de lijn 

reeds getrokken naar de volgende paragrafen aangaande de leer van de Verlossing en de 

verhouding tussen incarnatie en Kerk. 

7.3.2 Incarnatie en verlossing 

In de publicatie De gehele Christus beschrijft Kreling vele mogelijke vervormingen van de 

leer omtrent de Godmens Jezus Christus. Eén van die vervormingen is het uiteenplaatsen 

van de leer van de incarnatie en die van de verlossing. Een nog grotere verminking treedt 

op wanneer slechts op één van deze leerstukken de nadruk valt. De katholieke Kerk bepleit 

volgens Kreling een ‘en-en denken’ en alleen zo predikt zij de gehele Christus. Het is wel 

begrijpelijk dat protestanten de nadruk leggen op de verlossing, omdat hierin de zondaar in 

zijn behoefte om verlost te worden direct wordt aangesproken. Maar hierdoor kan de 

menswording buiten beeld raken en volgens Kreling heeft ‘overdreven heilstheologie’ dit 

aangetoond. Wanneer het mysterie van Gods komen in de wereld tekort gedaan wordt, gaat 

dit volgens Kreling noodzakelijk gepaard met een ontreddering van de verlossingsleer. 

Daarom stelt hij:  
 

‘De menswording is het geheim van het Woord Gods en de door het Woord aangenomen 

menselijke natuur, de Verlossing is het geheim van de mensgeworden God en de zondige 

mens.’ ‘Gesteld voor de beslissende vraag: Cur Deus homo heeft het katholiek geloof 

evenveel aandacht voor het einde: de Verlossing van de mens, als voor het begin: de 

Godmens.’82  

 

Alleen wanneer deze eenheid gewaarborgd is, verschijnt Christus als het oerbeeld van de 

vergoddelijking van de verloste mens. Onontkoombaar ziet de christen de menswording 

van de Zoon van God zo in het perspectief van de Verlossing van de zondige mens. ‘De 

menswording heeft tot doel van de homo terrestris een homo caelestis te maken.’
83
 Daarom 

ligt in de menswording zelf al het heil besloten, omdat daarin het goddelijke met het 
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menselijke wordt verenigd. De Godmens plant vervolgens het goddelijke over in de mens. 

Menswording en kruis en opstanding zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden in dezelfde 

heilsbedeling.  
 

‘De menswording is niet een voorafgaande fase, waarop de Verlossing als iets heel nieuws 

volgt. Ze is meer dan het door Gods ingrijpen tot bestaan komen van de mens, die de 

Verlossingstaak op zich neemt. In de menswording ligt het begin van het heil van de mens. 

Christus draagt dit heil vanaf Zijn ontstaan in de wereld in zich. In Hem is immers de 

volheid van heilsgenade, waarvan heel de verloste mensheid ontvangt.’84  

 

Christus’ lijden en zijn kruisdood worden op deze wijze niet minder gewaardeerd. Zij 

vormen het sluitstuk van de Verlossing, waardoor de verlossing feitelijk wordt bekrachtigd 

en geëffectueerd. In het sterven van Christus komt Gods heilsplan tot uitdrukking als het 

doel van Jezus’ leven. Vanaf het begin was zijn leven gericht op zijn dood. Niet zozeer in 

de zin van een onontkoombaar einde, maar als zinvolle bestemming. De verlossing wordt 

zo zowel in de incarnatie als in de kruisdood geplaatst. Kreling noemt dit een voorbeeld van 

het typisch katholieke ‘en-en denken’. Op deze wijze blijft de totaliteit van het geheimenis 

bewaard. De katholieke theologie leert geen tegenstellingen, maar lijkt soms paradoxaal. 

Slechts zo echter wordt de gehele Christus geleerd en verminking voorkomen. De 

protestantse theologie loopt daarentegen het risico een deel van het mysterie te 

veronachtzamen, doordat zij de verlossing te eenzijdig vanuit de kruisdood benadert. Juist 

het katholieke dogma van de incarnatie is volgens Kreling het beste antwoord op alle 

beschuldigingen van protestantse zijde als zou Christus in de katholieke theologie van zijn 

kracht zijn ontdaan. Op deze polemiek tussen katholieken en protestanten zal hieronder bij 

de uitwerking van de verlossing in de individuele mens nader worden ingegaan.  

Kreling bespreekt echter ook een intern dispuut tussen met name Scotisten en Thomisten 

omtrent het motief van de menswording. Hij heeft aan deze vraag een apart artikel gewijd, 

waarin hij niet zozeer de gehele polemiek opnieuw wil doen herleven als wel Thomas’ 

oorspronkelijke positie tracht uit te werken. Hij probeert op deze wijze aan te tonen dat vele 

moeilijkheden binnen de huidige, meer antropocentrische theologie voor Thomas niet 

bestonden. Hoewel Kreling zich niet expliciet schaart achter Thomas’ standpunt, lijkt uit dit 

artikel op zijn minst een grote waardering voor diens denkwijze te spreken. 

Voor Thomas ligt het motief van de menswording besloten in de verlossing van de zonde 

der mensheid. Indien de mens niet gezondigd zou hebben, dan had de incarnatie niet 

plaatsgevonden. Thomas komt tot deze gedachte niet op grond van eigen speculatie, maar 

met ‘een simpel beroep op de H. Schrift en de Vaders’, zo zegt Kreling.
85
 Echter, ook de 

Scotisten beroepen zich op kerkvaders en op de Schrift. Met name het Paulinische 

Christusbeeld lijkt de positie van Thomas tot een onmogelijke te maken. Berooft Thomas 

Christus niet van zijn majesteit en toont hij niet slechts aan dat hij weinig heeft begrepen 

van het incarnatiemotief, wanneer hij dit reduceert tot de verlossing van de zondige mens? 

Kreling vat het probleem als volgt samen:  

 

‘Het eigenaardige van de positie van Thomas bestaat dus hierin, dat hij van 

de éne kant houdt, dat er zonder zonde geen menswording zou zijn 

geweest, en van de andere kant, dat aan Christus, de mensgeworden God, 

het primaat van allen en alles toekomt, dat de waarde van de Christus 

slechts voor een klein deel bestaat in zijn instelling op de verlossing van de 
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zondige mens, omdat alle, de verloste mens incluis, naar Hem als het 

oerbeeld en doel geordineerd is.’
86
  

 
Volgens Kreling is Thomas’ stellingname alleen ongerijmd voor diegenen die de 

soevereiniteit van God niet in haar totaliteit consequent handhaven. De Scotisten gaan uit 

van het principe dat ‘een ordelijk willer het doel eerder wil dan het middel’. Op deze wijze 

worden de goddelijke beslissingen onderscheiden in een prius en een posterius. Hoewel 

iedere theoloog Gods ‘volstrekte éénheid, onveranderlijkheid en soevereiniteit’ erkent, 

wordt de godsidee door deze antropomorfe spreekwijze van een ‘eer en later en veelheid 

van decreten in God’ volgens Kreling verminkt. Veel Thomisten zijn in deze redenatie 

meegegaan, hoewel Thomas zelf hiermee nooit zou kunnen instemmen. Kreling meent dat 

Thomas zich juist tegen iedere ontgodddelijking en vermenselijking van God heeft willen 

verzetten. Daarom lijkt de volgende vraag meer gepast: ‘Er wordt gevraagd naar het motief 

der menswording. Maar heeft het eigenlijk wel zin te vragen naar een motief voor God, de 

primus motor immobilis?’
87
 Kreling meent dat voor Thomas de vragen naar een eerder en 

later in de predestinatie van glorie of genade en naar de verhouding tussen de predestinatie 

van Christus en de mens, zinloze fictie zouden zijn geweest. Vanuit zijn godsidee laat hij 

deze zaken naast elkaar staan en ziet hij geen probleem in de aanname dat zonder de zonde 

van de mens de menswording van Christus er niet zou zijn geweest.  

Krelings interpretatie van Thomas maakt zichtbaar op welke wijze hij omgaat met de 

traditie en haar bronnen. Maar bovenal wordt inzichtelijk welke leidende principes zijn 

denken sturen, zoals de absolute eenheid en soevereiniteit van God. Hieruit volgt dat de 

godsleer gevrijwaard moet blijven van iedere vorm van antropomorfisme, opdat het 

goddelijk geheim niet wordt aangetast. Zoals ook uit dit dispuut duidelijk werd, ligt de 

incarnatie volgens Kreling verankerd in de godsleer, die hij dan ook vanuit ditzelfde 

principe benadert.  

Dezelfde grondlijnen van Krelings denken komen ook naar voren in de vraag naar het  

vermeende onderscheid tussen objectieve en subjectieve verlossing. In zijn artikel De 

objectieve Verlossing zet Kreling uiteen waarom hij het onderscheid tussen objectieve en 

subjectieve verlossing zeer problematisch acht. De objectieve verlossing wordt veelal 

uitgelegd als de verzoening van God met de mensheid, in de subjectieve verlossing 

geschiedt vervolgens de verzoening van de individuele mens met God. Dit onderscheid treft 

Kreling zowel bij katholieke theologen aan als bij protestanten, bijvoorbeeld A. Cretillat en 

F.W.A. Korff. Kreling vat de gangbare uitleg van het onderscheid tussen objectieve en 

subjectieve verlossing als volgt samen:  
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87
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‘De objectieve Verlossing wordt dus voorgesteld als een gebeurtenis in God, de verzoening 

van God, en wel als iets, dat door het lijden van Christus in God wordt uitgewerkt. Er zijn 

hier twee elementen: op de eerste plaats wordt aangenomen iets nieuws, dat op het moment 

der Verlossing door Christus in God optreedt; op de tweede plaats wordt dit verschijnsel 

toegeschreven aan de oorzakelijkheid van het lijden en de dood des Heren. Het tweede 

wordt niet algemeen uitdrukkelijk in de verklaringen van de aard der objectieve Verlossing 

opgenomen. Het eerste – de verzoening van God op het moment van de kruisdood van de 

Verlosser – dient als algemene verklaring.’88  

 

Deze visie lijkt niet overeen te stemmen met een ‘gezonde theologie omtrent God’, maar 

zal vermoedelijk omkomen ‘in het moeras van het antropomorfisme’, aldus Kreling. Voor 

hem staat voorop dat het initiatief van de verlossing bij God ligt in de zin van ‘causaliteit’, 

waarbij Christus als Middelaar optreedt. Het zou een foutieve weergave zijn, wanneer men 

stelt dat het offer van Christus barmhartigheid bij God moet opwekken. Er is een rechte lijn 

in het verlossingswerk van God uit, door Christus heen, naar de mens toe. Gods liefde is 

eeuwig en onveranderlijk en behoeft dus geen vernieuwing. Sterker nog: zij kan niet 

worden vernieuwd, door welk offer dan ook. Met een beroep op Thomas stelt Kreling: ‘De 

genade van God ontstaat niet van buitenaf; zonder enige passiviteit bloeit zij op uit de 

geheimvolle diepten van het goddelijk leven. De goddelijke liefde en genade zijn het 

wonderlijk geheim van Gods spontane mededeelzaamheid. In dit licht moet de objectieve 

Verlossing worden gezien.’
89
  

De godsleer klinkt ook door in de leer van de rechtvaardigmaking en daar ligt volgens de 

traditie het breekpunt met de protestantse theologie. Zij herleidt de rechtvaardiging, in een 

strikte benadering van het leerstuk van de justitia imputativa, geheel tot de toerekening van 

God. Hierdoor wordt volgens Kreling de rechtvaardiging ‘tot een onding’ gemaakt. De 

vernieuwing die de rechtvaardiging bewerkt, is onmogelijk aan de onveranderlijke God toe 

te schrijven, maar moet in de zondige mens worden geplaatst. Volgens Kreling is het 

daarom beter om niet over objectieve en subjectieve verlossing te spreken, daar dit 

onoverkomelijke moeilijkheden met zich mee kan brengen, terwijl de theoloog juist 

geroepen is om problemen op te lossen. Hij stelt: ‘Het toewijzen van de verzoening van 

God aan de objectieve Verlossing en, daarvan gescheiden, de toekenning der verzoening 

van de mens aan de subjectieve Verlossing kunnen in de thomistische theologie geen plaats 

vinden.’
90
 De reden daarvan is de volgende:  

 
‘Het is uitgesloten, dat enig effect van de zoendood van Christus in God wordt gesteld, alsof 

door het lijden van de Verlosser een omzetting plaats heeft van Gods gezindheid. Ook lijkt 

het onaannemelijk, heel de mensheid tot subject te maken van zulk een effect, omdat deze 

mensheid op het tijdstip van Christus’ kruisdood de realiteit mist, vereist voor het 

ondergaan van een reëel gevolg van de zoendood des Heren. De werkelijke gevolgen van de 

passio Christi, waardoor de mens in werkelijkheid een verloste is, ontstaan eerst in de loop 

van de tijd, wanneer de individuele mens, ieder naar zijn afzonderlijk bestaan, deel krijgt 

aan de Verlossing. Wanneer wij het verlossingseffect in de individuele mens uitschakelen, 

heffen wij de Verlossing als effect geheel en al op.’91  

 

Hij komt dan tot de volgende oplossing: ‘Deze beschouwing voert tot de conclusie, dat bij 

de kruisdood van Christus het mensdom slechts in causa en niet effectief is verlost. Met het 

lijden van de Zaligmaker is ’s mensen Verlossing gegeven als in de oorzaak van 
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Verlossing.’
92
 Om de twee momenten in de Verlossing naar waarheid weer te geven en 

misvattingen te voorkomen, stelt Kreling voor het onderscheid tussen objectief en 

subjectief te vervangen door een spreken over de Verlossing in causa en in effectu.  

Van hieruit komt Kreling op het volgens hem zo mogelijk grootste onderscheid tussen 

protestanten en katholieken welke vervat ligt in het protestantse verwijt dat de katholieke 

theologie de mens te zeer verzelfstandigt en daarmee aan Gods soevereiniteit te kort doet. 

Voor Kreling is het een raadsel hoe dit verwijt aan de katholieke traditie kan worden 

gemaakt. Het is waar dat de katholieke leer ten aanzien van de rechtvaardiging niet kan 

bestaan zonder Gods genadebedeling in de mens, waardoor de mens wordt omgevormd en 

geheiligd. Maar juist deze visie op de rechtvaardiging, die de verandering in de zondige 

mens plaatst, waarborgt volgens Kreling werkelijk Gods soevereiniteit in tegenstelling tot 

de stikte leer van de jusititia imputativa die een veranderlijkheid in God moet aannemen.
93
 

In antwoord op de beschuldiging van verzelfstandiging van de mens in het Herderlijk 

Schrijven zegt Kreling dan ook:  
 

‘In de katholieke visie wordt Gods soevereiniteit zo diep en alomvattend gezien, dat wij 

katholieken haar minder gemakkelijk zien aangetast door een werkzaamheid van de mens 

dan dit voor de protestant het geval is.’ ‘Gods soevereiniteit wordt niet aangetast door het 

van Gods zijn en werken reëel onderscheiden zijn en werken van de mens. De christelijke 

openbaring met haar manifestatie van de verhouding van God en wereld staat daarvoor 

borg.’ ‘De angst voor het werk van het schepsel, omdat dit God het werk uit de hand zou 

nemen, verraadt een bekrompen zicht op Gods allesdoordringende macht.’ 94  

 

Kreling ziet hier wederom het gevaar van het antropomorfisch denken over de verhouding 

tussen God en mens. Gods werk en het werk van mensen is van elkaar onderscheiden en 

beide sluiten elkaar niet uit omdat het werken van de mens geheel afhankelijk is van Gods 

wil en kracht. Vanwege het katholieke godsbegrip kan de katholieke theologie ook 

vasthouden aan haar antropologie. In tegenstelling tot de orthodox-protestantse visie dat de 

mens geheel verdorven zou zijn en de barthiaanse opvatting dat er geen aanknopingspunt 

voor de genade mogelijk is, stelt Kreling het volgende:  
 

‘Alleen wanneer er continuïteit is van zondaar tot verloste mens heeft het christelijk dogma 

van de verlossing zin. Deze continue grootheid heet in de katholieke leer de menselijke 

natuur. Zij existeert in de zondaar en ook in de wedergeborene. Omdat wij de mysterievolle 

realiteit van de in Christus vernieuwde mens, om de nadruk waarmee de Heilige Schrift 

erover spreekt, zwaar laten wegen, ontkennen wij de volslagen verdorvenheid door de 

zonde. Daarom ontdekken wij in de zondaar een reëel aanknopingspunt, waarop Gods 

genade aangrijpt, als zij de zondaar doet leven in Christus Jezus.’95  

 

Hiermee ontkent de katholieke Kerk niet de ernst van de zonde, maar neemt zij de 

vernieuwing van de verloste mens eerder serieuzer dan de protestant.
96
 De katholieke leer 

beschouwt de ‘goede werken’ of ‘verdiensten’ niet als in tegenspraak met Gods genade, 
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maar typeert deze juist als de vrucht van de genade omdat de heilskracht van Christus deze 

werken op het eeuwige leven richt. Ook hier dient men weer niet dialectisch te denken, 

maar ‘en-en’: De katholieke Kerk erkent zowel Gods beslissende genade èn het werk van 

de mens. Het werk van de mens is niet in zijn zelfstandigheid te beschouwen, maar als de 

openbaring van Gods genade. De verlossing is zo een gave. Het verschil tussen protestanten 

en katholieken ligt volgens Kreling dan ook niet zozeer in de erkenning van de beslissende 

heilskracht van de verzoening in Christus, maar in het feit dat de katholieke leer een veel 

ruimere visie op de verlossing huldigt:  
 

‘Waar de radicale zondigheid van de mens blijft erkend, heiligmakende genade en 

heiligenverering als een aanranding van de Verlosser worden verworpen, daar constateren 

wij een minimalisering van het geheim der Verlossing en een onverantwoorde begrenzing 

van Gods liefde, in dit geheim geopenbaard. De tragiek van het protestantisme ligt voor ons 

vooral hierin, dat het vervuld van ontzag voor God en liefde tot Christus, Gods 

soevereiniteit en het heil in Christus ongerept wil handhaven, terwijl het de eindeloze 

barmhartigheid van God te zeer begrenst en Christus en Zijn Verlossing verkleint.’97  

 

Bij alle verdeeldheid tussen protestanten en katholieken, troost Kreling zich in de eenheid 

van de belijdenis van de verzoening met God door het lijden en de dood van Christus. In 

zijn Weergave van het katholieke dogma als ook in Antwoord op het Herderlijk Schrijven 

toont hij zich dan ook bijzonder ontdaan dat de katholieke leer gesimplificeerd en eenzijdig 

wordt afgeschilderd, juist op het punt van de verhouding tussen God en mens en de 

verlossing. Het is voor hem onbegrijpelijk dat vanwege de plaats die de mens in deze leer is 

toegekend, de protestanten de katholieke theologie durven te typeren met het woord 

‘paganisme’: ‘Daarmee wordt sterker dan met welk ander woord ook weergegeven, dat in 

de katholieke Kerk de verlossing door Christus en de rechtvaardigmaking door het geloof 

in Christus hun beslissende zin hebben verloren’.
98
 Met deze typering wordt niet alleen de 

katholieke leer groot onrecht aangedaan, maar lijkt de kloof tussen protestanten en 

katholieken onoverbrugbaar te zijn. Toch moet in hun beider geloof in Christus ook de 

basis voor wederzijds respect en begrip liggen. Voor een goed verstaan van de katholieke 

theologie ligt een aangrijpingspunt in de erkenning van de soevereiniteit van God. 

Eveneens is de leer van de incarnatie cruciaal om te begrijpen hoe de verhouding tussen 

God en mens door de katholiek wordt gezien. Het belang dat de katholieke theologie hecht 

aan de incarnatie komt ook direct tot uitdrukking in heel haar visie op het wezen der Kerk. 

Over de inhoud van dit kerkbegrip zal de volgende paragraaf handelen. 

7.3.3 Het lichaam van Christus 

Binnen Krelings weergave van de katholieke theologie is het niet mogelijk om over de 

incarnatie te spreken zonder ook over de Kerk te spreken. De incarnatie is namelijk geen 

eindpunt in de relatie tussen God en mens, maar het middelpunt. Bij de plaatsbepaling van 

de christologie binnen de gehele theologie, bleek reeds dat Jezus geheel en al verwijst naar 

God. ‘De Incarnatie bedoelt de wereld open te slaan naar de transcendente God, naar Hem, 

die in het ontoegankelijk licht woont, die als de totaal andere de wereld mateloos 

transcendeert.’
99
 Deze transcendentie van God heeft vervolgens in het leven van de 

christenen te verschijnen. Dit gebeurt in verbondenheid met de Kerk, die de voortzetting is 

van de Godmens. Zo is de Kerk als het lichaam van Christus tot op heden de levende 

presentie van Christus in de wereld. Net als in de middeleeuwse theologie lijkt het mysterie 

der Kerk bij Kreling een onderdeel van de christologie te zijn, ‘omdat de Kerk niets anders 

                                                 
97
 Ibid., 314-315. 

98
 Kreling, 'Het Herderlijk Schrijven,' 347-348. 

99
 G.P. Kreling, 'Sermo,' Neerlandia Dominicana jrg.15 (1960-61) (1960), 127-129. 
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is dan het mystieke lichaam van Christus’.
100
 Onder meer in deze visie op de incarnatie als 

blijvende presentie van Christus, toont zich het ruimere karakter van de leer aangaande de 

menswording binnen de katholieke Kerk, daar waar de protestanten de neiging hebben de 

incarnatie te beperken tot een moment in het verleden.  
 

‘In de moederkerk leeft de herinnering aan de verlossende kruisdood van Jezus volop. Haar 

dogma en haar liturgie vertoont de weemoed en het blijde vertrouwen van het geloof in de 

heilsmacht van het kruis. Maar tegelijk ziet zij de Verlosser in Zijn aanbiddelijke 

tegenwoordigheid. Terwijl de herinnering teruggaat naar het verre verleden, opent zij de 

ogen van het geloof en aanschouwt de gekruiste Verlosser in het midden van het verloste 

volk. Zijn verlossingswerk vindt geen einde, zolang er mensen zullen zijn, die alleen door 

Hem kind van God kunnen worden. De dood van Jezus is geen afsluiting, zoals de dood van 

de andere mensen; Zijn dood is een concentrering van levende verlossingskracht, die zich 

heilbrengend in het verloop van de tijd over de verlosten uitstort.’101  

 

Zo vormt de Kerk het Rijk van God dat door de heilskracht van Christus tot de mensen 

komt. Het wezen en doel van de Kerk zijn dan ook gelijk aan het wezen en doel van haar 

Hoofd Christus, namelijk mensen tot het heil voeren. Beide elementen van de incarnatie, te 

weten de presentie en de verlossing, worden dus ook in de Kerk verenigd. De incarnatie 

voltooit zich door de Kerk heen in alle gelovigen die zo deelgenoot worden van het mystiek 

lichaam van Christus. Op deze wijze vormen de mensen binnen de Kerk als ledematen van 

het ene lichaam tezamen één bovennatuurlijk organisme, waarvan de Godmens het Hoofd 

is. Daar waar de protestantse traditie het individu sterk benadrukt, is voor de katholiek de 

opname in de gemeenschap van dit mystieke lichaam zeer belangrijk. ‘We staan in het 

heilsplan niet alleen voor God, maar allen tezamen in verbinding met Christus als één 

mensch. Het geheel is levend voor God krachtens het ééne leven, dat uit de levensvolheid 

van Christus op allen overstroomt.’
102
  

Zo bestaat er in het katholieke kerkbegrip geen tegenstelling tussen het uiterlijke instituut 

en de innerlijke Christusmystiek. Gelijk de menselijke natuur is opgenomen in de Godmens 

en zo is opgenomen in het bovennatuurlijke, evenzo is het uiterlijke instituut opgenomen in 

de Godmens als voortgezette incarnatie. De Kerk is niets menselijks vreemd, zoals de 

Godmens niets menselijks vreemd is. Om het protestantse verwijt te weerleggen dat de 

Kerk vooral een machtsinstituut is, grijpt de katholiek terug op de vergelijking met het 

gehele dogma van de menswording.
103
 Omdat Christus zelf het levensprincipe van de Kerk 

                                                 
100
 G.P. Kreling, 'De Kerk,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk van G.P. Kreling OP, red. F.J.A. de 

Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1933), 219. 
101
 Kreling, 'De gehele Christus,' 313. Cf.: ‘Bij niet-katholieken vinden we er soms den nadruk op gelegd, 

dat de Incarnatie meer eenmalig is. De beteekenis der menschwording voor ons wordt dan beperkt tot den 

tijd van Christus’ leven op aarde. Daarna is het rijk van den geest begonnen. Voor ons strekt het 

middelaarschap van Christus zich veel verder uit.’ (Kreling, 'Christus God en mensch,' 47.) En: ‘Onze 

verhouding tot den Godmensch is niet als tot een persoonlijkheid, die lang geleden leefde en stierf, het is de 

levende gemeenschap met den levenden Verlosser, van Wien alle genade, noodig om het door Hem 

verdiende heil te verwerven, ons toestroomt.’ (Kreling, De Heiligmakende Kerk, 5.) ‘Niemand mag 

Christus, beginsel en bron van zondevergeving en zaligheid, enkel plaatsen in een lang voorbijen tijd, 

zoodat Hij slechts zou zijn een persoon uit een verre historie, die alleen nog bestaat in een herinnering aan 

het verleden.’ (Kreling, Christus in de Kerk, 6.) 
102
 Kreling, 'Christus God en mensch,' 47. 

103
 Letterlijk zegt Kreling: ‘En wanneer iemand wijst op de tweespalt in het katholiek kerkbegrip, omdat het 

dit begrip aan de éne kant laadt met Christusmystiek en aan de andere kant met al te veel menselijkheid, 

zoekt de katholiek weer de oplossing in zijn verlossingsleer. De Christusmystiek doet hem nooit vergeten, 

dat Middelaar en Verlosser is de mens Jezus Christus, zodat het menselijke niet strijdt tegen de Kerk als 

levensgemeenschap met de Verlosser. Het katholicisme rijmt zonder moeite uiterlijkheid en innerlijkheid, 

het zichtbare en het onzichtbare in de Kerk, omdat Christus, de Godmens, beide aspecten vertoont. De 

katholieke theologie heeft in haar beschouwingen over de Kerk altijd graag teruggegrepen naar het 
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is, kan men de Kerk niet anders dan als heilsinstituut typeren, waarin er geen tegenstelling 

bestaat tussen het menselijke en het goddelijke. ‘Het Corpus Christi mysticum, de Kerk, is 

dus een levend organisme, dat gekarakteriseerd wordt als een bovennatuurlijke 

gemeenschap door het bovennatuurlijk levensbeginsel, waarvan het zichtbare geheel als 

doordrenkt is.’
104
 

Terwijl van de Godmens gezegd kan worden dat hij de mens in alles gelijk was behalve in 

de zonde, is het de vraag of dit van de Kerk ook gezegd kan worden. In §7.2.5 bleek reeds 

dat Kreling een ongeschokt vertrouwen heeft in de onfeilbaarheid van de Kerk en haar 

leergezag, juist vanwege de verankering in de Godmens. In latere publicaties is hij echter 

meer bereid om ook het falen van de Kerk op veel plaatsten toe te geven, maar hier kan hij 

toe komen door juist te blijven geloven in de totaliteit van de vereniging van de Kerk met 

de Godmens als heilsinstituut. De incarnatie betekent ook verlossing, heiliging tot het heil: 

‘De menschwording wordt voor ons inderdaad het heilsfeit bij uitnemendheid door onze 

opname in het levende organisme van Christus’ lichaam, want alleen in gemeenschap met 

Christus komt ons het heil toe. Alleen in het mystiek lichaam stroomt het verlossende bloed 

van den godmensch door al zijn ledematen en stuwt zijn leven voort naar het heil.’
105
  

Door de nadruk op de reële presentie van Christus in de Kerk, het geloof in de werkelijke 

heiliging van de mens en de typeringen van ‘mystiek lichaam’,‘volk Gods’ en ‘Rijk Gods’, 

kan het misverstand ontstaan dat er in de katholieke Kerk geen verwachting van de 

wederkomst van Christus leeft. Hierop berust het protestantse verwijt dat de katholieke 

theologie een theologia gloriae is. Ook deze kritiek kan volgens Kreling simpel weerlegd 

worden door te verwijzen naar het wezen van de incarnatie. Zoals de Godmens alles doet 

verwijzen naar God en geen eindpunt in zichzelf is, zo is ook de Kerk geen eindpunt. Zoals 

de Godmens geen totale transcendentie is, maar de mens optrekt naar het ontoegankelijk 

licht, evenzo leidt de Kerk de mens slechts tot het heil. Maar het dogma van de incarnatie 

leert wel een werkelijk ingaan van God in de wereld en zo ook een werkelijke presentie in 

het van Christus vervulde lichaam der Kerk. Hiermee is ook de noodzaak van de presentie 

van de priester in de wereld gegeven. En ook in het meest wezenlijke sacrament van de 

heilige eucharistie komen beide aspecten van presentie en transcendentie, van mystieke 

vereniging en de anticipatie op het eschaton samen.  

Om deze visie te staven beroept Kreling zich op Paulus, die enerzijds spreekt over de Kerk 

als Christus’ lichaam en Christus’ tegenwoordigheid, terwijl hij anderzijds reikhalzend 

uitziet naar de wederkomst van Christus. Hoewel er met de voltooiing van het Rijk van God 

iets geheel nieuws zal ontstaan, is het hiernamaals niet geheel vreemd aan de Kerk. Wel kan 

gezegd worden dat het doel van de incarnatie voltooid zal zijn wanneer God alles in allen 

zal zijn. Dit sluit dus niet uit dat de mens werkelijk door Christus’ kracht in de Kerk 

geheiligd wordt. Terecht houdt de katholieke Kerk haar heiligen in ere als geschenk en 

teken van het heil in Christus:  

 

                                                                                                                            
volledige dogma van de menswording.’ (Kreling, 'De gehele Christus,' 315.) Daarom kan hij ook zeggen: 

‘Al is de Kerk een goddelijk geheim, waarin hemelsche krachten den mensch naar God in den hemel 

voeren, zij hoeft zich over haar zichtbaar organisme niet te schamen, evenmin als wij ons schamen, over de 

lichamelijkheid van onzen Verlosser en Zaligmaker, den Godmensch.’ (Kreling, Christus in de Kerk, 8.) 
104
 Kreling, 'De Kerk,' 218. Kreling zegt hier tevens, dat hij bewondering kan hebben voor de wijze waarop 

Luther het onzichtbare van de Kerk naar voren heeft gebracht en haar als geloofsgeheim heeft gehandhaafd. 

Iets nieuws was dat echter niet, daar dit ook reeds in de scholastieke theologie lag vervat, aldus Kreling. 
105
 Kreling, 'Christus God en mensch,' 48. Cf.: ‘Zoals in de menswording de Zoon Gods zich met de 

menselijke natuur verenigt, zo is er in de Kerk het mysterie van de vereniging van Christus met de zondige 

mensheid. De Kerk is heilig om de Christus in haar, zij is Kerk van Christus niet om de mens, maar om 

Christus. Geen zonde van het menselijk element in de Kerk kan de band van Christus met zijn Kerk breken, 

en zijn geest uit de Kerk bannen, want de vereniging van Christus met zijn lichaam berust niet in de trouw 

van de mens maar in de liefdevolle trouw van Christus.’ (Kreling, 'Het Herderlijk Schrijven,' 353.) 
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‘Het rijk Gods hier op aarde – de Kerk – en het rijk Gods in het hiernamaals liggen niet 

zonder contact na elkaar. De uiteindelijke heiliging vindt haar voorbereiding in het 

heilswerk der Kerk op aarde. Vandaar erkent de katholieke leer een tweevoudig doel der 

Kerk: de heiliging der mensen en het eeuwige heil.’ ‘Zoo staat de Kerk te midden van de 

wereld en van de zondige menschheid als een kracht uit den hemel, waardoor zondige 

menschen veilig en zeker gevoerd worden naar het eeuwig heil.’106 

7.3.4 Mariologie als fundament van de christologie 

In deze paragraaf zullen Krelings opvattingen omtrent de mariologie worden weergeven. 

Deze zijn hier relevant vanwege de samenhang van de leer van Maria met de incarnatie en 

ten tweede omdat de mariologie erg goed illustreert op welke wijze het traditiebegrip 

volgens Kreling binnen de katholieke Kerk functioneert.  

Het gronddogma van de incarnatie wordt gefundeerd door te belijden dat Christus door 

‘deelhebbing van een mens’ in deze wereld is gekomen. Het getuigenis dat het Woord vlees 

geworden is, ligt verankerd in het feit dat Christus geboren is uit een maagd. Niet voor niets 

belijdt de Kerk al eeuwen het natus ex Maria virgine in haar Credo, wat ook de belijdenis 

van de gereformeerde traditie is. Ten onrechte hebben de protestanten dan ook dit 

moederschap naar de achtergrond van het belijden gedrongen, aldus Kreling. Behalve 

namelijk dat in Maria’s moederschap het waarlijk menszijn van Christus besloten ligt, 

kwalificeert deze geboorte zijn menszijn als een bloedverwant van Adam. God heeft niet 

zomaar een menselijke natuur geschapen, die aan de mens vreemd zou zijn. Door de 

geboorte uit Maria is Christus een afstammeling van Adam en daarmee de mens tot broeder 

geworden. Tevens is Jezus door deze geboorte ‘uit de joden’ voortgekomen en daarmee de 

bevestiging van de oudtestamentische profetiën.
107
  

Kreling bestrijdt daarom de opvatting dat de mariologie een monofysitisch ferment is, 

waarbij Christus’ menselijke natuur geheel zou opgaan in het goddelijk Woord, waardoor 

Maria de ware mensheid moet representeren en als verlosser moet optreden. De mariologie 

brengt juist de gehele Christus in beeld door zijn mensheid te bevestigen. Daarbij benadrukt 

de katholieke Kerk dat Maria zelf ook deelheeft aan de verlossing in Christus, hoewel aan 

haar een uitzonderlijke plaats wordt toegekend. De vleeswording betekent voor haar 

namelijk zowel een lichamelijke als ook een geestelijke ontvangenis. Haar geloofsfiat heeft 

een universele zin binnen de verlossing:  
 

‘Zij zegt ja op de volheid van en universaliteit van de verlossing, zoals deze in haar 

ontvangen Verlosser vervat ligt. Daardoor heeft de medewerking van Maria een universele 

zin, die slechts aan haar medewerking eigen is. En juist om dit opgenomen zijn van Maria 

in de universaliteit van de verlossing, juist omdat zij verloste is, in zover zij de Verlosser in 

zijn totale, alle verlosten insluitende realiteit geloofsbeamend ontvangt, heeft zij als verloste 

een inhoud en omvattendheid die alle in Christus verlosten kan raken in de bedeling van de 

verlossingsgenade.’108  
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 Cf.: Kreling, 'De Kerk,' 213. En: Kreling, Christus in de Kerk, 31. 
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oersacrament: de mens Jezus Christus’. 
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Daarom wordt Maria niet alleen moeder van de Verlosser genoemd, maar ook de moeder 

van alle verlosten en zo is zij het ‘oertype van de Kerk’. Protestanten hoeven dan ook niet 

bevreesd te zijn voor de leer over Maria. Maria verwijst geheel en al naar Christus en die 

verwijst naar God de Vader. ‘De Mariaverering, waardoor de Moeder des Heren in de Kerk 

zo’n voorname plaats krijgt, is niet los te maken van het geloof aan het actuele zijn van de 

Godmens in de Kerk.’
109
 

In zijn redevoering De Tenhemelopneming van Maria stelt Kreling openlijk de vraag naar 

de legitimatie van de ontwikkeling van de mariologie. Haar moederschap staat beschreven 

in de Schrift, maar het overige van de leer omtrent Maria niet. Hoe kan de katholieke Kerk 

dan toch geloof hechten aan de dogma’s van de maagdelijkheid van Maria, haar onbevlekte 

ontvangenis en haar lichamelijke Tenhemelopneming? Kreling fundeert deze dogmata met 

een beroep op de openbaring. Anders dan in de protestantse traditie gaat het in de 

katholieke leer niet zozeer om het geloof van het geschreven en gelezen Woord, maar 

vooral om het levend geloof in het levende Woord. En dit Woord heeft Christus 

toevertrouwd aan zijn lichaam, de Kerk. Bezield door de Geest is de Kerk volledig 

‘afgestemd op de Openbaring’. Daarom verstaat de katholieke leer de openbaring in een 

veel bredere zin dan de protestanten dat doen:  
 

‘Het woord, waarin ons wordt geopenbaard, staat tot berstens toe gespannen; het goddelijk 

geheim wil uit de grenzen van het woord uitbreken, zoals een stroom uit een te enge 

bedding. Wat God ons zegt, is ruimer en dieper dan het woord direct uitdrukt. Er ligt in dat 

woord veel verborgen, dat niet aan de oppervlakte verschijnt. De katholieke theologie maakt 

om dit alles onderscheid tussen expliciete en impliciete Openbaring. Expliciet geopenbaard 

is datgene, wat door het woord onmiddellijk wordt uitgedrukt: impliciet geopenbaard wat 

tegelijk meegegeven is, maar verborgen ligt.’110  

 

Binnen de geloofsgemeenschap dient een voortdurende bezinning plaats te hebben op het 

geloofsgoed, opdat de openbaring in haar totaliteit en volledige rijkdom wordt bewaard en 

overgeleverd. Vanuit het principe fides quaerens intellectum dient de Kerk datgene wat 

verborgen is inzichtelijk te maken. Hoewel bepaalde dogma’s niet expliciet in de Schrift 

zijn af te lezen, liggen ze wel impliciet in de openbaring vervat. Wanneer ‘de opperherder 

van de Kerk’ dan een nieuwe dogmaverklaring aflegt, zoals in 1950 de ten hemelopnaming 

van Maria, dan is dit een bindend leerstuk voor de katholiek. ‘Zich hierin losmaken van den 

Paus, is voor hem zich losmaken van Christus en zijn Openbaring,’ zo stelt Kreling:  
 

‘De Kerk met haar bovennatuurlijke garantie is er in gemoeid. Wanneer iemand de 

ontwikkeling van het dogma afwijst, omdat zij de vaste grond van het in de Schrift 

onmiddellijk uitgedrukte verlaat, dan beroepen we ons op de Zuil der Waarheid, de kerk. 

Haar onfeilbaar geloofsinstinct wijst haar de weg bij de speurtocht naar de zin van de 

Openbaring. De ontwikkeling van het dogma, waarbij de inhoud van de geopenbaarde 

waarheid langzamerhand in nieuwe dogma’s wordt uitgedrukt, vindt tenslotte haar 

verantwoording in het mysterie van de onfeilbare Kerk.’111  

 

In dit dogma komt vervolgens tot uitdrukking dat de verlossing in Christus niet alleen 

betekenis heeft voor de menselijke ziel, maar ook voor zijn lichaam. Pas wanneer hij 

lichamelijk is verrezen in het eeuwige leven, is de verlossing geheel voltooid. Op deze 
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 Kreling, 'Katholicisme of Protestantisme?' 278-279. 
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wijze zijn twee karakteristieken van de katholieke leer vanuit de mariologie geïllustreerd. 

Kreling noemt de mariologie als zodanig ook een typisch katholieke leer. Voor protestanten 

is dit leerstuk moeilijk te begrijpen, omdat zij ten eerste minder positief denken over ‘de 

inschakeling van geschapen factoren in het werk van God aan de mens’, terwijl volgens de 

katholiek de gehele heilseconomie van deze inschakeling getuigt. De tweede moeilijkheid 

ligt in de opvatting van de openbaring. Juist doordat de Kerk gesticht en gegrond is door de 

Godmens, is de katholiek ook hier niet bang om het menselijke te erkennen. Zo ziet Kreling 

in de christologie zowel vele problemen tussen protestanten en katholieken samenkomen, 

als ook een gemeenschappelijk basis:  

 
‘De hervormde christen, die om Christus’ wil het sola scriptura en het sola fide niet wil 

opgeven, staat tegenover de katholiek, die om Christus’ wil zijn Kerk niet wil verloochenen. 

Dit is juist het onbewegelijke in het conflict van hervorming en katholicisme, dat beide zich 

tegenover elkaar handhaven in de overtuiging, te staan met Christus. Maar tegelijk ligt 

hierin voor beide de basis van wederzijds begrip, van respect voor elkaar.’112 

 

7.4 Traditie en bronnen  

In deze paragraaf zal de vraag worden beantwoord op welke wijze Krelings 

geschiedenisbegrip zich verhoudt tot zijn omgang met de traditie en de bronnen van de 

theologie in zijn eigen theologiseren. Allereerst zal onderzocht worden in hoeverre hij de 

patristiek heeft verwerkt. Vervolgens zal nader worden ingegaan op de in het bovenstaande 

reeds meermalen geduide verhouding tot de protestantse traditie. Tot slot zal een voorlopige 

evaluatie worden gegeven van Krelings verstaan en verwerking van de traditie binnen zijn 

theologisch denken. 

7.4.1 Verwijzingen naar de patres 

Kreling wordt door velen getypeerd als iemand die in Nederland de weg heeft gebaand voor 

de ‘nieuwe theologie’. Een belangrijk kenmerk voor deze theologie, die door Kreling veelal 

betiteld wordt als ‘positieve theologie’, is haar grote aandacht voor de geschiedenis. 

Daarmee wordt vooral de nieuwe aandacht voor de bijbelse geschriften en de bronnen uit 

de tijd van de Vroege Kerk bedoeld, alsmede de dogmengeschiedenis. Wie Krelings 

geschriften bestudeert, zal bemerken dat deze kenmerken van de nieuwe theologie 

goeddeels ontbreken. In §7.2 is reeds betoogd dat een kritische historische beschouwing 

van de traditie niet werkelijk met Krelings traditiebegrip strookt. Het positieve onderzoek 

kan een goede hulp zijn voor de speculatieve theologie, maar haar vervangen kan het niet.  

In Krelings latere geschriften komen wel steeds vaker bijbelcitaten voor. Maar Kreling lijkt 

daarmee eerder de nieuwere methode van theologiebeoefening van zijn jongere collega’s na 

te volgen, dan dat hij hiervan een initiator genoemd kan worden. Wanneer Kreling een 

wegbereider van de nieuwe theologie wordt genoemd, dan is dat vooral vanwege het feit 

dat hij vanuit een scholastiek denkkader gepleit heeft voor een ‘zuivere lezing’ van het 

werk van Thomas van Aquino. Waar de meeste neo-scholastieke theologen zich 

voornamelijk op allerlei Thomas-commentaren bezonnen, wilde Kreling Thomas zelf 

verstaan. In die zin deed Kreling aan een zekere herbronning van de scholastieke traditie. 

Hij acht de oudere Thomas-commentaren meer gezaghebbend dan de latere, omdat de 

eersten dichterbij Thomas zelf staan. Op deze wijze herziet Kreling bepaalde tendensen die 

binnen het neo-thomisme opgeldt hebben gedaan door ze met een beroep op Thomas als 

‘onthomistisch’ te bestempelen. Een helder voorbeeld is reeds in §7.3.2 gegeven ten 

aanzien van Thomas’ inzicht over het motief van de incarnatie.  
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Een ander voorbeeld is te vinden in St. Augustinus en St. Thomas. In deze publicatie wordt 

niet zozeer Augustinus als zodanig bestudeerd, als wel de verhouding tussen Augustinus en 

Thomas en in het verlengde daarvan tussen de ‘eeuwenlange oppositie van Augustinisme 

en Thomisme’. Kreling tracht deze oppositie kritisch te bezien door Augustinus en Thomas 

rechtstreeks met elkaar in gesprek te brengen, los van de verschillende interpretaties van 

latere volgelingen en tradities. Door te stellen dat er naast de bekende verschillen talloze 

overeenkomsten tussen beide denkers zijn en dat geen van tweeën gemist kan worden 

binnen de theologie, lijkt Kreling recht te willen doen aan de ene doorlopende traditie van 

de ontvouwing van de eeuwige waarheid binnen de katholieke Kerk. Tevens lijkt hij de 

critici die het Thomisme met een beroep op Augustinus trachten te bestrijden de wind uit de 

zeilen te willen nemen, door Augustinus en Thomas op één lijn te plaatsen. Op deze wijze 

van argumenteren zal kort worden ingaan, om vervolgens van daaruit ook andere 

verwijzingen naar de patres te bespreken. Dit zal verder in chronologische volgorde van 

publicatie worden gedaan. 

In St. Augustinus en St. Thomas wil Kreling in de eerste paragraaf met de titel ‘Tegen- of 

samenstelling’ meteen de gebruikelijke aanname dat Augustinus en Thomas twee 

tegenpolen zouden zijn, ontkrachten. Hij verklaart: 
 

‘Thomas heeft zich te goeder trouw als een leerling van Augustinus beschouwd, al wist hij 

soms van zijn hoogvereerde meester af te wijken. Thomas erkent uitdrukkelijk, dat 

Augustinus meer Plato volgt, terwijl hij zelf de Aristotelische gedachtensfeer zich 

toeëigende. Maar toch gaat hij graag in de leer bij den grootsten Latijnschen Kerkvader, 

zoodat Gardeil gelijk heeft met de opmerking: “de verschilpunten van hen beiden zijn 

gemakkelijk te tellen, maar de punten van overeenkomst zijn ontelbaar”.’113  

 

In de twee daarop volgende paragrafen stelt Kreling dat er geen verschil bestaat tussen 

Augustinus en Thomas inzake de godsleer en de zedenleer. Met name de overeenkomst in 

de godsleer is wat betreft Kreling van groot belang. Te meer omdat deze godsleer in zijn 

ogen haaks staat op het moderne denken en een beroep op Augustinus ten opzichte van 

Thomas in dezen dus geen grond heeft. Want beide theologen zijn wars van ieder 

antropomorfisme en stellen Gods absolute soevereiniteit tegenover het schepsel veilig.  
 

‘Als er in de theologie gezocht wordt naar een typische anti-humanistische richting, dan 

behoeft iemand maar te wijzen op Augustinus en Thomas. Zij hebben in hun 

beschouwingen van het goddelijke nooit den mensch tot centraal punt gemaakt, noch 

humanistisch de goddelijke werkdadigheid van menschelijke eigenschappen uit 

berekend.’114  

 

Wel bestaat er een verschil in de kenleer. Augustinus’ kenleer kent met zijn sterke nadruk 

op de platoons georiënteerde illuminatietheorie een grote rol toe aan de verlichting van het 

menselijk verstand door de goddelijke eeuwige ideeën. Kreling benoemt deze volledige 

overgave van het menselijk verstand aan de goddelijke waarheid als een mystieke trek in 

het denken van Augustinus, die inderdaad vreemd is aan de nuchtere en profane 

systematiek van Thomas. Maar zijn abstractietheorie gaat in op het ontstaan van onze 
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begrippen, iets wat de augustijnse illuminatietheorie niet tracht te doen, omdat Augustinus 

dit probleem simpelweg niet stelt. Daarom kunnen beide theorieën ook niet tegengesteld 

aan elkaar worden geacht, maar gaan zij langs elkaar heen.
115
 Hoewel Thomas zich van dit 

verschil bewust is, weerhoudt hem dit er niet van om Augustinus ook inzake de kenleer te 

citeren. Kreling evalueert deze werkwijze van Thomas als volgt:  
 

‘Wanneer hij in kenquesties Augustinus citeert, leest hij daarin simpelweg zijn eigen 

opvattingen. Wij die zooveel kritischer zijn dan de Middeleeuwer, staan verbaasd over een 

dergelijke exegese, die voor den Middeleeuwer, met zijn ontzag voor het woord van een 

Kerkvader, vooral dat van Augustinus, niet verwonderlijk is. Liever zal hij met een heusch 

gebaar in de woorden van een gezagvollen Kerkleeraar zijn eigen meening inleggen, dan 

met rechtstreeksche kritiek dit gezag af te vallen.’116  

 

Daar komt bij dat ondanks dit verschil in de kenleer, zowel Augustinus als Thomas een 

stevig intellectualisme aanhangen en beiden geloven dat het menselijk verstand tot kennis 

van de eeuwige waarheid kan komen. In die zin kan de moderne mens met zijn ‘onzekere 

geesteshouding, die onze tijd kenmerkt en die zijn heil zoekt in een wisselvallig 

voluntarisme’, zich niet met een beroep op Augustinus tegen Thomas keren. Hoewel 

Augustinus en Thomas dus uiteenlopende methoden hanteren en Augustinus meer een 

mysticus en profeet is, daar waar Thomas vooral theoloog en professor genoemd kan 

worden, kunnen ze niet tegenover elkaar worden geplaatst.
117
  

Het katholicisme kan geen van tweeën missen. Hoewel de door Augustinus geuite liefde tot 

God het weten overtreft, kan men niet zonder de theologische wetenschap. Dit geldt zeker 

voor de huidige tijd, zo meent Kreling:  
 

‘Wat zal er van het Katholieke geloof worden als dit wordt overgeleverd aan het losbandig 

bedrijf van avontuurlijke geesten. Alleen in het bolwerk van een stevig gefundeerde, hecht 

geconstrueerde theologische wetenschap blijft het Katholieke geloof in veiligheid. Het is 

een onloochenbaar feit, dat in de laatste jaren te sterk de nadruk wordt gelegd op den 

historischen kant der theologie ten koste van den speculatieven. Niet zelden draagt een 

foutieve opvatting van het geloof hiervan de schuld. We beleven immers, dat Katholieken 

gelooven en weten tegenover elkaar stellen, omdat het geloof zou zijn een Werterlebnis. De 

Kerkelijke leer, die het geloof bepaalt als een assensus intellectus, staat hiermee in 

tegenspraak.’118  

 

De mens kent een innerlijke drang tot weten. Alleen wanneer aan deze natuurlijke behoefte 

tot kennis gehoor wordt gegeven, vindt de mens de ‘rust en het evenwicht, waaraan de 
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absolute sereniteit van het geloof behoefte heeft’. Daarom is de ‘huidige’ miskenning van 

de speculatieve theologie en bovenal de afkeer van Thomas een uiterst gevaarlijke zaak, 

omdat daardoor de ware kennis verloren dreigt te gaan in de subjectiviteit van het individu. 

Daarom luidt Krelings conclusie:  
 

‘Het is triest en onrechtvaardig, dat de fascineerende figuur van Augustinus moet dienen, 

om dit onverstandig bedrijf goed te praten. Augustinus staat Thomas geenszins in de weg. 

De engelachtige leraar mag gerust zijn plaats behouden naast of liever onder Augustinus. 

De vraag is niet wie van beiden we hebben te kiezen. We hebben ze beiden nodig; Thomas 

om zijn wetenschappelijk verantwoord inzicht, Augustinus om zijn van liefde verzadigde 

wijsheid.’119  

 

Naast deze publicatie handelt vrijwel geen enkel ander werk expliciet over een kerkvader. 

Wel refereert Kreling zo nu en dan aan een van de patres, hoofdzakelijk aan Augustinus. 

Overigens zij opgemerkt dat in St. Augustinus en St. Thomas geen expliciete verwijzingen 

staan naar werken van Augustinus. Deze zijn in het geheel spaarzaam in Krelings vroegste 

werk.  

In zijn artikel Religieuze ervaring als protestants beginsel gaat Kreling in op het katholieke 

geloofsbegrip dat een bovennatuurlijk karakter kent en aldus gebaseerd is op een objectieve 

grondslag. Dit in tegenstelling tot het protestantse geloofsbegrip dat volgens hem uitgaat 

van de religieuze ervaring van de gelovige. Aan het slot van zijn betoog keert hij zich tegen 

de kritiek van vrijzinnige protestanten, als zou het geloof binnen de katholieke Kerk 

bekneld worden door het harnas van de roomse leer en zo zonder werkelijke bezieling zijn 

in het dagelijkse leven. Op het onderscheid tussen leven en leer reageert Kreling dan als 

volgt:  
 

‘Terwijl zij het oude refrein herhalen: “Waar Christus duizendmaal in Bethlehem geboren 

en niet in U, dan zijt ge toch verloren”, beweren zij: “godsdienst is leven en geen leer”, en 

verwijten de Roomsche Kerk tevreden te zijn met de leer alleen. Tegen deze aantijging 

houden we met Newman vol, dat dogmatisch credo en levende godsdienst allerminst 

tegenstrijdig tegenover elkaar staan, maar elkaar aanvullen, zoals St. Augustinus overtuigd 

was, “godsdienst is leven en leer”. Bovenal wordt deze beschuldiging weerlegd door de 

roomse waardering van het levend geloof.’120  

 

Ook hier betreft het geen direct citaat, maar een algemeen beroep op de grote kerkvader. 

Daar Kreling van mening is dat Augustinus binnen de traditie van de katholieke Kerk staat, 

maar tegelijk beseft dat protestanten zich eveneens op hem beroepen, krijgt deze verwijzing 

meer gewicht. Hoewel Kreling op andere plaatsen een protestants beroep op kerkvaders 

bestrijdt met het argument dat een ketter zich niet op gezaghebbende personen binnen de 

katholieke traditie kan beroepen, lijkt hij hier gebruik te maken van het gezag dat 

Augustinus ook buiten de katholieke traditie heeft. 

Het artikel Het intellectualisme van de H. Thomas van Aquino predikt het intellectualisme 

als de veilige basis van iedere theologie. Kreling refereert aan het uiterst belangrijke werk 

van de middeleeuwse denkers Albertus Magnus en Thomas die het verstand hun rechte 

plaats hebben toegekend. Hij ziet hierin een correctie op de Augustijns-Platonische school. 

Deze ‘stond de vrije werkzaamheid van het verstand in de weg, doordat ze de waarheid 

slechts toegankelijk achtte door middel der eeuwige ideeën.’ Dat de Kerk sinds de 19
e
 eeuw 

het intellectualisme tot het keurmerk van de orthodoxie heeft verheven, is volgens Kreling 

een groot goed. Want juist in zijn tijd waart de geest van het anti-intellectualisme met 
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kracht rond. Wie het intellectualisme laat varen en verruilt voor moderne onorthodoxe 

denkers, plaatst zich volgens Kreling buiten de traditie:  
 

‘De roomse theologie ondervindt de terugslag van deze geestesrichting. In de laatste jaren 

hebben theologanten zich in deze vaart mee laten slepen en niet zonder grond vreest de 

kritische toeschouwer voor havening van het geloof. Zeker dreigt er gevaar, als St. Thomas 

de toegang tot de theologie wordt geweigerd en Bergson als bevrijder wordt binnengehaald. 

Met die keuze verliezen ze het recht van beroep op St. Augustinus en Newman, met wier 

orthodoxie ze zulk gevaarlijk theologiseren niet beveiligen.’121 

 

In zijn redevoering De aard der H. Godgeleerdheid uit 1928 keert de naam van Augustinus 

eveneens enige malen terug. Wanneer Kreling over het bovennatuurlijk karakter van het 

geloof en zijn motief spreekt, zegt hij:  
 

‘St. Thomas zegt ’t kort en bondig: Met Augustinus kennen we den H. Geest twee stemmen 

toe. Eén, waarmee Hij innerlijk spreekt, in het menschenhart en die stem hooren alleen de 

geloovigen en de heiligen, waarvan in Ps. 84:9 gezegd wordt: Ik zal luisteren naar wat de 

Heer God in mij zal zeggen. De andere is de stem waarmee de Geest Gods spreekt in de 

Schrift of door predikers, zoodat gezegd wordt bij Mattheus 10:20: Niet gij zijt ’t die 

spreekt, maar de H. Geest die door u zich laat hooren. En deze stem hooren ook de 

ongeloovigen en zondaars.’122  

 

Voorts refereert hij zonder nadere verwijzing aan Augustinus’ inzicht: ‘Credimus ut 

cognoscamus, wat de ouden nazegden in de spreuk: Fides quaerens intellectum’.
123
 Aan het 

eind van de redevoering beschrijft Kreling de verhouding van de heilige Godgeleerdheid 

met de profane wetenschappen. Ook dan verwijst hij naar Thomas en Augustinus: ‘S. 

Thomas zag na S. Augustinus het kenmerk der katholiciteit ook verwerkelijkt in den 

omvang der christelijke leer. Vóór het christendom was er geen levensleer die den mensch 

in zijn geheel omvatte; de christelijke godsdienst daarentegen is ook in dit opzicht 

universeel, want hij interesseert zich voor den geheelen mensch.’
124
 Veelvuldig citeert 

Kreling hier uit werken van Thomas en enige van diens commentatoren, met name 

Capreolus en Cajetanus. De verwijzingen naar Augustinus lijken niet terug te gaan op een 

werkelijke lezing van Augustinus zelf, maar voeren terug op het werk van Thomas of op 

het algemeen begrip van wat deze kerkvader leerde.  

In De Kerk (1933) zet Kreling het katholiek kerkbegrip uiteen. Nadat hij heeft aangegeven 

dat de Kerk een heilsinstituut is en als zodanig gericht is op de heiliging van mensen, zegt 

hij met een beroep op Augustinus:  

 
‘Men heeft bij Augustinus een tegenstrijdigheid menen te ontdekken tussen zijn genadeleer 

en zijn leer over de Kerk. Men zegt: Bij Augustinus is niet de leer der Kerk, maar de leer 

der genade het middelpunt van zijn denken en leven en de leer der Kerk komt tot op zekere 

hoogte los, zelfstandig en onverzoend daarnaast te staan. Want als God de enige volstrekte 

oorzaak der genade is, gelijk Augustinus leert, dan kan de Kerk dit niet zijn. De katholieke 

Kerk, die akkoord gaat met de genadeleer én de kerkleer van Augustinus erkent deze 

tegenspraak niet.’125  

 

Kreling verhoudt zich hier tot de protestantse theologie, die in zijn ogen Augustinus 

eenzijdig leest om hem vervolgens te misbruiken om de theologische nadruk op de 
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genadeleer te funderen. De kritiek op het katholieke kerkbegrip is dan ook onterecht, omdat 

de protestanten scheiden wat niet te scheiden is. De katholieke Kerk erkent Augustinus in 

zijn geheel: zowel zijn genadeleer, alsook zijn kerkbegrip en deze beide zijn geenszins 

tegenstrijdig maar veronderstellen elkaar juist. 

In Christus, God en mensch spreekt Kreling zijn waardering uit voor de ‘jeugdjaren van het 

Christendom’ die het mysterie van de Incarnatie in al zijn zuiverheid hebben weten te 

bewaren. Als hij de verhouding tussen de incarnatie en de Kerk uitwerkt, beroept hij zich 

zonder nadere verwijzing op Augustinus. Hij benadrukt wederom de overeenkomst in 

denken tussen Augustinus en Thomas:  
 

‘Het katholieke besef heeft daarom altijd de menschwording in verband gebracht met de 

Kerk, die de voortzetting is van den godmensch, waarin Christus als de universeele mensch 

voortleeft. Voor de katholieke mentaliteit ligt niets vreemds in de woorden van St. 

Augustinus: “De geheele Christus is hoofd en lichaam. Het hoofd is de eengeboren Zoon 

des Vaders, Zijn lichaam is de Kerk.” Nog markanter zegt hij: “De heele mensch dat zijn 

Hij en wij te samen”, en St. Thomas valt hem bij: “Christus en Zijn ledematen zijn één 

mystieke persoon”.’126  

 

Een volgende verwijzing naar Augustinus is te vinden in De Heiligmakende Kerk. Kreling 

besluit dit artikel als volgt:  

 
‘Wij hebben de heiligende en levendmakende vruchtbaarheid der Kerk niet beter eeren dan 

met dezen wensch van Augustinus: Laten wij den Heer onzen God beminnen, laten wij Zijn 

Kerk beminnen, Hem als Vader, haar als Moeder; Hem als Heer, haar als Zijn dienstmaagd; 

wij zijn zonen van Zijn dienstmaagd. Houdt dus allen eensgezind God Vader vast en ook 

Moeder Kerk.’127 

 

Ook in Openbaring en geloof schetst hij de eenheid van de katholieke leer en de theologie 

van Augustinus en Thomas:  
 

‘De katholieke leer omtrent het geloof, waarin God alles is, wordt door een fijne distinctie 

van Augustinus, door Thomas van Aquino nader gepreciseerd, aldus geformuleerd: de éne 

geloofsdaad is een credere Deo, credere Deum et credere in Deum. Credere Deo in zover de 

gelovige zijn verstand gewonnen geeft om de eeuwige waarheid Gods, credere Deum, in 

zover hij gelovig iets goddelijks kent, credere in Deum in zover de gelovige willig neigt 

naar de goddelijke waarheid als een heilvol goed.’128  

 

Tevens refereert Kreling in dit geschrift voor het eerst aan een andere kerkvader: ‘Alleen 

omdat het geloof goddelijke deugd is, n.l. een deelhebbing aan de waarheid van God in de 

kennis van God, kan het met Clemens van Alexandrië een anticipatie en met Thomas van 

Aquino een prelibatio heten, een voorsmaak van het zaligende zien van God.’
129
 

Reeds is uiteengezet hoe Kreling in Het motief der menswording laat zien dat Thomas zijn 

overtuiging dat de incarnatie niet zou hebben plaatsgevonden indien de mens niet had 

gezondigd, fundeert met een beroep op de bijbel en op ‘de Vaders’. Dit beroep werkt 

Kreling niet uit door te vermelden welke schriftplaatsen of welke Vaders hier worden 

bedoeld; hij verwijst uitsluitend naar geschriften van Thomas.
130
 

Uit aantekeningen voor colleges uit 1942 blijkt dat Kreling op de hoogte is van het 

(historisch) onderzoek van Hans Urs von Balthasar en Henri de Lubac. Met instemming 
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verwijst hij naar de observatie van Von Balthasar dat de Vaders een intens geloofsbesef 

hebben van Gods transcendentie.
131
 In Notities bij de Lubac’s ‘Surnaturel’ uit 1950 blijkt 

expliciet dat Kreling dit werk gelezen heeft. In dit artikel gaat hij voornamelijk in op de 

wijze waarop De Lubac Thomas weergeeft inzake de verhouding tussen natuur en 

bovennatuur. Wij vinden daar terloops de opmerking: ‘De tegenstelling tussen St. Thomas 

en de Vaders wordt door De Lubac geforceerd.’
132
 Kreling zegt zelf hier niet verder op in te 

gaan. Wel blijkt hieruit dat hij tracht om de traditie als geheel zoveel mogelijk intact wil 

houden. Deze opvatting aangaande de traditie had Kreling eerder reeds in De gehele 

Christus uitgewerkt. Daarin stelt hij:  
 

‘Uit de dogma- en kerkgeschiedenis blijkt, dat in het christendom onophoudelijk het gevaar 

dreigt voor verminking van het beeld van Christus. In de eerste eeuwen was de strijd der 

Kerk een met heldhaftige trouw gevoerde strijd om dit gevaar te keren. De grote kerkvaders 

uit deze tijd, groot van geest en karakter, hebben de bewondering verdiend van het latere 

christendom, vooral omdat zij zich geheel hebben ingezet om het Christusdogma voor 

verminking te behoeden.’133  

 

Ook betuigt hij hier zijn instemming met de concilies:  
 

‘De algemene concilies konden zulk een besliste toon aanslaan, omdat zij gedragen werden 

door de overtuiging, geen nieuwe geheimen uit te denken, doch slechts het geheim der 

Openbaring te formuleren. Nicea en Chalcedon, zonder bezwaar door het christendom 

erkend, wisten zich verantwoord, toen zij het Christusgeheim in dogmatische formuleringen 

vastlegden, en de Kerk is op die weg voortgegaan. Zij heeft noch deze oude concilies 

verloochend, noch het woord Gods geweld aangedaan, maar in haar geloofsleer werd meer 

en meer het geheim van de menswording en der Verlossing ontvouwd.’134  

 

Vervolgens gaat Kreling in op de verminkingen van Christus waartegen de Kerk zich heeft 

weten te weren. Zo noemt hij het gnosticisme en vooral Marcion en het Manicheïsme. 

Tegenover deze ontmenselijking van Christus bespreekt hij dan het arianisme dat juist de 

goddelijke natuur van Christus ontkent. Vanuit Arius’ christologie trekt Kreling een lijn 

door naar de ‘hedendaagse’ theologie, waarmee hij aangeeft dat het oude dogma nog steeds 

actueel is in de bestrijding van ketterse gedachten.  
 

‘Het homoousios – de wezensgelijkheid van Vader en Woord Gods – werd het wachtwoord 

van de kerkelijke rechtzinnigheid, dat openlijk en klaar de goddelijkheid van Christus 

belijdt. Arius heeft, zij het om andere redenen dan de zijne, vooral in de jongere tijd 

navolgers in overvloed gekregen. Zij richten hun blik zo strak op de menselijke verschijning 

van Christus, dat zij volslagen blind worden voor Zijn goddelijk geheim.’135   

 

Ook Eutychus en Nestorius worden genoemd, die de eenheid van de beide naturen in 

Christus bestrijden. Maar in dit alles gaat het Kreling ervooral om de eeuwige waarheid van 

het kerkelijk dogma’s omtrent de christologie aan te tonen. De katholieke Kerk heeft, in 

tegenstelling tot de protestantse christologische ontwerpen, de gehele Christus weten te 

bewaren, ondanks alle aanvallen van eenzijdigheid die er in de tijd zijn geweest. Met name 

wijst Kreling op de kenotische christologie van Luther. Onder verwijzing naar Calvijn zegt 

hij: ‘Niets is vreemder aan de katholieke mentaliteit dan de lutherse theologie, die het 
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menselijke van Jezus met goddelijke attributen verheft, maar ook tegelijk ontledigt. Wij 

voelen ons één met Calvijn in zijn protest daartegen en begrijpen, dat hij tegenover Luther 

de ketter Marcion als een schrikbeeld oproept.’
136
 

In De weergave van het katholieke dogma wijst Kreling de auteurs van het Herderlijk 

Schrijven terecht, omdat ze in hun weergave van de verhouding tussen God en mens zich 

hebben blind gestaard op het concilie van Trente en het Eerste Vaticaans Concilie. Andere 

concilies en kerkelijke uitspraken dienen eveneens te worden verdisconteerd, in dit geval 

zeker het concilie van Orange (529) en alle uitspraken jegens het pelagianisme. De gehele 

traditie moet worden geraadpleegd, zodat eenzijdigheden worden voorkomen. Tegen het 

verwijt in dat de katholieke Kerk de mens te veel zou verzelfstandigen tegenover God, 

benadrukt Kreling dat juist de katholieke Kerk ook altijd oog heeft gehad voor de 

soevereiniteit van God. Om dit te staven verwijst hij, zoals eerder, naar Augustinus en 

Thomas:  
 

‘Wij kunnen als katholieken God eenvoudigweg niet anders denken dan als de Soeverein en 

Heer, aan Wie alleen de beslissing is, en Christus niet anders dan als de enige Middelaar 

tussen God en mens. Augustinus en Thomas van Aquino met hun wonderlijk diep besef van 

de volslagen transcendentie en soevereiniteit van God staan niet in voorname eenzaamheid 

buiten de Kerk. Zij staan er midden in en worden door de Kerk als katholieke leraren bij 

uitstek geëerd. Als binnen de katholieke theologie een stroming ontstaat, die niet schijnt uit 

te monden in de diepe stroom van de godsidee van deze doctores ecclesiae, laat het 

kerkelijk leerambt haar loop slechts gaan in zover ze, ondanks de schijn van het tegendeel, 

zich richt naar Gods beslissende soevereiniteit. Voor de katholieke leer is God zozeer de 

oppermachtige Heer, die alles in handen heeft, dat wij de beschuldiging van 

verzelfstandiging van de mens tegenover God zonder meer naast ons neer kunnen 

leggen.’137  

 

Zeer duidelijk blijkt wederom Krelings overtuiging van de overeenkomst tussen Augustinus 

en Thomas betreffende de godsleer. Daarbij blijkt welk een gezag en normativiteit hij 

toekent aan deze twee doctores ecclesiae. Echter ook op het punt van de leer van de 

verdiensten citeert Kreling Augustinus en wel door expliciet naar hem te verwijzen: ‘De 

leer der Kerk wordt door Augustinus aldus weergegeven: Als God onze verdiensten kroont, 

kroont Hij zijn eigen gaven… Weliswaar wordt het (eeuwig leven) ook als loon voor 

verdiensten gegeven, maar de verdiensten zelf, waarom het gegeven wordt, zijn een 

geschenk (Ad Sixtum V, 19).’
138
 En als hij ingaat op het wezen van de eucharistie ter 

verdediging van wat het Herderlijk Schrijven hierover zegt, citeert hij nogmaals uit 

Augustinus’ werk:  
 

‘Ook de christenen van de vroege oudheid beleden en beleefden het geheim der eucharistie 

in de geest der katholieke Kerk. Augustinus staat niet buiten deze algemene belijdenis. 

Weliswaar legt de kerkvader de nadruk op het geestelijk verstaan van de zin der eucharistie, 

zoals de katholieke catechese nu nog doet, maar hij brengt dit geestelijke niet in 

tegenstelling met reëel, doch met vleselijk. Augustinus keert zich tegen de vleselijke 

opvatting, waarin Christus op zulk een materiële wijze tegenwoordig gedacht wordt, dat Hij 

in stukken kan worden gesneden, gekookt kan worden en opgegeten (in Io, tract. 11,5). 

Augustinus belijdt met de Kerk, die hij zijn moeder noemt, dat het brood werkelijk wordt 

het lichaam van Christus.’139  
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Ook hier ligt de nadruk op de continuïteit in de traditie: ‘Tenslotte is de katholiek, met zijn 

belijdenis van het offerkarakter der Heilige M, niet ‘van gisteren’. Uit de oudste 

getuigenissen van het christendom blijkt deze geloofsovertuiging, waarmee we de oudste 

orthodoxie de hand reiken.’
140
 Op deze wijze weerlegt hij de protestantse visie op het 

avondmaal, die ondanks het beroep op de Vroege Kerk relatief jong moet heten. 

Als Kreling in Incarnatie en verlossing de beide traktaten van de christologie bespreekt, 

doet hij dit onder veelvuldige verwijzing naar de ontwikkeling van de christologische 

dogma’s in de Vroege Kerk. Hij tracht te beargumenteren waarom het volkomen 

gerechtvaardigd is, dat binnen de katholieke leer zoveel aandacht aan het dogma van de 

incarnatie wordt besteed. Hij stelt dat de ‘oude christelijke theologen’ zich prominent 

hebben bezonnen op de vraag wie Jezus is. De protestanten stellen zijn inziens niet zozeer 

de vraag naar wie Jezus was, zoals dit vervat ligt in de leer van de incarnatie, maar richten 

zich in tegenstelling tot de katholieken voornamelijk op de leer van de verlossing en het 

kruis. Vervolgens merkt Kreling op dat, nadat de vraag naar wie Jezus is door de eerste 

concilies met groeiende precisering is beantwoord, door de scholastieke theologie het 

mysterie van de Godmens opnieuw is overdacht om dit geheim dichter bij het besef van de 

gelovigen te brengen. De scholastieke traditie staat dus in lijn met de Vroege Kerk.  

Kreling bestrijdt de gedachte dat door het intellectualisme van de scholastieke theologie het 

geheim van de menswording juist geweld is aangedaan, zoals dat een mogelijke 

hellenisering de theologie van de Vroege Kerk zou hebben gerationaliseerd. Wie dat stelt, 

gaat in tegen de gehele katholieke traditie:  
 

‘Het lijkt, dat hier een overmeestering van het Woord Gods wordt gepleegd, waardoor de 

menselijke geest poogt het openbaringsgeheim tot klaarheid te brengen. Deze verwerping 

van iedere leer der Incarnatie treft niet slechts de individuele theologen, maar is ook gericht 

tegen de algemene kerkelijke concilies, niet het minst tegen dat van Chalcedon. Hoogstens 

zou de ijver zijn te prijzen van de concilievaders, wie de belijdenis van Christus ter harte 

ging, maar verdienen zij het verwijt, met hun formuleringen het geloofsgegeven te 

rationaliseren.’ … ‘Maar de kerkvaders en de latere theologen, die de gang van de theologie 

markeren, zijn zich ervan bewust geweest, dat zij daarmee niet de hand sloegen aan hun 

geloof. Zij hebben ervaren, wat iedere theoloog, die zich gehoorzaam bezint op het 

Christusmysterie, ondervindt, dat het geloof daardoor niet ineenschrompelt, maar tot 

wasdom komt.’141  

 

Maar zelfs zij die de incarnatietheologie wel onderschrijven, kunnen van mening zijn dat 

het leerstuk van de verlossing daarmee te veel in de schaduw is komen te staan. Kreling 

tracht daarom aan te tonen hoe nauw bij de patres de verlossing met de incarnatie 

samenhangt. Reeds de Vaders kan het verwijt worden gemaakt dat bij hen de verlossing 

gerealiseerd wordt in het feit van de menswording. Hij noemt hier het onderscheid tussen 

een mystieke en een realistische verklaring van de verlossing, waarbij in het laatste geval 

het verlossend lijden en sterven van Jezus wordt benadrukt. De verbinding tussen incarnatie 

en verlossing is volgens Kreling echter reeds te vinden bij Irenaeus, Athanasius en paus 

Leo de Grote:  
 

‘Het valt niet te ontkennen, dat verschillende Vaders zeer sterk de menswording betrekken 

in de Verlossing van de mens, zelfs zo, dat veel van hun uitdrukkingen de schijn wekken, 

dat met de menswording zonder meer de Verlossing van de mens is gegeven. De 

recapitulatie-theorie van Irenaeus lijkt de typische uitdrukking van deze tendens. De mens 

Christus is niet een eenling als de andere mensen, zodat Hij als een van de velen losstaand 

van allen, bij de anderen geteld kan worden. Heel de mensheid is in Hem als in het Hoofd 
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opgenomen. Sommige theologen noemen in deze zin Christus de universele mens, niet om 

de individuele existentie van de Christus te loochenen, maar om aan te duiden dat Christus 

voor God staat als het Hoofd van allen. Daarmee wordt het heil van de mens primair 

teruggebracht tot de menswording. Het zijn van de mens in Christus, omdat de Zoon Gods 

mens is geworden als Hoofd van allen, is heilsfactor voor de mens. De H. Athanasius drukt 

dit uit met de woorden ‘Het woord is mens geworden, opdat wij goden zouden worden’ en 

de H. Leo valt de Griekse Vader bij: ‘Hij is mens, van ons geslacht, geworden, opdat wij 

deel zouden hebben aan Gods natuur’.’142  

 

De incarnatie als heilsfactor maakt de kruisdood niet overbodig binnen de verlossingsleer. 

Ook voor de ‘oude Vaders ontspruit het heil aan de kruisstam’ en binnen het geheel van de 

katholieke theologie is aan Christus’ lijden en zijn dood eveneens deze heilsbetekenis 

toegekend. Kreling staaft dit gegeven door te verwijzen naar de door de tegenstanders van 

de katholieke leer als kleinering gebruikte benaming van ‘bloedtheologie’. Zoals hierboven 

reeds gezegd, leert de katholieke theologie dat het doel van de Godmens in zijn dood wordt 

gerealiseerd. Hiermee schaart zij zich achter zowel Tertullianus als achter het credo van 

Nicea:  
 

‘Als Tertulliaan schrijft: Van de maagdelijke geboorte af is Hij tot offer bestemd, spreekt 

het christelijk geloof door zijn woorden zich uit. In het dispuut omtrent het doel der 

menswording heeft geen der partijen, binnen de katholieke Kerk, zich ontrokken aan de 

belijdenis van Nicea: Die om ons heil neerdaalde, mens geworden is en geleden heeft.’143  

 

Vervolgens stelt Kreling dat ook uit de leer van Christus’ verhoging blijkt dat de katholieke 

leer groot belang hecht aan Christus’ kruisiging. Hij onderbouwt dit argument met enige 

schriftcitaten, zoals Hebreeën 2:9 en Filippenzen 2: 8-9: ‘De glorificatie van Christus, 

waartoe verrijzenis en Hemelvaart behoren, veronderstelt de kruisdood van Jezus, niet 

alleen als haar conditie, maar als haar bestaansrede. Omdat Hij zich heeft vernederd door 

gehoorzaam te worden tot de dood, daarom heeft God Hem verheven.’
144
 Zijn conclusie 

fundeert hij door nogmaals te verwijzen naar paus Leo de Grote:  
 

‘Het is verantwoord, als de katholieke theologie, zo nadrukkelijk, bij het spreken over de 

Verlossing de menswording betrekt. Daarmee wordt de betekenis van de heilsdaden van 

Christus niet over het hoofd gezien. Wij belijden met de H. Leo: De menswording van het 

Woord, en de dood en verrijzenis van Christus zijn tot heil geworden voor alle gelovigen, 

en het bloed van één Rechtvaardige heeft ons dit heil geschonken.’145  

 

Hoewel deze laatste drie besproken artikelen alle een apologetische spits hebben, lijkt 

Kreling in zijn methode zich aangepast te hebben aan de eisen van de nieuwe theologie. 

Zoals tot dusverre is gebleken, verwijst hij in zijn vroegste werk met enige regelmaat naar 

schriftplaatsen en hoofdzakelijk naar Augustinus via Thomas. In deze laatste werken wordt 

aan de bronnen van de Vroege Kerk een veel grotere plaats toegekend binnen de 

argumentatiestructuur. Waar Kreling eerder hoofdzakelijk en veelvuldig uit het werk van 

Thomas citeert en nauwelijks naar de Vroege Kerk verwijst, lijken de rollen nu te zijn 

omgedraaid. Ook getroost Kreling zich meer moeite om de continuïteit van de traditie aan 

te geven. Daarmee is zijn aanname dat de katholieke leer een ontvouwing is van de eeuwige 

Waarheid, die door Thomas op sublieme wijze is benaderd, onveranderd gebleven. 

Methodisch gezien heeft hij echter meer oog gekregen voor het nut van een historische 

onderbouwing van de dogma’s, al was het maar om aansluiting met de ‘nieuwe theologie’ 
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te houden. Uit al zijn verwijzingen naar de patres, blijkt dat Kreling van mening blijft dat 

alles wat de positieve theologie aan historische vondsten opdoet, niet wezenlijks iets 

nieuws toevoegt aan de inhoud van de speculatieve theologie. 

Daarbij benadrukt Kreling voortdurend Gods soevereiniteit, zoals ook in een artikel in het 

Theologisch Woordenboek (1952) over de voorzienigheid: ‘Als Augustinus het verloop van 

de geschiedenis onder Gods voorzienigheid karakteriseert, doet hij dit door alles te 

concentreren in de idee van de stad Gods (De Civitate Dei). Gods voorzienigheid betreft het 

afzonderlijke in zijn functie tot het geheel, en heeft het welzijn van de stad Gods in het 

perspectief.’
146
 

Wanneer Kreling spreekt over het dogma van de tenhemelopneming van Maria in het 

gelijknamige artikel, dan benadrukt hij met klem dat dit dogma binnen de katholieke 

traditie niets vreemds is. Hij erkent dat de bijbel noch de Vroege Kerk de inhoud van dit 

dogma expliciet funderen, maar zoals is uitgewerkt in §7.3.5, is een dergelijk beroep niet 

noodzakelijk wanneer men het katholieke openbaringsbegrip serieus neemt. Daarbij is de 

positie van Maria ‘vanaf de oudste tijden’ onbetwist en wordt zij reeds in het Apostolicum 

genoemd. Uit het feit dat Kreling de rechtmatigheid van dit nieuwe dogma verdedigt met 

een beroep op de aard van de katholieke openbaringsleer, blijkt dat hij een strikte 

historische fundering vanuit de vroegste bronnen niet noodzakelijk acht, zolang er maar een 

directe verbinding is tussen een nieuw dogma en de vroegste leer. De Kerk verzint zijns 

inziens namelijk niets nieuws, maar ontvouwt en preciseert de leer door de tijden heen. 

Dezelfde redeneertrant keert terug in De devotie tot het Heilig Hart, getuigenis van de 

menswording, waarin Kreling andermaal naar Augustinus verwijst. Hij fundeert deze uit de 

middeleeuwen stammende devotie expliciet op het getuigenis van de menswording en 

verklaart zo dat zij in lijn is met de katholieke spiritualiteit en leer. Met name het gebed 

neemt in deze devotie volgens hem een belangrijke plaats in en hij noemt het gebed een 

bijzondere erkenning van het goddelijk geheim. ‘Het is een volledige erkenning, een 

alomvattende belijdenis van God. Het is dan ook niet vreemd, dat de heilige Augustinus, 

wanneer hij een goddelijk geheim beschouwt en zich daarin rekenschap geeft van zijn 

geloofsovertuiging, spontaan tot bidden overgaat. Dan zoekt hij de rust van een algehele 

erkenning van het geheim.’
147
 Juist in de verbinding van het gebed en het heilig geheim ziet 

Kreling de mogelijkheid om de devotie van Heilig Hart te verenigen met de dominicaanse 

spiritualiteit, hoewel Thomas hier niets over geschreven heeft en de dominicanen 

aanvankelijk tegen de goedkeuring van deze devotie waren. Het wisselvallige van het 

menselijk gebedsgetuigenis is nu ingekaderd binnen het getuigenis van het geheim van de 

menswording en daarmee binnen de leer van de Kerk.  

De thematiek van deze twee laatst genoemde artikelen laat zich dus moeilijk funderen door 

concrete verwijzingen naar bronnen uit de Vroege Kerk. Wanneer Kreling in 1959 een 

artikel schrijft over de Heilige Geest blijkt dat hij wel gebruik maakt van citaten uit de 

bijbel en uit geschriften van enige patres. Na in de eerste paragraaf gevraagd te hebben of 

het leerstuk van de Geest een gestalteloos ornament is, betoogt hij in de tweede paragraaf 

dat de Geest de bewerker van het heil is. Dit betoog ondersteunt hij door eerst 

schriftplaatsen aangaande de Geest te noemen, om vervolgens te verwijzen naar de vroegste 

traditie van de Kerk. Als hij spreekt over de plaats van de Geest binnen de Drievuldigheid, 

citeert hij Cyrillus en ook onmiddellijk weer Thomas:  

 
‘Wij zullen deze werkdadigheid van de Heilige Geest niet zo mogen verstaan, dat de Vader 

en de Zoon zich daarbij afzijdig houden. Cyrillus van Alexandrië drukt Gods werken uit 
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met de voorzichtige formulering: Iedere goddelijke persoon heeft zijn eigen hypostase, maar 

dat wat ze doen, dat is de Vader, die het doet door de Zoon in de Heilige Geest (Adv. Nest. 

4). Cyrillus ziet de activiteiten van de Drieëne God samenvloeien in de Heilige Geest. De H. 

Thomas brengt deze idee in verband met de voorkomst van de Heilige Geest als Persoon 

van de Heilige Drievuldigheid. (De Pot. 9.9 en ad 14).’148  

 

Meer in algemene zin zegt hij vervolgens: ‘De geloofsbezinning van de Kerkvaders heeft 

zich uitvoerig bewogen om deze woorden van Sint Paulus, waarin de Heilige Geest wordt 

voorgesteld als het in de mens ingedrukte zegel waardoor de gerechtvaardigde naar God 

wordt geaard.’
149
 In deze publicatie over de Geest blijkt overigens dat Kreling aansluiting 

zoekt bij de ontwikkelingen in de theologie. Juist ook de openbaring van de Geest leert de 

gelovige dat het in het geloof om de persoonlijke God gaat: ‘Wij geloven in een God, die 

ons kent en ons liefheeft, zorg voor ons draagt, tot wie wij kunnen spreken, omdat Hij 

luistert, die op ons wacht in zijn eeuwigheid.’
150
 Het is de Geest die het geloof en de 

theologie behoedt voor verstarring. 

In het in hetzelfde jaar gepubliceerde artikel Voorbeschikking en verwerping citeert Kreling 

regelmatig uit werken van Augustinus en Thomas: ‘Augustinus en Thomas van Aquino, die 

de voorbeschikking m.b.t. het eeuwig heil naar voren brengen, maken ook van de idee van 

voorbeschikking in ruimere zin: ‘praedestinasse est hoc praecisse, quod fuerat ipse 

facturus’ (De dono persev. 18, 47; PL 45, 1023).’
151
 En: ‘De Griekse Vaders noemen de 

voorbeschikking bij voorkeur voorkennis, en de H. Augustinus combineert wel voorkennis 

met voorbereiding (De dono persev. 14, 35: PL 45, 1014), maar volstaat ook met 

voorkennis alleen (ibid. 18, 47: PL 45, 1022).’
152
 Naast deze specifieke citaten wijst 

Kreling erop dat de leer van de verdienste in katholieke zin haaks staat op de ketterijen van 

het pelagianisme en semi-pelagianisme. Sprekend over de verwerping beroept hij zich 

wederom op Augustinus: ‘Gods verdoemend raadsbesluit heeft de zondaar op het oog. 

Augustinus drukt deze katholieke overtuiging aldus uit: ‘Bonus est Deus, iustus est Deus, 

potest aliquos sine bonis meritis liberare, quia bonus est; non potest quemquam sine malis 

meritis damnare, quia iustus est’ (Contra Iulianum III, 18, 35: PL 44, 721).’
153
 En eveneens:  

 

‘Al is het mogelijk een verwerping van een mens door God zinvol te duiden door haar te 

plaatsen in het geheel van het geopenbaarde godsbeeld, op de vraag waarom deze mens is 

uitverkoren tot het heil en waarom van die andere de zonde wordt toegelaten, waarvan hij 

de straf zal ondergaan, valt geen ander antwoord te geven dan dat van Augustinus: ‘Quare 

illum trahat et illum non trahat, noli velle iudicare, si non vis errare’ (Super Joh. Tract. 26, 

CCSL 36, 260).’154  

 

Ook de objectieve zekerheid van Gods voorbeschikking wordt zowel met bijbelteksten als 

met een beroep op Augustinus gefundeerd:  
 

‘Als Augustinus zegt: ‘praedestinatio est praescientia et praeparatio beneficiorum Dei, 

quibus certissime liberantur, quicumque liberantur’ (De dono persev. 14, 35 : PL 45, 1014), 

                                                 
148
 G.P. Kreling, 'Gods goede Geest,' in: Kerugma. Een reeks cahiers ten dienste van de prediking 

(Hilversum: Gooi & Sticht, 1959), 6-7. 
149
 Ibid., 8. 

150
 Ibid., 12. 

151
 G.P. Kreling, 'Voorbeschikking en verwerping,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk van G.P. 

Kreling OP, red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1958), 407. (Het volledige citaat luidt : Hoc est ergo 

praedestinavit: sine dubio enim praescivit, si praedestinavit: sed praedestinasse, est hoc praescisse quod 

fuerat ipse facturus.) 
152
 Ibid., 408. 

153
 Ibid., 414. 

154
 Ibid., 419. 



7. Kreling – Het goddelijke geheim van de menswording 
 

  

554

drukt hij deze overtuiging, algemeen in de Kerk beleden, uit. alleen i.z.v. de roeping van 

een mens tot genade zonder die tot de glorie staat opgeschreven in het boek des levens, kan 

zijn naam daaruit verdwijnen (Openb. 3,5; ST I, 24, 3).’155  

 

De vraag naar de subjectieve zekerheid omtrent de voorbeschikking blijft een open vraag, 

aldus Kreling. Ook hier gaat hij bij Augustinus te rade:  

 
‘De H. Augustinus drukt zich als exponent van de katholieke leer hieromtrent aldus uit: 

“Quis ex multitudine fidelium, quamdiu in hac mortalitate vivitur, in numero 

praedestinatorum se esse praesumat? Quia id occultari opus est in hoc loco, ubi sic cavenda 

est elatio, ut etiam per satanae angelum, ne extolleretur, tantus colaphizaretur apostolus” 

(De correptione et gratia 13, 40, PL 44, 940-1). “Qui (sancti), licet de suae perseverantiae 

praemio certi sint, de ipsa tamen perseverantia sua reperiuntur incerti. Quis enim hominum 

se in actione provectuque iustitae perseveraturum usque in finem sciat, nisi aliqua 

revelatione ab illo fiat certus, qui de hac re iusto latentique iudicio non omnes instruit, sed 

neminem fallit”  (De civ. Dei 11,12 CCSL 48, 333).’156  

 

Naast deze Augustinus-citaten, verwijst Kreling eveneens veelvuldig naar de bijbel, naar 

Thomas en enige Thomisten alsook naar synodes en concilies, als bijvoorbeeld van 

Quiercy, Valence en Trente.   

Het artikel Maria (1959) bevat één schriftcitaat en een algemene verwijzing naar de patres:  

 
‘Door Gods uitverkiezing is zij de moeder van Hem die de Verlosser is van de mens; en dit 

gebeurt niet zo, dat zij moeder is van een mens die later, als Hij geheel los staat van zijn 

moeder, tot Verlosser wordt bestemd. Feitelijk is het verlosserschap inherent aan de 

menswording. Oude Vaders durfden zelfs aan de menswording, afgezien van de kruisdood 

des Heren, de verlossing van de mens toeschrijven.’157  

 

Hoewel Kreling de leer aangaande Maria in Incarnatie en verlossing wel onderbouwde met 

verwijzingen naar de vroegste bronnen, acht hij kennelijk een dergelijk beroep binnen de 

context van het tijdschrift Katholieke Stemmen overbodig.  

Ook in het aan katholieke theologen gerichte Verdienste als genade noemt Kreling 

Augustinus zonder concrete verwijzing: ‘Zo blijft volop het woord van Augustinus 

bewaarheid, dat God, het eeuwig leven aan de mens als loon voor zijn werken verlenend, 

Zijn eigen gaven kroont.’
158
 Hij gaat hier met name in op G.C. Berkouwers werk Verdienste 

of genade en zijdelings op H. Küngs Rechtfertigung. Hij citeert voornamelijk uit het werk 

van Thomas en uit de canones van Trente. Eenmaal haalt hij Capreolus aan.  

Voorts dient het artikel Apologetiek en Dogmatiek der Kerk nog genoemd te worden. Daar 

spreekt Kreling over de verschuiving binnen de theologie van een apologetische gerichtheid 

naar een dogmatische. Wanneer hij de waarde van de apologetische oriëntatie tracht te 

verduidelijken, verwijst hij naar Augustinus:  

 
‘De gedachtengang der apologetiek waardoor deze de geloofwaardigheid van de R.K. als 

Kerk van Christus in het licht tracht te stellen verloopt zeer gevarieerd. Hij beweegt zich 

langs de weg der kentekenen en die der continuïteit. Vooral valt de nadruk op de 

wonderbare verschijning der Kerk als een signum levatum in nationes. Met deze woorden 

wordt een traditioneel katholiek zicht beschreven op de Kerk als een wonder, waarin Gods 

hand valt te herkennen. Aan de H. Augustinus is dit beroep op het levend wonder der Kerk 
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evenmin vreemd als aan de katholiek van onze tijd. Augustinus speelt tegen de donatisten 

de wonderbare continuïteit der Kerk uit, waardoor het Lichaam zichtbaar wordt en het 

Hoofd geloofd.’159  

 

Vervolgens verklaart hij dat het spreken van Pascal en Newman over de goddelijke 

oorsprong en de verschijning van de Kerk nauwelijks verschilt van de wijze waarop het 

Eerste Vaticaans Concilie de Kerk beschrijft. Daarmee geeft hij meteen een voorbeeld van 

een apologetische denkwijze waarin de continuïteit van de traditie lijkt te zijn gewaarborgd. 

Kreling concludeert dat de apologetiek geen antiquiteit is, mits zij maar een levensuiting 

blijft van de dogmatiek en daar spontaan uit opkomt. 

In zijn laatste geschriften verwijst Kreling nauwelijks meer naar patres. Men treft nog een 

verwijzing naar Augustinus aan, tezamen met Thomas, in Beschouwingen rond de 

theologie: ‘Het verbaast ons niet, dat Augustinus zijn ingewikkelde gedachtengang 

spontaan laat uitlopen in een gebed en Thomas van Aquino de inspiratie van zijn koele 

overwegingen zoekt bij Christus in de H. Eucharistie.’
160
 In De christen in de wereld haalt 

hij een gezegde van Augustinus aan: ‘De bevestiging wordt als waar en geldig verantwoord 

door het te pas en onpas geciteerde woord van Augustinus: “Bemin, en doe dan wat ge 

wilt”.’
161
 Deze verwijzingen zijn weer vrij algemeen van aard en ze hebben geen werkelijke 

plaats in de argumentatiestructuur, behalve dat in het eerste geval wederom bevestigd wordt 

dat Kreling de verschillen tussen Augustinus en Thomas erkent, maar iedere oppositie 

tussen beide wil vermijden.  

7.4.2 Katholieken en ‘andere christenen’ 

Reeds meermalen is aangegeven dat Kreling zich zeer intensief heeft verhouden tot de 

protestantse theologie of, zoals hij het zelf vaak zegt: tot de ‘andere christenen’. Deze 

spreekwijze mag opmerkelijk heten, wanneer men bedenkt dat paus Pius XI in zijn 

encycliek Mortalius animos (1928) de oecumenische beweging nog scherp veroordeelde. 

Zijn opvolger, paus Pius XII sprak over protestanten reeds als ‘gescheiden broeders of 

zonen’. Daarbij was het in het verzuilde Nederland niet zo vanzelfsprekend dat de zich 

emanciperende katholieken toenadering zochten tot de protestanten. En de protestanten 

sloegen met argusogen gade hoe het katholieke volksdeel aan invloed won. Binnen het 

courante spraakgebruik was het vanzelfsprekend dat er katholieken èn christenen waren. 

Doordat Kreling van meet af aan spreekt van katholieken en ‘andere christenen’ lijkt hij 

deze tweedeling ten dele te willen overstijgen. Eveneens is reeds gewezen op zijn 

gewaardeerd lidmaatschap van de Kring van Katholieke en Protestantse hoogleraren.  

Kreling heeft zich altijd expliciet gepositioneerd als een katholiek die het officiële 

standpunt vertegenwoordigt van de katholieke Kerk. Voor hem is dit een voorwaarde 

geweest om werkelijk het gesprek met protestante theologen aan te gaan. Deze stellingname 

betekende dus zowel een zekere vasthoudendheid als ook een grote mate van openheid voor 

het gelijk van de ander. Geen van zijn geschriften getuigt van een keiharde polemiek. 

Daarin zag hij ook geen heil:  
 

‘Zowel katholieken als protestanten ondergaan nog de invloed van een eeuwenlange 

polemiek, die, doordat de verschilpunten aan de beide zijden op de spits werden gedreven, 

oorzaak was van veel misverstand. De dikwijls al te felle polemiek heeft ons verder van 

elkaar vervreemd dan nodig is. We kunnen beter in goed begrip van datgene wat ons 
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verenigt elkaar naderen, dan door eenzijdig de verschillen te verscherpen van elkaar verder 

verwijderd te worden.’162  

 

Dat er echter een grote kloof tussen beide tradities bestaat die teruggaat op beider wezen, is 

volgens hem zeer duidelijk. Die moet niet groter worden gemaakt dan dat hij is, maar zeker 

ook niet overstegen worden door een irenisme dat geregeerd wordt door onkunde of 

relativisme. De eeuwige geloofswaarheid laat zich immers moeilijk relativeren. 

Hier zullen niet alle plaatsen worden opgesomd waar Kreling verwijst naar protestantse 

geschriften, zoals hierboven bij de patres is gedaan; wel zal worden getracht om Krelings 

houding jegens de protestantse traditie tot uitdrukking te brengen. Dan valt op dat hij reeds 

in zijn eerste geschriften regelmatig verwijst naar protestantse theologen als Valeton, 

Bavinck en Kuyper. Met zijn tijdgenoot Berkouwer heeft hij een goede collegiale band 

gehad. In de aantekeningen van E. Breukers valt te lezen: ‘Berkouwer zag hem als Molinist 

en zei dat men daarom met hem kon praten.’
163
 Eveneens heeft zij uit een gesprek met Dr. 

Maltha aangetekend: ‘De "negatieve theologie" was zeer sterk bij Kreling, volgens mij te 

sterk. Wellicht mede bepaald door zijn oecumenische contacten. Hij stond hierin dichter bij 

Berkouwer dan bij de theologie van Leuven en Rome.’
164
 Krelings affiniteit voor de 

neocalvinisten in het algemeen lijkt te berusten op het feit dat ook in de gereformeerde 

theologie de soevereiniteit van God met klem werd beleden. Daarbij blijkt Kreling meer 

met Calvijn op te hebben dan met Luther, die het geloof te zeer heeft gefundeerd op de 

ervaring. Het stoere en nuchtere calvinisme acht Kreling minder vatbaar voor de 

wisselingen der tijden. Kritischer laat hij zich uit over F.W. Korffs Christologie, zoals is 

gebleken.  

Kreling heeft zich tevens verdiept in publicaties van R. Otto, D. Bonhoefer en K. Barth en 

in Het heilig geheim verwijst hij ook naar P. Tillich. Daarnaast refereert hij met enige 

regelmaat aan Luther en Calvijn. En in zijn publicaties na 1950 gaat hij driemaal expliciet 

in op het Herderlijk Schrijven en meermalen verwijst hij naar dit schrijven ven de 

Hervormde Synode. Kreling was door dit geschrift zeer geraakt vanwege zijns inziens 

diverse ongenuanceerde uitspraken omtrent de katholieke leer, welke hij na de diverse 

gesprekken tussen beide tradities door de jaren heen niet meer voor mogelijk had gehouden. 

Ondanks deze teleurstelling is hij steeds blijven geloven in de waarde van het onderlinge 

gesprek. 

Zoals gezegd heeft hij met de orthodoxe vertegenwoordigers van de protestantse traditie het 

meeste gemeen vanwege hun nadruk op Gods soevereiniteit. Vrijzinnige protestanten 

betitelt hij ronduit als gevaarlijk en bedreigend en hun humanisme is strijdig met het 

katholieke humanisme dat slechts tot bloei kan komen vanuit de belijdenis van Gods 

soevereiniteit. In Religieuze ervaring als protestants beginsel keert hij zich tegen het 

subjectieve element van de religieuze ervaring binnen de protestantse traditie. Vooral 

Luther maar ook Calvijn grondvesten het credo volgens hem op sentiment, waar 

Melanchthon later de objectieve maatstaf van het geloof heeft willen herstellen. Volgens 

Kreling moet vanwege de centrale stelling van de religieuze ervaring het protestantisme wel 

uitlopen op vrijzinnigheid. ‘De orthodoxen begrijpen dit evenzeer; moeilijk kan een roomse 

sterker tegen de onvoldoendheid van het religieuze gevoel betogen dan de gereformeerde 

Van Geelkerken, die terecht opmerkt, dat niemand de vraag naar de objectieve geldigheid 

der religie kan ontlopen.’
165
 Net als de Rooms-katholieke Kerk erkennen de orthodoxe 
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protestanten volgens hem dan ook een objectieve norm buiten de eigen ervaring om aan de 

Waarheid vast te houden. 

Vooral op het punt van de godsleer gaat hij het gesprek aan met de theologie van Karl 

Barth. Diens kenleer valt hij echter hard aan en Barths grote afkeer van natuurlijke 

theologie berust op een beperkt godsbegrip. Het staat volgens Kreling buiten kijf dat Barths 

theologie als een ballon in te ijle lucht zweeft en daarom onherroepelijk uiteen zal spatten. 

Hij zegt over Barth: 
 

‘Hij sluit de deur waardoor het verstand toegang tot God zou hebben volstrekt, want ook de 

meest onvolmaakte verstandskennis van God is hem een gruwel. Eigenlijk moest Barth niet 

spreken over het geheim van God, want met ieder woord waarmee hij daaraan raakt, geeft 

hij zijn grondstelling prijs. Barth haalt het waagstuk uit, zich op te sluiten in het luchtledige 

en dan te gebaren alsof hij ademhaalt. Bij een confrontatie van scholastiek en Barth komt 

het uit, dat Barth over de kennis van God spreekt met een tekort aan philosophisch 

inzicht.’166  

 

Kreling verklaart Barths radicale tegenstelling tussen de gans andere God en de mens 

vanuit diens vasthouden aan ‘het protestantse dogma’ van de radicale zondigheid van de 

mens, dat daarom geen enkel aanknopingspunt met het goddelijke kan hebben. Volgens 

hem pleegt Barth als theoloog zelfmoord door de stelling van de geheel andere God tot het 

absurde door te voeren en het menselijk verstand geheel uit te schakelen. Daarom kan de 

katholieke theoloog niets anders doen dan Barths theologie te verwerpen. Bijna twintig jaar 

later blijkt in Voorbeschikking en verwerping eenzelfde ambiguïteit in Krelings verhouding 

tot Barth wegens zijn waardering van de soevereiniteit van God enerzijds en de afkeuring 

van de radicale doorvoering daarvan anderzijds: ‘Is het wel mogelijk, ooit in het doen van 

God aan zijn welgevallen aan zijn schepsel, aan Gods liefde voorbij te gaan? Wie zal Karl 

Barth verwijten dat hij bij de verwerping alles zet op de kaart van Gods liefde, ook al zal hij 

de eenzijdige doorvoering daarvan door Barth van de hand wijzen?’
167
 In Katholicisme of 

Protestantisme plaatst Kreling dit verschil in het bredere perspectief van het gehele 

protestantisme:  

 
‘Het verschil van Katholicisme en Protestantisme ligt niet uitgedrukt in de tegenstelling: het 

heil als mensenwerk of als Gods werk. Het verschil bestaat hierin, dat het Protestantisme 

Gods transcendentie zo zeer de nadruk geeft, dat er van de immanentie, het God in de mens, 

weinig overblijft, terwijl het Katholicisme met Gods transcendentie tevens Zijn immanentie 

belijdt. Zeker staat de katholiek hierdoor voor grotere moeilijkheden, maar hij draagt deze 

graag, omdat hij meent, dat aan de openbaring van God alleen recht wordt gedaan, door 

zowel aan de transcendentie als aan de immanentie van God haar waarde te laten.’168  

 

Zowel in dit artikel als in Het Gesprek uit 1953 blijft Kreling achter zijn oude opvatting 

staan dat het Katholicisme het gehele Christendom is, daar waar het protestantisme een 

afgescheurd deel vertegenwoordigt. Veel van het oorspronkelijk geloofsgoed is door de 

reformatoren ten onrechte verworpen. In het laatst genoemde artikel stelt hij onomwonden: 

‘Voor de katholiek is de reformatie een afdwalen van de ‘weg’, een verminking van de 

blijde boodschap van Christus.’
169
 De algemene kritiek is dan ook dat het protestantisme te 

beperkt is en daarmee een eenzijdig perspectief op de waarheid biedt. 
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Juist het wederzijdse gesprek kan echter een breder zicht geven op het gehele depositum 

fidei. Deze bewustwording kan ook leiden tot zelfkritiek: ‘Wij zijn er zeker van, dat de 

Kerk – zuil der waarheid – de gehele evangelische geloofsschat door de loop der eeuwen 

heen veilig heeft bewaard, maar toch kan het contact met de positieve inhoud der 

reformatorische belijdenis de katholieke theoloog tot zelfkritiek brengen.’
170
 En omdat in 

het gesprek de fundamentele dogma’s in het geding zijn, is het risico gering dat allerlei 

bijkomstigheden de doordenking van de meest essentiële waarheden van het geloof 

verhinderen. In aantekeningen over de dialoog stelt Kreling dat geduld, luisteren en de 

ander serieus nemen de basisvoorwaarden voor een eerlijke dialoog zijn. Voor respectloze 

betweterij en geklets kan geen plaats zijn. Hij werkt in deze aantekeningen globaal uit 

waaruit de behoefte tot dialoog tussen beide tradities is ontstaan. Hij verwijst naar een 

emotionele factor sinds de ervaring van de Tweede Wereldoorlog en een intellectuele factor 

door de opkomst van de moderne psychologie en antropologie. Daarnaast toont het 

geloofsgegeven zelf dat er ontwikkeling bestaat, waardoor er tijdgebonden elementen 

kunnen bestaan die nu zijn overgroeid.
171
  

Deze kritische openheid is kenmerkend voor Krelings theologiseren. Maar ook als mens 

wordt hij veelal getypeerd als een geduldig, bedachtzaam en wijs man die bereid is om naar 

anderen te luisteren en zich in hen te verplaatsen; echter zonder zijn eigen positie prijs te 

geven. Zijn visie op de theologie als het omgaan met het goddelijk geheim maakt ook dat 

hij zich openstelt voor mogelijkheden om tot een beter verstaan te komen. Juist daarom 

echter blijft hij overtuigd katholiek, omdat in de breedte van de katholieke traditie het 

geheim volgens hem het meest is gewaarborgd. Zelf drukt hij dit als volgt uit:  
 

‘Ons godsdienstige leven is vol gevaren, omdat het zijn oorsprong heeft in God, wiens 

geheime bedoelingen altijd een risico meebrengen. Dat begint al bij de schepping. Is de 

geschiedenis van de mens geen verhaal van het risico, dat God nam, toen hij de mens schiep 

als een vrij wezen? Het risico van de schepping wordt nog verdubbeld door de 

menswording, door de verschijning van de Godmens.’ ‘Werkelijk, de katholieke godsdienst 

is vol risico’s. Misschien bestaat een van de hoofdfouten van de reformatie wel in het feit, 

dat zij een christendom heeft pogen op te bouwen zonder risico’s.’172 

 

Tegelijkertijd beseft Kreling juist vanuit het door hem benadrukte innige verband tussen 

godsleer, christologie en ecclesiologie dat alle christenen de eenheid in Christus hebben te 

zoeken. Hij noemt de verdeeldheid binnen het christendom een monsterachtige 

misvorming, waardoor verraad gepleegd wordt aan Christus.  
 

‘De uitdrukkelijke intentie van Christus naar een eenheid in zijn volk kennend, kan de 

christen niet gloriëren in een verscheurd christendom. Meer dan ooit is de gelovige christen 

van deze tijd ervan overtuigd, dat niet de verdeeldheid, maar de eenheid aan de bedoeling 

van Christus beantwoordt. Daarom kan hij zich niet zorgeloos neerleggen bij het feit der 

verscheurdheid. Het heeft zijn volle aandacht, hij zoekt naar de oorzaken ervan en naar 

middelen tot herstel. Uit deze bittere zorg, waarvan de religieuze ernst door schuldbesef 

wordt gemarkeerd, komt het verlangen voort de ander te ontmoeten, niet om door een 

twistgesprek de verdeeldheid vast te stellen, maar om tezamen door te dringen tot de 

diepten waaruit ze voortkomt.’173  
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7.5 Besluit: Contemplata aliis tradere  

In zijn afscheidscollege als hoogleraar te Nijmegen (1957) blikt Kreling terug op de 

ontwikkelen van de theologie in de laatste decennia. Hij gaat in op de kritiek van de nieuwe 

theologie tegenover de neo-scholastieke traditie en tracht die serieus te nemen door haar te 

nuanceren. Dat blijkt ondermeer uit de volgende uitspraken:  
 

‘De tijd heugt me nog dat een theologie-professor voor ons zózeer de filosofische 

overdenkingen uit de theologie van Thomas uitlichtte, dat het dogma ons door de handen 

glipte. Het leek er sterk op, dat het geloof slechts schuchter en onderdanig als ancilla mocht 

meepraten met haar matrone: de filosofie. Het zou dwaas zijn te generaliseren en te menen, 

dat er toen geen andere theologie-beoefening aan het woord kwam.’ … ‘Het gedrocht van 

een theologie zonder schriftuurstudie komt slechts in het sprookje voor. Maar de waardering 

voor de H. Schrift liet te wensen over.’174  

 

Ook over de kennis van de patristiek is hij helder:  
 

‘De Vaders waren goeddeels grote onbekenden. De illustere voorbeelden van theologen, die 

de onmisbare waarde van de patristiek en hun werken demonstreerden, werden meer louter 

geacht dan nagevolgd. Een professor in de patristiek was in theologische studiecentra een 

merkwaardige zonderling. De kerkhistorie werd te dikwijls beoefend als een wapen tegen 

ketters en scheurmakers en te weinig als het ware verhaal van het voortgaan van Christus’ 

rijk in de tijd. De apologetische inslag van de kerkhistoricus was geen eigenaardigheid van 

hem alleen: de apologie drong ongeproportioneerd binnen in de mentaliteit van de theoloog. 

De katechismus toonde de neerslag daarvan in omschrijvingen van het dogma, waarmee het 

slechts een verschrompelde gestalte kreeg.’175  

 

De eenzijdigheid van deze polemische theologie werd met name openbaar in de 

confrontatie met nieuwe vragen en theologische kwesties in de crisistijd van na de Eerste 

Wereldoorlog. Kreling beschrijft de verandering van een rustig, wellicht wat gezapig maar 

zeker ook genoeglijk geestelijk klimaat naar een tijd van grote geloofsnood, geestelijke 

onrust, onzekerheid en scepticisme. Na twee wereldoorlogen is het leven ingrijpend 

veranderd, evenals de werkelijkheidsperceptie van de moderne mens. Deze nieuwe context 

was een goede voedingsbodem voor het existentialisme van Kierkegaard met diens 

‘minachting voor het abstracte denken’. Het existentialisme kwam tegemoet aan de wens 

tot vernieuwing van het theologisch denken. Ook kwam daardoor een hernieuwde aandacht 

voor de protestantse theologie op. Deze werd niet alleen gestimuleerd door het groeiende 

oecumenische elán als zodanig, maar ook door de bestudering van de vroegkerkelijke 

bronnen door zowel protestanten als katholieke theologen. Kreling kan een zekere mate van 

waardering opbrengen voor de nieuwe theologie:  
 

‘De pogingen tot vernieuwing bleven niet zonder resultaat. Er kwam een theologie tot stand, 

waaraan wij meer beleven dan een joyeuse rentrée van de met schoonheidsmiddelen 

opgeknapte oude theologie. Zij kreeg de naam van ‘nouvelle théologie’ om haar 

sprankelend leven en jeugdig élan, waaraan overmoed  niet altijd vreemd is. Zij overrompelt 

door haar nieuwe vraagstellingen, voortgekomen uit het juiste inzicht dat theologen niet 

zelden een kwestie door aanhoudende overschrijverij onvindbaar afdekken.’176  

 

                                                 
174
 Kreling, 'Beschouwingen rond de theologie,' 397. 

175
 Ibid. 

176
 Ibid., 398. Hij merkt voorts op: ‘Het is voor een theoloog, voortgekomen uit de oude school, uitermate 

boeiend de nieuwe theologie aan het werk te zien, en als hij een open geest heeft, zal hij zeker de bekoring 

van haar jeugd ondergaan.’ (Ibid., 399.). 
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Tegelijk ageert hij tegen de zelfoverschatting van de huidige generatie die afstand doet van 

alles wat klassiek heet, en hetgeen modern genoemd kan worden bovenmatig waardeert. 

Hierin ziet hij een radicale verschuiving met een eerdere tijd, waarin het nieuwe met 

argwaan werd beschouwd vanuit het licht van wat zich reeds had bewezen.
177
 Daarom hecht 

hij nog steeds grote waarde aan het intellectualisme van Thomas dat garant staat voor een 

constante openheid en een ontvankelijkheid van de geest voor de realiteit, voor ‘het zijn’. 

Waar het rationalisme binnen de theologie toe leidt, blijkt voor Kreling met name in het 

historisch-kritisch onderzoek naar het leven van Jezus. Zo zegt hij over onder meer E. 

Renan:  
 

‘St. Thomas laat ook voor de wetenschap de grote wet gelden: rust is het doel der beweging. 

Sedert het rationalisme de ware verhouding van denken en zijn uit het oog verloor en het 

intellect als een eigen onafhankelijke wereld afsloot van de macrocosmos, zijn er tal van 

denkers geweest, die hun heil zochten in het denkwerk zelf. Renan bekende vrij en frank 

zijn tevredenheid met het spel der gedachten; spelenderwijs mag het verstand combinaties 

vormen, verantwoord door het intellectueel genot, dat het daarin vindt. Thomas van Aquino 

verstaat de ingeboren denklust van de mens veel dieper.’178  

 

Toch betekent dit niet dat Kreling een ieder wil terugvoeren naar de scholastiek en naar 

Thomas:  
 

‘“Terug naar Thomas” is een valse leuze. De scholastiek toont te veel tekorten om als een 

exemplaire theologische wetenschap te fungeren. De ontwikkeling van de bijbelstudie en de 

patristiek brengt dit manco klaar aan de dag. De schoolse toon, waarin de bewogenheid van 

het Woord Gods wordt gemist, laat de hedendaagse mens, die fellere geloofsimpulsen nodig 

heeft dan de middeleeuwer, koud. Het denken van de oude scholasticus heeft behoefte aan 

vernieuwing van gedachten. De theoloog van heden moet zichzelf zijn, zelfstandig staande 

in zijn tijd, geïnteresseerd in al het nieuwe, dat zijn vak kan bevruchten. Maar hij moet niet 

denken, dat wij de theologie van bv. de 9de tot de 20ste eeuw kunnen afschrijven.’179 

 

Zo heeft ook Kreling ‘zichzelf’ willen zijn. En dat betekende voor hem dat hij als een 

Thomist in hart en nieren in wilde gaan op actuele vragen en uitdagingen. In 1959 schrijft 

hij in H.Thomas van Aquino:  

 
‘Heel mijn leven ben ik maar een thomist geweest, professor in de thomistische theologie. 

Nooit heb ik me op een eiland gevoeld, afgesloten van de wereld. Ik heb ervaren, dat uit het 

thomisme de gelovige getuigen kan op een wijze die het volk Gods aanspreekt. Dit 

thomisme is in staat lauwe zielen tot bidden te brengen en het zwakke geloof van velen te 

versterken. Ik heb uit allerlei reacties bespeurd als thomist het evangelie te bestuderen.’180  

 

Hiermee geeft Kreling aan dat de moderne tijd naar zijn mening niet gebaat is bij het 

veronachtzamen van de leer van Thomas. De huidige onzekerheid kan het beste bestreden 

                                                 
177
 Cf.: ‘Maar het is zeker waar dat alles wat jong is, de jonge mens, de jonge filosofie, de jonge theoloog, 

het jeugdig élan, in één woord de jeugd, op de wereldbeurs enorm in waarde is gestegen, terwijl wat oud is, 

evenzeer is gedevalueerd.’ (G.P. Kreling, 'Het heilig geheim,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk 

van G.P. Kreling OP, red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1964), 440.) Feitelijk klinkt hier dezelfde 

opvatting in door als in ‘Mode in het denken’: ‘De modegril van de originaliteit in het denken zal de 

verwarring nog hopeloozer maken en zij doet de pogingen, om de menschelijke gedachten tot grooter 

éénheid te brengen, staken.’ (Toespraak voor de KRO op 13-09-1931, Collectie-Kreling, KDC Nijmegen, 

omslag 109.) 
178
 Kreling, 'Het intellectualisme van de H. Thomas van Aquino,' 170. 

179
 Kreling, 'Beschouwingen rond de theologie,' 405. 

180
 G.P. Kreling, 'H. Thomas van Aquino,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk van G.P. Kreling 

OP, red. F.J.A. de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1959), 441. 
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worden door de thomistische theologie. De steeds groter wordende geloofsnood en de 

toenemende secularisatie heeft Kreling bevestigd in zijn opvatting, dat ondanks alle 

terechte kritiek op de speculatieve theologie, het antwoord op de problemen van de 

moderne tijd niet gevonden kan worden in het geheel verwerpen van het intellectualisme 

van Thomas en door het menselijk subject centraal te stellen.
181
 Hoewel in zijn vroegere 

werken meer expliciet, kan worden gesteld dat geheel Krelings theologie doordrenkt is van 

zijn interpretatie van het werk van Thomas. Vanuit zijn verstaan van de katholieke leer 

betekende dat niet dat hij slechts oude antwoorden herhaalde. Steeds meer is hij actuele 

vragen gaan behandelen en heeft hij ook thema’s uit de nieuwe theologie opgepakt. Maar in 

dit alles is hij blijven vasthouden aan het thomistische denken en met name aan Thomas’ 

godsleer.  

Uit paragraaf 7.4.1 blijkt dat Kreling reeds enigermate in De gehele Christus (1946) 

uitgebreider aandacht besteedt aan de traditie van de Vroege Kerk, maar dan vooral om de 

ketterijen uit die tijd bloot te leggen. Vanaf 1950 verwijst hij in een drietal artikelen op een 

meer systematische wijze naar de patres en citeert hij meer zorgvuldig. Toch kan worden 

gesteld dat zijn aandacht voor de patristiek niet groot is geweest. In zijn liefde voor de 

alomvattendheid van Thomas heeft hij daartoe vermoedelijk ook geen noodzaak gezien. In 

H. Thomas van Aquino (1959) merkt hij op over Thomas:  

 
‘Men doet hem onrecht als men zijn Summae en Quastiones lezend, vergeet, dat hij van 

huis uit exegeet en patroloog is. De openbaring van het Woord Gods, in H. Schrift en 

Traditie tegenwoordig, is in Thomas vlees en bloed geworden en hem zozeer eigen en 

gewoon, dat hij haar zonder nadruk, maar daarom niet minder reëel, in zijn eigen gedachten 

en woorden doet verschijnen.’182   

 

In deze opmerking ligt de suggestie dat hetgeen de patres hebben bijgedragen aan het 

verstaan van het goddelijk geheim, door Thomas wel degelijk is verdisconteerd. Vanuit 

Krelings traditie- en openbaringsbegrip is dat ook volstrekt begrijpelijk. De eis van de 

nieuwe theologie tot herbronning achtte hij dan ook niet bijzonder relevant. E. 

Schillebeeckx verwoordt dit als volgt:  

 
‘Thomas was voor Kreling de bijbelse christelijk-patristische traditie zelf, zij het binnen het 

kader van een aristotelische ‘scientia’ gebracht (“fides in statu scientiae”). Kreling 

bestudeerde daarom Thomas’ teksten zelf, evenwel zonder interesse voor het 

wordingsproces hiervan vanuit de twaalfde-eeuwse en vroeg dertiende-eeuwse theologie, 

zoals vooral in Le Saulchoir gangbaar was.’183 

 

Stelt men de vraag in hoeverre zijn christologie beïnvloed is door de christologische 

ontwikkelingen uit de Vroege Kerk, dan kan daarop worden gesteld dat zijn christologie 

niet los te denken is van de theologie van de eerste eeuwen, maar dat tegelijkertijd de 

materiële bronnen van de patres en in mindere mate de concilieteksten nauwelijks invloed 

op Krelings eigen theologiseren hebben gehad. Hetzelfde geldt voor de bijbelse geschriften. 

Vanwege de eenheid in de traditie en de getrouwe overlevering van het depositum fidei is 

                                                 
181
 Uit zijn reactie Het heilig geheim op Robinsons werkje Honest to God blijkt duidelijk zijn moeite met 

deze moderne ontwikkelingen binnen de theologie. Hij gaat hier naast Robinson in op Bonhoefer en Tillich 

en plaatst tegenover hun theologieën de theologie van Thomas. Kenmerkend zijn de slotwoorden van dit 

artikel: ‘Ook de ‘moderne’ mens wordt religieus niet geholpen door het godsgeheim in zijn handen te 

leggen. We zullen moeten proberen hem de wereld weer te laten zien als schepsel en God als zijn Schepper 

en Heer, Die hem met Zijn openbaring tegemoet komt. Dan krijgt hij werkelijk te doen met het geheim van 

God en wordt hij levend in echte dienst van God.’ (Kreling, 'Het heilig geheim,' 472-473.) 
182
 Kreling, 'H. Thomas van Aquino,' 444. 
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 Schillebeeckx, 'Kreling en de theologische situatie van zijn tijd,' 60-61. 
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concreet onderzoek naar teksten aangaande de christologie uit de Vroege Kerk niet nodig. 

Dit blijkt ook voortdurend uit zijn waardering van het moderne historische onderzoek. De 

vondsten zijn een welkome aanvulling en soms een lichte correctie op wat reeds bekend 

was. De diepste geheimen worden er echter niet in de geringste mate door verklaard. 

Hoewel Kreling ontwikkeling van de kerkleer erkent en zelfs begrijpelijk vindt, blijft hij tot 

in zijn laatste geschriften spreken van het depositum fidei en de eeuwige waarheid die door 

de Kerk wordt overgeleverd. Zijn geschiedenis- en traditiebegrip zijn in de kern niet 

veranderd. Aan bijvoorbeeld zijn artikel Geloven wij nog in de Kerk? uit 1966 gaat dezelfde 

grondgedachte achter schuil als aan zijn radiotoespraak Mode in het denken (1931).
184
  

Zijn christologie is voornamelijk gebaseerd op Thomas. Naar zijn mening heeft Thomas op 

een zeer adequate wijze het mysterie van de incarnatie weergeven en daarom kan men ook 

het beste bij hem te rade gaan. Dit echter in de volle overtuiging dat Thomas volkomen 

aansluit bij de vroegkerkelijke concilies:  

 
‘Met zijn leer van de menswording heeft Thomas de traditionele leer van Ephese en 

Chalcedon, een de nadenkende mens aansprekende vorm gegeven. Hij staat met zijn uitleg 

van het mysterie der hypostatische vereniging, door zijn voortdurend contact met het 

mysterie van de realiteit van Christus en de lucide voorstelling ervan, boven zijn 

voorgangers en ook boven zijn volgelingen.’185  

 

De grote waarde die Kreling hecht aan de incarnatie ziet hij terug in heel de patristiek. Een 

strikt onderscheid tussen christologie en soteriologie komt hem als onzinnig voor. Met 

Nicea verstaat hij de incarnatie soteriologisch: ‘Die om ons heil neerdaalde, mens geworden 

is en geleden heeft’.
186
 De moderne kritiek dat het dogma te zeer verhelleniseerd zou zijn en 

daarmee onverstaanbaar is geworden, pareert hij op diverse plaatsen door te stellen dat men 

beter af is met het klassieke dogma dan met nieuwlichterij. Daarbij heeft men te verstaan 

waar het in het dogma om gaat en dan ziet men voorbij aan het filosofische kader.
187
 Voor 

                                                 
184
 In Mode in het denken zegt hij bijvoorbeeld: ‘Het Katholicisme is allesbehalve modieus; het vindt heel 

zijn geloofswaarheid terug in de oorspronkelijke openbaring van Christus en de apostelen. De Kerk zoekt 

enkel de oude wijsheid - die de eeuwige wijsheid van God zelf is - onfeilbaar te behouden en zij waakt er 

voor, dat geen evolutionistische bevliegingen dien geloofsschat met nieuwe bedenksels verdringen. Niets 

staat zòò vast in trouw aan de traditie, als het katholicisme, dat de goddelijke traditie heeft te redden.’ En 

ook: ‘Wij zien wijsbegeerte op een hooger plan, want de philosophia perennis - blijvende philosophische 

waarheid - lijkt ons niet onmogelijk. Jà zelfs de eenig mogelijke wijsbegeerte in den waren zin. Begrijpelijk 

laat het ons daarom onverschillig, of we te doen hebben met een philosoof van onzen tijd of met één, die 

eeuwen geleden leefde. De toetssteen der philosophie is niet de tijd, maar de waarheid en heden noch 

verleden mogen in haar waardeering worden betrokken.’  (KDC, a.w.) In Geloven wij nog in de Kerk vindt 

men de reeds geciteerde uitspraken: ‘Zolang de Kerk gelooft dat Christus, een en dezelfde God en mens, 

haar zijn zo wezenlijk bepaalt, dat zij zijn lichaam kan worden genoemd, kan zij zich totaal met het 

bederfelijke van de wereld identificeren. Zij moet blijven belijden, dat zij tot aan het einde der tijden 

Christus’ heilsgoed onaantastbaar met zich meevoert. Doet zij dit niet, dan laat zij Christus ondergaan in de 

wereldse vergankelijkheid en verloochent zij de opdracht en de belofte van Hem die zonder enige restrictie 

getuigde: “de weg, de waarheid en het leven” te zijn.’ ‘Het is niet verwonderlijk, dat de kerk niet laat raken 

aan het haar toevertrouwde geloofspand. Zolang de gelovige, in haar schoot gedoopt en in Christus 

ingelijfd, haar existentie erkent en beleeft als onafscheidelijk gebonden aan Christus, kan hij met zekerheid 

haar Credo belijden.’ Vergelijk ook Kerk in beweging: ‘In haar veranderlijke verschijning draagt de Kerk 

haar geloofsschat ongerept door de eeuwen heen. Wat er ook in haar belijdenis aan vernieuwbare 

uitdrukking aanwezig mag zijn, het in de getuigenis van haar geloof geborgen geloofspand, dat waarmee zij 

met Christus is verbonden, blijft intact. Zij leeft niet met het verloop van de tijd van het ene geloof naar het 

andere, want er is slechts één Christus met één heilsboodschap toevertrouwd aan de Kerk.’ (Kreling, 

'Geloven wij nog in de Kerk?' 3.) 
185
 Kreling, 'H. Thomas van Aquino,' 447. 
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 Kreling, 'Incarnatie en verlossing,' 360. 
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 Cf.: ‘Wel wordt deze verbijzondering aangewezen in dogmata, waarin vooral de binding met het 

Aristotelisme tot uiting zou komen. Maar al mag de technische uitdrukkingswijze van een dogma zulk een 
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Kreling staat het vast dat moderne christologische ontwerpen juist veel meer zouden 

moeten aansluiten bij de patristiek en de oecumenische concilies en dan met name bij 

Chalcedon. De hypostatische vereniging als de vertolking van het geloofsgeheim van 

Christus die tegelijk God en mens is, vormt het hart van de leer van de incarnatie en zo ook 

van de ecclesiologie en biedt tevens het verlossende perspectief voor de vereniging van de 

mens met God. In dit opzicht fundeert Kreling zijn hele theologische denken op het 

klassieke dogma volgens de klassieke rooms-katholieke interpretatie, met Thomas als 

belangrijkste leidsman. 

Ook in het gesprek met protestanten over de christologie bracht Thomas uitkomst: ‘Van 

reformatorische zijde wordt ons niet zelden verweten, dat wij katholieken geen raad weten 

met het menselijke in Christus, omdat onze christologie monofysitisch is. Een kleine 

wandeling met de reformatorische broeders door de christologie van Thomas kan hen van 

deze misvatting genezen.’
188
 Juist de protestantse theologen tonen volgens Kreling een 

grote belangstelling voor het werk van Thomas en zo bleek deze doctor ecclesiae een 

uitstekend onderwerp van gesprek te zijn tussen hem en zijn protestantse collegae. In dit 

alles wijst Kreling er wel voortdurend op dat Thomas zelf gelezen moet worden. Wie zich 

baseert op Thomas-commentaren kan met enig recht zeggen dat de scholastieke theologie 

saai en dor is en zich te veel verliest in spitsvondige disputen. Maar door het lezen van 

commentaren word je geen Thomist, zo stelt Kreling. ‘In één woord: Het is me uit ervaring 

gebleken, dat Thomas niet vooral dient om spits te denken en vernuftig te redekavelen, 

maar dat hij bekwaam maakt om uit het geloof te getuigen met een getuigenis waarin de 

gedachte van het mysterie tot rijpheid is gekomen.’
189
  

Wel zij dus opgemerkt dat Kreling veelvuldig verwijst naar Augustinus. Binnen de 

katholieke traditie is dit op zich niet zo’n vreemd iets. Meer kenmerkend is het feit dat 

Kreling Augustinus voortdurend met Thomas in verbinding brengt en van geen strikte 

oppositie tussen beiden wil weten. Schillebeeckx zegt hier over:  
 

‘Kreling voert in zekere zin de tegengestelde oppositie in. Als leerling van de rabiaat in 

‘filosofische grondbegrippen’, magister A. Doodkorte, vreest Kreling, dat de keuze tussen 

Augustinus en Thomas een verkapte keuze veroorzaakt tussen de door het christelijk geloof 

verlichte en geleide rede en kritisch niet bereflecteerde ervaringen, intuïties en emotioneel 

irrationalisme.’190  

 

Zoals gezegd benadrukt Kreling dat bij Thomas de kloof tussen weten en geloven wordt 

overbrugd. Hoewel Thomas de theoloog genoemd kan worden waar Augustinus meer de 

mysticus is, vormen zij geenszins een tegenstelling. In het kader van Krelings theologie ligt 

voorts het verbindende element vooral in de nadruk op de soevereiniteit van God.  

Naast het feit dat zijn voorliefde voor Thomas hem niet heeft gebracht tot een uitgebreide 

verantwoording van zijn theologie, moet tevens gezegd worden dat een dergelijke methode 

vermoedelijk ook niet strookte met zijn persoonlijkheid. Dit kan opgemaakt worden uit 

aantekeningen van Breukers van gesprekken met diverse goede bekenden van Kreling. A. 

                                                                                                                            
beperking suggereren, hij die weet waarom het in zulk een dogma gaat, ziet aan Aristoteles voorbij.’ 

(Kreling, 'Verhouding tussen leergezag en wetenschap,' 68.) En in het kader van de godsleer zegt hij 

tegenover Korff: ‘Het lijkt minder afkeurenswaardig met Aristoteles de soevereine, onveranderlijke God 

van het christendom te handhaven, dan tegen Aristoteles God heidens te misvormen.’ (Kreling, 'De 

objectieve verlossing,' 298-299.) 
188
 Kreling, 'H. Thomas van Aquino,' 447. Cf.: ‘Met een niet aangeleerd, maar met een innerlijk verwerkt 

thomisme, dat openheid van geest kweekt, staat de thomist open om de reformatorische gedachtengang te 

vatten, en de brede en indringende theologische visie van Thomas stelt de thomist in staat zonder veel 

moeite de zwakke plaatsen in de reformatorische zienswijze te ontdekken.’ (Ibid., 448.). 
189
 Ibid., 448-449. 
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van der Putte, bij Kreling gepromoveerd, merkt bijvoorbeeld op: ‘Kreling dacht meer 

vanuit zijn intuïtie dan dat hij uit was op systematisch onderzoek. Over het algemeen deed 

hij weinig aan tekstanalyse en tekstvergelijking.’ H. Brink stelt dat Kreling niet zo sterk 

historisch was ingesteld, maar voegt daaraan toe: ‘Hij wist dit van zichzelf en daardoor had 

hij toch openheid voor het historische’. A.G.M. van Melsen zegt: ‘Kreling namelijk was 

nogal wijsgerig aangelegd en ook vooral wijsgerig opgeleid.’
191
 F. Haarsma en F.J.A. de 

Grijs schrijven in 1973:  
 

‘Kreling was een theoloog van het ‘legere’: hij heeft gelezen en al lezend lesgegeven. Hij 

deed dat niet als een vak-exegeet of een historicus. Dat wil zeggen: de teksten die hij las 

waren voor hem geen voorwerp van onderzoek op zichzelf, maar toegangswegen tot de 

werkelijkheid van het goddelijk geheim dat hij al kende; zoals elke gedoopte daarvan al 

weet krijgt in de levensgave van het geloof.’192 

 

De hoofdreden voor zijn omgang met de traditie lijkt echter in zijn geschiedenis- en 

traditiebegrip te liggen. De geschiedenis is per definitie tijdelijk en veranderlijk. Het 

goddelijk geheim openbaart zich weliswaar ten dele in de tijd, maar het onuitputtelijk licht 

waar God woont zal nimmer bereikt worden in het tijdelijke, omdat dit door het goddelijk 

geheim wordt getranscendeerd. De goddelijke waarheid is eeuwig. Krelings hele 

theologisch denken is dan ook opgezet vanuit de godsleer en het begint en eindigt met God. 

Zijn grootste theologische kritiek treft dan ook alles wat neigt naar antropomorfisme en een 

plat humanisme. Juist de moderne theologie loopt het risico om het goddelijk geheim uit 

het oog te verliezen en dat geldt met name voor hen die spreken over ‘het horizontalisme’. 

Het aardse leven kan slechts centraal staan als gave van God die de Schepper van hemel en 

aarde is. In Christen in de wereld merkt Kreling op:  
 

‘Het beroep op het horizontalisme, zo dikwijls gehanteerd om de houding van de mens tot 

de wereld te kenschetsen, leidt de godsdienstige mens gemakkelijk op een dwaalspoor. 

Voortdurend wordt beweerd dat de godsdienstige mens niet zozeer verticaal God moet 

benaderen als wel horizontaal, d.w.z. door zijn medeleven met de beweeglijkheid van het 

wereldverloop, vooral door zijn medemenselijke samenleving met andere mensen. De zg. 

horizontale levenshouding vraagt evenzeer godsvrucht als de verticale. Zou het niet 

raadzaam zijn deze verwarrende terminologie met andere religieuze wanprodukten aan de 

afvaldienst mee te geven?’193  

 

Met zijn nadruk op de soevereine en onveranderlijke God is Krelings uitgangspunt 

fundamenteel anders dan dat van de moderne theologie. Het volgende oordeel van De Grijs 

en Haarsma over Krelings theologiseren lijkt dan ook terecht:  

 
‘Zijn vraagstellingen zijn voor het overgrote deel bepaald door het kader van de 

neoscholastiek. Bovendien wordt het contrareformatische karakter van deze theologie nog 

toegespitst door de typisch nederlandse situatie van de verzuiling, welke als vanzelf leidde 

tot een eenzijdige apologetische benadering van de protestantse theologie, vooral in zijn 

vroegste werk.’ ‘Ook de hermeneutische vragen, die vandaag de dag zo’n wezenlijke plaats 

innemen in het theologisch bedrijf komen als zodanig in zijn theologie niet voor.’194 

 

Toch dient dit oordeel verzacht te worden in de zin dat Kreling zoals gezegd een open 

apologetische houding nastreefde. Het verschil met de jongere generatie is niet zozeer dat 

hij de moderne vragen en problemen niet ziet. Deze waren hem bekend en de geloofstwijfel 
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 Aantekeningen Breukers, omslag 1. 
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 De Grijs en Haarsma, 'Petrus Kreling als theoloog: open voor Gods geheim,' 195-196. 

193
 Kreling, De christen in de wereld, 17-18. 

194
 De Grijs en Haarsma, 'Petrus Kreling als theoloog: open voor Gods geheim,' 201. 
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die vele mensen in zijn ogen kwelde, heeft hem verontrust. Het verschil ligt vooral hierin 

dat het antwoord op deze twijfel volgens hem gevonden moest worden in het speculatieve 

denken van Thomas dat door de moderne mens nu juist zo vaak werd beschimpt. Door het 

natuurlijke en het bovennatuurlijke te zeer te verenigen, verliest de huidige theologie te zeer 

de transcendente gerichtheid, die inderdaad nooit zonder immanentie bestaat. Wanneer de 

nadruk echter op het laatste valt waardoor het eerste wordt veronachtzaamd, ontstaat er 

volgens Kreling vanzelf twijfel of wordt God zelfs geloochend.  

In zijn Sermo voor het Provinciaal Kapittel leert Kreling een andere weg: ‘Gods 

transcendentie over de wereld zal in ons leven moeten verschijnen.’ ‘Wij Dominicanen 

drukken dit prachtig uit met onze doelstelling: contemplata aliis tradere. De wereld is het 

terrein van ons leven en werken, maar tegelijk gaan we er boven uit door de 

contemplatie.’
195
 Deze paradox van het volledig in de wereld staan en haar tegelijkertijd 

overstijgen kenschetst heel het denken en werk van Kreling. Vanuit de vaste overtuiging 

die het objectieve geloof hem schonk, kon hij zich staande houden in de onrust, de chaos en 

het voorlopige waardoor het levensgevoel in de twintigste eeuw zijns inziens wordt 

gekenmerkt. Deze contemplatie is volgens Thomas een levenswijze en eerst en vooral 

gericht op de goddelijke waarheid. En de ultieme vervulling van dit contemplatieve leven 

ligt niet alleen in het kennen of begrijpen van de waarheid maar bovenal in het liefhebben 

van de waarheid.
196
 En juist dan blijkt ook hoe praktisch gericht het thomistische denken 

kan worden. In zijn artikel Rerum Novarum 1891-1931 schrijft Kreling dat paus Leo XIII 

zich bij het schrijven van zijn sociale encycliek heeft laten inspireren door Thomas van 

Aquino en zo de goddelijke rechtvaardigheid en liefde tot uitgangspunt van de 

maatschappij heeft gemaakt. Met Paulus stelt hij dat de liefde het voornaamste is: ‘Christus 

heeft met Zijn gebod van liefde niet alleen den weg gewezen, waarlangs een mensch zich 

moet heiligen, maar ook het middel gegeven, waardoor de menschelijke samenleving 

volmaakt wordt. Wanneer iemand leeft uit liefde, verricht hij vanzelf sociaal werk.’
197
 De 

gehele Orde der Dominicanen is volgens Kreling geboren uit Dominicus’ heldhaftige liefde 

voor Christus’ Kerk: ‘Onze H. Vader was in merg en been een man van de Kerk. Zijn liefde 

voor Christus openbaarde zich in liefde voor het Godsrijk, waarin Christus leeft.’
198
  

Door heel Krelings werk heen blijkt deze gerichtheid op de liefde die hij als het hart van de 

Dominicaanse spiritualiteit zag. Met recht kan worden zeggen dat Kreling zijn leven heeft 

gewijd aan de doelstelling van het contemplata aliis tradere. Voor hem lag de kenweg van 

de eeuwige waarheid niet zozeer in het historisch onderzoek, maar veeleer in de weg van de 

ontkenning en de omweg die het intellectualisme van Thomas aanwijst om tot God te 

naderen. Zo trachtte hij zijn theologie werkelijk een Sermo de Deo te laten zijn, waarbij hij 

het geheel der traditie van de katholieke Kerk in ere wilde houden om zo ongerept het 

geloofsgeheim door te geven aan een ieder die zich daarvoor openstelde. De ironie wil dat 

de moderne theologen dit thomisme tot een historisch specialisme verklaarden en hun 

antwoorden langs geheel andere wegen zochten. Krelings theologie die zich uiteindelijk 

boven de historie moest verheffen werd zo tot historie in de ogen van de nieuwe theologie. 

Niettemin verdient deze theologie het om serieus te worden genomen. Voor velen is 

Krelings inzet van grote waarde geweest en dat geldt zeker voor de opkomende 

oecumenische beweging in Nederland. 
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 Kreling, 'Sermo,' 128-129. 
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 Kreling verwijst naar de formule van Thomas charitas forma fidei: ‘Het geloof immers blijft 

onvolmaakte habitus, wanneer het niet geadeld wordt door de volmaaktheid der bovennatuurlijke liefde.’ 

(Kreling, De aard der H. Godgeleerdheid, 184-185.) 
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 G.P. Kreling, 'Rerum Novarum 1891-1931,' S. Dominicus' Derde Orde - Maandschrift voor de 
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 G.P. Kreling, 'St. Dominicus en de Kerk,' S. Dominicus' Derde Orde - Maandschrift voor de Tertiarissen 

3-4 (1933-1935), 74. 



 



8. P. Schoonenberg: Fides quaerens intellectum Christi 
 

               ‘De hemel, altijd geopend naar de aarde, en de aarde ten diepste altijd open naar de hemel,  
zij zijn in volheid samengekomen in  de Christus, die van boven én van beneden is.’1 

 
Schoonenberg werd geboren op 1 oktober 1911 in Amsterdam. Vanaf 1930 treedt hij in bij 
de Jezuïeten en krijgt hij zijn filosofische scholing in Nijmegen, zijn theologische opleiding 
aan het Canisianum in Maastricht, om in 1939 tot priester te worden gewijd. Schoonenberg 
noemt zichzelf geen bijzonder fanatiek Jezuïet, maar meent dat met name de 
christocentrische gerichtheid van de jezuïtische spiritualiteit, alsmede de openheid naar 
andere culturen en godsdiensten en het internationale karakter van de sociëteit hem positief 
hebben beïnvloed. Voorts noemt hij vooral zijn leermeester F. Malmberg als iemand die 
grote invloed op hem heeft gehad, vooral omdat deze hem ontvankelijk heeft gemaakt voor 
de ‘nieuwe theologie’: 

 
‘Toen ik in 1936 mijn theologiestudie begon, maakte onze professor voor 
fundamentaaltheologie, Felix Malmberg, ons enthousiast voor een pas verschenen artikel 
van de inmiddels beroemd geworden franse dominikaan M.-D. Chenu, Position de la 
théologie. Dit artikel was baanbrekend; de disputen over de ‘Konklusionstheologie’ rondom 
1940 zijn erdoor beïnvloed, het ‘ressourcement’ van de ‘nouvelle théologie’ na de oorlog 
kan worden gezien als een uitwerking van Chenu’s  program en in het kerkelijk en 
maatschappelijk engagement van de huidige theologie is zijn geest nog merkbaar.’2 
 

De Tweede Wereldoorlog onderbreekt vervolgens zijn studietraject dat eigenlijk via Rome 
had moeten verlopen. Hij blijft als docent in Maastricht werkzaam, om in 1946 alsnog zijn 
studie te vervolgen aan het pauselijk bijbelinstituut te Rome. Tijdens zijn opleiding tot 
priester was hij voornamelijk ingewijd in het scholastieke denken van het neothomisme3. 
Aandacht voor de Bijbelwetenschap ontbrak nagenoeg geheel. Hij zegt dat hij de Bijbel als 
zodanig pas na zijn studie is gaan ontdekken als ‘het vaderland van de theologie’. De 
exegese die hij tijdens zijn studie had geleerd, noemt hij niet bijzonder. Mede door de 
Duitse jezuïet G. Closen leert hij het belang van het Oude Testament voor de theologie 
erkennen. Maar vooral in Rome vult Schoonenberg deze leemte in zijn vorming op en raakt 
hij sterk beïnvloed door de nieuwtestamenticus S. Lyonnet. Hij zal later de Bijbel tot het 
eerste en uiteindelijke uitgangspunt van zijn gehele theologische denken verklaren.  
Tegelijkertijd is en blijft hij een systematisch theoloog. Maar volgens hem is een 
systematicus per definitie afhankelijk van de traditie en in het bijzonder van de Schrift. Van 
deze afhankelijkheid getuigen vrijwel al Schoonenbergs geschriften. Reeds in zijn 
ongepubliceerde proefschrift Theologie als geloofsvertolking, dat hij in 1948 voltooit, zoekt 
hij aansluiting bij de Nouvelle Théologie en tracht hij de scholastieke begrippen en 
categorieën opnieuw te doordenken vanuit de traditie. Hij pleit ervoor om de speculatieve 
theologie en wat men dan noemt de nieuwe of positieve theologie samen te denken, opdat 

                                                 
1 P. Schoonenberg, 'De Christus “van boven” en de christologie “van beneden”,' Tijdschrift voor Theologie 
31 (1991), 27. 
2 P. Schoonenberg, 'Roeping, vrijheid en onvrijheid van de theoloog,' Bijdragen 43 (1982), 3. 
3 Schoonenberg specificeert zijn opleiding door te spreken van een dynamisch neo-thomisme: “Ich sage 
betont dynamischen Neuthomismus, nicht in der statischen Form des Neuthomismus, die besonders 
verbreitet und verhasst war. Für mich war einer, der am Anfang dieser neuen Richtung stand, der 
französische Jesuit Pierre Rousselot, besonders wichtig: er ist im Ersten Weltkrieg 1915 gefallen. Weiters 
habe ich in meinem Umgang mit der Scholastik immer den Versuch gemacht, das Distinguieren, die 
Unterscheidung, die gewissermaßen ein Charisma der Scholastik ist, doch wieder auf ein Wiederfinden der 
Einheit, der Synthese zurückzuführen. Für beides verdankte ich viel meinem damaligen Professor der 
Fundamentaltheologie, Felix Malmberg, einem Jesuieten, der in den 70er Jahren gestorben ist.“ (P. 
Schoonenberg, 'Biographisches Interview,' in: Auf Gott hindenken - Deutschprachige Schriften zur 
Theologie, red. W. Zauner (Wien/Freiburg/Basel: Herder, 1986), 17.) 
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het geloof der eeuwen zo adequaat mogelijk in het heden wordt vertolkt. Later kijkt hij als 
volgt terug op deze tijd:  
 

‘Ik was altijd gechoqueerd door het feit dat in mijn eigen theologische studie de Schrift op 
de eerste plaats gebruikt werd als middel om vooropgezette stellingen te bewijzen. Ik heb 
dan ook altijd getracht te denken vanuit de heilige Schrift, om daarna de traditie en de 
dogma’s in dit perspectief op te nemen. Dit was natuurlijk grotendeels een onreflexief 
proces, maar het was nuttig om me rijp te maken voor een kritische bezinning op veel 
gangbare theologie, ofschoon ik nog lange tijd de dogma’s in een vrij fundamentalistisch 
licht bleef beschouwen, totdat ik in het begin van de zestiger jaren mijn krachten ging 
beproeven aan de leer van de erfzonde.’4  

 
Voor wat betreft zijn visie op de ontwikkeling van het dogma en zijn herijking van de 
scholastieke theologie staat Schoonenberg onder sterke invloed van de Nouvelle théologie 
in Frankrijk.5 Ook verklaart hij zich schatplichtig aan de theologie van de Duitse Jezuïet 
Karl Rahner, vooral op het punt van de godsleer.6 De invloed van Teilhard de Chardin is 
eveneens onmiskenbaar groot op met name Schoonenbergs visie ten aanzien van de 
verhouding tussen schepping en evolutie en zijn antropologie. 
In 1953 verruilt Schoonenberg Maastricht voor Nijmegen om daar docent te worden aan het 
Hoger Katechetisch Instituut. Hij start een project dat op basis van de Apostolische 
Geloofsbelijdenis de klassieke theologie wil vertolken voor hedendaagse gelovigen. Hij 
zoekt in het gesprek het kenmiddel voor de theologie en in zijn optiek is de dialoog de 
diepste structuur van de heilsgeschiedenis. Hij zal slechts vier delen uitgeven onder de titel 
Het geloof van ons doopsel, want door een ontwikkeling in zijn eigen denken ziet hij zich 
daarna genoodzaakt dit project los te laten.  
In 1956 krijgt het Hoger Katechetisch Instituut de opdracht van de Nederlandse 
bisschoppen om de gangbare schoolcatechismus te reviseren. Dit project loopt echter uit op 
een catechismus voor volwassenen die bekend is geworden onder de naam De Nederlandse 
of Nieuwe Katechismus. De publicatie hiervan deed veel stof opwaaien vanwege het 
vermeende progressieve karakter en de catechismus werd zelfs doorgelicht door de 
Congregatie voor de Geloofsleer. Schoonenberg was zowel bij het eerste ontwerp 
betrokken, als bij de verdediging ervan in 1967 in Gazzada, Italië.7 De achterliggende 

                                                 
4 P. Schoonenberg, 'P.J.A. Schoonenberg s.j.,' in: Theologen antwoorden op de hoofdvragen van de kerk 
van nu, red. Y. Congar, et al. (Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1968), 56. De wijze waarop Schoonenberg 
de leer van de erfzonde nader heeft doordacht, komt in §7.3 ter sprake. 
5 Schoonenberg meent overigens dat de benaming ‘nieuwe theologie’ weinig gepast is en polarisatie in de 
hand werkt: ‘Wij spreken liever van “theologische vernieuwing” dan van “nieuwe theologie”, vooreerst 
omdat door dit laatste woord het verschijnsel dreigt beperkt te worden tot Frankrijk alleen (vooral wanneer 
nog het Franse origineel “théologie nouvelle” wordt gebruikt), vervolgens omdat wij er steeds een 
scheldwoord in horen: een scheldwoord op de “nieuwe theologie” zelf bij haar tegenstanders, en op de 
“oude theologie” bij degenen die het woord veelvuldig in de mond hebben. Bovendien verzwijgt deze naam 
geheel het veelvuldig contact met de oude bronnen dat een der kenmerken is van de huidige vernieuwing. 
Wij menen dan ook dat de grote vertegenwoordigers dezer theologie zelf dit woord niet of nauwelijks 
gebruiken.’ (P. Schoonenberg, 'De verhouding tussen theologie en wijsbegeerte,' in: Annalen van het 
Thijmgenootschap (Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, 1956), 225.) 
6 Cf.: ‘Nach dem Tod Rahners habe ich mich gefragt, was ich von ihm gelernt habe. Das Tiefste davon ist 
kaum mit Worten zu sagen: Es ist seine anbetende Haltung dem ‚unverfügbaren Geheimnis’ Gottes 
gegenüber.’ (P. Schoonenberg, 'Gott ändert sich am andern,' in: Auf Gott hindenken - Deutschprachige 
Schriften zur Theologie, red. W. Zauner (Wien/Freiburg/Basel: Herder, 1986), 69.) Overigens stond 
Schoonenberg op bepaalde punten ook kritisch tegenover Rahners gedachten, met name ten opzichte van 
diens idee van de ‘anonieme christen’. 
7 Naast Schoonenberg was ook E. Schillebeeckx en W. Bless, directeur van het Hoger Katechetisch 
Instituut, bij dit gesprek aanwezig. De Nieuwe Katechismus was geheel opgezet vanuit het schriftgetuigenis 
en had een sterk heilshistorische karakter. Het boek verwierf veel positieve en negatieve publiciteit, zowel 
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problematiek van deze consternatie omtrent de Nieuwe Katechismus is feitelijk van 
hermeneutische aard en betreft de vraag in hoeverre de traditionele geloofsleer aangepast 
kan en mag worden aan de veranderende tijdgeest. Of zoals Schoonenberg het zelf 
formuleert: ‘Het is de discussie over een meervormige, pluriforme theologie. En dus ook 
over een meervormige wijze waarop het geloofsinzicht van de hele gemeenschap en het 
magisterium zich kunnen uitdrukken.’8 Zelf komt hij onder meer onder kritiek te staan 
vanwege zijn herformulering van de erfzondeleer door te spreken over de ‘zonde van de 
wereld’ en de zonde mede als ‘gesitueerd’ te denken. Hij pleit sterk voor een dialoog over 
de geschilpunten, maar hij moet constateren dat er geen bereidheid bestaat om naar elkaar 
te luisteren, laat staan met elkaar te dialogiseren.9  
Bij de wat moeizame opvolging van Kreling in Nijmegen werd Schoonenbergs naam reeds 
genoemd, maar Schillebeeckx werd de uiteindelijke nieuwe hoogleraar. In 1964 wordt 
Schoonenberg aldaar alsnog professor in de dogmatiek. In 1965 houdt hij zijn inaugurele 
rede met de titel God of mens: een vals dilemma, waarin hij de scholastieke godsleer tracht 
om te vormen. In de jaren daarna zal hij zijn christologie en triniteitsleer verder 
ontwikkelen, welke hieronder uiteengezet zullen worden. Schoonenberg onderzoekt niet 
alleen de bronnen van het christendom, maar hij tracht vanuit dit onderzoek het geheel van 
de theologie recht te doen en te vertolken naar het heden. De in zijn tijd ontstane crises in 
de eucharistieleer, het spreken over God en Jezus en de gehele opkomst van de secularisatie 
tracht hij gericht te doordenken. Hij verdiept zich in de zogenoemde God-is-dood-theologie 
en de procestheologie en hij erkent het belang van de oecumenische beweging. Direct 
contact met ‘emancipatiebewegingen’ als de bevrijdingstheologie, politieke theologie of 
vrouwenstudies binnen de theologie lijkt hij niet gehad te hebben.10 De invloed van de 
opkomende pinksterbewegingen ontgaat hem echter niet en hoewel niet kritiekloos, tracht 
hij serieus van deze bewegingen te leren. Verder neemt hij meer en meer kennis van de 
Angelsaksische theologie en reist hij veel, vooral sinds 1970 naar de Verenigde Staten. 
Over deze bezoeken zegt hij onder meer: ‘Amerika hat mir viel gegeben; ja, ich möchte 
sagen, es hat mir eine neue Sicht der Kirche gegeben, eine Verbundenheit im Herrn, 
manchmal eine ganz neue Belebung der Liturgie, die mich immer wieder erfreut und mir 
Mut gibt.’11  
Tenminste vanaf 1972 moet Schoonenberg zich wederom verantwoorden in Rome, wanneer 
de Congregatie voor de Geloofsleer een Verklaring over Incarnatie en Triniteit publiceert. 
Met de nodige voorzichtigheid zet Schoonenberg zijn denken over de christologie en de 
triniteitsleer voort en zeker na zijn emeritaat in 1976 blijft hij over deze thematiek 
publiceren, wat onder meer resulteert in zijn belangrijke boek De Geest, het Woord en de 
Zoon, dat uiteindelijk in 1991 wordt gepubliceerd. Schoonenberg liep niet zelden naast de 

                                                                                                                            
in eigen land als daarbuiten en uiteraard ook in Rome. (Cf.: A. Chiaruttini, L. Alting von Geusau en F. 
Joannes, (red.), Het dossier van de Nederlandse Katechismus (Utrecht: Bruna, 1969). En: W. Bless, (red.), 
Witboek over de Nieuwe Katechismus - Waarom de door Rome voorgeschreven wijzigingen in de 
katechismus onaanvaardbaar zijn (Utrecht: Ambo, 1969).) 
8 P.Schoonenberg, 'De escalatie in het Katechismus-conflict,' in: Witboek over de Nieuwe Katechismus - 
Waarom de door Rome voorgeschreven wijzigingen in de katechismus onaanvaardbaar zijn, red. W. Bless 
(Utrecht: Ambo, 1969), 242. 
9 Cf.: Ibid., 246-254. 
10 Schoonenberg maakt ergens het volgende onderscheid: ‘We leven op het ogenblik met zeker twee grote 
stromingen die op het heersende cultuurpatroon reageren: de maatschappijkritische en de contemplatieve. 
De eerste vindt een zeer duidelijk weerklank in de theologie: politische Theologie, teología de la liberación, 
black theology.’ Voor zover hij zichzelf al plaatst binnen één van deze twee stromingen, lijkt het op basis 
van zijn oeuvre gerechtvaardigd te zeggen dat hij eerder tot de contemplatieve dan tot de 
maatschappijkritische richting behoorde. (P. Schoonenberg, 'Het avontuur der christologie,' Tijdschrift voor 
Theologie 12e jaargang (1972), 327.) 
11 Schoonenberg, 'Biographisches Interview,' 22-23. 
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binnen de theologie gebaande paden. Niet omdat hij ze niet respecteerde; integendeel. Maar 
wel in het besef dat er altijd meerdere wegen zijn geweest en dat de weg altijd verder moet 
voeren. Op zijn weg heeft hij bewust gezocht naar mensen die met hem meegingen en de 
dialoog gezocht met hen die zich niet met zijn ideeën konden verzoenen. Op zijn eigen 
reputatie lijkt hij nooit uit geweest te zijn. Ook heeft hij altijd gezocht naar de grootst 
mogelijke ruimte voor zijn denken binnen de kaders van het leergezag, zonder deze te 
willen bestrijden.  
Naast de reeds genoemde personen zegt Schoonenberg expliciet gevormd te zijn door zijn 
Nijmeegse collega’s E. Schillebeeckx, F. Haarsma en B. van Iersel en ook door de Leidse 
hoogleraar H. Berkhof. Verder heeft het personalistische denken van G. Marcel zijn sporen 
nagelaten in Schoonenbergs werken. Voor wat betreft zijn christologisch ontwerp refereert 
hij meermalen met instemming aan het werk van W. Pannenberg. Naast deze denkers van 
het continent krijgt hij midden jaren zestig steeds meer oog voor Angelsaksische theologen. 
In zijn denken over de aanwezigheid van God in de tijd, verwijst hij met regelmaat naar het 
werk van onder anderen J. Robinson, P. Tillich, P. van Buren en Th. Altizer. Maar vooral 
ook Anglo-Amerikaanse exegeten als R. Fuller, J. Dunn en R. Brown inspireren hem. Naast 
deze en vele andere moderne theologen had hij ook aandacht voor vele figuren uit het 
verleden, waaronder met name de patres, zoals hieronder zal worden aangetoond. 
Schoonenberg sterft op 21 september 1999. 
In het onderstaande zal een analyse worden gegeven van de wijze waarop Schoonenberg in 
zijn oeuvre gepoogd heeft om actuele theologische vragen te relateren aan de traditie van 
met name de Vroege Kerk. Daartoe zal eerst de vraag naar Schoonenbergs geschiedenis- en 
traditiebegrip worden gesteld. De nadruk zal liggen op zijn methode van theologiseren en 
zijn omgang met Schrift en traditie. Vervolgens zal meer concreet worden beschreven op 
welke wijze hij vanuit zijn verstaan van de geschiedenis en de traditie de christologie heeft 
geconstrueerd in relatie tot zijn visie op de Vroege Kerk.  
 

8.1 Een God van Geschiedenis  

8.1.1 Geschiedenisbegrip 

Om te expliciteren wat Schoonenberg onder het begrip geschiedenis verstaat, is het van 
belang te begrijpen wat volgens hem openbaring betekent, omdat deze twee begrippen voor 
hem ten nauwste samenhangen. In 1950 definieert Schoonenberg het begrip ‘openbaring’ in 
termen van ontmoeting en stelt hij dat openbaring aanspraak is: God spreekt de mens aan 
en vraagt hem in zijn levenshouding te antwoorden op deze aanspraak. De inhoud van de 
openbaring vat Schoonenberg samen met de woorden van God aan het volk Israël: Ik ben 
uw heil.12 Dat is Gods boodschap aan de mens, die daarop in geloof kan antwoorden. 
Schoonenberg benadrukt dat God zich in zijn openbaring geeft en dat niet slechts in 
woorden en begrippen, maar als een ervaring. Openbaring is een historisch gebeuren, een 
ontmoeting in een zich manifesterende werkelijkheid.  
In navolging van de klassieke theologie meent Schoonenberg dat de openbaring in strikte 
zin is afgesloten met de dood van de apostelen en verder om ontvouwing in de kerkelijke 
traditie vraagt. Waar de speculatieve theologie echter dreigt te verstarren in begrippen en 
openbaring beschouwt als slechts het meedelen van waarheden, benadrukt Schoonenberg 
dat de openbaring doorwerkt in de concrete Godsontmoeting en dan niet slechts als 

                                                 
12 Cf.: P. Schoonenberg, 'Openbaring – God spreekt ons aan,' De nieuwe Mens - maandblad voor beleving 
van het christendom 2e jaargang, nr. 2 (1950), 34. 
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conclusie.13 ‘Openbaring’ is voor hem dan ook geen aparte categorie naast ‘schepping’ of 
‘verlossing’. Veeleer leert men in de geschiedenis Gods werking verstaan. In zijn artikel 
Openbaring – God spreekt ons aan wijst hij dan allereerst op de natuurlijke openbaring in 
de schepping. Vervolgens zegt hij:  
 

‘Niet slechts de maagdelijke natuur, ook de mensengeest en de geschiedenis zijn 
Godsopenbaring in de ruime zin. De Bijbel bezingt daarom Gods stem in de donder, maar 
vooral toch op de Sinai, in de profeten, in de geschiedenis van Israël. Hiermee zijn wij 
echter al beland bij de bovennatuurlijke, de eigenlijke Openbaring. Zij is identiek met 
bepaalde mensen, met het volk van Israël, en met de heilsgeschiedenis. Maar laten wij 
beginnen bij het middelpunt: De openbaring is allereerst identiek met Jezus Christus.’14  

 
Schoonenenberg pleit ervoor dat men in de ‘hedendaagse’ theologie de openbaring meer 
leert verstaan vanuit het leven van Jezus, het woord van God in het vlees, dan vanuit 
theologische constructen zoals die in de scholastieke traditie zijn ontstaan. Hij betoont zo 
een zekere verwantschap met het in deze tijd sterk opkomende heilshistorische denken. 
Tevens tracht hij de visie op de mens en de schepping zoals die in en het personalisme en 
de existentiële fenomenologie zijn beslag heeft gekregen te integreren met de speculatieve 
theologie. Vanuit deze motivatie vangt hij aan met het schrijven van het eerste deel van zijn 
Geloof van ons doopsel – Gesprekken over de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
Schoonenberg noemt God, de almachtige Vader interpersoonlijk. De Bijbel doet God 
allereerst kennen als degene die ‘Abraham riep uit Oer der Chaldeeën’ en zich zo een ‘God-
van’, een God van verbond en geschiedenis betoonde.15 Met dit intreden van God in de 
geschiedenis wordt feitelijk voor het eerst de geschiedenis werkelijk geopenbaard:  
 

‘De mens nu, die wij vinden in de wereld waarin Gods openbaring nog niet is 
doorgedrongen, is op zeer grote schaal een mens die in zijn bewuste leven buiten de 
geschiedenis staat, die juist voor de situatie en vooral voor de persoonlijke beslissing in haar 
eenmaligheid, en daarmee voor het definitieve en onherhaalbare der geschiedenis, geen oog 
heeft of geen oog wil hebben. Integendeel, hij is gevangen in de eindeloze herhaling van het 
biologische en stelt zich daarom heel het bestaan des mensen, met de betrekkingen tot de 

                                                 
13 In twee artikelen in De Nieuwe Mens gaat Schoonenberg in op het begrip ‘openbaring’. Hij geeft hier 
blijk van de wijze waarop hij de klassieke theologie meent te moeten aanvullen. Onder meer zegt hij: ‘De 
openbaring is geen verzameling woorden, geen verzameling stellingen, die alleen herhaald en misschien 
hoogstens vertaald en geamplificeerd moeten worden. Neen, zij is een gebeuren in onze wereld, een 
ontmoeting met de Goddelijke Personen, en daarin kan de mens doordringen zonder er in de komende 
eeuwen ooit over uitgesproken en uitgedacht te komen, laat staan dat hij zich er mee zou vervelen. Zeker, 
de openbaring geschiedt ook in woorden, en deze woorden, vervat in het Boek der boeken, hebben een 
waarde voor elke eeuw. Maar de Kerk vermag onder het licht van de Geest ook waarheden te formuleren 
die uit de Schrift niet rechtstreeks door een sluitrede zijn af te leiden, maar die een doordringing inhouden 
in de openbaringswerkelijkheid waarover dezelfde Schrift spreekt en haar daarom ook becommentariëren.’ 
(P. Schoonenberg, 'Publieke en private openbaring,' De nieuwe Mens - maandblad voor beleving van het 
christendom 2e jaargang, nr. 3 (1950), 71.). 
14 Schoonenberg, 'Openbaring – God spreekt ons aan,' 35. In het derde deel van Het geloof van ons doopsel 
spreekt Schoonenberg nader over de verhouding tussen algemene en bijzondere openbaring. Redenerend 
vanuit Gods algemene heilswil en de plaats van Christus in de schepping als zin der schepping, kan hij daar 
zeggen: ‘Wanneer wij ook van een algemene openbaring zeggen dat zij bovennatuurlijk is, evenals de 
bijzondere, dan bedoelen wij daarmee haar gerichtheid op het heil in Christus aan te geven. God openbaart 
zich ook in deze algemene openbaring, dus van de aanvang der mensengeschiedenis af, als God van heil, 
van verlossing, van verbond, van gemeenschap, Hij is steeds voor de mensen op een of andere wijze hun 
Vader in Jezus Christus.’ (P. Schoonenberg, De mensgeworden Zoon van God - Het derde geloofsartikel, 
Het geloof van ons doopsel - Gesprekken over de Apostolische Geloofsbelijdenis (‘s-Hertogenbosch: 
Malmberg, 1958), 204.) 
15 P. Schoonenberg, God, Vader en Schepper. Het eerste geloofsartikel, Het geloof van ons doopsel - 
Gesprekken over de Apostolische Geloofsbelijdenis (‘s-Hertogenbosch: Malmberg, 1955), 15-16. 
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goddelijke wereld daarbij inbegrepen, voor als gevangen in de cyclische beweging van een 
steeds nieuwe verjonging en terugkeer zonder einde.’16  

 
Tegelijkertijd ligt volgens Schoonenberg in het eenmalige en onherhaalbare karakter van de 
geschiedenis een zekere gerichtheid besloten. De geschiedenis tendeert naar een bepaald 
doel, waardoor de geschiedenis in een eschatologisch perspectief komt te staan:  
 

‘Het kenmerkende in de werkelijkheidsbeleving van Abraham en het in hem gestichte 
verbondsvolk Israël is de gerichtheid op de “dag van Jahweh”, waardoor iedere cyclische 
visie in de grond wordt doorbroken. Israël leert verstaan dat het wisselspel van vrije 
menselijke beslissingen en de situaties die daaruit ontstaan, de geschiedenis vormt welke 
eschatologisch gericht is. En in dit “drama der mensengeschiedenis” herkennen zij God niet 
alleen als dramaturg of spelleider, maar ook als protagonist.’17 

 
Wat geschiedenis is, wordt echter pas werkelijk inzichtelijk met de komst van Jezus 
Christus. Omdat de geschiedenis geschreven wordt door de ontmoeting tussen God en mens 
en de openbaring identiek is met Jezus Christus, wordt de geschiedenis als 
heilsgeschiedenis pas werkelijk openbaar in Jezus, die God doet kennen als de Vader en de 
gelovige als kind van God.18 In het Nieuwe Testament wordt het oudtestamentische begrip 
van de geschiedenis door de komst van Jezus niet alleen voltooid, maar ook aangevuld: 
 

‘In het Nieuwe Testament daarentegen is de Christus die komen zal ook reeds gekomen, ja 
is Hij reeds opgestaan en in de Geest reeds aanwezig en werkzaam als eersteling der 
ontslapenen, is Hij reeds “de verrijzenis en het leven” (Joh 11, 25). Op de tijdslijn is het 
middelpunt evenzeer alles beheersend geworden als het eindpunt en is het eschaton reeds 
heden; immers, “tot ons is het einde der tijden gekomen” (1 Kor 10, 11). Daardoor blijkt 
duidelijk, hoe God met de mens geschiedenis maakt en er niet slechts aan het einde maar 
ook midden in de wereldhistorie “dagen”, “uren” en “tijdstippen” van God zijn te vinden.’19  

 
Het samengaan van Gods handelen en menselijk handelen in de geschiedenis is een zeer 
belangrijk punt binnen Schoonenbergs theologisch denken. Sprekend over God als God van 
geschiedenis preciseert hij deze interactie door Gods handelen voor te stellen als 
voorafgaand aan of volgend op het menselijk handelen: ‘Hierbij is het voorafgaan een beeld 
van Gods initiatief en het volgen een beeld van zijn ant-woord, zijn re-actie.’20 Voortdurend 
benadrukt Schoonenberg dat de mens in vrijheid handelt en beslissingen neemt. Met 
Teilhard de Chardin is hij van mening dat de gehele wereld in ontwikkeling en actieve 
zelfontplooiing is. Deze continue beweging wordt echter gekenmerkt door de 
discontinuïteit van de sprong. Het handelen van de mens in verantwoordelijkheid en 

                                                 
16 Ibid., 38-39. (Schoonenberg beroept zich hier op Rom. 1, 18 en Ef. 2, 12.) 
17 Ibid., 37. 
18 Reeds in een eerder artikel blijkt nog nadrukkelijker de christologische spits van  Schoonenbergs 
geschiedenisbegrip, wanneer hij over de geschiedenis zegt: ‘Ook deze wordt pas ten volle gezien in 
Christus’ licht, in het licht dat sinds Zijn Menswording door de eeuwen straalt, in het licht ook, dat reeds 
daarvóór de profeten van verre mochten schouwen. In dat licht wordt allereerst duidelijk, wat voor de mens 
van nature niet te kennen is, dat er een geschiedenis is van God zelf met de mens, een heilsgeschiedenis, 
een reeks van ontmoetingen waardoor de Vader Zijn kinderen leidt naar het Vaderhuis, een tocht zelfs van 
Gods eigen Zoon met ons op die weg. Maar ook, dat er geschiedenis zonder meer bestaat, dat in de 
ontmoetingen tussen mens en mens beslissingen worden genomen die onherhaalbaar zijn, dat er in de 
geschiedenis iets definitiefs tot stand komt, iets dat buiten de joods-christelijke openbaring nauwelijks tot de 
mens doordringt, zeker niet op grote schaal, zeker niet in al zijn consequenties.’ (P. Schoonenberg, 
'Heilsgeschiedenis - een gedachte voor advent en kersttijd,' De Heraut van het Heilig Hart - orgaan van het 
apostolaat des gebeds jaargang 84 (1953), 262.) 
19 Schoonenberg, God, Vader en Schepper, 45. 
20 Ibid., 51. 
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vrijheid ten opzichte van God en zijn medemens maakt de geschiedenis tot een mengeling 
van worsteling en dramatiek, tragiek en succes. Ondanks het feit dat de mens voortdurend 
doodlopende wegen inslaat en tekenen van regressie vertoont doordat hij Gods aanspraak 
negeert, meent Schoonenberg dat in de geschiedenis een stijgende lijn te ontdekken is van 
evolutie. Deze voortgang wordt gedragen door Gods heilswil, van waaruit de wereld en de 
mens als zodanig hun gerichtheid ontvangen op de uiteindelijke voltooiing.  
In de bundel Gods wordende wereld tracht Schoonenberg zijn spreken over openbaring en 
geschiedenis, geïnspireerd door Teilhard de Chardin, te verbinden met de sinds Darwin 
ontwikkelde natuurwetenschappelijke idee van evolutie. Hij zoekt het neoscholastieke 
spreken over de natuur en bovennatuur te herijken vanuit de overtuiging dat Gods handelen 
niet tegennatuurlijk is. Evenmin kan omgekeerd het fenomeen van evolutie binnen de 
natuurlijke wereld Gods handelen weerspreken. Daar waar God intreedt in de geschiedenis 
wordt, zoals gezegd, de mens geplaatst voor de keuze om Gods liefde en gemeenschap al 
dan niet te beantwoorden. Wanneer Gods heil aanvaard wordt, is de mens in staat om de 
wereld als een huis te zien en vanuit de liefde van God gemeenschap te stichten met zijn 
medemens. Het leven is dan niet in de eerste plaats meer een aangevochten en bedreigd 
bestaan. Op deze wijze kunnen er door dit handelen van God en mens situaties ontstaan die 
in positieve zin beslissend zijn voor de gehele mensheid, zoals er ook bij bewuste negatie 
van God definitief onheil kan geschieden. Daarom acht Schoonenberg het nuttig om het 
gebruikelijke onderscheid tussen profane geschiedenis en heilsgeschiedenis te handhaven. 
Want ongeacht het historisch besef van de mensheid als geheel, hebben gebeurtenissen als 
bijvoorbeeld de zondeval en de verrijzenis van Christus onontkoombare situaties 
veroorzaakt die beslissend en universeel zijn met betrekking tot het definitieve lot van ieder 
mens. De mens groeit volgens hem echter met zekerheid naar een steeds meer omvattende 
vrijheid van keuze. Het is alleen de vraag of de mens deze vrijheid benut om tot werkelijke 
ontplooiing in de liefde te komen. Tot deze ontplooiing komt de mens namelijk alleen, 
wanneer hij zich afhankelijk weet van Gods onverschuldigde genade. Schoonenberg stelt:  
 

‘Daarom moet ons vertrouwen op een weldadig en creatief voortschrijden der evolutie in 
onze geschiedenis uiteindelijk gegrond zijn op de liefde van mens tot mens, en daar 
doorheen op de liefde waarmee God in Christus onze liefde opwekt en ons ook na de 
weigering der zonde de kans geeft die te herstellen. Ons diepste vertrouwen steunt op Gods 
heilswil.’21  

 
Op grond hiervan moet dan ook gezegd worden dat de heilsgeschiedenis niet slechts 
immanent in de menselijke geschiedenis tot uitdrukking komt, maar de profane 
geschiedenis ook transcendeert. ‘In haar speelt namelijk niet alleen de vrijheid van de mens, 
maar ook die van God zelf, en wel doordat deze laatste door steeds nieuwe initiatieven onze 
vrijheid nieuwe kansen schenkt.’22 
Vanuit het perspectief van het geloof laat de heilsgeschiedenis zich volgens Schoonenberg 
indelen in vier fasen van voortschrijdend inzicht in Gods heilswil. In de eerste fase van de 
mensheid wordt het heil door de gelovige aanwezig verondersteld, zonder dat hij daar 
concrete tekens van ziet. Omtrent het begin van het neolithicum vindt er een wending 
plaats, doordat de mens de aarde aan zich begint te onderwerpen en van jager veeteler en 
landbouwer wordt. De cultus die dan ontstaat is een eerste gestalte van de dialoog tussen 
God en de binnenwereldlijke activiteiten van de mens. De menselijke verhouding tot het 
goddelijke blijft echter een ‘onontwarbaar mengsel van ja en neen op Gods heilsaanbod’, 

                                                 
21 P. Schoonenberg, Gods wordende wereld - Vijf theologische essays (Tielt/Den Haag: Lannoo, 1962), 64.  
22 Ibid., 70. 
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totdat God daarin helderheid schept in zijn verbond met Israël.23 Dan wordt de 
heilsgeschiedenis voor het eerst geëxpliciteerd in het verbond tussen God en zijn volk, wat 
zijn uitdrukking krijgt in het monotheïstisch geloof van Israël.  
De vierde fase treedt in op het moment dat God zijn eeuwig Woord tot de mens spreekt, 
doordat dit Woord het vlees aanneemt. ‘Daarmee heeft de grootste overgang plaats in de 
godsdienstgeschiedenis der mensheid, en zij is blijvend want definitief. Gods openbaring is 
hiermee afgesloten, of beter: voltooid, omdat de Vader in Christus aan ons alles en vooral 
zichzelf ten volle gegeven heeft.’24 Deze vierde fase kent echter nog wel een absolute 
voltooiing waarin het reeds geschonken heil ten volle doorbreekt en de nieuwheid van de 
mens en de wereld volledig openbaar wordt. Dit is het punt ‘Omega’ waarin God alles in 
allen zal zijn en wat dan ook het eindpunt is van de heilsgeschiedenis en de gehele 
menselijke geschiedenis.25 Samengevat onderscheidt Schoonenberg dus de volgende fasen: 
‘Anonieme religiositeit, heidendom, Israël, christendom, eindvoltooiing. Ziedaar de trappen 
van een heilsgeschiedenis die op godmenselijk plan de menselijke geschiedenis in zich 
draagt, welke zelf weer een voltooiing is van de vóórmenselijke evolutie.’26  
Vanuit Gods heilshandelen in Israël en in Jezus Christus, leert de gelovige God ook 
verstaan als de Schepper van tijd en ruimte en al wat is. In de volgende paragraaf zal 
worden uiteengezet hoe Schoonenberg de (heils)geschiedenis ziet samenhangen met 
schepping en evolutie.  

8.1.2 Schepping en evolutie 

Schoonenbergs geschiedenisbegrip wordt vanaf halverwege de jaren vijftig grotendeels 
gevoed door zijn visie op evolutie. Volgens Schoonenberg wordt de geschiedenis gevormd 
door de vrije beslissingen van de mens vanuit zijn concrete situatie. De mens is 
voortdurend in ontwikkeling en ten diepste gericht op zelfontplooiing. Daarom kan hij ook 
stellen: ‘Mens-zijn is geschiedenis. Er is geen aspect van ons bestaan dat zich niet langzaam 
tot zijn tegenwoordige gestalte heeft ontwikkeld.’27 Maar niet alleen de individuele mens, 

                                                 
23 Ibid., 73. In Het geloof van ons doopsel III maakt Schoonenberg in navolging van Daniélou het 
onderscheid tussen ‘kosmisch’ en ‘historisch’ of ‘persoonlijk’ om het verschil aan te duiden tussen de wijze 
waarop God zich openbaart in ‘de heidenwereld’ dan wel in Israël. (Schoonenberg, De mensgeworden Zoon 
van God, 208.) 
24 Schoonenberg, Gods wordende wereld, 73. 
25 Overigens blijft God ook dan volgens Schoonenberg ‘God van het verbond’. In de eeuwigheid is echter 
geen sprake meer van geschiedenis. Cf.: ‘God blijft altijd God van verbond. Maar alleen zolang zijn 
verbondsgenoot nog in deze aardse tijd bestaat, is Hij een God van geschiedenis en beloften. Anderzijds is 
God ook héél de aardse tijd lang een God van beloften, want zijn grote belofte is juist het eeuwig leven.’ (P. 
Schoonenberg, Jezus, de Christus, de Zoon Gods. Het tweede geloofsartikel, Het geloof van ons doopsel - 
Gesprekken over de Apostolische Geloofsbelijdenis (‘s-Hertogenbosch: Malmberg, 1956), 61.) 
26 Schoonenberg, Gods wordende wereld, 74. Cf.: ‘1. Eine mögliche anonyme, religionslose Periode; 2. 
Eine Periode der Religionen; 3. Reinigung und Personalisierung der Religion in Israel; 4. Die Vollendung 
in Jesus Christus.’ (P. Schoonenberg, 'Heilsgeschichte und Dialog,' Theologisch-praktische Quartalschrift 
115 (1967), 134.) De geschiedenis zelf is dus geen evolutionair proces in strikte zin. Of zoals Schooneberg 
elders zegt: ‘Geschiedenis is niet een biologische groei van enkelingen of evolutie van soorten, maar het 
opeenvolgend wisselspel van persoonlijke beslissingen en situaties binnen een bepaalde gemeenschap.’ 
(Schoonenberg, De mensgeworden Zoon van God, 211.) 
27 Schoonberg, P., ‘Het huwelijk in heilshistorisch perspectief’, in: Gods wordende wereld – Vijf 
theologische essays, Lannoo, Tielt/Den Haag, 1962, 101. Elders zegt Schoonenberg over dit mens-zijn als 
geschiedenis dat het mens-zijn de mens ‘in de hand gegeven is als een ontwerp, een appèl en een opgave’. 
‘Wij moeten onszelf persoonlijk opbouwen door al de strevingen en vermogens die we in ons dragen – en 
daarbij nog al de situaties waarin wij ons bevinden – te ordenen, tot eenheid te brengen, te integreren, en 
wel in de juiste ordening van onze persoon in de menselijke gemeenschap en voor God. Met andere 
woorden: dit alles moet geïntegreerd worden door opname in de liefde. Van nature is de mens voor zichzelf 
een chaotisch gegeven dat vraagt om integratie door liefde. En hier doet de zonde zich voelen. Haar invloed 
ligt niet, zo menen wij, in het chaotische, nog om ordening vragende karakter van onze natuur; de invloed 
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ook de mensheid als zodanig ontwikkelt zich voortdurend, net als heel de natuur. De 
interactie tussen God en mens door de generaties heen opent de ogen voor de 
heilsgeschiedenis. Vanuit het geopenbaarde heil in het verbond erkende en herkende Israël 
Jahweh als Scheppergod. God als Schepper heeft de mens geschapen met een intrinsieke 
doelgerichtheid op het verbond en de verheffing, opdat de mens Gods kind zal zijn, zo 
meent Schoonenberg.  
Vanuit het verbond met deze God ontdekt de gelovige God als de kern en de grond van alle 
zijn. Omdat de mens God allereerst als God van het verbond en de geschiedenis leert 
kennen, meent Schoonenberg dat God in zijn aloorzakelijkheid niet slechts in statische zin 
als eerste Oorzaak of als een onbewogen Beweger kan worden voorgesteld. De God van 
geschiedenis en heil blijkt voortdurend te scheppen. Hij schept alles in ontstaan alsook in 
voortbestaan. De schepping is daarom geen gebeurtenis die op een bepaald moment in de 
geschiedenis plaatsvond, noch slechts haar beginpunt. Schepping is 
 

 ‘…de relatie die bestaat tussen héél de wereld in héél haar geschiedenis enerzijds en de 
oneindige God anderzijds. “Schepping” voegt niet iets toe aan de relatie tussen God en 
wereld; het woord drukt de werkdadigheid in die relatie uit; het zegt dat in die relatie God 
steeds degene is die de wereld in al haar bestanddelen en aspecten verwerkelijkt, en dat 
anderzijds de wereld geheel en al door God, vanuit God en in God verwerkelijkt wordt, de 
haar eigen werkelijkheid als haar eigen ontvangt.’28  

 
Vanuit dit relationele scheppingsbegrip gaat Schoonenberg in op de sinds de negentiende 
eeuw urgent geworden problemen omtrent evolutie, determinisme, contingentie en het 
wondergeloof. Hij beschouwt het wonder niet als een apart ingrijpen van God van buitenaf, 
maar als een bijzonder werk van God waarin Hij de binnenwereldlijke krachten zoveel 
mogelijk inschakelt, ‘tot teken van het eeuwig leven dat Hij schenken zal in de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde.’29 De relatie van Gods scheppend handelen ten opzichte van de 
natuur vat Schoonenberg als volgt samen: ‘God realiseert de natuur volgens haar eigen 
opgang en wettelijkheid, maar Hij grijpt daarin niet in, Hij komt er niet tussen, Hij neemt 
de werking van een binnenwereldlijke oorzaak niet over, Hij vervangt niets, Hij schakelt 
niet uit.’30  
Op deze wijze herformuleert Schoonenberg de scholastieke scheppingsleer door de meer 
hellenistische filosofieën te corrigeren vanuit zijn relationele, heilshistorische 
geschiedenisbegrip en zijn denken over evolutie. Zoals gezegd blijft hij spreken van God 
als de grond van het zijnde en van diens aloorzakelijkheid. De eenheid van God is volgens 
hem een noodzakelijke vooronderstelling van de eenheid van de heilsgeschiedenis. Het 
meer aristotelisch begrippenkader verbindt Schoonenberg met de platoonse 
participatiegedachte en met moderne filosofische inzichten vanuit het personalisme en 
existentialisme. Onder verwijzing naar de zestiende eeuwse jezuïet L. de Molina en E. 
Levinas weerspreekt Schoonenberg een causaliteitsrelatie tussen het goddelijke en 

                                                                                                                            
der zonde ligt in de door haar veroorzaakte onmacht tot liefde en dus tot integratie.’ (P. Schoonenberg, De 
macht der zonde - Inleiding op de verlossingsleer, Het geloof van ons doopsel - Gesprekken over de 
Apostolische Geloofsbelijdenis (‘s-Hertogenbosch: Malmberg, 1962), 236.) 
28  P. Schoonenberg, 'God concurreert niet,' Theologie en zielzorg 61 (1965), 3. Elders zegt Schoonenberg: 
‘De schepper vervangt zijn schepping niet, Hij poneert haar voortdurend en wel als een zich ontwikkelende, 
zichzelf overtreffende en voltooiende schepping.’ (P. Schoonenberg, 'Feit en gebeuren,' Tijdschrift voor 
Theologie 8 (1968), 26.)  
29 Schoonenberg, 'God concurreert niet,' 5. 
30 Ibid., 6. Cf.: ‘God is daarmee het Zijn dat ons omvat en transcendeert, het Al dat zich aan ons meedeelt 
zonder zich in ons te verdelen. Zijn zijn doet onszelf zijn. Gods bestaan ontneemt niets aan het onze, het 
onze ontleent alles aan Hem zonder iets van Hem af te trekken. Gods zijn concurreert niet met het onze.’ 
(Ibid., 2.). 
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menselijke handelen. Hij zegt over God in relatie tot de menselijke akt: ‘Hij concurreert 
niet met onze daad, maar verwerkelijkt haar juist op de diepe wijze waarop zij de onze is, 
realiseert haar in haar vrijheid.’31 Het moderne verlangen naar vooruitgang en ontplooiing 
van de mens plaatst hij in het kader van de platoons/thomistische opgang naar God, welke 
gefundeerd wordt door de heilswil van God. Schoonenberg zegt: 
 

‘Gods scheppingsoorzakelijkheid strekt zich dus uit tot onze vrijheid zelf en heeft macht 
daarover, zonder dat zij ons in het minst de eigen beslissing ontneemt. Bij deze macht 
moeten we overigens wel aantekenen dat de genade niet zonder meer van de scheppende 
God komt maar ons vanuit de mens Jezus Christus, de Kerk, de medemens tegemoet treedt 
en dus tot ons komt met de onmacht van het appél dat vanuit een ander op ons gedaan 
wordt.’32 

 
En indien de schepping niet het beginpunt van de wereld is, maar God voortdurend aan het 
scheppen is, dan wordt het dilemma ‘God òf wereld’ opgeheven. Juist door Gods 
aloorzakelijkheid handelt het schepsel volgens eigen wezen en wet en komt het tot 
ontplooiing. Volgens Schoonenberg verlost het scheppingsgeloof het denken van elke vorm 
van akosmisme alsook van iedere gedaante van occasionalisme en tevens corrigeert het het 
deïsme en het pantheïsme. Wie de schepping als geschiedenis leert verstaan, hoeft evenmin 
vijandig tegenover het evolutiedenken te staan.33 Het evolutieproces hoeft men ook niet als 
beëindigd te verklaren bij het ontstaan van de mens. Met Teilhard de Chardin meent 
Schoonenberg:  
 

‘Neen, de evolutie zet zich voort als voltooiing van de mens zelf, doordat deze steeds 
grootser de aarde gaat beheersen en steeds omvangrijker en dieper met zijn medemensen 
één wordt. Dit betekent dat de evolutie zich in de mensheid allereerst voortzet als 
geschiedenis, tot zelfs op het biologisch plan, voor zover de mens dit zelf in handen neemt. 
De evolutie gaat verder op gehominiseerde wijze, en evolutie op gehominiseerde wijze is 
geschiedenis. Feitelijk, door Gods genadige heilswil, is zij zelf heilsgeschiedenis geworden, 
en komt de mensheid niet tot haar uiteindelijke eenheid en voltooiing tenzij in Christus.’34  

 
Het eigene van de geschiedenis als ‘gehominiseerde evolutie’ ligt besloten in de vrijheid 
van het menselijk handelen. Daardoor valt er een dubbele sprong te herkennen in het 
evolutieproces: er ontstaat niet alleen het individueel nieuwe, maar ook het kwalitatief 
nieuwe.35 Vanuit de veronderstelde eenheid van de wereld spreekt Schoonenberg van een 
zijnsanalogie tussen alle wezens, die zowel de onderlinge overeenkomst als het verschil 
uitdrukt. De levenloze natuur en de mens vormen zo respectievelijk het laagste en het 
hoogste niveau van de analogie in de zichtbare werkelijkheid. Vanuit het evolutiedenken en 

                                                 
31 Ibid., 7. 
32 Ibid. 
33 Cf.: ‘Een evolutie die als laatste verklaringsprinciep wordt aanvaard is vanzelfsprekend in strijd met het 
scheppingsgeloof, maar een evolutie binnen een geschapen wereld niet. Op één voorwaarde nochtans: dat 
ook hier weer de schepping van het nieuwe wordt aanvaard, hetgeen in concreto betekent dat men de mens 
in zijn persoon-zijn, dus de geestelijke ziel des mensen, niet uit de lagere soorten verklaart.’ (Schoonenberg, 
God, Vader en Schepper, 94.) 
34 Schoonenberg, Gods wordende wereld, 61. 
35 Cf.: ‘Wanneer men echter aan de binnenkant van dit, althans op grote schaal, wetmatige gedrag speurt 
naar de vrijheid van zingeving, dan komt men tot het drama van het leven van elke persoon met zijn 
medemensen, dat het hart der geschiedenis is, haar geestelijke ziel waardoor zij evenveel van de evolutie 
verschilt als de mens van het dier. Dan vinden we de innerlijke plaats van liefde of haat, van vrije schenking 
in gemeenschap of weigering in isolement. Dan kunnen we ook een plaats geven aan het drama van 
verbond en afval tussen God en mens, aan genade, zonde en verlossing; dan kunnen wij van Christus ook 
als Lam dat de zonde der wereld wegneemt zeggen wat Teilhard zo graag van Hem zegt: dat Hij de Omega 
is van evolutie en geschiedenis.’ (P. Schoonenberg, 'De hominisatie,' Verbum 27 (1960), 442.) 



8. P.J.A.M. Schoonenberg: Fides quaerens intellectum Christi 
 

   

577 

de existentiefilosofie wordt ook de antropologie herijkt. De mens realiseert zich als persoon 
door zijn vrijheid en bewustzijn. Schoonenberg definieert het persoon-zijn als ‘in-zichzelf-
staan-tot-bewustzijn-en-vrijheid-toe’. De verhouding van de mens als persoon ten opzichte 
van de overige zijnden geeft hij dan aldus weer: ‘In de mens is het in-zichzelf-staan ten 
volle bij-en-uit-zichzelf-bestaan, in zelfbewustheid en vrijheid. Er is dus een opklimmende 
analogie naar het moment van het in-zichzelf-staan, het actieve moment van ieder zijnde.’36 
Op deze wijze tracht hij de zijnsanalogie die door de neothomistische metafysica geponeerd 
wordt, een nieuwe inhoud te geven. God en mens staan niet tegenover elkaar en de mens 
wordt dan ook niet door Gods oorzakelijkheid in zijn vrijheid beperkt, maar juist in vrijheid 
gesteld.37 God schept uit liefde en om het verbond, opdat de mens tot verheffing komt. 
Deze doelgerichtheid heeft God door te scheppen intrinsiek in de mens gelegd. Op deze 
wijze transcendeert God als Schepper de schepping, maar tevens doordringt hij haar 
volledig. Schepping en geschiedenis ontvangen hun zin in Jezus Christus. Gods 
transcendentie en immanentie moeten niet worden gedacht in de zin dat God vanuit zijn 
transcendentie kan ingrijpen in de binnenwereldlijke werkelijkheid en zo de gaten opvult 
die de mens laat vallen: ‘Belangrijker is dat heel de heilswerking en openbaring Gods zich 
niet op zulke uitzonderlijke punten concentreert, maar dáár geschiedt waar God ons ten 
diepste vrijmaakt tot liefde en wij dit ter sprake brengen; volgens ons christelijk geloof 
vindt dit gebeuren zijn hoogtepunt in Jesus Christus.’38 
Naast het mensbeeld wordt ook het wereldbeeld door het evolutiedenken aangevuld en 
gewijzigd, zodat ook op dit niveau Gods scheppend handelen logischerwijs samenhangt 
met zijn handelen in de geschiedenis. Hiertoe dient het statische wereldbeeld, zoals dit door 
het scholastieke denken is geformuleerd, te worden opengebroken en aangevuld vanuit het 
evolutie-denken:  
 

‘Een statisch wereldbeeld doet ons Gods scheppende activiteit vooral benaderen langs het 
aspect der werkoorzakelijkheid en der daarmee verbonden voorbeeldelijke oorzakelijkheid: 
God maakt alles zoals het is, Hij constitueert het wezen der werkelijkheden, en doet daarin 
iets afstralen van zijn eigen wezen, Hij doet de mens zijn beeld zijn en legt in de rest der 
wereld zijn sporen. Een evolutionistisch wereldbeeld doet ons daarbij, en vooral daarin, 
Gods doeloorzakelijkheid affirmeren: Hij maakt niet slechts wezens, maar Hij beweegt hun 
opgang. Hij stuwt die maar trekt tevens aan. De opgang naar de mens is de groei van Gods 

                                                 
36 Schoonenberg, Gods wordende wereld, 24. 
37 Cf.: ‘Vooral op dit gebied heeft onze theologie zich te behoeden voor het onchristelijke dilemma: God òf 
schepsel, en steeds te blijven affirmeren: God èn schepsel.’  In dit kader lezen we ook de voor 
Schoonenbergs theologie karakteristiek geworden woorden: ‘wat God doet, doet ook het schepsel; wat God 
niet doet, doet ook het schepsel niet; wat God meer doet, doet ook het schepsel meer; wat God minder doet, 
doet ook het schepsel minder.’ (Schoonenberg, God, Vader en Schepper, 93; 96.) In meerdere werken gaat 
Schoonberg vanuit het evolutiedenken ook in op de vraag: monogenisme of polygenisme? Deze vraag laten 
we hier rusten alsmede de thematiek van de hominisatie die breder is dan de hierboven geschetste 
verhouding tussen geschiedenis en evolutie, aangezien deze voor de hier besproken thematiek niet direct 
relevant is. Overigens vormt deze kwestie wel een mooi voorbeeld van de wijze waarop Schoonenberg 
nieuwe gedachten tracht te verbinden met de bijbel, de traditie en het leergezag en in dit geval heel concreet 
met de encyclieken Humani generis en Divino afflante Spiritu. In onmiddellijke relatie met de hominisatie 
buigt Schoonenberg zich ook diepgaand over de klassieke leer omtrent de schepping van de ziel, de 
erfzonde en de zonde in bredere zin. Ook deze vragen laten wij hier rusten. 
38 Cf.: ‘Voor ons katholieken van vandaag is het een opgave God niet slechts te zien op enkele plaatsen in 
de natuur en ook niet zijn aanwezigheid tot enkele werkingen in de orde der genade en in de kerk te 
beperken. God grijpt nergens in in die zin dat Hij zijn schepselen uitschakelt en Hij stopt niet de gaten die 
Hij in zijn wereld zou hebben open gelaten.’ (P. Schoonenberg, 'Bij Titus Brandsma's "Godsbegrip",' in: 
God. anders dan vroeger? red. T. Brandsma, et al. (Nijmegen/Tilburg: Stichting Titus Brandsma/H. 
Gianotten, 1969), 62.) Het beeld van God als de ‘Lückenbusser’ werd met een beroep op D. Bonhoeffer 
populair in de God-is-dood-theologie. De kritiek op dit beeld is een kritiek op het deïsme en het daarmee 
samenhangende voorzienigheidsgeloof. 
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beeld en de geschiedenis der mensheid is, althans van God uit, het klaarder en voller 
worden van dit beeld.’39  

 
Zo ontstaat er een dynamisch proces waarin de schepping voortdurend naar God toegroeit. 
‘Gods scheppen is een in het bestaan plaatsen uit en tot zich, zodat de schepping ook de 
openheid heeft voor de, geheel boven haar eigen kracht gaande, dialoog met God. In een 
statisch wereldbeeld is de aarde de tuin of het huis voor de mens, evolutionistisch gezien is 
zij zijn schoot en moeder.’40 Daarbij zij opgemerkt dat de aarde meer schoot is dan moeder. 
Zo beschouwd blijkt ook het dilemma ‘schepping òf evolutie’ vals te zijn. Schoonenberg 
meent zelfs dat deze positie wellicht te verenigen is met het scholastieke denken. In zijn 
eigen woorden weergegeven:  

 
‘De éne Schepper doet ook de schepping één zijn; de Transcendente is tevens de immanente 
band van alles; Hij in wie wij leven, ons bewegen en zijn doet ons ook met en in elkander 
bestaan. De mens is door zijn rede op dit zijn en op God aangelegd, en zal dus deze eenheid 
van de werkelijkheid naar waarheid erkennen. Uit deze beschouwingen moge blijken dat de 
scholastieke, inzonderheid de thomistische wijsbegeerte het uitgangspunt der 
evolutiegedachte slechts bevestigt. Het aannemen van evolutie wordt dus wellicht juist 
geëist door wat in de encycliek Humani generis heet: “de in de Kerk aangenomen en 
erkende filosofie.” “Wellicht.”’41 

 
In dit citaat stelt Schoonenberg dat God als de ‘Transcendente’ tevens de immanente band 
is van alles. In de volgende paragraaf zal de verhouding tussen Gods transcendentie en 
immanentie verder worden uitgediept. Ook deze verhouding zal een vals dilemma blijken te 
zijn vanuit heilshistorisch perspectief. God wordt steeds meer een God van geschiedenis, 
die ook vanuit de geschiedenis benaderbaar is. De mens kan ‘naar God toe denken’. Bleek 
zojuist dat de schepping voortdurend naar God toegroeit, zo zal nu worden verduidelijkt dat 
God in dit proces ook naar de mens toekomt en steeds meer ‘een God van mensen’ wordt. 
Hij wordt steeds meer ‘onze’ God. 

8.1.3 Transcendentie en immanentie 

De God van het verbond die met de mens in relatie treedt en die tevens diens Schepper 
blijkt te zijn en de Schepper van al het zijn, vindt zijn hoogste uitdrukking in de liefde. 
Schoonenberg maakt de Bijbelse gedachte, dat God liefde is, meer en meer tot het 
uitgangspunt van zijn Godsleer. Dat brengt hem ertoe om de scholastieke leer omtrent Gods 
onveranderlijkheid opnieuw te doordenken. Met name de opvatting dat God geen 
werkelijke relaties naar buiten toe kan hebben, lijkt hem onhoudbaar te zijn. Het zou dan 
voor God namelijk in het geheel niet uitmaken of de mens goed of kwaad doet en nog 
fundamenteler: of de mens bestaat of niet. Schoonenberg stelt dat het aristotelische 
onderscheid tussen substantie en relatie dan ook niet als een logisch maar als een 
ontologisch onderscheid moet worden verstaan. Zoals zijn scheppingsbegrip relationeel is, 
zo meent hij ook dat elke werkelijkheid mede gekenmerkt wordt door betrokkenheid en dat 
elke substantie tevens relatie impliceert.  
Voor de mens geldt dat hij tot zijn zelfvervolmaking komt in relatie tot anderen. Deze 
relatie typeert Schoonenberg als een liefdevolle zelfgave, waardoor iemand meer zichzelf is 
en méér persoon wordt. Juist wanneer Gods transcendentie wordt beleden en aan hem de 
volheid van het zijn wordt toegekend, kan men hem werkelijke betrokkenheid en relaties 
niet ontzeggen. De hoogste vorm van zijn is volgens Schoonenberg namelijk het persoon-

                                                 
39 Schoonenberg, Gods wordende wereld, 36-37. 
40 Ibid., 37. 
41 Ibid., 14. 
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zijn, dat zich kenmerkt door vrijheid en zelfgave. Indien God als persoon wordt 
voorgesteld, dan moet aan hem vanuit zijn transcendentie volkomen vrijheid worden 
toegekend en tegelijkertijd vanuit zijn zelfgave volstrekt immanentie. De relaties die God 
aangaat, kunnen analoog aan de menselijke relaties verstaan worden, waarbij de goddelijke 
relaties verschillen in kwaliteit. Gods relatie tot de wereld is ‘eine rein göttliche Relation 
und deshalb ohne Bedürfnis, Abhängigkeit oder passive Rezeptivität. Sie ist rein aktiv. Gott 
wird nicht bezogen, er bezieht sich. Und deshalb wird er nicht bewegt (darin hat Aristoteles 
recht), er bewegt sich’.42 Zijn en worden zijn daarom geen tegengestelde categorieën, maar 
kunnen worden samengedacht in het komen van God tot de mens in zijn zelfmededeling.43 
Schoonenberg heft op deze wijze diverse ‘valse dilemma’s’ op door te stellen dat God in 
zijn wezen zowel veranderlijk als onveranderlijk en zowel zijn als worden is. Met K. 
Rahner stelt Schoonenberg: Gott ändert sich am andern. Als meest pregnante 
onderbouwing van deze uitspraak noemt Schoonenberg de vleeswording van het Woord en 
de uitstorting van de Geest.  
Wanneer nu de onveranderlijkheid van God op deze wijze kan worden verstaan, kunnen 
ook andere ‘volkomen eigenschappen’ in het licht van de liefde geplaatst worden, zoals de 
eigenschap van Gods almacht. Schoonenberg meent dat de grootste problemen met dit 
attribuut eveneens voortkomen uit de pogingen om deze almacht te denken van God uit, in 
plaats van naar God toe. De kracht en de macht van God is de liefde die vrij is van de 
destructieve kant van menselijke macht. Deze kracht breekt niet in, maar werkt van 
binnenuit. Het is een schenkende kracht, die daarom door de mens in zijn vrijheid ook kan 
worden geweigerd. In deze zin heeft Gods liefde een machteloze kracht, zo zegt 
Schoonenberg. Vanuit zijn transcendentie kent God geen grenzen of beperkingen en is zijn 
immanentie machteloosheid. Maar juist zo is de komende God in de kracht van de liefde op 
weg om alles in allen te worden:  
 

‘Es ist die Liebe, die Gott zu unserem Gott, dem Gott des Bundes und des Reiches, Gott der 
Vergebung im Gekreuzigten und des Lebens in seinem Geist macht, und so wird Gott. Die 
Liebe läßt Gott sich ändern, so daß er nicht nur am Anfang die Initiative hat und ist, 
sondern es auch bleibt, in der schöpferischen, vergebenden und vollendenden Antwort auf 
unsere Initiativen. Von diesen letzten kann man sagen, daß sie Gott überraschen, aber er 
selbst überrascht uns durch ein je größeres Angebot der Liebe. Seine Liebe ist unserer 
Verweigerung gegenüber Ohnmacht, aber zugleich friedliche Übermacht. In dieser Liebe ist 
er noch nicht allmächtig, noch nicht Pantokrator, aber, wenn er das sein wird, dann nur aus 
Liebe.’44 
 

Indien God op deze wijze ten volle als liefde wordt verstaan, kan werkelijk worden gesteld 
dat God geschiedenis heeft door met zijn schepselen geschiedenis te maken. Vanuit het 

                                                 
42 Schoonenberg, 'Gott ändert sich am andern,' 74. 
43 Schoonenberg verwijst in dit kader naar H. Berkhof, die de term condescendentie gebruikt. (Cf.: P. 
Schoonenberg, Denken naar God toe (Nijmegen: KUN, 1977).) En voor wat betreft het woord ‘komen’ 
verwijst hij naar E. Jüngel. Cf.: ‘Es ist bedeutungsvoll, daß Eberhard Jüngel den ehemaligen Buchtitel 
„Gottes Sein ist im Werden“ später durch den Satz „Gottes Sein ist im Kommen“ ersetzt hat.’ 
(Schoonenberg, 'Gott ändert sich am andern,' 80.) 
44 Schoonenberg, 'Gott ändert sich am andern,' 80-81. In deze publicatie verwijst Schoonenberg naar 
Berkhofs typering van Gods almacht als weerloze overmacht. Met de uitspraak dat God ‘nog niet de 
Pantokrator is’, verwijst Schoonenberg zowel naar Berkhof als naar Pannenberg: ‚Der schöpfungsmächtige 
Gott ist noch nicht der Pantokrator, der Allbeherrscher. Ein niederländischer Theologe, H. Berkhof, wagt 
der Satz: „Gott ist noch nicht allmächtig“. Radikaler noch ist die Formulierung W. Pannenbergs: „In einem 
beschränkten, aber realen Sinn ist Gott noch nicht“. Der in sich ewig Seiende ist noch nicht „alles in 
allem“(1 Kor 15:28), das „noch nicht“ und das „schon jetzt“ der christlichen Heilssituation sind in Gott 
selbst eminent real. (Christelijk Geloof, 1979 (4), 467/ Pannenberg, Theology and the kingdom of God, 
1969, 56)’ (Schoonenberg, 'Gott ändert sich am andern,' 71.) 
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Bijbels getuigenis wil Schoonenberg zo de scholastieke categorieën openbreken,  aanvullen 
en corrigeren. De God van de geschiedenis is een God die zich beweegt en bewogen is met 
zijn schepping. Hij is betrokken op de tijd en hij engageert zich in de geschiedenis. Juist in 
het feit dat God voortdurend in zijn niet aflatende liefde naar de mens blijft uitgaan, is hij 
de transcendente. In zijn volstrekte trouw toont God dat hij God is en geen mens.  
Van elk gebeuren kan daarom worden gezegd: ‘God is daarbij, hij is daarin, hij beleeft die 
geschiedenis met ons, hij beleeft ze in vreugde en smart.’45 Het scholastieke denken over 
God beroept zich volgens Schoonenberg te eenzijdig op een Grieks transcendentieconcept. 
Hij stelt daartegenover: ‘Gods kennen is niet de innerlijke fotografie die wij in onze 
scholastieke kentheorieën zo graag beschrijven, Gods kennen is contact, is aan-wezig-
heid.’46 Deze gedachten aangaande ‘Gods kennen’ impliceren vervolgens dat het kennen 
van God geschiedt vanuit het interpersoonlijke contact tussen God en de mens en vanuit 
Gods betrokkenheid op zijn schepping als zodanig. Indien men van God uit denkt, kan men 
volgens Schoonenberg niets zeggen over ‘God in zichzelf’. Zoals hieronder zal worden 
uitgewerkt, impliceert dit voor de christologie dat deze niet vanuit de klassieke triniteitsleer 
kan worden geconstrueerd, maar dat haar uitgangspunt besloten ligt in Jezus Christus zelf, 
die mens onder mensen is geweest.  
Een immanente triniteit kan hooguit worden verondersteld vanuit de wijze, waarop de 
zogenoemde economische triniteit gestalte krijgt in de heilsgeschiedenis. Met deze positie 
zegt Schoonenberg zich een weg te banen tussen de afgronden van enerzijds het akosmisme 
en anderzijds het pantheïsme. Hij tracht het scholastieke denken over God te verrijken en te 
corrigeren, zonder dit te verwerpen zoals zijns inziens de procestheologie doet. De hoogste 
transcendentie sluit de diepste immanentie in, zo stelt hij, waarbij de woorden hoog en diep 
metaforisch verstaan dienen te worden. Wanneer God de volheid van het zijn is, dan is al 
het zijn ook van hem doordrongen: heel de werkelijkheid is Gods werkelijkheid. In het 
artikel Die Transzendenz Gottes zegt Schoonenberg: ‘Die Immanenz sollte auch in der 
Sprache der Identifizierung ausgedrückt werden, obwohl diese zugleich als ungenügend 
erkannt werden soll. Gott ist alles, ist die Welt, ist der Mensch, ist wir, du, ich, und zugleich 
ist er Person, der Schöpfer, der Vater, unser aller Du.’47 Zo is God op weg om alles in allen 
te worden.  
Nu in hoofdlijn is beschreven hoe Schoonenberg de verhouding van God en mens in de 
geschiedenis tekent, zal vervolgens worden uiteengezet welke invloed zijn 
geschiedenisbegrip heeft op zijn omgang met de Bijbelse geschriften en de kerkelijke 
traditie. Waar in het bovenstaande vooral naar voren kwam dat Schoonenberg vanuit een 
door de existentiële fenomenologie en het evolutiedenken geïnspireerd heilshistorisch kader 
een hernieuwde metafysica heeft trachten op te bouwen, zal in de volgende paragrafen 
worden aangetoond dat deze inhoud onderbouwd wordt door een hermeneutische omgang 
met de bronnen der kerk.  

8.1.4 Het sprekende verleden  

Heel Schoonenbergs oeuvre getuigt van een grote gevoeligheid voor de geschiedenis van 
het geloofsgetuigenis. Reeds zijn proefschrift sluit hij af met de opvatting dat theologen 
moeten leren goed te luisteren naar het verleden om zo tot een waarachtige 
geloofsvertolking te komen. Theologiseren is volgens hem een uiting en een gestalte van 
geloof en als zodanig ook nauw verbonden met de verkondiging. In die zin grijpt de 

                                                 
45 P. Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen over Geest-
christologie, logos-christologie en drieëenheidsleer (Averbode, Kampen: Altiora, Kok, 1991), 108. 
46 Ibid. 
47 P. Schoonenberg, 'Die Transzendenz Gottes,' in: Auf Gott hindenken - Deutschprachige Schriften zur 
Theologie, red. W. Zauner (Wien/Freiburg/Basel: Herder, 1986), 36. 
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theologie altijd aan bij het heden.48 Schoonenberg onderscheidt vervolgens twee richtingen 
waarin theologie bedreven kan worden:  
 

‘So gibt es zwei Bewegungen, die der Theologie eigen sind und die sie gegebenenfalls in 
kritischem Dialog mit der verkündigenden Kirche vollziehen kann. Die eine Bewegung 
richtet sich nach vorn, in die Räume der verschiedenen Kulturen und in die Zukunft des 
weltweiten Glaubens. Die andere richtet sich nach hinten, zum Kern des Glaubens und zu 
einer Vergangenheit, in der dieser Kern sich noch deutlich in der Mitte befand.’49 

 
Schoonenberg koos aanvankelijk voor de eerste richting en hij droomde ervan grote 
theologische posities uit te werken, die de kerken van het Oosten en Westen zouden 
verenigen en die tevens zouden bijdragen aan de dialoog met het Hindoeïsme. Desondanks 
of juist vanwege deze dromen, heeft hij ervoor gekozen om toch de andere beweging te 
volgen: ‚Nachher waren solche Pläne offensichtlich zu groß, und ich strebte zunächst einer 
besseren Systematisierung, einer „verbesserten Scholastik“ nach, die mit und in den vielen 
Distinktionen vor allem auf die Einheit bedacht war.’50 Zoals hij de relatie tussen God en de 
individuele mens typeerde als dialogisch, zo kan nu ook de relatie tot de mensheid en haar 
geschiedenis als de weergave van de dialoog met God worden beschouwd. Theologie, 
gedefinieerd als een fides quaerens intellectum, is dan  
 

‘…de onvoltooide en onvoltooibare geschiedenis van een denken dat zich naar God toe 
beweegt, dat Gods mysterie tracht uit te spreken, niet om het te doorgronden, maar juist om 
het te verstaan àls mysterie. Wij benaderen de God die in het ondoorgrondelijke licht blijft 
wonen, wij benaderen Hem als een steeds verre en steeds boeiende horizon.’51 

 
Maar als God een God van geschiedenis is, dan is het volgens Schoonenberg mogelijk om 
het verleden te openen naar het heden en de toekomst waarin deze God de mens tegemoet 
komt. Nauwkeuriger preciseert hij zijn inkleuring van deze tweede beweging in het ´woord 
vooraf´ van Hij is een God van mensen door te beschrijven op welke wijze heden en 
verleden, traditie, geschiedenis en toekomst met elkaar samenhangen:  
 

‘Die eigen weg, die mij overigens met anderen gemeenzaam is, lijkt mij hierin te bestaan, 
dat ik traditie, overlevering bedrijf door het verleden te openen naar heden en toekomst. De 
verleden traditie zelf is een beweging: vooral een studie van de christologische discussies 
heeft mij dit duidelijk gemaakt. Daarom werkt de traditie heden voort en komt daarin tot de 
vervulling van haar diepste bedoelingen. Wordt het verleden zo gezien, dan is het geen 
museumstuk dat door conservatieven hardnekkig verdedigd moet worden en door 
progressieven omwille van de pluriformiteit geduld wordt. Veeleer is het verleden dan 
“geschiedenis geworden”, niet in de betekenis die deze uitdrukking gewoonlijk heeft maar 
in die welke zij eigenlijk zou moeten hebben: bijdrage tot het voortgaan onzer geschiedenis. 
Bijdrage die stuwt tot verdere ontwikkeling en die tegelijk een vormkracht is tegen 
ontbinding.’52  

 

                                                 
48 Schoonenberg zegt in het voorwoord van het eerste deel van zijn Geloof van ons doopsel: ‘Deze formule 
lijkt ons het best de bedoeling van dit boek weer te geven: het richt zich tot allen die het aloude geloof 
willen belijden in de wereld van heden. Waarbij dan reeds uit het voorafgaande duidelijk zal zijn, dat het 
oude geloof en de moderne wereld hier niet worden gezien als elkaar vijandige machten die alleen door 
concessies tot elkander zijn te brengen, maar veeleer als polen die elkander bepalen.’ (Schoonenberg, God, 
Vader en Schepper, 7.) 
49 P. Schoonenberg, 'Rückkehr zur Vergangenheit: Weg in die Zukunft? - Prolegomena zu einem Entwurf 
der Theologie,' in: Entwürfe der Theologie, red. J. B. Bauer (Graz-Wien-Köln: Styria, 1985), 294. 
50 Ibid. 
51 Schoonenberg, Denken naar God toe, 3. 
52 P. Schoonenberg, Hij is een God van mensen (’s-Hertogenbosch: Malmberg, 1969), 6. 
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Schrift en traditie zijn zo twee onderscheiden bronnen of kanalen van openbaring, die 
echter hun eenheid vinden in de ene openbaring van de waarheid die door de Geest wordt 
bekend gemaakt. De taak van de theologie is dan ook om Schrift en overlevering met elkaar 
te vergelijken in hun wederzijdse doordringing.53 In talrijke publicaties bouwt 
Schoonenberg zijn betoog dan ook op door eerst naar het Bijbelse getuigenis te luisteren, 
vervolgens te vragen naar wat de traditie heeft gezegd over deze thematiek, om tot slot  dit 
alles te integreren en te vertolken naar het heden. 
In het genoemde artikel Rückkehr zur Vergangenheit: Weg in die Zukunft? laat hij het 
vraagteken in de titel staan. Maar voor zichzelf heeft hij deze beweging gekozen om die tot 
in zijn laatste grote publicatie De Geest, het Woord en de Zoon, voort te zetten. Ook dat 
boek ziet hij als geloofsvertolking, als verkondiging van ‘het geloof in God en in onze Heer 
Jezus Christus’. Tevens blijkt ook in dit werk zeer duidelijk hoeveel aandacht 
Schoonenberg voor de Bijbelse traditie heeft gehad. Wie de beweging volgt die terugvoert 
naar het verleden, heeft zijns inziens de Bijbel als de bron van het geloof te erkennen. Zoals 
gezegd was dit inzicht voor hem de motivatie om de scholastieke theologie te herijken. 
Reeds kort na de oorlog beschrijft hij in een ongepubliceerd artikel met de titel Theologie 
als geloofsvertolking, gedateerd op 26 juni 1945, dat hij vanuit deze methode theologie wil 
bedrijven. Na zijn terugkeer uit Rome werkt Schoonenberg deze gedachten verder uit tot 
zijn gelijknamige dissertatie. Dit nooit gepubliceerde werk uit 1948 lijkt reeds de 
hoofdvragen te behandelen waarmee Schoonenberg in zijn verdere werk geworsteld heeft. 
Hij tracht in zijn proefschrift tot een synthese te komen tussen enerzijds de tot dan toe nog 
veelal heersende speculatieve theologie en de met kracht opkomende positieve theologie. 
De hierboven beschreven verhouding van God en mens binnen de geschiedenis als 
openbaringsgebeuren lijkt reeds de meest fundamentele vraag te zijn van zijn dissertatie 
omtrent de verhouding van geloof, theologie en wetenschap. 

8.1.5 Theologie als geloofsvertolking 

De ondertitel van Schoonenbergs dissertatie Theologie als geloofsvertolking luidt: ‘een 
kritische samenvatting van de leerstellige inhoud der hedendaagse katholieke Franse 
literatuur over de verhouding der speculatieve theologie tot het geloof’. Schoonenberg 
zoekt naar een synthese tussen speculatieve en positieve theologie en hij meent dat die 
gezocht moet worden in het op het leven betrokken geloof. Hij constateert dat de meest 
geliefde thematiek van de theologische literatuur van de eerste helft van de twintigste eeuw 
sterk binnenkerkelijk is gericht. Het gaat voortdurend om ‘onze eenheid met Christus in 
Diens Lichaam, de Kerk’. Schoonenberg is echter van mening dat de Kerk niet zozeer over 
zichzelf moet nadenken, want zodoende loopt zij het gevaar in een apologetische 
beslotenheid te blijven steken. Dit risico is volgens hem inherent aan heel de scholastieke 
theologie.  
In zijn nadenken over het wezen van de theologie wil Schoonenberg dan ook geen 
eenzijdige nadruk leggen op de geloofsleer als zou deze los staan van het geestelijk leven. 
Maar het omgekeerde is evenmin mogelijk, daar leer en leven elkaar wederkerig 

                                                 
53 Cf.: P. Schoonenberg, 'Schrift en overlevering,' De nieuwe Mens - maandblad voor beleving van het 
christendom 2e jaargang, nr. 4 (1950), 100. Elders drukt Schoonenberg deze perichorese tussen Schrift en 
traditie aldus uit: ‘Wij menen daarom dat er welhaast geen enkele mondelinge overlevering is welke niet in 
de Schrift haar aanrakingspunten en kiemen heeft, - zoals er omgekeerd welhaast geen enkele bijbelse leer 
is die niet vraagt om door de overlevering te worden geïnterpreteerd. Aldus zouden wij de door katholieke 
theologen soms gemaakte verdeling tussen traditio explicativa en traditio additiva (uitleggende en 
toevoegende overlevering, met betrekking namelijk tot de heilige Schrift) in een hogere eenheid willen 
samenvoegen.’ (P. Schoonenberg, 'De Apostolische Geloofsbelijdenis in de katholieke kerk,' in: 
Geloofsinhoud en geloofsbeleving, red. H. van der Linde, et al. (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1951), 
150.)  
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beïnvloeden. Binnen de theologie kan er dan ook geen absolute tegenstelling bestaan tussen 
geloofsleer en geloofsverdediging en evenmin tussen speculatieve en positieve theologie. 
Hij wil de waarheidselementen uit de diverse typen theologie tot een synthese verenigen. 
Daartoe wil hij eerst de ontwikkelingen in Frankrijk nauwkeurig bestuderen en wel zo dat 
hij geen conclusies vooraf wil poneren maar alle theologen die hij behandelt eerst zelf aan 
het woord wil laten. Op deze wijze tracht hij ook methodisch de valkuil van de speculatieve 
theologie te ontlopen door reeds apriori de eindtermen te bepalen die vervolgens enkel 
kunnen worden geëxpliciteerd. Voor Schoonenberg is het van belang eerst goed te luisteren 
en te zoeken naar de waarheid en de waarde van andermans stellingen alvorens zelf te 
oordelen.  
In het eerste hoofdstuk stelt Schoonenberg dan ook de vraag of zuivere deductieve 
theologie wel mogelijk is. De speculatieve theologie hanteert een artistolelisch-scholastisch 
wetenschapsbegrip, dat gekenmerkt wordt door zijn conceptueel uitgangspunt, zo stelt 
Schoonenberg. Maar in navolging van D.M. de Petter, is hij van mening dat het werkelijke 
apriori van de metafysica niet een formule of een conceptuele definitie is, maar een zeker 
inzicht, een ervaring of perceptie: ‘De vraag of er binnen de speculatieve theologie geen 
plaats moet zijn voor enige mate van inductie, wordt des te dringender wanneer we haar 
object, het geloofsgegeven, bezien. Dient de speculatieve theologie juist ten aanzien van dit 
geloofsgegeven niet te rekenen met een, zij het nog zo impliciete, intuïtie?’54 
Vanuit deze vraagstelling onderzoekt Schoonenberg vervolgens het ‘klassieke type van 
theologie’, voornamelijk aan de hand van Johannes A.S. Thoma. Het sterke onderscheid 
tussen geloof en theologie als tussen princiepen en conclusies komt telkens naar voren. Het 
object van de theologie volgens Johannes A.S. Thoma is het virtualiter revelatum. Om te 
waarborgen dat de theologie als wetenschap zekere en geldige conclusies kan poneren, 
dienen haar princiepen verbonden te zijn met de ‘scientia Dei et beatorum, waarin die 
waarheden welke wij moeten geloven worden gewéten’.55 Deze vorm van theologie wordt 
in Schoonenbergs tijd vaak wat neerbuigend afgedaan als ‘Konklusionstheologie’. 
Schoonenberg wijst echter voornamelijk op het feit dat er ook in dit type van theologie een 
zekere binding aan het geloof bestaat, namelijk in de zekerheid die vanuit het 
bovennatuurlijk geloof in de formulering van de geloofswaarheden overgaat in de 
theologie. Tevens meent hij dat uit dezelfde school waarvan Johannes A.S. Thoma deel uit 
maakte, in de persoon van Melchior Cano de kiem van de positieve theologie is gelegen. 
Cano integreert in zijn werk De locis theologicis libri XII de eveneens op Aristoteles 
teruggaande methode van de ars topica, om zo vanuit het onderzoek van de vindplaatsen de 
beginselen van de theologie te bepalen en te verdedigen. Zo wordt het positieve onderzoek 
ten dienste gesteld van de theologia scholastica. Daarom noemt Schoonenberg Cano zowel 
de vader van het positieve onderzoek als ook de vader van de theologia fundamentalis. 
Geleidelijkaan komt dan de apologetica op die voornamelijk met een beroep op historische 
bronnen de theologische loci staaft. 
Wanneer in de loop van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw de 
traditionele katholieke theologie onder kritiek komt te staan door zowel de opkomst van het 
modernisme als ook vanuit een innerlijke groei en verlangen om het rationalisme van de 
theologische wetenschap meer te verbinden met het realisme van het geloofsleven, groeit de 
ruimte voor de positieve theologie. Als centrum van deze verschuivingen ziet 
Schoonenberg het in 1904 opgerichte dominicaanse theologische college Le Saulchoir in 
Frankrijk. Hoewel A. Gardeil, de eerste regens studiorum van dit college, voornamelijk de 
klassieke theologie voortzet, is hij volgens Schoonenberg vooruitstrevend in zijn visie op 

                                                 
54 Cf.: P. Schoonenberg, 'Theologie als geloofsvertolking' (1948), (manuscript), 44-45. Deze term ‘intuïtie’ 
ontleent Schoonenberg eveneens aan De Petter, wiens gedachten uitgebreid worden verwoord in het eerste 
hoofdstuk. 
55 Ibid., (manuscript), 55. 
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de ontvouwing van het dogma. Met M.-D. Chenu ziet hij vervolgens een verdergaande 
poging ontstaan om tot een synthese te komen van geloof en theologie: ‘Chenu immers zal 
de grote propagator worden van het vernieuwde element dat we reeds bij Gardeil aanwezen: 
het door hem geëiste contact met het geloofsgegeven en de solidariteit der theologie met het 
levende geloof, waarbij de opvatting over het deductieve proces der speculatieve theologie 
naar de achtergrond zal verdwijnen.’56  
De winst in Chenu’s benadering ligt volgens Schoonenberg daarin dat de binding tussen het 
geloofsgegeven en de theologische conclusie nu niet enkel meer ligt in de zekerheid, maar 
dat de mate van continuïteit wordt uitgebreid door een grotere doordringing en doorwerking 
van het lumen fidei te veronderstellen binnen het geheel der theologie. Zijn terminologie 
sluit nauwer aan bij het fides quaerens intellectum van de patristiek dan bij het ratio 
quaerens intelligentiam mysteriorum van het eerste Vaticaans concilie, aldus 
Schoonenberg. Chenu erkent volgens hem dat er een wederzijdse doordringing bestaat van 
de theologie en het geloofsleven: ‘Niet alleen bouwt de theologie het geloofsleven mede op, 
maar dit laatste is ook de voedingsbodem der theologie. Dit inzicht is de positieve vrucht 
van de apologie der scholastieke theologie-opvatting waarvan de school van Le Saulchoir 
was uitgegaan.’57 
Naast deze theologen van Le Saulchoir noemt Schoonenberg ook zijn eigen promotor F. 
Malmberg alsmede E. Mersch als voorbeelden van denkers die pogingen hebben gedaan om 
tot een doorbraak te komen van een te grote scheiding tussen geloof en theologie binnen de 
speculatieve theologie. De invloed van Mersch op Schoonenbergs christologie is gelegen in 
diens nadruk op de Christus totus, waartoe hij is gekomen vanuit de hernieuwde 
confrontatie van de scholastiek met de patristiek. Volgens Mersch is Christus zowel naar 
zijn menselijke als naar zijn goddelijke natuur het subjectum van de theologie.58  
In dit kader is het van belang om ook bij het vierde hoofdstuk stil te staan. Dit draagt de 
titel Strijd om de historische interpretatie. Schoonenberg gaat vanuit de vraagstelling of het 
licht van de theologie gelijk gesteld kan worden met het licht van het geloof, met het licht 
van de rede, ofwel met het licht van beide te rade bij ondermeer R. Draguet, J.-M. 
Bonnefoy, M.-R. Gagnebet en Y. Congar. Reeds in de ideeën van Charlier meent 
Schoonenberg een poging tot synthese te kunnen aanwijzen, namelijk daar waar deze 
benadrukt dat het geloof mede perceptie van de werkelijkheid van het openbaringsgegeven 
is. Deze synthese krijgt bij genoemde theologen meer gestalte en op deze weg wil 
Schoonenberg voortgaan. 
In het slothoofdstuk schetst hij de kentheoretische verhouding van de theologie tot het 
geloof door het intuïtieve moment in achtereenvolgens de menselijke kennis, het goddelijk 
geloof en de wetenschap aan te wijzen. De menselijke kennis heeft zich te bedienen van 
concepten waarin de concrete werkelijkheid wordt gevat. Maar daarmee kan niet worden 
ontkend dat de intuïtie transcendent is aan deze concepten. Een mens intueert meer dan hij 
concipieert, zo constateert Schoonenberg. Wil de intuïtie niet immanent blijven, dan is zij 
voor haar groei, voortbestaan en haar mededeling afhankelijk van concepten. De 
wederkerigheid in de relatie is daarmee gegeven.59 Daarbij dient de aard van het goddelijk 
geloof volgens Schoonenberg allereerst beantwoord te worden vanuit de Bijbel zelf. Dan 
valt volgens hem het volgende op:  
 

                                                 
56 Ibid., (manuscript), 98. 
57 Ibid., (manuscript), 105-106. 
58 Cf.:Ibid., (manuscript), 111vv..: Schoonenberg verwijst hier naar Mersch’ La théologie du corps mystique 
en merkt verder op: ‘Deze waarheid is allereerst ontleend aan de scholastieke stelling van Sint Thomas 
volgens welke “God” subjectum uitmaakt, terwijl de term “Christus totus” voornamelijk aan Sint 
Augustinus te danken is. 
59 Cf.: Ibid., (manuscript), 231-233. 
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‘Van Abraham af tot Maria toe is het geloof steeds concreet op deze twee werkelijkheden 
gericht: het toekomstig heil en den God des heils, en een zeker intuïtief vatten, vooral van 
wie en wat deze God is, ligt in dit geloof verborgen. Dit alles wordt nog duidelijker wanneer 
in het Nieuw Verbond God en zijn heil aan ons verschijnen in Christus Jezus.’ … ‘Zo is het 
geloof ten tijde van Christus een vervolmaking van het Oudtestamentisch geloof, niet 
slechts door conceptuele verheldering, maar ook door een onmiddellijk kennend contact met 
God en het heil in Christus, dien wij erkennen als den Zoon, in wien wij den Vader zien, 
dien wij ook aanvaarden en ervaren als den machtigen Bewerker van het heil, in wien wij 
ook onze toekomstige eindverlossing reeds gewaarborgd en verwerkelijkt erkennen.’60  

 
Daar waar de katholieke theologie de apostelen vooral heeft geëerd in hun taak om de 
volken te onderwijzen en te leren, meent Schoonenberg dat vooral niet vergeten mag 
worden dat het eerder om het concrete getuigenis gaat dan om een leer van stellige 
waarheden. Met een beroep op de Schriften vestigt hij zo hernieuwde aandacht op het 
teken, het getuigenis en op openbaring. Hierin wordt het geloof uitgedrukt als concreet en 
personalistisch en daarin ligt altijd een zeker intuïtief moment vervat. Naar zijn mening 
beschouwen de kerkvaders het geloof eveneens mede als een vorm van kennen. Hij verwijst 
naar de definitie van Augustinus die in de gehele scholastiek heeft doorgewerkt: credere est 
cum assensione cogitare.61 Tevens verwijst hij voor het intuïtieve moment in de 
geloofskennis naar Augustinus’ leer over ‘de bovennatuurlijkheid van het affectieve 
geloofwaardigheidsinzicht dat voor het geloof nodig is’.62 Tot slot richt Schoonenberg de 
aandacht nogmaals op het beeld van de Christus totus en hij benadrukt dat de openbaring 
van God, de onzichtbare Vader, vooral bekend wordt in de mensheid van Christus. 
Vervolgens stelt hij:  
 

‘Doch niet alleen de mens Christus Jezus staat voor den gelovige, maar ook diens Apostelen 
met hun getuigenis, ja het leven der Kerk en mede het leven van zijn eigen geest, en in dit 
alles getuigt de Heilige Geest dat wij kinderen Gods zijn.’ … ‘Zo menen wij dat de 
werkelijkheid van den “Christus totus” reeds als openbarend en getuigend tot de inhoud 
van het geloof behoort. Maar zij is ook de eigenlijke inhoud der openbaring, zij openbaart 
zichzelf. God openbaart zich altijd als een God van mensen. Niet Hij alleen in zijn “essentia 
metaphysica” is de inhoud der oudtestamentische openbaring, maar zijn heilswerk onder de 
mensen, zijn verbond met zijn volk.’63  

 
In deze laatste zinnen klinkt de grondovertuiging van geheel Schoonenbergs oeuvre door. 
Dat God een God van mensen is, waarborgt de continuïteit tussen het Oude en het Nieuwe 
Testament en de gehele kerkelijke traditie. In het Oude Testament wordt in het getuigenis 
van de God die is het getuigenis van het Nieuwe Testament voorbereid. In de Persoon van 
Christus wordt de werkelijkheid openbaar van het getuigenis: God is liefde. Zo verklaart 
Schoonenberg het verbond tussen God en mens, juist ook in zijn eschatologische 
gerichtheid, tot het voorwerp van het geloof.  
In het hoofdstuk aangaande de christologie zal dit nader worden uitgewerkt. Voor nu is het 
van belang te zien dat het Christus totus voor Schoonenberg niet slechts het materieel 
object van het geloof aanduidt, ‘maar ook iets van zijn lumen formale sub quo en daarmee 
van zijn obiectum formale. Dit geloofslicht is niet alleen goddelijk, maar lijkt ons eveneens 
god-menselijk’.64 De openbaring als geschapen werkelijkheid is allereerst verbonden aan de 
mensheid van Christus. Volgens Schoonenberg moet een werkelijkheidsopenbaring 

                                                 
60 Ibid., (manuscript), 238-240. 
61 Ibid., (manuscript), 244. Schoonenberg verwijst naar: Augustinus, Epistula 120; ML 33, 454) 
62 Ibid., (manuscript). 
63 Ibid., (manuscript), 247. (Cursivering AvW.) 
64 Ibid., (manuscript), 252. 
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voorafgaan aan een woordopenbaring. Dit wordt volgens hem duidelijk in de figuur 
Christus Jezus als Middelaar. ‘Het gebeuren der openbaring verloopt niet zozeer als 
verwerkelijking van woorden, maar veeleer als verwoording van werkelijkheid.’65  
De openbaring kent een duidelijk historisch karakter en is in die zin ook afgesloten. Het 
eschaton is reeds immanent in de historie aanwezig en zal slechts in de eindopenbaring 
volledig zichtbaar worden. Vanuit deze gedachte onderschrijft Schoonenberg de leer van de 
Kerk dat de openbaring haar conceptuele afsluiting vindt met de dood van de apostelen. De 
Kerk en haar leergezag kunnen niets toevoegen aan de openbaring, maar dienen haar te 
bewaren en uit te leggen. Wel kan er een ontwikkeling in de formulering van het eens 
geopenbaarde plaatsvinden, maar in dit alles geldt: nihil innovetur nisi quod traditum est.66 
Maar juist ook in deze afgeronde openbaring in de geschiedenis ligt een intuïtief moment. 
In de overlevering bestaat namelijk niet alleen het feit van de openbaring, maar leeft zij 
werkelijk als openbaring voort. Zo ontstaat er een wederzijdse doordringing van 
openbaring, traditie en het tegenwoordige spreken van de Kerk. Deze wederkerigheid blijkt 
nog meer expliciet in het goddelijk geloof zelf dat aan de openbaring beantwoordt en mede 
tot uitdrukking komt in het collectieve bewustzijn van de Kerk en het individuele 
bewustzijn van de gelovige. Schoonenberg meent dan ook met Charlier dat de fides 
ecclesiastica niet buiten de fides divina valt: ‘Daarom behoort tot de inhoud van het geloof 
der Kerk ook de Kerk zelf met haar mysteriën en vooral met haar organen tot overlevering 
van het geopenbaarde’.67 
Een vergelijkbare doordringing van werkelijkheid- en woordopenbaring, van het inductieve 
en deductieve, is vervolgens ook in de wetenschap zichtbaar. Het intuïtieve moment ligt 
hier in de habitus principiorum van de wetenschap besloten, aangezien deze habitus niet 
slechts een conceptueel uitgangspunt kan vormen, maar eveneens het proces van de 
wetenschap begeleidt en doordringt, aldus Schoonenberg. Uitsluitend deductieve 
wetenschap kan evenmin bestaan. Voor de kentheoretische verhouding van theologie en 
geloof betekent dit: ‘Het geloof is als intuïtie voortdurend in de theologie aanwezig, het 
bezielt de theologie, het belichaamt zich in de theologie. De begrippen der openbaring zijn 
een conceptueel uitgangspunt voor de theologische wetenschap, maar de intuïtie van het 
geloof moet haar in geheel haar arbeid begeleiden.’68 Vanuit dit perspectief is ook de vraag 
te beantwoorden of de theologie bovennatuurlijk dan wel natuurlijk van aard is. Deze vraag 
blijkt in zekere zin een vals dilemma te zijn. Schoonenberg houdt vast aan de 
bovennatuurlijkheid van het geloof, maar ook hier spreekt hij van een bepaalde wederzijdse 
doordringing van het bovennatuurlijke en het natuurlijke: ‘De bovennatuurlijkheid van het 
geloof doet zich in heel het bestaan gevoelen, zij staat daarin geworteld als in een rijke 
voedingsbodem en het sap uit de wortels werkt tot in de fijnste twijgen en bladeren’.69  
Zo komt Schoonenberg in zijn conclusie tot de volgende synthese tussen geloof en rede in 
zijn definitie van theologie als geloofsvertolking: ‘de rede die, bezield door het geloof als 
intuïtie en tevens uitgaand van zijn begrippen, haar theologische arbeid verricht, brengt de 
inhoud van dit geloof tot uitdrukking, geeft het geloofde weer met al de middelen die zij 
daartoe bezit, met de techniek van de wetenschap’.70 Hij benadrukt op deze wijze dat het 
geloof nooit door de ratio kan worden opgeheven, omdat het geheim of de mysteries van 
het geloof nooit in absolute zin begrepen kunnen worden. De theoloog hoort meer dan hij 
ziet, hij aanschouwt eerder dan dat hij begrijpt en hooguit vertolkt hij het geheim in plaats 
van dat hij het kan verklaren. ‘Alle arbeid demonstreert hier de goddelijke gave, alle licht 

                                                 
65 Ibid., (manuscript), 256. 
66 Ibid., (manuscript), 258. Dit naar de woorden van paus Stephanus aan Cyprianus, DH. 46. 
67 Ibid., (manuscript), 261. 
68 Ibid., (manuscript), 269. 
69 Ibid., (manuscript), 279. 
70 Ibid., (manuscript), 290. 
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laat tevens de duisternis zien, en alle strijd der theologie is gericht tegen menselijke 
tegenstanders en vóór de overgave aan den God van geheim.’71  
Dit betekent voor de speculatieve theologie dat zij slechts gebruik kan maken van 
begrippen en middentermen in de theologische deductie die door de openbaring en de 
traditie worden gewaarborgd, want alleen op deze wijze bestaat er een zekere mate van 
continuïteit tussen het geloof en de rede. Geloofsvertolking vanuit het perspectief van de 
speculatieve theologie betekent dan ook dat het haar taak is om de waarheden die in haar 
syllogismen niet expliciet worden gedefinieerd in hetzelfde licht te plaatsen als het in de 
theologische conclusie als waarheid gestelde. Zo vormt de speculatieve theologie zich uit 
de bronnen en komt er daar waar nodig ook ruimte voor herziening en hervorming. 
Speculatieve theologie en positieve theologie zijn op dit punt zeer met elkaar verbonden.  
Tegelijkertijd dient de positieve theologie zich in haar vertolking van de bronnen te laten 
leiden door het magisterium. Door deze opvatting wordt de positieve theologie volgens 
Schoonenberg niet beperkt, want elke uitspraak van het kerkelijk leergezag is noodzakelijk 
onvolledig. Schoonenberg wijst erop dat daarom iedere uitspraak geplaatst moet worden in 
het licht van de gehele leer der kerk, de geschiedenis van de theologie en de ontvouwing 
van het dogma naar de Heilige Schrift zelf. Door deze verhouding van positieve en 
speculatieve theologie blijft het metafysisch karakter van de theologie gewaarborgd en 
wordt tegelijk voorkomen dat zij vervalt in een verenging van haar rijkdom door eenzijdige 
verdediging van losstaande definities van waarheden ten opzichte van ketterijen of een 
andere specifieke context. Juist wanneer wordt ingezien dat de rede voortdurend wordt 
doordrongen door het geloof als licht en intuïtie, valt de theologie werkelijk te beschrijven 
als fides quaerens intellectum of als fides in statu scientiae.72 In deze zin staat de 
vernieuwing van de theologie die Schoonenberg voorstaat in continuïteit met de klassieke 
theologie en de gehele traditie van de Kerk. Door theologie echter als geloofsvertolking te 
typeren, tracht hij te benadrukken dat theologen vooral hebben te luisteren voordat zij 
spreken en dat zij blijven luisteren terwijl zij spreken. Letterlijk houdt hij een pleidooi ‘voor 
meer bovennatuurlijkheid, meer passiviteit in de theologie. Dit is een parallel van een 
verschijnsel in de hedendaagse spiritualiteit, welke ook meer aandacht wijdt aan de 
passiviteit, aan de weg van het kind.’73 Volgens hem is deze vernieuwing eveneens van 
betekenis voor de oecumene:  
 

‘Wij blijken in onze conclusies zeer dicht te komen bij de theologische methoden van het 
orthodoxe protestantisme, waarvoor ook dogmatiek immers altijd Schrift-weergave blijft. 
Wij naderen tot deze theologische methode zonder aan een eventuele onderschatting van de 

                                                 
71 Ibid., (manuscript). Schoonenberg zegt hier tevens over het werk van de theoloog; ‘Nooit – althans niet 
als het over mysteries gaat - mag hij dus de natuurlijke verklaring in plaats van de theologie stellen, want dit 
zou impliceren dat het natuurlijk kennen de theologie opheft. “Rationes necessariae”, welke het eerste 
geloofde doen inzien, zijn daarom een volstrekte tegenspraak. En ook de “rationes convenientiae” 
verminderen in genen dele de noodzakelijkheid van het geloof. Wanneer ze genomen worden uit andere 
geheimen dragen ze bij tot de ordening van alle gegevens in één groot mysterie. En wanneer ze uit 
natuurlijke parallellen voortkomen, belichten zij het geheim der “incarnatie” van Gods leven in onze 
wereld. Zo wordt nergens de geloofsinhoud op andere wijze begrijpelijk gemaakt dan juist door de inhoud 
van het geloof klaar voor te stellen en te ordenen.’ 
72 Deze gedachte verwoordt Schoonenberg elders als volgt: ‘Wij stellen ons de verlichtende en stuwende 
werking van het geloof voor op de wijze van een impliciete intuïtie, en zijn habituele aanwezigheid als een 
dieper liggende activiteit. Daarom is het geloof steeds werkzaam in de theologische activiteit, en komt het 
daarin tot begrip en uitspraak van zichzelf. Theologie is “fides quaerens intellectum (sui ipsius)”, “het 
geloof is statu scientiae”. (Dit laatste van M.-D. Chenu. Wij voegden toe: “sui ipsius”, om aan te duiden dat 
de theologie geen inzicht zoekt dat het geloof zelf overbodig maakt, doch een inzicht in de eigen inhoud van 
het geloof, zoals wij dit verderop uitwerken.)’ (Schoonenberg, 'De verhouding tussen theologie en 
wijsbegeerte,' 227.) 
73 Ibid., 303. 
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rede, welke ten grondslag zou kunnen liggen, mee te doen. Welke gevolgen een dergelijke 
“oecumenische” methode voor de vruchtbaarheid van het “oecumenisch gesprek” kan 
hebben, wordt duidelijk voor ieder die zich er rekenschap van geeft dat de meeste 
mislukkingen op dit gebied te wijten zijn aan verschil in de verst verwijderde 
praesupposities, onder welke ongetwijfeld de opvatting over theologie een zeer belangrijke 
is.’74  

 
Uit deze opmerking aan het slot van zijn dissertatie blijkt dat Schoonenberg van meet af aan 
in zijn denken niet alleen de synthese zoekt ten aanzien van vraagstukken en polarisaties 
binnen het antimodernistische denken in de Kerk van Rome, maar dat zijn wijze van 
denken welhaast noodzakelijkerwijze zich uitstrekt tot het geheel der Traditie en de daaruit 
voorkomende tradities. Juist het hernieuwde onderzoek van de bronnen tot op de Schriften 
zelf, tegen de achtergrond van de actualiteit van de eigen context, lijkt als vrucht te hebben 
dat er een toekomst openbreekt waarin nieuwe perspectieven worden geopend waardoor het 
gegeven van de theologie juist als geheim meer helder wordt aanschouwd.75 Schoonenbergs 
visie op theologie als geloofsvertolking brengt de traditie en de geschiedenis in een 
wederkerige relatie met het heden en de toekomst. Daarom zoekt hij ook voortdurend de 
continuïteit met de Kerk als zodanig en het magisterium in het bijzonder, terwijl hij binnen 
de gestelde grenzen een maximum aan ruimte en vrijheid tracht te bewerken voor een 
vernieuwde visie op de verhouding tussen theologie en filosofie waarin nieuwe  
wetenschappelijke methoden geïntegreerd kunnen worden. En dit met als doel om de 
volheid van de waarheid te mogen aanschouwen.76 Deze visie op het bedrijven van 
theologie werkt Schoonenberg gaandeweg steeds meer uit tot wat hij noemt de 
hermeneutiek van het dogma. Als samenvatting van het bovenstaande en als overgang naar 
de volgende paragraaf kan het volgende citaat gelden:  
 

‘Het echte theologiseren vanuit de bronnen voltrekt daarom steeds de overgang van het 
Oude naar het Nieuwe Verbond, een theologiseren dat de Vaders zo vruchtbaar beoefenden 
(ondanks een soms onvruchtbaar opgaan in uitgewerkte allegorieën), waardoor de apostelen 
en nieuwtestamentische schrijvers hun boodschap onder woorden brachten, en dat ontstond 
in het menselijk bewustzijn van onze Heer Jezus Christus zelf. Alvorens dialoog met het 
natuurlijk denken te zijn, zal de theologie moeten zijn: dialoog der beide Testamenten. Maar 
tenslotte zal zij ook het natuurlijke, wijsgerige denken hebben te ontmoeten, zoals zij dit 
met name deed in de Scholastiek. Zij beschouwt vooral de essenties, maar niet zozeer de 
eigenheid van het menselijk existeren. Dit laatste, en vooral de interpersoonlijke 

                                                 
74 Ibid., 303-304. Overigens zij hier opgemerkt dat Schoonenberg in deze tijd voornamelijk een katholiek 
oecumenisme voorstaat. Hij deelt de algemeen aanvaardde mening van de Katholieke Kerk in zijn tijd dat 
de Kerk de volledige waarheid bezit en dat zij die buiten de Kerk dwalen uitgenodigd moeten worden terug 
te keren tot de moederkerk.. Schoonenberg spreekt echter van het tegoed van de ketterijen en schept op deze 
wijze ruimte voor het gesprek met dwalende broeders, opdat de eigen eenzijdigheden worden blootgelegd 
en een dieper verstaan van het eigen geloof wordt bewerkstelligd. In zijn eigen woorden: ‘Wij hebben 
heden van node en de H. Geest vraagt van ons: een katholiek oecumenisme, een beleven van onze 
katholieke waarheid dat haar open ziet om àlle waarheidselementen in zich te redden en te verenigen, een 
oecumenisme dat daarom samenvalt met het Katholicisme zelf.’ (P. Schoonenberg, 'Katholiek 
Oecumenisme,' Katholiek Cultureel Tijdschrift 2e jaargang deel 1 (1946), 125.) 
75 Juist door theologie als geloofsvertolking te definiëren, meent Schoonenberg het geheim van de theologie 
het meeste recht te doen. Elders zegt hij: ‘Aan het einde van een tractaat is er evenveel geheim als in het 
begin. Wij doorschouwen alleen beter wàt het geheim is, en daarmee ook hoe mysterievol het is. Alle licht 
wordt hier ontstoken om het duister zichtbaar te maken. Het mysterie wordt niet “verklaard” of  “opgelost”, 
alleen vertolkt.’ (Schoonenberg, 'De verhouding tussen theologie en wijsbegeerte,' 228.) 
76 In een artikel uit 1946 legt Schoonenberg zelf uit dat de waarheid vraagt om de verenging te boven te 
komen door de ruimte en vrijheid op te eisen. Hij zegt daar onder meer: ‘Wie weet dat zijn kennen beperkt 
is, zal altijd blijven openstaan.’ En ook: ‘In het ware kennen zegeviert de waarheid over de beperktheid en 
worden de grenzen immer opengehouden.’ (P. Schoonenberg, 'De weg der waarheid,' Katholiek Cultureel 
Tijdschrift 2e jaargang deel 1 (1946), 1.) 
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betrekkingen daarin, zal derhalve aan een verdere uitbouw der katholieke theologie grote 
diensten kunnen bewijzen, niet alleen omwille van de actualiteit (het is steeds een taak van 
de theologie om actueel verstaanbaar te blijven), maar bovendien tot haar blijvende 
verrijking, vooral in haar dialoog met het Oude Testament, waarvan toch het “verbond” de 
grondkategorie mag worden genoemd.’77 

8.1.6 Hermeneutiek van het dogma 

Nu inzichtelijk is gemaakt op welke wijze Schoonenberg geloof, theologie en wetenschap 
ziet samenhangen, is het van belang er op te wijzen dat hij deze opvatting tot in zijn laatste 
publicaties is trouw gebleven. Hij heeft zijn vroegste gedachten verfijnd en aangevuld en zo 
trekt hij de lijnen vanuit zijn proefschrift door. In Het avontuur der christologie (1972) stelt 
hij nog pregnanter dat de theologie geen leerstellingen maar het geloof zelf tot onderwerp 
heeft:  

‘Daarvan interpreteert zij [de theologie, AvW] de inhoud, dit geloof verantwoordt zij voor 
zover mogelijk voor het menselijk denken en existeren, daarvan toont zij de zedelijke eisen 
aan, daartoe tracht zij toegangswegen te openen enz. Men kan natuurlijk ook zeggen dat de 
openbaring de bron is van de theologie, dus Gods openbaring in Christus van de christelijke 
theologie. Maar openbaring is ons niet anders toegankelijk dan als in geloof uitgesproken. 
Geloof kan bovendien beter dan openbaring bron van de theologie genoemd worden: omdat 
dan nog duidelijker het geloof van de tijd waarin theologie beoefend wordt, het geloof van 
alle gelovenden uit die tijd, mede ingesloten is.’78 

 
En ook in De Christus ‘van boven’ en de christologie ‘van beneden’ (1991) vindt men 
hetzelfde uitgangspunt als in zijn dissertatie, alleen consequenter doorgevoerd. Hij stelt dat 
alle impliciete intuïtie ook een Gods-intuïtie is en dat het geloof daardoor gedreven wordt. 
Theologie, verstaan als een kennend geloof, en dogma’s, als uitdrukking van geloof, 
trachten een deel van de werkelijkheid te begrijpen, maar zijn tegelijkertijd door deze 
impliciete intuïtie op de gehele werkelijkheid betrokken. Deze totaliteit van de 
werkelijkheid is altijd op God betrokken, die de grond van het bestaan is. Zo kan 
Schoonenberg stellen dat al het begrippelijk denken van beneden af geschiedt en dat vanuit 
deze werkelijkheid en geschiedenis naar God wordt toegedacht, maar dat de implicitiete 
intuïtie zo tegelijkertijd een wederkerigheid bevat. In zijn eigen woorden: ‘Ons begrippelijk 
denken is en blijft een denken van beneden af, maar de in dit denken meegegeven 
metafysica expliciteert het boven-en-beneden-zijn van de intuïtie, waardoor het zich in 
beide richtingen beweegt.’79 
Deze impliciete intuïtie die dus een Gods-intuïtie bevat, vormt de continuïteit in het geheel 
van de traditie en doet het geloof voortdurend openstaan voor de gehele waarheid. De Geest 
voert de gelovige op de weg naar deze volle waarheid en werkt daarbij door het leergezag, 
maar ook in het geheel der Kerk en de schepping als zodanig. Schoonenberg ziet het dogma 
als uitdrukking van het geloof in een historische context, die vaak een deelwaarheid 
benadrukt tegenover bepaalde ketterijen. Vlak na het Tweede Vaticaans Concilie stelt hij: 
 

‘Zoals wij de hele heilsmedeling van God vanuit Jesus Christus in zijn Geest niet mogen 
reserveren tot enkele sacramenten, zo mogen wij ook de waarheidsvinding omtrent God in 
Christus en omtrent ons leven als christen niet tot enkele pauselijke of zelfs conciliaire 
uitspraken beperken. De hele leer over onfeilbare uitspraken moet mijns inziens weer 
teruggelegd worden in de belofte die Jesus in het Johannesevangelie uitspreekt: ‘De Heilige 
Geest zal u op weg voeren naar de gehele waarheid’. Het tweede Vatikaans concilie heeft 
trouwens uitdrukkelijk uitgesproken – wat ook voor het eerste Vaticanum een 

                                                 
77 Schoonenberg, 'De verhouding tussen theologie en wijsbegeerte,' 235-236. 
78 Schoonenberg, 'Het avontuur der christologie,' 324. 
79 Schoonenberg, 'De Christus “van boven” en de christologie “van beneden”,' 6. 
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vooronderstelling was – dat de geloofsgemeenschap der kerk in haar geheel niet dwalen 
kan, wanneer zij in al haar leden tot een bepaald inzicht komt. Ik zou daar aan toe willen 
voegen dat zij evenzeer door de Geest der waarheid geleid wordt in de verstrengeling van 
juiste inzichten en dwalingen. De Geest leidt ons zelfs op de weg wanneer juiste inzichten 
rijpen en daarnaast tegengestelde inzichten zich nog handhaven: eens zullen beide elkaar 
ontmoeten en zal de waarheid naar voren komen.’80 

 
Door het dogma niet als een bovennatuurlijke eeuwige waarheid op te vatten, wordt het 
dogma als zodanig niet ontkracht, maar juist weer verbonden binnen het geheel van het 
geloof dat het uitdrukt en geplaatst binnen de totale waarheid. Elke menselijke uitspraak en 
gebeurtenis loopt het gevaar verzelfstandigd te worden en daarmee te worden losgemaakt 
van de oorspronkelijke wortel of bron. Binnen de zogenoemde conclusietheologie heeft een 
dergelijke verabsolutering van het dogma plaatsgevonden, zo meent Schoonenberg.81  
Het is daarom zaak om het dogma in de geschiedenis terug te plaatsen om het verstaanbaar 
te maken voor de hedendaagse gelovige. Juist vanuit de eenheid van de waarheid kan men 
een evolutie van het dogma aannemen, waarbij duidelijk wordt dat in een evolutionistisch 
proces altijd een selectie uit meerdere mogelijkheden gemaakt wordt die in een bepaalde 
context als adequaat wordt ervaren. Door deze context te verhelderen wordt niet alleen het 
dogma als zodanig in zijn betekenis verstaanbaar, maar komen tegelijkertijd onbenutte 
mogelijkheden aan het licht die het spectrum verbreden. Zo kan bijvoorbeeld ook recht 
gedaan worden aan het waarheidselement in ketterijen, zonder daarmee de ketterij te 
rechtvaardigen. Men hoeft geen scheidsrechter over het verleden te spelen, maar men kan 
wel nieuwe inzichten en ervaringen uit de rijkdom van het verleden delven die in de 
schaduw van het dogma verborgen zijn gebleven om zo ook het dogma in een hernieuwd 
perspectief te plaatsen. Schoonenberg stelt dat ketterijen en dogma’s alle tijdgebonden zijn, 
zoals elk spreken tijdgebonden is. Gods spreken is wel een boodschap voor alle tijden, maar 
dient juist daarom in een bepaalde situatie en tijd gehoord te worden: ‘Evangelie en dogma, 
en alwat ertussen ligt, brengen dus enerzijds openbaring voor alle tijden en zijn anderzijds 
gesitueerd door de tijd van hun ontstaan. Ze zijn niet historisch gesitueerd hoewel ze 
openbaring uitspreken, maar omdat ze openbaring uitspreken.’82  
Ook deze opvattingen worden vanuit de christologie inzichtelijk: zelfs Gods eeuwige 
Woord werd vlees en participeerde in de geschiedenis, en sprak zo in de tijd woorden van 
eeuwig leven. Daarom vraagt volgens Schoonenberg het dogma niet alleen om commentaar 
maar ook om interpretatie. Men kan niet volstaan met dogmageschiedenis alleen, maar men 
heeft ook een hermeneutiek van het dogma nodig. Bij de vertolking is het belangrijk te 
beseffen op welke vragen dogma’s en documenten antwoord geven en dat dogma’s nooit in 
directe zin antwoord kunnen zijn op vragen die toen niet aan de orde waren. De meest 
cruciale hermeneutische vraag is voor Schoonenberg in het verlengde hiervan de vraag naar 
de noodzakelijke vooronderstellingen op basis waarvan een dogma is geformuleerd. Hij 
tracht te onderzoeken welke vooronderstellingen samenhangen met een bepaald 
wereldbeeld en met opvattingen over God en mens die niet strikt tot het dogma behoren. 
Vervolgens is het de vraag of deze vooronderstellingen achterwege gelaten kunnen worden, 

                                                 
80 Schoonenberg, 'Bij Titus Brandsma's "Godsbegrip",' 63. 
81 Cf.: ‚Die Amtskirche kann in ihrem Eifer zuviel Devotion offiziell gemacht haben, zuviel vom römischen 
Recht in ihren Säulen eingemeißelt haben, zuviel die Dogmen dem Glaubenssinn übergeordnet und 
zuwenig beachtet haben, wie viel durch Präzisierungen in den Schatten gedrängt wird und wie sehr 
dogmatische Aussagen, die wahr sind, den falschen Aussagen, die in ihnen bekämpft werden, in 
Blickverengung ähnlich sind. Ist das der Fall, dann kann und muß gerade die Theologie dem vorschnellen 
und übermäßigen Wachstum ein Halt zurufen. Oder mehr positiv, sie muß zu dem inneren und 
ursprünglichen Kern des Glaubens durchzudringen versuchen.’ (Schoonenberg, 'Rückkehr zur 
Vergangenheit: Weg in die Zukunft? - Prolegomena zu einem Entwurf der Theologie,' 294.) 
82 P. Schoonenberg, 'De Nieuwe Katechismus en de dogma’s,' Verbum 34 (1967), 11. 



8. P.J.A.M. Schoonenberg: Fides quaerens intellectum Christi 
 

   

591 

zonder dat het dogma zijn oorspronkelijke zin verliest. Zo zoekt Schoonenberg zich een 
weg tussen een conservatieve of zelfs fundamentalistische omgang met het dogma en een 
vrijzinnige positie die aan het dogma geheel voorbij gaat. 
In meerdere publicaties heeft Schoonenberg richtlijnen opgesteld voor een hermeneutiek 
van het dogma. In het bijzonder kan worden verwezen naar de artikelen Feit en Gebeuren 
en Geschichtlichkeit und Interpretation des Dogmas. Zijn hermeneutische beginselen heeft 
hij vooral ontworpen in zijn beschouwingen van de Bijbelse protologie en de kerkelijke 
erfzondeleer, waarbij hij zich nauw door het werk van Rahner heeft laten beïnvloeden. 
Maar los van deze concrete inhoud zullen hier de methodische inzichten worden 
weergegeven. 
In het eerstgenoemde artikel stelt Schoonenberg dat er een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen een historisch feit en tussen een gebeuren dat niet direct door historisch 
onderzoek bewijsbaar is. Zogenoemde conservatieven dienen niet ieder gebeuren als 
historisch feit aan te merken, laat staan het bewijs hiervoor zomaar in het geloof te leggen. 
Het geloof maakt namelijk geen historische feiten, maar kan ze hooguit opnemen. 
‘Progressieven’ op hun beurt moeten niet elk heilsgebeuren verwerpen wanneer daarvoor 
onvoldoende steun lijkt te zijn vanuit de historische feiten. Schoonenberg wil uitgaan van 
de heilsgeschiedenis, waarin het verleden doorwerkt in het heden en in de geschiedenis van 
ieder mens. De hermeneutiek die hij voorstaat, begint consequent met de heilsboodschap en 
het heilsgebeuren en pas van daaruit kunnen vragen gesteld worden omtrent historische 
feiten. Er dient een continue wisselwerking tussen Schrift en traditie te bestaan, waardoor 
een wederzijdse bevruchting vanuit het kerygma ontstaat. De wetenschappelijkheid van de 
theologie staat of valt niet zozeer met een eenzijdige claim op historiciteit, maar de 
theologie is wetenschappelijk vanuit het kerygma.83  
In Geschichtlichkeit und Interpretation des Dogmas definieert Schoonenberg het dogma als 
een in een leerstelling vervatte geloofsuitspraak die door het leergezag als afweer tegen 
ketterijen wordt benut. Als zodanig vormen de dogma’s de verdedigingslinie van het 
geloof. Met het Tweede Vaticaans Concilie benadrukt hij dat het leerambt het dogma 
gelovig ontvangt en dat mede vanuit het geloof van het geheel der kerk en de koinonia van 
het Godsvolk. Binnen deze gemeenschap dient de interpretatie van het dogma plaats te 
vinden, want als men trouw wil blijven aan de traditie, dan kan men volgens Schoonenberg 
het verleden niet eenvoudigweg herhalen. Daarom moet allereerst gezocht worden naar het 
eigene van iedere tekst, waarbij vervolgens bezien moet worden in hoeverre de vorm en de 
beelden noodzakelijk zijn voor de eigenlijke betekenis. Daarbij dient men in het oog te 
houden wat een dogma positief stelt, in plaats van het als wet te gebruiken en te bezien wat 
het ontkent. Dogma’s vormen veeleer een canon voor het geloof dan een wetboek, aldus 
Schoonenberg. Dit vraagt zijns inziens om een andere geesteshouding van het leergezag 
dan van waaruit het veelal opereert. Pregnant verwoordt Schoonenberg dit in zijn evaluatie 
van Lumen Gentium:  
 

‘Wij zullen met name moeten leren, het herderlijk en priesterlijk ambt als een genadegave 
Gods aan héél de Kerk aan te bieden, hetgeen wel een diepe bekering van autoriteit tot 
diakonie moet meebrengen. Ook het primaat, de bevestigingsopdracht en –volmacht, van de 
paus zal in het bisschoppencollege meer genadevol kunnen functioneren, en heel het ambt 
zal dit doen in de broedergemeenschap van het volk Gods.’84 

                                                 
83 Cf.: P. Schoonenberg, 'Feit en gebeuren,' Tijdschrift voor Theologie 8 (1968), 22-43. Elders zegt 
Schoonenberg: ‘Het lijkt ons ook een miskenning van de wetenschappelijkheid der theologie, wanneer naast 
de “wetenschappelijke” nog een “kerygmatische theologie” wordt geponeerd, een noodoplossing welke 
vóór de laatste wereldoorlog in de Duitse landen ingang vond. Dan immers wordt ontkend dat de theologie 
juist door haar wetenschappelijkheid de verkondiging heeft te dienen. (Schoonenberg, 'De verhouding 
tussen theologie en wijsbegeerte,' 229-230.) 
84 P. Schoonenberg, 'De Kerk ervaart zichzelf,' Verbum 33 (1966), 19. 
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Wanneer men zo het dogma interpreteert in het geheel der traditie en in het licht van het 
Bijbels kerygma, komt heel de rijkdom van de openbaring naar voren, waarbinnen de 
dogma’s bepaalde hoofdmomenten vertolken. Vanuit het kerygma is vervolgens een 
hiërarchie van waarheden te onderscheiden, omdat bepaalde dogma’s dichter bij de 
kernboodschap staan en andere meer tot de periferie behoren. Voor alle dogma’s blijft 
echter gelden dat ze historisch bepaald zijn en dat deze historiciteit niet met een beroep op 
de onfeilbaarheid van het dogma kan worden opgeheven. Eerder omgekeerd stelt 
Schoonenberg dat de onfeilbaarheid van het dogma gegarandeerd wordt doordat het 
opgenomen is in het geheel van de waarheid: ‚Die Unfehlbarkeit der einzelnen Dogmen 
liegt in ihnen selbst, insoweit sie in ein Ganzes aufgenommen sind. Dieses Ganze, das sei 
noch einmal betont, ist ein werdendes Ganzes.’85  
God en mens kunnen ook wat betreft de interpretatie van het dogma niet tegen elkaar 
worden uitgespeeld, als waren zij concurrenten. Het dogma kan in het licht van vroegere of 
latere uitspraken en inzichten aangevuld en zonodig gecorrigeerd worden. Vanuit 
Schoonenbergs geschiedenisbegrip is dit noodzakelijk om tot een hedendaagse vertolking 
van het dogma te komen. Hij zegt:  
 

‘Werden Welt und Mensch mit ihrer eigenen Tätigkeit gleichzeitig evolutiv bzw. 
Geschichtlich gesehen, wird das vor allem unsere Auffassung von Gnade, (Erb-) Sünde, 
Erlösung und Sakrament beeinflussen. In die Formulierung vieler Dogmen ist eine 
Theologie wirksam, in der – noch mehr als im ätiologischen Denken der Schrift – der 
Beginn schon das ganze Wezen der Dinge und Menschen bestimmt. Entwicklung und 
Geschichte sind in solch einem Denken nur akzidentelle Modifikationen, während sie für 
unser heutiges Denken das Wesen der Dinge ausmachen, vor allem das der Person, die sich 
immer selbst nach eigenem Entwurf aufbaut. In einem solchen Denken hat der Beginn der 
menschlichen Art und sogar der menschlichen Heilsgeschichte viel weniger Bedeutung als 
in der biblischen Paradieserzählung und in der Theologie über die „ursprüngliche 
Gerechtigkeit“; und diese Bedeutung wird durch die Wahrscheinlichkeit eines 
polygenetischen Ursprungs der Menschheit weiter verringert.’86  

 
Schoonenberg meent dat men moet erkennen dat de traditie altijd een proces en een 
pluriforme beweging is geweest, zeker ook in de tijd van het Nieuwe Testament en de 
Vroege Kerk en dat de vorming van het dogma een voortdurende geschiedenis doormaakt. 
Daarom is het volgens hem echter eveneens onmogelijk en onwenselijk om het dogma af te 
schaffen. Het blijft zijn functie houden doordat het de bedding van het geloof aangeeft. En 
tegelijkertijd leert zijn geschiedenis dat men zich moet hoeden voor eenzijdigheden en 
verengingen. Het dogma kan nooit verabsoluteerd geïsoleerd of worden, maar zal altijd in 
dienst van het geloof moeten staan. Vanuit deze gedachte meent Schoonenberg dat de 
vroegere anathema’s opgeheven moeten worden. Door middel van de dialoog acht hij dit 
mogelijk. Juist het anathema heeft vaak een polariserende werking en weerhoudt de kerk 
ervan om de volle waarheid te zoeken en te vinden. Ook het anathema kent een specifieke 
context en maakt geschiedenis door en vertolkt een eigen waarheidselement. Tevens meent 
Schoonenberg dat de eerste eeuwen door een grotere variatie aan symbola en polemische 
geloofsregels wordt gekenmerkt dan de tijd van de grote oecumenische concilies:  
 

‘Maar met de grote concilies en het beroep op de ‘vaders’ groeit ook de nauwkeurigheid en 
de eenvormigheid van de formuleringen. De 6e eeuw laat al hoogtepunten van deze 
ontwikkeling zien: het tweede concilie van Constantinopel put zich uit in lange en 

                                                 
85 P. Schoonenberg, 'Geschichtlichkeit und Interpretation des Dogmas,' in: Die Interpretation des Dogmas, 
red. P. Schoonenberg (Düsseldorf: Patmos-Verlag, 1969), 95. 
86 Ibid., 99-101. 
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gedetailleerde veroordelingen en het wordt geflankeerd door een byzantijnse synode tegen 
allerlei origenistische leerpunten en, een eeuw later, door een romeinse synode die alle 
ketterijen tot dan toe formuleert en afwijst.’87 

 
In de eerste twee eeuwen waren kerkleraars volgens Schoonenberg de ‘charismatische 
bedienaren van doopkatechese’ en predikers die de verkondiging in de liturgie verzorgden, 
alsmede de apologeten. Maar meer en meer komen gemeenten onder leiding van een 
bisschop en enige presbyters te staan, waardoor het afzonderlijke leraarsambt vrijwel 
verdwijnt. Pas vanaf de dertiende eeuw, wanneer het episcopaat in verval is geraakt, komt 
met de opkomst van de bedelorden de universitaire theologiebeoefening in zwang die niet 
direct met de kerkelijke hiërarchie is verbonden. Toch brengen deze theologen geen keer in 
de tendens tot precieze definiëring van geloofsformules. In de scholastiek ontwikkelt zich 
onder invloed van het aristotelisme juist de neiging om de theologie steeds meer vanuit 
sluitredenen op te bouwen. Schoonenberg stelt vast:  
 

‘Maar zowel de formuleringsdrift van de voorafgaande kerkelijke leer als het aristotelisch 
ideaal van een uit de oorzaken concluderende wetenschap, maken de middeleeuwse 
theoloog tot een brenger van bindende uitspraken: “respondeo dicendum quod”. Hij is niet 
meer de katecheet of de apologeet van de eerste eeuwen, hij is veeleer de rechter in 
geloofszaken.’88 

 
Vanaf het conclie van Trente neemt de kerkelijke hiërarchie de macht weer steviger in 
handen, ook inzake de geloofsleer. Schoonenberg meent dat vanaf deze tijd de sacra 
doctrina als scientia een eigen weg is gaan bewandelen, waarmee de basis is gelegd voor de 
conflictueuze verhouding tussen theologie en leergezag in de negentiende en twintigste 
eeuw, welke door het Eerste Vaticaans Concilie en de antimodernismestrijd nog eens zeer 
is versterkt. Schoonenberg refereert aan een uitspraak uit Dei Filius, de Dogmatische 
Constitutie over het Katholieke Geloof van het Eerste Vaticaans Concilie waarin wordt 
gesteld dat een ieder die een andere betekenis toekent aan de kerkelijke dogma’s dan de 
kerk, uitgesloten dient te worden.89 Desondanks heeft de theologie zich niet altijd 
bevestigend achter het leergezag geschaard:  
 

‘Maar de theologie heeft zich ook tot een instantie ontwikkeld die de formuleringen 
kritiseert, vooral in de hermeneutische fase, reeds begonnen in de modernistische crisis 
maar tot haar hoogtepunt geraakt sinds de tweede wereldoorlog. Wij leven nu in een 
conflict van competenties, maar het duidelijkst in een conflict over de uitleg van 
leeruitspraken.’90 

 
Schoonenberg suggereert dat juist met het oog op de zin van het dogma het nodig kan zijn 
om tot een herformulering van de klassieke uitspraken te komen, deze aan te vullen en ze in 
een bredere context te plaatsen. Het dogma heeft eerder als richtsnoer te dienen voor het 
hedendaagse zoeken naar antwoorden op actuele geloofsvragen, dan als rechter te fungeren. 
Het is de winst van het Tweede Vaticaans Concilie dat de historiciteit van kerkelijke 
uitspraken officieel is vastgelegd. Daarmee lijkt de ruimte te zijn geschapen om de vroegere 
conclusies kritisch te bevragen en te actualiseren. Toch blijkt in de praktijk dat de dogma’s 
als verabsoluteerde axiomata worden verdedigd. Schoonenberg meent dat het de roeping 
van de kerk is om de volledige waarheid te zoeken en pleit daarom voor een constructief-

                                                 
87 Schoonenberg, 'Roeping, vrijheid en onvrijheid van de theoloog,' 7. 
88 Ibid., 8. 
89 Cf.: ‘Als iemand zegt dat het mogelijk is dat aan de door de kerk voorgehouden dogma’s eens 
overeenkomstig de vooruitgang van de wetenschap een andere zin moet worden toegekend dan die welke de 
kerk verstaan heeft en verstaat, hij zij uitgesloten. (DS 3043)’ (Ibid., 12.) 
90 Ibid., 11. 
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kritische doordenking van de kerkleer en daarmee voor ook een zekere vrijheid voor de 
theoloog tegenover het leergezag. Hij stelt:  
 

‘Ik zeg niet dat hedendaagse theologen, allereerst ik zelf, altijd op de juiste wijze het 
ontstaan van dogma’s bekritiseerd hebben en ik sluit geenszins uit dat het kerkelijk 
leergezag hen daarin kan terechtwijzen. Ik zeg ook niet dat dogma’s alleen vanuit meer 
oorspronkelijke gegevens, bijvoorbeeld de getuigenissen van de evangeliën, te interpreteren 
zijn. Ik neem wel degelijk aan dat bijvoorbeeld Nicea en Chalcedon de evangeliën 
interpreteren, maar ik voeg eraan toe dat ook de evangeliën Nicea en Chalcedon 
interpreteren, zodat de theoloog te vragen heeft, welke weg, en eventueel welke zijwegen, er 
liggen tussen het Nieuwe Testament en de concilies.’91 

 
Het gaat Schoonenberg om de levende traditie van de kerk. De theoloog kan volgens hem 
door onderzoek naar de Bijbel en heel de geschiedenis van de kerkelijke traditie 
geschiedenis en de toekomst ontsluiten. Dat vraagt echter om meer dan het reproduceren 
van oude geloofsformules, of zelfs van het zoeken naar nieuwe begrippen.  
 

‘Naar het verleden toe en naar de toekomst toe gaat het uiteindelijk niet om speculatie, maar 
om contemplatie. Deel hebben aan de schouwing en ervaring in het verleden opent de weg 
naar nieuwe inzichten en uitzichten. De conclusies uit een analyse van de door Chalcedon 
gebezigde begrippen zullen mager blijven, maar het beleven van de botsing tussen 
Alexandrijnen en Antiochenen kan ons openen het mysterie van Christus, dat alle begrip te 
boven gaat.’92 
 

Schoonenberg beroept zich op zowel M.-D. Chenu als Thomas die stellen dat het geloof 
niet zozeer ligt vervat in de formule, alswel in de werkelijkheid waarin de 
tegenwoordigheid van God ligt uitgedrukt.93 De bekleders van het leergezag en de 
theologen zouden volgens Schoonenberg vanuit de gelovige contemplatie van Gods 
werkelijkheid elkaar veel dichter kunnen naderen om het geheel der kerk werkelijk 
dienstbaar te zijn. 
In De Geest, het Woord en de Zoon vat Schoonenberg al deze motieven samen in een 
methode die hij de post-exegetische eenheidslezing noemt. Hij pleit ervoor om de teksten 
van de Bijbel en de traditie te lezen als wederzijds commentaar. De teksten van het Oude en 
het Nieuwe Testament zijn als commentaar op elkaar te lezen, net zoals dat het geval is bij 
Paulus en de evangeliën en de kerkvaders en de Schrift. Op deze wijze valt vanuit de 
pluriformiteit te ontdekken wie Jezus is, wie God is en wie de mens zelf is; hetzij in 
theologische taal, hetzij in woordeloze contemplatie. Deze post-exegetische eenheidslezing 
gaat niet terug op de pre-exegetische naïeve eenheidslezing, maar wordt gekenmerkt door 
de term ressourcement, herbronning: 
 

 ‘Daarmee wordt niet bedoeld een teruggaan naar de bronnen met uitsluiting van wat daarna 
komt. Het is veeleer een poging, de bron als bron weer levend te laten worden in onze kijk 
op wat eruit is voortgevloeid. Met betrekking tot de Schrift en de vroegste traditie komt de 
herbronning neer op een wederkerig commentaar niet alleen van schriftgeleerden op elkaar, 
maar ook van lagen in de traditie.’94  

                                                 
91 Ibid., 21. 
92 Ibid., 23-24. 
93 Cf.: ‘Thomas van Aquino had dit al tevoren gezegd in de simpele vaststelling: “de geloofsact vindt haar 
eindpunt niet in de formule maar in de werkelijkheid”. In de gnoseologische terminologie van De Petter 
kunnen we zeggen dat het geloof een impliciete intuïtie heeft en dat het de taak van de theoloog is, de 
geloofsuitspraken te openen naar die intuïtie toe. Of in Rahners woorden: de formules te transcenderen, juist 
omdat ze waar zijn.’ (Ibid., 24.) 
94 Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen over Geest-christologie, 
logos-christologie en drieëenheidsleer, 94. Elders licht Schoonenberg deze methode als volgt toe: ‘Het is 
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Deze methode past hij in genoemd werk concreet toe op de christologie, waarbij hij de 
klassiek geworden incarnatiechristologie aanvult vanuit andere typen christologie die in het 
Nieuwe Testament eveneens aanwezig zijn, maar die in de Westerse theologie niet tot 
ontplooiing zijn gebracht of slechts in de marge door enkele denkers zijn bewaard en 
ontwikkeld. ‘In vaktermen uitgedrukt: wij vullen de aan Johannes ontsprongen en klassiek 
geworden incarnatie- of afdalings-christologie aan met een adoptie- of 
verhogingschristologie, die opstijgend is. Ik vestig er de aandacht op, dat hiermee de 
neerdalings-christologie niet wordt ontkend; zij wordt aangevuld.’95 In het nu volgende zal 
Schoonenbergs herijking van de klassieke erfzondeleer en de christologie door herbronning 
worden uiteengezet. 

8.2 Delven uit oude schatten 

8.2.1 De erfzonde gesitueerd 

Zoals hierboven is gezegd, heeft Schoonenberg zijn doordenking van de erfzondeleer als 
een eerste proeve beschouwd om de dogma’s in dialoog te brengen met de Schrift en het 
geheel der traditie. Op deze plaats gaat het niet zozeer om een inhoudelijke weergave van 
zijn herijking van de erfzondeleer, als wel om de wijze waarop Schoonenberg omgaat met 
de kerkleer in relatie tot Schrift en traditie en dan in het bijzonder om zijn gebruik van de 
bronnen van de Vroege Kerk. Centraal staat vooral het vierde deel van het Geloof van ons 
doopsel en het artikel De mens in de zonde. In beide publicaties stelt Schoonenberg de 
vraag naar de plaats van de erfzonde in de patristieke traditie en de beantwoording is op 
beide plaatsen vrijwel gelijk, soms zelfs woordelijk. Daarom volgt hier een gecombineerde 
weergave. De problematisering van de erfzondeleer hangt niet alleen samen met de jongste 
inzichten van de antrolopogie en de psychologie, maar ook met de moderne inzichten in de 
evolutie van mens en natuur. Schoonenberg zegt over de hominisatie het volgende: ‘Dat het 
bestaande menselijk geslacht van één paar afstamt is niet onmogelijk maar ook niet 
waarschijnlijk, en de studie van Schrift, kerkvaders en concilies stelt ons voor de vraag, in 

                                                                                                                            
een grondtrek van de theologische vernieuwing die wij heden beleven, dat men dergelijke verengingen wil 
overwinnen door een “herbronning”, die niet een occasioneel putten uit de bronnen is, maar een tot gelding 
brengen van heel hun volheid. Dit volgens de omschrijving die Charles Péguy gaf van het door hem 
ingevoerde woord “ressourcement”: “le rappel d’une tradition moins parfaite à une tradition plus parfaite”. 
Het mag daarbij in de theologie nooit onze bedoeling zijn om een exclusief biblisme te propageren – ook 
dat zou weer een verenging en een eenzijdigheid zijn -, maar om de latere kerkelijke uitspraken en 
theologische visies in het wijder geheel van de Schrift terug te leggen, en omgekeerd dit geheel der Schrift 
in zijn volle omvang te hernemen op het niveau van de latere explicitatie.’ (P. Schoonenberg, 'Christus en 
de Vader,' Nederlandsche Katholieke Stemmen - Maandtijdschrift voor theologie en zielzorg 54 (1958), 
260.) 
95 Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen over Geest-christologie, 
logos-christologie en drieëenheidsleer, 95. Schoonenberg geeft tevens een voorbeeld van meer 
soteriologische aard: ‘Onze westerse theologie heeft in haar interpretatie van Jezus’ kruisdood de 
evangeliën links laten liggen. Zij heeft de weg van Paulus bewandeld en is daarbij veel verder gegaan dan 
hijzelf. Zij heeft allerlei implicaties van het begrip “vrijkoop” uitgeprobeerd, tot en met een aan de duivel te 
betalen prijs en is daarna overgegaan op Anselmus’ theorie van de plaatsvervangende genoegdoening, 
weldra ook tot die van een plaatsvervangend ondergaan van de straf der zonde. Een samenlezen van wat én 
Paulus én de evangeliën over Jezus’ kruisdood zeggen en suggereren, kan aantonen dat de anselmiaanse 
visie op zijn minst eenzijdig is.’ (Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische 
overdenkingen over Geest-christologie, logos-christologie en drieëenheidsleer, 91.) Deze kritiek op de 
Anselmiaanse verzoeningstheologie is op meerdere plaatsen in zijn werk te vinden, zo ook dus in deze 
laatste grote publicatie. Zij lijkt in haar juridische aspecten de tegenhanger te zijn van de wijze waarop 
Schoonenberg zelf de verhouding tussen God en mens ziet als zijnde niet concurrerend, maar gedragen door 
de liefde en het verbond. 
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hoeverre het biologisch monogenisme onder de geloofsaffirmatie valt of eenvoudigweg als 
veronderstelling is mee-uitgesproken.’96  
Volgens Schoonenberg wordt in de eerste eeuw nog geen onderscheid gemaakt tussen 
persoonlijke zonde en erfzonde. In het midden van de tweede eeuw constateert hij echter 
een verschuiving die samenhangt met de dooppraktijk. Irenaeus lijkt de bediening van de 
doop aan kleine kinderen te kennen, welke zeker bij Justinus geschiedt tot vergeving van 
zonden.97 Schoonenberg onderzoekt tevens Tertullianus’ geschrift De baptismo en een brief 
van Cyprianus. Tevens citeert hij Origenes welke de doop aan kinderen zegt te leren 
volgens de overlevering van de apostelen.98 Hij wijst erop dat de Latijnse en Griekse 
kerkvaders verschillen in hun exegese van Romeinen 5, 12, waarbij de Grieken niet spreken 
over een zondigen in Adam, hoewel Irenaeus en Origenes wel met deze gedachte bekend 
zijn. Gewoonlijk interpreteren de Griekse kerkvaders de woorden van Paulus dat ‘allen 
hebben gezondigd’ als persoonlijke zonde en niet als erfzonde.  
Bij Cyrillus van Alexandrië lijkt de gedachte van een soort erfzonde wel aanwezig, net als 
bij patriarch Gennadius van Konstantinopel (5e eeuw) en dan vooral als een zondige 
toestand waarin de mens wordt geboren.99 Als derde karakteristiek van de Griekse exegese 
noemt Schoonenberg de belangstelling voor de dood en de sterfelijkheid die de mens sinds 
Adam kenmerkt.100 Er is volgens hem eerder sprake van een erfdood dan van erfzonde in de 
Griekse voorstelling, waarbij dood en zondigheid wel duidelijk met elkaar in verband staan. 
Zo spreekt Marcus Eremita over de dood van de mens sinds Adam als een vervreemding 
van God.101 De verbondenheid tussen dood en de persoonlijke zonde in de Griekse exegese 
stemt volgens Schoonenberg overeen met zijn eigen exegese van Romeinen 5. Deze visie 
wordt onder andere uitgedragen door Diodorus van Tarsus en Theodoretus van Cyprus.102 
Schoonenberg besluit: ‘Over het algemeen lezen dus de Griekse Vaders in Rom 5, 12 
eerder een erfdood, zij het dat deze een zonde-dood is; volgens hen wordt deze pas 
verwerkelijkt, althans ten volle verwerkelijkt, in hen die ook persoonlijk Adam in de zonde 
navolgen.’103  
De Latijnse kerkvaders volgen een andere exegese, zeker sinds Augustinus.104 
Vermoedelijk is de vertaling van Romeinen 5,12 dat allen in Adam gezondigd hebben, 
afkomstig van Ambrosiaster.105 Deze wijkt echter in zijn verdere interpretatie niet af van de 

                                                 
96 Schoonenberg, 'Roeping, vrijheid en onvrijheid van de theoloog,' 22. De klassieke erfzondeleer is geheel 
verbonden met de idee van het monogenisme, dat namelijk de gehele mensheid voortkomt uit Adam en 
Eva. 
97 Schoonenberg verwijst naar Irenaeus Adversus Haereses, 2, 22, 4; MG 7, 784. Bij de vermelding van 
Justinus verwijst hij naar Denzinger 3. (Schoonenberg, De macht der zonde, 117.). 
98 Tertullianus, De baptismo 18; ML 1, 1221. Cyprianus, Epistola synodica 5; ML 13, 1018. Origenes, In 
Romanos commentarii 5, 9; MG 14, 1047.  (Ibid., 117-118.) 
99 Cyrillus, In Rom. V. 12; MG 74, 784 en 789. Gennadius, Fragm. In Rom. V. 13; MG 85, 1672. (Ibid., 
119-120.) 
100 Schoonenberg onderbouwt dit punt met verwijzingen naar Origenes, In Rom. Comm.V,1; MG14, 1009/ 
idem: V, 4; MG 14, 1029; Chrysostomus, Hom. In ep. Ad Rom. 10, 1; MG 60, 474; idem: 10, 3; MG 60, 
477. En ook: Origenes, In Johannem XX, 31,33; MG 14, 665.672). (Ibid., 120-121.) 
101 Marcus Eremita, Over het doopsel, MG 65, 1017. (Ibid., 121.) 
102 Diodorus van Tarsus, Cramer: Catena 48 en Theodoretus van Cyprus, interpretatio ep. Ad Rom. V. 12; 
MG 82, 100. (Ibid.) 
103 Ibid., 122. 
104 Schoonenberg merkt op: ‘Gelijk op andere gebieden – denk b.v. aan de leer der Allerheiligste 
Drieëenheid – heeft Sint-Augustinus sterk deze eigen weg van het westen bepaald (een reden waarom het 
gewenst is hem te volgen, maar tevens zich aan een te uitsluitende invloed van hem te ontrekken).’ (Ibid.) 
105 Schoonenberg citeert: ‘Het is derhalve duidelijk dat allen in Adam gezondigd hebben als op een kluit 
(quasi in massa); hijzelf immers is door de zonde verdorven, allen die hij voortgebracht heeft zijn onder de 
zonde geboren. Uit hem derhalve zijn allen zondaars, want uit hemzelf zijn wij allen’ (Comm. In ep. Ad 
Rom V, 12; ML 17, 92). Ambrosiaster maakt echter ook het onderscheid tussen persoonlijke zonde en 
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Grieken. Augustinus zal in zijn bestrijding van Pelagius Romeinen 5 geheel vanuit het 
perspectief van de erfzonde exegetiseren. Pelagius schrijft in zijn brief aan Demetrias dat de 
mens een vrije wil heeft, waarmee hij kan kiezen tussen het goede en het kwade. Christenen 
kunnen door het voorbeeld van Christus tot volmaaktheid komen, waar heidenen eerder 
geneigd zijn het slechte voorbeeld van Adam te volgen. Pelagius leert dus noch de 
erfzonde, noch de erfdood, maar rekent slechts met de persoonlijke zonden, aldus 
Schoonenberg.106 De leer van Pelagius wordt verder vertolkt door zijn geestverwanten 
Caelestius en Julianus, welke door Augustinus worden bestreden in diens werken De gestis 
Pelagii en De peccato originali en De haeresibus als ook in Marius Mercators Liber 
subnotationum in verba Juliani.  
Waar tot dan toe wel de verlossing van zonde en dood, maar niet de erfzonde expliciet was 
beleden, ziet Schoonenberg een verschuiving ontstaan door de pelagiaanse ontkenning van 
de directe noodzaak tot verlossing en wedergeboorte in Christus en in het verlengde 
daarvan van de kinderdoop. Deze ontkenning roept een sterkere reactie op, die met name 
door Augustinus wordt geformuleerd. Augustinus heeft vanuit zijn persoonlijke 
geschiedenis duidelijk de noodzaak van de genade leren erkennen en de eigen zwakheid 
tegenover de begeerte ervaren, zo zet Schoonenberg uiteen onder verwijzing naar 
Augustinus’ Confessiones. Augustinus ziet vanuit zijn exegese van Romeinen 5 de ene 
zonde van Adam overgaan op heel de mensheid en schetst zo de leer van de erfzonde die 
het uitgangspunt zal worden van de latere scholastieke traditie. Adam wordt voor hem de 
zondige mens bij uitstek die niet alleen zondaar is geworden, maar die ook uitsluitend 
zondaars voortbrengt.107 Daarom is een ieder aangewezen op de doop, die dan wel niet het 
kwaad en de menselijke zwakheid wegneemt, maar wel de zonde.108 En terwijl de 
Pelagianen meenden dat wanneer een kind ongedoopt stierf dit het eeuwige leven zou 
verwerven, verwijst Augustinus het naar het voorgeborchte.109 Schoonenberg meent 
Augustinus’ erfzondeleer vervolgens te kunnen samenvatten met een citaat uit diens 
Enchiridion:  
 

‘Na zijn zonde balling geworden, heeft de eerste mens ook zijn nageslacht, dat hij door zijn 
zonde in zichzelf als in de wortel vergiftigd had, met zich meegetrokken in de dood en de 
veroordeling. Zo moesten alle nakomelingen die uit hem en zijn gezellin, het werktuig 
zijner zonde en met hem mede veroordeeld, door de vleselijke begeerlijkheid, die zelf straf 
der ongehoorzaamheid is, de erfzonde belopen. Daardoor worden zij langs dwalingen en 
smarten van allerlei soort getrokken tot de laatste straf zonder einde, tezamen met de 
gevallen engelen, hun verleiders, hun meesters en hun gezellen in het ongeluk. Zo is de 

                                                                                                                            
erfzonde en verbindt dit aan het verschil tussen een lichamelijke dood voor allen en een eeuwige dood voor 
hen die Adam in hun persoonlijke zonde navolgen. (Comm. In ep. Ad Rom V, 12; ML 17, 97). (Ibid., 123.). 
106 Pelagius, Ad Demetriadem 3; ML 30, 18; 33; 1101. Ook verwijst Schoonenberg naar Pelagius’ 
commentaar op de Romeinenbrief, hetwelk eerst werd beschouws als een werk van Hieronymus (ML 30, 
645-902) of van Primasius (ML 18, 413-686), maar dat door A. Souter gereconstrueerd is als zijnde van de 
hand van Pelagius; Souter, A., Pelagius’ Expositions of thirteen Epistles of St. Paul, II: Text and Apparatus 
Criticus, University Press, Cambridge 1926. (Ibid., 124.). 
107 Schoonenberg verwijst naar: Augustinus, De Gen.ad litt. VIII, 12,25; PL 34, 383, Opus imperfecta 
contra Julianum III, 57; PL 45, 1275,  De nuptiis et concupiscentia II, 34, 57; PL 44,471. (P. 
Schoonenberg, 'De mens in de zonde,' in: Mysterium Salutus - dogmatiek in heilshistorisch perspectief. 
Deel VIII De zondige mens tot heil geroepen (Hilversum: Paul Brand, 1968), 90.) 
108 Augustinus, Contra Julianum pelagianum VI, 16,49; PL 44, 850, Retract. I, 15,2; PL 32, 609. (Ibid., 91.) 
109 Schoonenberg verwijst naar: Augustinus, Opus imperfecta contra Julianum III 199; ML 45, 1333, 
Contra Julianum pelagianum VI 3, 6; ML 44, 824, De peccatorum meritis et remissione I 28, 55; ML 44, 
140v, Enchiridion 93, ML 40, 275. (Schoonenberg, De macht der zonde, 131.). En later in hetzelfde 
verband ook naar Augustinus, Epistola 166; ML 33, 727 en naar Gregorius de Grote, Moralia XIII 44; ML 
75, 1038, waar de gedachte aan een voorgeborchte of limbus wordt geuit, waar de ongedoopte kinderen 
zouden verblijven. 
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zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en is deze dood op alle mensen 
overgegaan door degene door wie allen gezondigd hebben.’110  

 
Met de formulering van zijn erfzondeleer vormt Augustinus enerzijds een eindpunt in het 
denken van de Vroege Kerk over de zonde en anderzijds betekent het het beginpunt binnen 
het theologisch denken van het Westen. De concilies van Carthago (411) en Mileve (416) 
en met name de canones van Carthago (418) formuleren de erfzondeleer van Augustinus in 
breder verband, welke door de pausen Innocentius I en Zosimus tot kerkleer worden 
bekrachtigd.111 Tevens wordt de leer omtrent de kinderdoop nu in verband met de erfzonde 
aangescherpt. Het tweede concilie van Orange (529) preciseert de erfzondeleer en tekent 
haar als onvrijheid en dood van de ziel. Schoonenberg schetst vervolgens de ontwikkeling 
van de erfzondeleer in kerkelijke uitspraken in de middeleeuwen, om uiteindelijk te wijzen 
op haar bekrachtiging door het concilie van Trente.  
Na dit onderzoek naar de ontwikkeling van het dogma van de erfzonde vanuit de bronnen, 
komt Schoonenberg tot een theologische bezinning. Zowel vanuit het bronnenonderzoek als 
vanuit de moderne problematiek meent hij dat daarvoor de ruimte wordt geschapen. Hij 
komt tot de volgende vragen:  
 

‘Zo dringt zich b.v. vanuit de Schrift de vraag op hoe de erfzonde zich verhoudt tot de 
zonde der wereld; vanuit de traditie kan gevraagd worden of Sint-Augustinus bij het 
vaststellen van het feit der erfzonde, waarin het kerkelijk leergezag gevolgd is, wel de juiste 
begrippen daarvoor heeft gevonden; en met name deze laatste vraag wordt vanuit het 
moderne denken toegespitst.’112 

 
Tevens stelt hij dat de bronnen niet zozeer duidelijkheid verschaffen over het peccatum 
originale originans, de zogenaamde actieve erfzonde, als wel over het peccatum originale 
originatum, de passieve erfzonde. Schoonenberg begint zijn bezinning juist bij de actieve 
erfzonde als situatie in de mens. Bij de vraag hoe deze werkelijkheid van de erfzonde in de 
mens te typeren is, maakt hij het onderscheid tussen de Griekse traditie die haar als een 
dood van het leven met God ziet en de Latijnse traditie die haar in navolging van 
Augustinus als zonde en schuld tekent. Deze zonde verwijst volgens Schoonenberg niet 
naar de persoonlijke zonde maar meer naar een zondige situatie.  
Zonder zijn betoog nu verder inhoudelijk uit te diepen, is inzichtelijk geworden dat 
Schoonenberg na een reconstructie van de geschiedenis van het dogma tot een herijking van 
het dogma meent te kunnen komen vanuit de Schrift, de traditie als zodanig en vanuit de 
moderne vraagstelling. Zijn eigen interpretatie van de erfzonde als situatie steunt volgens 
hem op een herbronning op basis van de Schrift, als ook op grond van de Griekse traditie, 
in bijzonderheid die der Antiochenen. Daarbij meent hij binnen de ruimte van de kerkleer 
gebleven te zijn en te ontkomen aan de veroordelingen van het pelagianisme. Nadat deze 
grens is getrokken stelt Schoonenberg de volgende vraag:  

                                                 
110 Cf.: Ibid.; Augustinus, Enchiridion 26, ML 40, 245.  
111 Schoonenberg citeert de eerste twee canones van Carthago (418) uit Dz 101 en 102. Hijzelf wil enerzijds 
dit concilie en ook Trente erkennen, en anderzijds zijn eigen exegese van Rom. 5, 12 handhaven. Zijn 
argumentatie is als volgt: ‘Carthago zegt dat de algemene Kerk in Rom 5, 12 de erfzonde ziet aangeduid; of 
dit precies in de woorden in quo omnes peccaverunt ligt, ofwel in het geheel van dit vers, blijft nog open. 
Anders gezegd: dit concilie maakt niet uit of de erfzonde in Rom 5 distinct en alleen, dan wel confuus en 
opgenomen in de zonde der wereld, wordt beschreven. De door ons gegeven exegese is dus niet in strijd 
met deze uitspraak van Carthago, noch ook – wat meer van belang is – met het oecumenisch concilie van 
Trente, dat deze woorden letterlijk zal overnemen.’ (Ibid., 133.). Tevens verwijst hij naar de epistula 
tract(at)oria uit 418 van paus Zosimus waarin deze zijn goedkeuring verleent aan de canones en tevens het 
Oosten oproept op eveneens tegen het Pelagianisme op te treden. Het oecumenisch concilie van Efese zal in 
431 Caelestius veroordelen (Dz 126v). 
112 Ibid., 143. 
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‘Komt ons standpunt dan overeen met de leer van Sint-Augustinus? Gedeeltelijk. Wij zijn 
hem hierin gevolgd dat hij de erfzonde aanwijst als een realiteit in elke ongedoopte mens, 
een innerlijke realiteit, die invloed van het kwade voorbeeld zonder meer te boven gaat. Wij 
zijn Augustinus niet gevolgd in het beschrijven van de erfzonde als een akt of houding en 
daarmee als een schuld, waarvoor de drager dan ook gestraft moet worden.’ ‘Wie dit 
onbescheiden wil noemen moge bedenken dat na zoveel eeuwen een inzicht kan doorbreken 
dat genieën uit vorige eeuwen niet hebben gehad, ook al heten zij Augustinus of Thomas, en 
dat de titel ‘kerkleraar’ niet waarborgt dat de Kerk zich in alles stelt achter degene die zij zo 
noemt. De theologische vraag is nu maar in hoeverre de Kerk zich in haar leeruitspraken 
gesteld heeft achter Augustinus’ leer over de erfzonde.’113 

 
Volgens Schoonenberg laat de traditie na Augustinus juist een tendens van reductie van de 
schuld zien en de daaraan gekoppelde straf voor kinderen. Hieruit blijkt dat de erfzonde 
steeds minder als zondige daad of houding wordt gedacht, maar veeleer als situatie. En 
waar Augustinus de zonde kenschetst in haar activiteit van de begeerlijkheid, meent 
Thomas dat de erfzonde een habitus is die niet bestaat in een neiging tot handelen, maar 
veeleer een dispositie is.114 Ook op het punt van de bedeling van de genade heeft het 
leergezag zich uitgesproken tegen de leer dat God mensen zou uitverkiezen tot het kwade. 
Zowel Orange (529) als eeuwen later de veroordeling van de Jansenisten geven getuigenis 
van de mogelijkheid tot genade onder de heidenen.115 Voorts vergelijkt Augustinus de 
zondaar met de overvallen reiziger op de weg van Jeruzalem naar Jericho uit de gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan en stelt dat de zondaar beroofd is van de genadegaven en in 
het natuurlijke gewond is. Schoonenberg meent dat onze geestelijke vermogens niet zozeer 
verminkt zijn, maar dat de menselijke wil door de zonde gebonden is.116  
Zo vindt hij op tal van punten ruimte binnen de leertraditie om de erfzondeleer te herijken. 
Behalve dat hij de inclusieleer als zodanig wil loskoppelen van schuld en de erfzonde als 
situatie wil definiëren, meent Schoonenberg dat de theologie vaak te veel nadruk op de 
zonde heeft gelegd door zelfs Christus’ komst aan de zonde ondergeschikt te maken. Paulus 
doet eerder het omgekeerde, zo meent hij. De voorstelling van Augustinus dat de mens 
geschapen is door God tot plaatsvervanging van de gevallen engelen en dat het hoofddoel 
van Christus’ komst lag in de bestrijding van de duivel, wijst hij dan ook af.117  

                                                 
113 Ibid., 160. Naast de geboden interpretatieruimte van leeruitspraken wijst Schoonenberg ook op figuren in 
de traditie die een ander geluid laten horen, zoals bijvoorbeeld Abelardus, die  het schuldkarakter van de 
erfzonde ontkent en Scotus Erigena die een belangrijke plaats aan de vrije wil toekent en daarom stelt dat 
Adam niet in allen heeft gezondigd, maar allen in hem. (Ibid,. 164.). Schoonenberg verwijst naar Scotus 
Erigena’s werk De praedestinatione 16, 3; ML 122, 419). Ook wat betreft de algemeenheid van de genade 
geldt volgens Schoonenberg: ‘Wat Augustinus aldus verengd heeft, wordt echter door de traditie na hem 
weer langzaam opengebroken.’ (Schoonenberg, Gods wordende wereld, 67.) 
114 Waar Schoonenberg spreekt over de begeerlijkheid als oorsprong van de zonde in Augustinus’ theologie, 
verwijst hij naar Augustinus, De sententia Jacobi liber seu epistola 167, V, 17; ML. 33, 740. 
(Schoonenberg, De macht der zonde, 184.)  
115 Deze kwestie haalt Schoonenberg reeds aan in het derde deel van Het geloof van ons doopsel, waar hij 
spreekt over ‘de heilsweg der heidenen’. In dat verband citeert hij uitgebreid uit de eerste en tweede 
apologie van Justinus. (Eerste apologie, 46, 2-4; Tweede apologie, 10. Schoonenberg, De mensgeworden 
Zoon van God, 201.) 
116 In zijn artikel ‘Arbeid en Arbeidswereld’ in Gods wordende wereld, wijt Schoonenberg het ontbreken 
van een theologie van de arbeid mede aan de doorwerking van de erfzondeleer van Augustinus. ‘Uitgaande 
van het paradijsverhaal en zwaar beïnvloed door Sint-Augustinus, hebben ontelbare generaties dit zo 
verstaan dat omwille van de zonde van de chronologische eerste mens de menselijke natuur verslechterd is 
– niet door wezenlijk te veranderen, maar door haar prenaturele vervolmaking te verliezen -, zodat toen met 
de zonde dood, ziekte, slijtage en vermoeienis over ons geslacht gekomen zijn.’ Schoonenberg stelt dat de 
arbeid tot het mens-zijn behoort en aan Gods schepping haar betekenis ontleent, maar dat hij door de zonde 
is verzwaard. (Schoonenberg, Gods wordende wereld, 156.) 
117  Augustinus: Enchiridion 29; ML 40, 246. 
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Schoonenberg is van mening dat het christelijk leven niet zozeer bestaat in de bestrijding 
van de zonde, als wel meer positief in het bevrijd zijn van de zonde om tot groei te komen 
binnen de liefdesgemeenschap van de Vader. Christus is niet alleen de Middelaar van de 
genade, maar ook de Verlosser van de zonde. In de kruisiging wordt de zonde geheel 
openbaar, maar eveneens Gods liefde voor de mens. Daarom stelt Schoonenberg dat de 
zonde als situatie door zijn situering in Christus is achterhaald, ja zelfs reeds is voorkomen:  
 

‘De zonde der wereld veronderstelt een wereld die in Christus is geschapen en begenadigd 
en gaat vergezeld van een verlost-zijn der wereld door en in dezelfde Christus. Ons 
gesitueerd zijn in Christus ligt het diepste en het is ondelgbaar, alleen de weg van Hem tot 
ons wordt door de zonde moeilijker, maar daarmee wordt zijn komen ook een groter triomf 
van liefde.’118  

 
Nu zal worden uiteengezet hoe Schoonenberg op vergelijkbare wijze met een beroep op de 
kerkelijke traditie tot een herijking van de christologie komt. 

8.2.2 Christologie in ketterij en leeruitspraken 

Wanneer Schoonenberg de christologie tracht te vertolken vanuit de bronnen van de Vroege 
Kerk, maakt hij eerst een reconstructie van de Christusbelijdenis in deze eerste eeuwen van 
de kerkgeschiedenis. In het tweede en derde deel van Het geloof van ons doopsel lijkt 
Schoonenberg vooral te putten uit de leeruitspraken verzameld in Denzinger. Het is een 
globaal overzicht van ketterijen en leeruitspraken, waaruit duidelijk wordt dat het belijden 
van de kerk vorm heeft gekregen in een veld van gedachten, theologieën en filosofieën 
waarin begrippen geleidelijk aan vanuit een zekere polemiek een meer omlijnde betekenis 
krijgen.  
Allereerst meent hij reeds in de apostolische tijd, een pluriformiteit aan christologieën waar 
te nemen. De belangrijkste twee zijn de assumptie-theologie die overwegend voorkomt bij 
de synoptici en de incarnatie-theologie zoals bijvoorbeeld verwoord in de proloog van het 
evangelie naar Johannes. Na de tijd van de apostelen breekt de tijd aan van de apostolische 
vaders die hij globaal tot de tweede eeuw na Christus rekent. Zij formuleren hun geloof in 
Christus voornamelijk nog tegen de achtergrond van het Israëlitische geloof in de ene God 
en geven vooral het getuigenis van de apostelen door. Onder hen is een zeker onderscheid 
zichtbaar tussen vaders die meer in de lijn van Paulus dan wel in die van Johannes staan.119 
Waar er in deze tijd polemiek gevoerd wordt, richt deze zich hoofdzakelijk tot vormen van 
docetisme, zoals bij Ignatius van Antiochië die het gnostisch docetisme bestrijdt.  
In de derde eeuw verandert het spreken over Jezus enigermate, doordat de Kerk meer ten 
volle in de hellenistische wereld komt te staan en de leer helder moet worden afgegrensd 
tegen ketterijen. Dit is de tijd van de apologeten, zoals Justinus, Irenaeus, Hippolytus en 
Tertullianus, die meer aansluiting zoeken bij de filosofieën van de Stoa en het 
Neoplatonisme. Schoonberg verwijst in veel publicaties naar een passage uit Adversus 
Haereses van Irenaeus die gericht is tegen Marcion, wanneer deze Christus niet als de 
vervulling van de oudtestamentische profetieën wil zien: ‘Als echter bij u een dergelijke 

                                                 
118 Schoonenberg, Gods wordende wereld, 280. (Volledigheidshalve zij gezegd dat Schoonenberg ook nog 
eenmaal verwijst naar Augustinus, Contra Faustum, 27; ML 42, 418, wanneer hij spreekt over Augustinus’ 
opvatting van zonde. Schoonenberg, Gods wordende wereld, 13.) 
119 Schoonenberg noemt als voorbeeld Clemens van Rome, die meer in de geest van Paulus lijkt te denken 
en geeft daarbij een citaat uit Aan de Korinthiërs 16,2. Ignatius van Antiochië lijkt met zijn nadruk op de 
Logos meer johanneïsch georiënteerd te zijn. Schoonenberg onderbouwt deze stelling met citaten uit Aan de 
Magnesiërs. (Cf.: Schoonenberg, Jezus, de Christus, de Zoon Gods, 237.) 
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gedachte opkomt dat ge zegt: wat heeft de Heer dan gebracht bij zijn komst? – weet dan dat 
Hij alle nieuwheid gebracht heeft doordat Hij zichzelf bracht, die aangekondigd was.’120  
Schoonenberg schetst hoe er in de loop van de derde eeuw steeds meer uiteenlopende visies 
ontstaan over de verhouding tussen Christus en de Vader en de godheid van Christus, 
waarbij de apologeten zich gedwongen zien om ‘ketterijen’ te bestrijden. Schoonenberg 
noemt meerdere docetische dwalingen, waartegen bijvoorbeeld Irenaeus optreedt in zijn 
geschrift Adversus Haereses. Tertullianus bestrijdt het marcionisme in zijn De carne 
Christi. Verder behandelt Schoonenberg uitgebreider het modalistisch monarchianisme dat 
ook wel als patripassianisme of sabellianisme wordt aangeduid, met als 
hoofdvertegenwoordigers Noëtus van Smyrna, Praxeas en Sabellius. Daarnaast bestaat er 
nog het dynamistisch of adoptiaans monarchianisme, zoals onder meer geleerd door 
Theodotus van Byzantium en Paulus van Samosata. Verder wijst Schoonenberg op een 
brief van paus Dionysius, geschreven rond 260, aan Dionysius van Alexandrië, waarin de 
positie wordt afgewezen dat Jezus enkel schepsel zou zijn. Hierin ziet hij een vroege 
vindplaats van de leer van het arianisme, welke volgens hem de gevaarlijkste ketterij tegen 
Christus’ godheid is. 
De grootste bestrijder van dit arianisme is Athanasius en uiteindelijk wordt deze ketterij 
door het concilie van Nicea in 325 veroordeeld, waarbij wordt gesteld dat Christus, de 
Eengeboren Zoon, vóór de eeuwen uit de Vader is geboren.121 Maar ook na dit concilie wint 
het arianisme aan kracht, mede door de steun van diverse keizers. ‘“Ingemuit totus orbis et 
arianum se esse miratus est: de hele wereld zuchtte en verwonderde zich dat zij Ariaans 
was”, schrijft dan Sint Hieronymus.”122 Een sterke anti-ariaanse reactie is het gevolg, met 
het risico van het ontstaan van contra-ketterijen. Schoonenberg spreekt zelfs van een anti-
ariaanse bewustzijnsvernauwing.  
In het derde deel van Het geloof van ons doopsel gaat Schoonenberg uitgebreider in op deze 
christologische ketterijen dan in het tweede deel. Ook wordt hier het apollinarisme 
genoemd. Apollinaris is een vriend van Athanasius en een bestrijder van Arius, maar in zijn 
christologie werkt hij een dwaling van Arius nader uit tot een nog grotere ketterij, door te 
stellen dat het Woord wel vlees, maar geen mens is geworden. Deze stelling wordt door de 
concilies van Nicea en Constantinopel met kracht afgewezen. Voorts plaats Schoonenberg 
de christologieën die Jezus’ mensheid verdedigen binnen de Antiocheense School en hij 
noemt ondermeer Theodorus van Mopsueste en diens leerling Nestorius.  
Tegenover deze stroming staat de school van de Alexandrijnen. De Antiochenen zoeken 
meer aansluiting bij de synoptische visie op Jezus en de assumptus-homo gedachte, daar 
waar de Alexandrijnen meer aansluiting zoeken bij een incarnatie-christologie. Cyrillus van 
Alexandrië verwerpt Nestorius’ leer door te stellen dat één en dezelfde hypostase of natuur 
God èn mens is; deze positie groeit uit tot de leer van de unio hypostatica.123 Het door 

                                                 
120 Schoonenberg, De mensgeworden Zoon van God, 222-223.; Ignatius, Adversus haeresis IV 34,1; MG 7, 
1083v. 
121 Ibid., 238-240. Cf.: Schoonenberg, Gods wordende wereld, 92. 
122 Ibid., 242. Hieronymus, Dialogus contra Luciferianos, c. 19; ML 23, 172. De strekking van deze 
uitspraak kan wellicht beter als volgt worden weergeven : ‘In een vloek en een zucht was de hele wereld tot 
haar eigen verbazing ariaans geworden’. Schoonenberg vergelijkt de ariaanse crisis met de Reformatie van 
de zestiende eeuw wat betreft kracht en omvang. 
123 Schoonenberg illustreert de mogelijke dwaalwegen van Nestorianisme en monofysitisme die door de 
unio hypostatica worden afgegrensd met beelden van kerkvaders. Zo wordt het onderscheid van de naturen 
benadrukt in het beeld van de bruiloftsmaaltijd van een koning voor zijn zoon bij Gregorius de Grote, 
Homilia 38 in evangelium, ML 76, 1283. De eenheid in Christus komt juist naar voren bij Cyrillus in het 
beeld van het kooltje van het altaar en het vuur en het hout, Scholia de incarnatione Unigeniti, MG 75, 
1377-80. Ook het beeld van de eenheid van ziel en lichaam kan leiden tot de monofysitische dwaling. Dit 
beeld, wellicht afkomstig van Apollinaris, treffen we ook aan bij Augustinus en Thomas van Aquino en in 
het Quicumque. 
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keizer Theodosius II bijeengeroepen concilie van Efese in 431 moet het conflict tussen de 
leer van Nestorius en Cyrillus beslechten. In afwezigheid van Nestorius wordt hier Maria 
als theotokos beleden en vinden we tevens voor het eerst de formule één Persoon, twee 
naturen opgenomen door het kerkelijk leergezag.124 Zo bekrachtigt Efese volgens 
Schoonenberg de incarnatie-christologie. Maar daarmee is de strijd nog niet ten einde. De 
terminologie die Cyrillus gebruikt om zijn christologische positie uit te drukken, ligt niet 
geheel vast en laat ruimte over voor interpretatie. De woorden hypostase en natuur lijken bij 
hem inwisselbaar te zijn. En in zijn strijd tegen het christologisch naturalisme van Nestorius 
en de zijnen, baant hij impliciet de weg voor andere dwalingen als die van de monofysieten 
en monotheleten. Schoonenberg zegt over Cyrillus’ christologie:  
 

‘Een dergelijke christologie is geheel gegroeid in de wereld waarin de godheid van Christus 
werd verdedigd, de wereld van Athanasius en de andere kampioenen tegen het Arianisme, 
een wereld welke ons heden nog toespreekt uit de Byzantijnse en Slavische liturgie. Deze 
vervlochtenheid met een traditie, gevoegd bij het feit dat het Nestorianisme ook na Efese 
bleef dreigen, verklaren de dwalingen die weldra, vooral na Cyrillus’ dood in 444, zullen 
opduiken en zich op hem zullen beroepen.’125  

 
Een vriend van Cyrillus, Eutyches, leert de volstrekte eenheid van Christus en luidt zo het 
monofysisme in, hetwelk door Flavianus en paus Leo I wordt bestreden en uiteindelijk door 
het concilie van Chalcedon wordt veroordeeld. Schoonenberg noemt het concilie van 
Chalcedon in de formule één Persoon in twee naturen de explicitatie van Nicea en 
Constantinopel en de continuering van de uitspraken van Efese. En in lijn hiermee zal het 
zesde oecumenische concilie van Constantinopel uiteindelijk het monotheletisme of mono-
energisme afwijzen. 
De winst die deze reconstructie van de vroegkerkelijke christologische ontwikkelingen lijkt 
te bieden, is volgens Schoonenberg dat inzichtelijk is geworden dat de kerkleer geen 
statische eeuwige waarheid is, maar een proces dat in de tijd vorm heeft gekregen en dat 
geleid wordt door de Geest der waarheid. Dit proces heeft een andere gestalte in de tijd van 
de apostelen, de apostolische vaders en de apologeten en ten tijde van de oecumenische 
concilies. Wanneer de tijd van de vervolgingen voorbij is en de kerk steeds meer ingaat in 
de wereld van de heidenen, wordt het steeds belangrijker om meer eenheid in het belijden te 
creëren. Een belangrijk inzicht is dat ketterijen vaak contra-ketterijen oproepen en het 
gevaar is dan ook aanwezig dat de kerk eenzijdigheden en bewustzijnsvernauwingen in de 
kerkleer toelaat. Zijdelings verwijst Schoonenberg naar de politieke factor in religieuze 
disputen.  
Voor wat betreft de christologie, is Schoonenbergs hoofdpunt, dat de synoptische visie met 
de daarop geënte assumptus-homo christologie een zeker bestaansrecht heeft naast de 

                                                 
124 Schoonenberg citeert deze leeruitspraak vanuit Dz 111a. (Schoonenberg, De mensgeworden Zoon van 
God, 86.) hij wijst er vervolgens meermalen op dat Cyrillus deze formule heeft afgeleid van een andere, 
namelijk deze: µία φύσις του θεου λόγου σεσαρκωµένη. Schoonenberg werkt deze ontwikkeling als volgt 
uit: ‘Diese Formel hat Cyrill, ohne es zu wissen, dem Apollinarismus entnommen, aber sicher nach seinem 
Zusammenstoß mit den Antiochenern nicht mehr im apollinarischen Sinn verwendet; betont er doch 
seitdem „das von einer redlichen Seele beseelte Fleisch“ Christi. Dieser alexandrinische 
„Monophysitismus’ wurde später vom Chalkedon durch die Formel der „zwei Naturen“ verdrängt, aber das 
Anliegen wird im Bekenntnis zur „einen Person oder Hypostase“ anerkannt. Die Formel selbst existiert 
nach Chalkedon weiter im Monophysitismus von Severus von Antiochien, der als formell häretisch gilt, 
aber doch dasselbe sagt wie die chalkedonische Orthodoxie, nur in einem andern Begriffsystem.’ (P. 
Schoonenberg, 'Die “Naturen” in Jesus Christus – Gedanken zu einem christologischen Ökumenismus’,' in: 
Auf Gott hindenken - Deutschprachige Schriften zur Theologie, red. W. Zauner (Wien/Freiburg/Basel: 
Herder, 1986), 207.) 
125 Schoonenberg, 'Die “Naturen” in Jesus Christus – Gedanken zu einem christologischen Ökumenismus’,' 
101. 
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incarnatie-christologie die zich kan beroepen op het evangelie naar Johannes dat met zijn 
Logos-christologie aansluiting kon vinden bij filosofieën binnen de hellenistische wereld. 
Deze twee denklijnen worden, zoals reeds eerder bleek, vertegenwoordigd door enerzijds 
de Antiocheense school en anderzijds de Alexandrijnse. Het onderscheid tussen deze twee 
stromingen krijgt een steeds belangrijker plaats in Schoonenbergs theologie, waarbij hij 
wijst op het waarheidselement in beide scholen. Een ander belangrijk inzicht is dat de 
concilies elkaar interpreteren. Dat betekent dat uitspraken van het ene concilie niet gelezen 
kunnen worden zonder ze te vergelijken met voorgaande uitspraken. Maar tegelijkertijd 
heeft deze continuïteit veelal tot gevolg dat het waarheidselementen die binnen een 
bepaalde context geen ruimte konden krijgen, ook in later tijd buiten het gezichtsveld 
vallen. Dit blijkt vooral uit de ariaanse crisis, die volgens Schoonenberg niet alleen de 
meest ingrijpende controverse in de Vroege Kerk is geweest, maar tevens sindsdien het 
christologisch denken en de daaruit volgende leeruitspraken grotendeels heeft bepaald. 
Met deze erfenis kampt de kerk ook in Schoonenbergs tijd. Daarom poogt hij de 
eenzijdigheden binnen de heersende incarnatie-christologie met als belangrijkste 
leerstukken de hypostatische vereniging van Christus, de anhypostasie van de menselijke 
persoon in Christus en de preëxistentie van de Zoon te corrigeren met een hernieuwde 
nadruk op Christus’ ware menszijn en zijn aardse leven, zoals vooral is beschreven door de 
synoptici. Schoonenbergs denken over de preëxistentie van de Zoon preciseert zijn beeld 
van de Vroege Kerk, zoals nu zal blijken, maar dit brengt hem er tevens toe de klassieke 
leer ingrijpender te corrigeren. Halverwege zijn zoektocht naar een herijking van de 
christologie formuleert hij het probleem als volgt:  
 

‘Er is een grote afstand, minstens terminologisch, tussen Jezus’ zelfverstaan, waarover 
hiervoor gesproken werd, en b.v. het ‘God van God, Licht van Licht, ware God van de ware 
God’ van Nicea of het ‘samenkomen van de goddelijke en menselijke natuur in één 
persoon’ van Chalcedon. Hoe is deze afstand overbrugd en is zij op de juiste wijze 
overbrugd, zodat later dezelfde Jezus ter sprake komt als die welke zich tijdens zijn 
optreden in Galilea en Judea zozeer wegcijferde in zijn verhouding tot God en diens 
rijk?’126 

 

8.2.3 Origenes en de preëxistentie van de Zoon 

Vanaf zijn artikel De eenheid van Christus en de preëxistentie van de Zoon stelt 
Schoonenberg voorop dat de kerkvaders en daarmee ook Chalcedon de eenheid van 
Christus noodzakelijk achten voor zijn heilshandelen. Jezus moet werkelijk God gelijk de 
Vader zijn om de mens in zijn zonde tot vergoddelijking te kunnen brengen, zoals hij ook 
werkelijk mens moet zijn omdat wat niet door het Woord is opgenomen, ook niet genezen 
kan worden. Deze eenheid lijkt in de traditie maar moeilijk te verwoorden en zij wordt 
daarom toch vaak uitgedrukt in termen van een tweeheid, zoals Chalcedon over twee 
naturen in één persoon spreekt. Schoonenberg constateert echter dat een dergelijk spreken 
over Jezus ongewoon is in de Bijbel zelf. In het Nieuwe Testament blijkt dat Jezus aardse 
en verheerlijkte leven meer in één lijn liggen, zonder dat er van een onderscheid in naturen 
sprake is.  
En bij onder meer Ignatius van Antiochië en helemaal bij Lactantius en Hilarius wordt de 
opeenvolging van Jezus’ aardse lichamelijkheid en zijn verheerlijkt lichaam verwisseld 
voor een gelijktijdigheid van vlees en geest als componenten in Christus.127 Hier is echter 

                                                 
126 P. Schoonenberg, 'De reflectie der eerste eeuwen op Jezus Christus,' in: Wie zeggen de mensen dat Ik 
ben? (Baarn: Ten Have, 1975), 33. 
127 Schoonenberg zegt: ‘Zo noemt Ignatius van Antiochië Jezus Christus de ‘ene Geneesheer, vleselijk 
(sarkikos) en geestelijk (pneumatikos) … geboren zowel uit Maria als uit God’ (ad Eph 7,2).’ ‘In de tweede 
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voornamelijk sprake van een vereenzelviging van Geest en Woord binnen een binitair 
spreken. Ook lijken de verschillende christologische perspectieven naast elkaar te kunnen 
bestaan. Maar de Bijbelse pluriformiteit wordt geleidelijk verwisseld voor een polariteit 
waarbij de twee lijnen van een incarnatie theologie en een assumptus-homo christologie 
uiteen gaan lopen. Parallel aan deze ontwikkeling, komt de vraag naar de godheid en de 
mensheid van Jezus meer naar voren, welke in de strijd met Arius geheel tot openbaarheid 
wordt gebracht. Schoonenberg ziet in de ariaanse crisis het kristallisatiepunt van de latere 
christologie:  
 

‘Das führt mich zur eben angedeuteten These: Es war die arianische Krise, welche die 
bisherige Christologie endgültig zu einer Zwei-Naturen-Lehre umgestaltete. Die durch diese 
Krise entstandene Situation war der Mutterboden der beiden Typen von Christologie, die 
sich jetzt gegenüberstehen (wobei sie sich aber auch wieder vermischen), der 
„alexandrischen“ und der „antiochenischen“ Christologie. In beiden vollzieht sich, um es 
einmal etwas übertrieben zu sagen, eine Neuentdeckung der Menschheit Christi. Schon vor 
der arianischen Krise selbst wird sie notwendigerweise überbetont. Diskussionen haben ja 
die Eigenschaft, alle Aufmerksamkeit auf ihr Objekt zu fixieren.’128  

 
Het dispuut tussen de alexandrijnen die de eenheid van Christus benadrukken en daarmee 
zijn mensheid lijken te vervluchten en de antiochenen die met hun nadruk op de menselijke 
persoon de eenheid lijken op te splitsen, neemt een steeds grotere plaats in in 
Schoonenbergs eigen christologie. Zoals hierboven beschreven wil hij een synthese tussen 
deze twee posities bereiken, waarbij hij de christologie en de triniteitleer vanuit de 
heilsgeschiedenis wil opbouwen en daardoor de leer van de preëxistentie van de Zoon 
meent te moeten vervangen door van zijn proëxistentie te spreken.129 Hij beseft dat deze 
positie dicht tegen het arianisme aanligt, maar hij meent te kunnen beargumenteren dat hij 
binnen het belijden van de Kerk blijft. A. van Roey wijst Schoonenberg op het feit dat diens 
christologie in overeenstemming lijkt te zijn met formuleringen van Justinus, Athenagoras 
en bovenal ook met de uitspraak van Hippolytus dat de tweede Persoon Woord werd door 
Gods schepping en Zoon door de incarnatie. Deze opvattingen zijn echter door de traditie 
niet overgenomen. Schoonenberg erkent zijn verwantschap met deze patres en hij weet dat 

                                                                                                                            
Clemensbrief is Christus degene die ‘eerst geest (pneuma) is en vlees geworden is (egeneto sarx)’ (9,5). 
Nog scherper is de tegenstelling bij Lactantius: ‘Eerst (was hij) uit God in de geest voor het begin van de 
wereld, later in het vlees uit een mens onder het keizerschap van Augustus’ (27). Hilarius noemt in zijn 
Matteüscommentaar de bruidegom en de bruid uit de parabel der wijze en dwaze maagden beelden van 
‘onze Heer als God in het lichaam’; ‘want zoals de geest (bruidegom) is voor het vlees, zo is het vlees bruid 
voor de geest’ (28).’ (Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen over 
Geest-christologie, logos-christologie en drieëenheidsleer, 73-74.) 
128 Schoonenberg, 'Die “Naturen” in Jesus Christus – Gedanken zu einem christologischen Ökumenismus’,' 
207. Dat het onderscheid tussen deze twee scholen niet geheel zuiver te trekken is, bewijst bijvoorbeeld een 
figuur als Johannes Chrysostomus wiens christologie eerder Alexandrijns dan Antiocheens genoemd kan 
worden. 
129 Dat een dergelijke synthese mogelijk is, staaft Schoonenberg tevens met voorbeelden vanuit de traditie 
zelf. Zo onder andere: “Die Union zwischen Cyrill und Johannes von Antiochien 433 war ein solches 
Ereignis, auch wenn Politik dabei eine Rolle spielte. Cyrill hat sich seit den „Anathematismen“ wirklich 
entwickelt, er hat gelernt, er hat den Antiochenern den gemeinsamen Glauben in einer anderen 
Denkstruktur zuerkannt, und er hat sich darüber gefreut: „Laetentur coeli!“ Ein zweites Ereignis dieser Art 
war das Konzil von Chalkedon selbst, wenigstens teilweise. Die Bischöfe dieses Konzils verfassten nicht 
nur eine eigene Formel, sie anerkannten auch einige Dokumente als Ausdruck orthodoxen Glaubens, 
nämlich das Symbolum von Nizäa, zwei Briefe von Cyrill und den Brief von Papst Leo an Patriarch 
Flavianus. Nun ist bekanntlich dieser letzte Brief Ausdruck eines christologischen Denkens, das 
dyophysitisch und dyoenergetisch genannt werden darf, besonders in dem viel diskutierten Satz: „Es 
vollzieht jede Natur (forma) in Gemeinschaft mit der anderen das ihr eigene Handeln“ (DS 294).” (Ibid., 
216-217.) 



8. P.J.A.M. Schoonenberg: Fides quaerens intellectum Christi 
 

   

605 

zij volgens de kerkleer ten aanzien van de triniteitsleer dwaalden. Hij vraagt zich echter af, 
of dit komt omdat hun opvattingen in strijd waren met het christelijk belijden als zodanig, 
of met het toen heersende Griekse godsbeeld. Tevens spreekt hij de wens uit om zijn 
gedachten nader te beargumenteren vanuit de Schrift en de patristische literatuur.130  
In het artikel Christus zonder tweeheid geeft Schoonenberg invulling aan dit verlangen door 
de preëxistentieleer nader te doordenken en verwijst hij naar de door Van Roey genoemde 
patres. Hij constateert dan allereerst dat de teksten uit het Nieuwe Testament die naar de 
preëxistentie van de Zoon lijken te verwijzen veel aandacht genoten in de hellenistische 
wereld die grotendeels gekleurd was door stoïsche en platoonse filosofieën. Hij ontdekt 
echter dat de apologeten de Logos, de Wijsheid en de Geest altijd bespreken vanuit hun 
mededeling aan de mensheid als zodanig of in Christus, maar niet als zelfstandige personen 
los van hun openbaring. Sterker nog: de Wijsheid wordt soms vereenzelvigd met de Geest 
of het Woord en soms lijken de Geest en de goddelijke Christus samen te vallen. Tevens 
verwijst Schoonenberg naar de gedachte van Justinus dat alle schepselen deel hebben aan 
de Logos, maar dat deze in Christus geheel verschenen is. Verder zegt hij:  
 

‘Met name Hippolytus schrikt ervoor terug, de zoonstitel anders dan in verband met de 
incarnatie aan Christus toe te kennen. Tot hem en Tertullianus is een christologie 
overheersend waarin het Woord vrijwel uitsluitend gezien wordt als in God verborgen en 
identiek met Hem (naar het model van de stoïsche “logos endiathetos”), en pas (als “logos 
prophorikos”) naar buiten tredend in verband met de schepping en vlees wordend in Jezus. 
Een aparte persoonlijkheid of subsistentie heeft Logos in dit vóórbestaan niet.’131  

 
Deze gedachten lijkt Schoonenberg zelf te integreren wanneer hij stelt dat Jezus mens is als 
elk mens en tegelijkertijd radicaal anders, namelijk dat hij in kwalitatief opzicht méér mens 
is, daar Woord en Geest ten volle in Christus zijn. De traditie toont aan dat daar waar 
Christus slechts in gradueel opzicht lijkt te verschillen van de oudtestamentische profeten, 
zoals bijvoorbeeld in het adoptianisme van Paulus van Samosate, de roep klinkt naar een 
sterkere onderscheiding. Zo leert Novatianus dat de Zoon niet pas bij de menswording 
ontstaat, maar een eigen persoon is die van eeuwigheid af bij de Vader verkeert, zodat de 
Vader altijd Vader genoemd kan worden.132 Veel belangrijker nog is de rol geweest van 
Origenes. In zijn De Principiis werkt hij uit dat preëxistent aan deze stoffelijke wereld een 
geestelijke wereld bestaat met een eigen orde waarboven de Logos en de Geest als 
zelfstandige hypostasen bestaan. Waar de zielen van de mensen hun oorsprong kennen in 
de van de Logos afgevallen geesten, is de ziel van Christus in haar trouw aan de Logos zelf 
de oorsprong van zijn wezen. Hoewel deze door Origenes geleerde preëxistentie van de 
zielen niet in de kerkleer is opgenomen, vormen zijn opvattingen over de preëxistentie 

                                                 
130 Cf.: P. Schoonenberg, 'Gedachtenwisseling,' Jaarboek 1963/64; voordrachten en discussies, 
werkgenootschap van katholieke theologen in Nederland  (1965), 115.  
131 P. Schoonenberg, 'Christus zonder tweeheid,' Tijdschrift voor Theologie 6e jaargang (1966), 296. 
Schoonenberg refereert hier aan Justinus, Apologie II, 10 en Hippolytus, Contra Noetum, 15. In 
Schoonenberg, ‘Jezus Christus vandaag dezelfde’, 169, vinden we dezelfde citaten met echter een 
aanvulling. Zo citeert Schoonenberg Justinus nu ook uit diens Dialogus cum Triphone 61: Bij Justinus is de 
Logos reeds vóór Jezus in de wereld werkzaam: in de theofanieën van het Oude Testament is hij een 
geestelijke kracht (…), hij heet heerlijkheid des Heren, zoon, wijsheid, engel, god, en verschijnt in 
menselijke gestalte aan Josuë (Dial.c.Tryph. 61); maar ook de heidense wijsgeren hebben bij gedeelten deze 
Logos ontvangen, voordat ‘de volledige Logos de omwille van ons verschenen Christus is 
geworden’(Apologia sec. 10). Over Hippolytus zegt hij op deze plaats: ‘Het is merkwaardig dat ook 
Hippolytus, die toch tegen de vereenzelviging van de Vader en Christus strijdt, wel duidelijk aan de Logos 
een eigenheid toekent, maar toch zegt dat ‘de Logos op zich en zonder het vlees niet volledig Zoon was’ 
(contra haer. Noeti 15).’ Ook in Hij is een God van mensen vinden we dezelfde verwijingen, zie pagina 54. 
132 Schoonenberg citeert de volgende frase “Semper enim in Patre, ne pater non semper sit Pater” uit 
Novatianus’ De Trinitate, 31. (Ibid.) 
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volgens Schoonenberg wel een omslagpunt in het denken over de preëxistentie van de 
Zoon. Maar ook bij Origenes is er geen sprake van een voorbestaan dat geheel los staat van 
de geschapen werkelijkheid. Schoonenberg concludeert:  
 

‘De Logos bestaat dus wel vóór of buiten of transcendent aan de stoffelijke wereld en haar 
tijd, maar niet noodzakelijk buiten de relatie der zielen. Terwijl dus in vergelijking met de 
voorafgaande theologie, voornamelijk die van de apologeten, de Logos van eeuwigheid een 
eigen hypostase is geworden, is Hij toch niet losgemaakt van de schepping. Het Woord of 
de Zoon is voor de theologie sinds Origenes van eeuwigheid geboren, maar zij houden 
daarmee per sé niet op, op de schepping gericht te zijn.’133  

 
Zo bezien is het volgens Schoonenberg de vraag of er wel werkelijk een verschil is tussen 
de theologische opvattingen van vòòr Origenes en de post-origenistische theologie. Ook 
wanneer in de strijd tegen het arianisme de belijdenis van de preëxistentie een steeds 
grotere rol gaat spelen en deze ook is opgenomen in de symbola van Nicea en 
Constantinopel, is er nooit expliciet sprake van een voorbestaan van de Zoon afgezien van 
de schepping. Niet alleen is er in de leeruitspraken van de Vroege Kerk geen sprake van een 
eeuwige geboorte van de Zoon los van de schepping, maar wel van een wezensnoodzaak 
van de triniteit. Schoonenberg stelt:  
 

‘Ook na de wending van Origenes en na alle magisteriële uitspraken over Gods Drieëenheid 
blijft het zonder meer mogelijk te zeggen dat God zijn Woord of Zoon voortbrengt – en 
aldus Vader wordt – om Het aan zijn schepping mee te delen, en hetzelfde kan men zeggen 
van de Heilige Geest. De wending sinds Origenes betreft de eeuwigheid der voortkomsten, 
niet hun finaliteit.’134  

 
De post-origenistische theologie werkt dus wel met een tweeheid van Woord en vlees in 
Christus en neemt tevens aan dat Geest en Woord reeds vóór de incarnatie gehypostasieerd 
zijn, maar de logos hoeft niet verstaan te worden los van de schepping en kan zeker niet 
verstaan worden los van de heilsboodschap. Wel is volgens Schoonenberg door deze 
aannames het zicht op de visies van bijvoorbeeld Hippolytus verduisterd, waardoor deze 
binding met de schepping minder inzichtelijk is geworden, terwijl de latere scholastiek haar 
vrijwel onzichtbaar maakt. De kerkleer zoals die binnen de Vroege kerk gestalte krijgt, kan 
dan ook verstaan worden als een weg die zich binnen de christologie voortdurend beweegt 
tussen monofysisme en een ‘tweepersoonlijkheidsopvatting’ zoals binnen het 
Nestorianisme. De triniteitsleer baant zich eenzelfde smalle weg tussen enerzijds het 
modalisme of sabellianisme en anderzijds het arianisme. Schoonenberg noemt het 
bewonderenswaardig dat de Vroege Kerk in dit krachtenveld de hypostasiëring van Woord 
en Geest niet verder heeft doorgetrokken binnen de triniteitsleer. Vanuit het verstaan van de 
context van Nicea, Constantinopel en Chalcedon kan hij nu zeggen:  
 

‘De boodschap dat in Jezus Christus God zich definitief en totaal tot ons heil heeft 
uitgesproken moest in deze situatie worden geformuleerd in de wezenseenheid van de 
eeuwige Zoon met de Vader, waarna noodzakelijkerwijze moest beklemtoond worden dat 
diezelfde Zoon ook de mens is als wij, en toch één Christus. De tweeheid der naturen 
volgde daarbij logisch in de gegeven post-origenische situatie, maar in andere situaties hoeft 
daarom de heilsboodschap omtrent Christus niet in een twee-naturen-leer te worden 
uitgesproken.’135  

                                                 
133 Ibid., 297. 
134 Ibid., 299. 
135 Ibid., 305. Cf.: ‘Het valt niet te ontkennen dat de Logos-leer van Justinus en Hippolytus in de latere 
traditie praktisch geen weerklank gevonden heeft. Deze heeft zich geheel in de richting van de preëxistente 
goddelijke persoon ontwikkeld of ‘gespecialiseerd’. Maar het is juist eigen aan de mens dat hij zich niet 
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Toch wordt de incarnatie vanaf de belijdenis dat Jezus Christus wezenseen is met de Vader 
nu voornamelijk verstaan in die zin dat het Woord het vlees heeft aangenomen in plaats van 
dat het Woord is vlees geworden en de leer van de preëxistente Zoon krijgt daarbij een 
steeds vastere vorm. Daarbij zij opgemerkt dat ook het veroordeelde arianisme behoort tot 
deze post-origenistische theologie, waarbij gevraagd kan worden of het menszijn van Jezus 
wel recht wordt gedaan. Zoals gezegd wordt deze vraag urgent, daar waar Apollinaris 
christologische elementen van Arius overneemt en naar eigen idee uitwerkt tot een dwaling 
die het menszijn van Jezus niet ten volle kan erkennen.  
Daarmee is tevens één van de drie hoofdproblemen aangeduid die Schoonenberg aanwezig 
acht in het denken omtrent de preëxistentie van de goddelijke Zoon. De leer van Origenes 
aangaande de menselijke ziel van Christus was veroordeeld, evenals de oplossing van 
Apollinaris. Maar een positieve leer over de ziel van Christus heeft geen van beide kampen 
kunnen geven. Een ander hoofdprobleem ligt in de leer van de onveranderlijkheid van God, 
die de preëxistentie bijna logisch lijkt te veronderstellen.136 Een derde probleem is reeds 
eerder aangeduid en behelst de verwarring in terminologie en begrippen. Het spreken over 
natuur, persoon en hypostase is geenszins eenduidig en bevordert zo eerder de conflicten 
dan dat er duidelijkheid wordt verschaft. Overigens wijst Schoonenberg erop dat de 
symbola van Nicea en Constantinopel het woord hypostase niet eens gebruiken. Ook stelt 
hij dat de concilieteksten zeker zoveel hebben bijgedragen aan een onthellenisering van het 
christelijk gedachtegoed als dat zij vrucht van deze hellenisering zouden zijn, of er door 
zijn belast.137 
De theologie na Chalcedon typeert Schoonenberg als neo-chalcedonisch en deze draagt 
vooral een alexandrijns karakter. De nadruk blijft liggen op de eenheid van Christus, die nu 
vrijwel geheel gevonden wordt in de goddelijke persoon van de Logos, wat een versterking 
betekent van de preëxistentie gedachte.138 Hij verwijst bijvoorbeeld naar de leer van 

                                                                                                                            
door een evolutie in zijn specialiseringen vastlegt, maar dat hij in een geschiedenis steeds de openheid blijft 
houden om het resultaat van zijn specialisering met de nog onverwerkte mogelijkheden in synthese te 
brengen. Dit geldt ook voor de geschiedenis van traditie en dogma, waarin de Geest ons tot de volle 
waarheid voert. Natuurlijk zijn er ontkenningen, die zelf ook een verkeerde ontwikkeling zijn; ondertussen 
bevatten ook zij een onverlost moment van waarheid. Ik ontken geenszins dat de Geest gesproken heeft in 
de hoofdlijn der traditie, in de concilies met name, bij al hun ‘constantijns’ karakter. Maar het gezag van 
hun uitspraken neemt niet weg dat de vooronderstellingen daarvan, de denksituatie en de denkbeweging 
waarin gesproken werd, kunnen worden verruimd en gecorrigeerd.’ (P. Schoonenberg, 'Jezus Christus 
vandaag dezelfde,' in: Geloof bij kenterend getij - peilingen in een seculariserend christendom, red. H. van 
der Linde, et al. (Roermond-Maaseik: J.J. Romen & Zonen, 19672), 170-171.). 
136 In het verlengde van Gods onveranderlijkheid wordt volgens Schoonenberg veelal  aangenomen dat God 
geen werkelijke relaties kan aangaan: ‘Die patristische und scholastische Theologie (und vordem schon der 
jüdische Apologet Philon von Alexandrien) haben vom hellenistischen Denken nicht nur die These der 
Unveränderlichkeit Gottes übernommen, sondern auch die seiner Unbezogenheit.’ (Schoonenberg, 'Gott 
ändert sich am andern,' 72.) 
137 P. Schoonenberg, 'Berkhof en het Credo,' in: Weerwoord. Reacties op dr. H. Berkhofs 'Christelijk 
Geloof'. (Nijkerk: G.F. Callenbach, 1974), 130.  ‘Nochtans zijn de patres niet alleen helleniserend te werk 
gegaan, maar door hun wortels in Schrift en heilsgeschiedenis tevens onthelleniserend. En wat Nicea 
betreft, dit concilie bevestigt dat het zijn van de Vader en van de Zoon gelijk en één is, zonder het 
zijnsbegrip dat aan ousia en homoousios ten grondslag ligt inhoudelijk in te vullen.’ En elders stelt 
Schoonenberg: ‘Abgesehen davon, daß „hellenistisch“ kein Gegensatz zu „biblisch“, sondern zu „jüdisch“ 
ist, und daß das NT selbst teilweise schon hellenistisch redete und dachte, ist auch dieser Satz an sich keine 
gerechtfertige Kritik.’ (P. Schoonenberg, 'Christologische Diskussion heute,' Theologisch-praktische 
Quartalschrift 13 (1975), 111.). 
138 Schoonenberg illustreert deze grotere invloed van de Alexandrijnen tegenover de Antiochenen door te 
wijzen op de veroordeling van belangrijke geschriften uit de Antiocheense school in het Henotikon van 
keizer Zeno en door het tweede concilie van Constantinopel. (Schoonenberg, Hij is een God van mensen, 
57.). 
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Leontius van Byzantium die de enhypostasie van de menselijke natuur in Christus leert.139 
Het gelijk van de antiochenen die Jezus’ mensheid benadrukken, verdwijnt zo steeds meer 
naar de achtergrond. Dit is zeker voor de hedendaagse gelovige met zijn aandacht voor deze 
mensheid in haar eigen geschiedenis hier op aarde een groot probleem. Maar Schoonenberg 
wijst andermaal op het adagium van de eerste eeuwen dat wat niet is aangenomen door het 
Woord, ook niet verlost is. Chalcedon moet vanuit de traditie met zijn nadruk op het 
heilsperspectief verstaan worden, waardoor het licht eveneens valt op Jezus mens-zijn en 
zijn lijden. Hij stelt: ‘In de hellenistische wereld is dit lijden het teken bij uitstek van 
Christus’ menszijn en zijn gelijkheid met ons. Lang voordat Chalcedon de Christus 
wezensgelijk met ons, όµοούσις ήµιν noemde, duidt Justinus Hem aan als met ons gelijk in 
het lijden, όµοιoπαθoς ήµιν.140 Vanaf Nicea wordt zoals gezegd de preëxistentie steeds 
belangrijker, hoewel dit concilie expliciet het heilsperspectief voor ogen wil houden.141 
Daarom blijft Schoonenberg tot en met het concilie van Chalcedon de ruimte zien om de 
preëxistentiegedachte breder te interpreteren dan in de neo-chalcedonische leer is gedaan. 
Hij concludeert:  
 

‘Hoe weinig het in het magisteriële spreken van de Kerk om de preëxistentie zelf van de 
Zoon ging, mag blijken uit het feit dat paus Leo en het concilie van Chalcedon spreken over 
het samenkomen van godheid en mensheid in één persoon. Deze spreekwijze veronderstelt 
evenzeer een preëxistentie van de menselijke natuur als van de Zoon; de concilies hebben 
dan ook het ‘uit twee naturen’ van de monofysieten niet gekritiseerd; ze hebben er slechts 
het ‘in twee naturen’ aan toegevoegd.’142  

 
Schoonenberg wijst er op dat het concilie van Chalcedon de eenheid van Christus had 
willen bewaren door meerdere documenten aan te nemen. De bisschoppen werden echter 
door de keizer genoodzaakt om een eenheidsformule op te stellen die de christologische 
controverse zou moeten beslechten.143 Binnen de neo-chalcedonische theologie en vooral in 
de scholastieke traditie is deze formule tot het uitgangspunt van de christologie verkozen en 
vindt er een verenging plaats in het denken over Christus, waardoor vooral zijn ware 
mensheid het moet ontgelden. In het verlengde hiervan wordt ook het spreken over God en 
mensen sterk beperkt vanuit de metafysische axiomata, evenals het denken over de drie-ene 
God zelf. Schoonenberg pleit daarom voor een hernieuwde Bijbelse doordenking van de 
preëxistentie- gedachte.  
Eén van zijn eerste conclusies is dat de titel ‘Zoon van God’ slechts één van de titels is die 
op Jezus van toepassing is en dat Jezus hiermee vermoedelijk zijn bijzondere relatie met 

                                                 
139 Schoonenberg verwijst naar Leontius van Byzantium, Adversus Nestorianos et Eutychianos, 1. I. passim. 
(Ibid.) Cf.: Schoonenberg, 'Het avontuur der christologie,' 310. 
140 Schoonenberg, Hij is een God van mensen, 71. Justinus, Dialogus cum Tryphone 48,3.  
141 Ibid., 71; 74. Schoonenberg laat zien hoe het spectrum gaat verschuiven, zowel bij Nestorius, als bij 
Cyrillus en paus Leo. ‘Voor Nestorius is juist het lijden het punt waarop hij geneigd is in Christus twee 
subjecten te zien. Paus Leo gebruikt het lijden en de dood van Jezus om diens menselijke ‘forma’ tegenover 
de goddelijke te stellen: ‘Hij kon sterven krachtens de ene en Hij kon niet sterven krachtens de andere. (…) 
De ene straalt door wonderen, de andere ondergaat versmadingen’ (DS 294).’ En: ‘Cyrillus en de 
alexandrijnse theologen spreken van het Woord dat het vlees aanneemt (en niet slechts vlees wordt). Ook 
paus Leo gaat van deze opvatting uit: ‘De Zoon Gods treedt binnen in deze laagste sferen van het heelal, 
van zijn hemelse zetel afdalend en uit Vaders glorie niet wijkend … want onzichtbaar in het zijne is Hij 
zichtbaar geworden in het onze’. Bij Chalcedon zelf daarentegen wordt de éne persoon van Christus niet in 
of vanuit zijn preëxistentie beschreven, maar deze is veeleer het resultaat van het samengaan der naturen.’ 
(Ibid.,). 
142 Ibid., 81. 
143 “Die Bischöfe wurden aber vom Kaiser gezwungen, auch selbst eine Einheitsformel zu entwerfen, die in 
der Geschichte und in der Theologie, als die Lehrentscheidung von Chalkedon bekannt ist.”  
(Schoonenberg, 'Die “Naturen” in Jesus Christus – Gedanken zu einem christologischen Ökumenismus’,' 
216.). 
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God wilde uitdrukken naar analogie van menselijke relaties.144 In de latere kerkelijke 
traditie is deze titel echter uitgegroeid tot de tweede Persoon van de triniteit en wordt hij 
toegepast op de Logos. Schoonenberg wil voorts niet ontkennen dat in bepaalde brieven 
van Paulus, de brief aan de Hebreeën en in het Johannesevangelie teksten zijn die naar een 
preëxistentie van de Logos verwijzen. Maar waar in het Nieuwe Testament de preëxistentie 
hooguit een conclusie van Jezus’ aardse leven kan worden genoemd, is in de kerkelijke 
traditie deze conclusie tot uitgangspunt geworen. Tevens hebben zich de nodige 
inhoudelijke modificaties voorgedaan – die hieronder worden uitgewerkt – waardoor de 
preëxistentie van de Logos is uitgegroeid tot een verzelfstandiging van het Woord tot de 
Zoon als de tweede Persoon binnen de triniteit. Schoonenberg concludeert: 
 

‘Om te beginnen wil ik opmerken dat de preëxistentie-teksten geen louter ornament zijn. Ze 
spreken niet alleen over de mens Jezus en diens betekenis, maar ze spreken die betekenis uit 
door tevens iets over God zelf te zeggen in zijn betrekking tot Jezus Christus. Nochtans kan 
ik ze niet als een zelfstandig, onafhankelijk gegeven zien. Ik meen niet dat een drieëenheid 
in God met werkelijke onderscheidingen onafhankelijk van zijn openbaring in Christus en 
in de ons geschonken Geest kan worden aangetoond. Nog minder kan ik een leer over Gods 
drieëenheid of over de Logos in God aanvaarden als een uitgangspunt voor christologie. 
Zulk een Logos-leer kan niets toevoegen aan wat ons vanuit Jezus’ leven, dood en 
verrijzenis tegemoet treedt. En vooral: ze kan daarvan niets aftrekken. Dit brengt mij tot een 
positiebepaling ten opzichte van de inhoudelijke verandering in het begrip van Christus’ 
preëxistentie. Ik heb er geen bezwaar tegen dat men Christus in zijn preëxistentie als 
goddelijke persoon gaat opvatten, al meen ik dat dit geen noodzakelijke conclusie is. In 
ieder geval mag dit niet ten koste gaan van Jezus’ menselijke persoon zijn. Wil men 
Christus zowel een goddelijke als een menselijke persoon noemen, dan moet men wel 
uitleggen dat de goddelijke persoon de menselijke niet verdringt of vermindert.’145 

8.2.4 De trinitarische eeuw 

Hoewel Schoonenberg van meet af aan in zijn christologische ontwerp de relatie tussen 
christologie en triniteitsleer verwerkt, richt hij na zijn bevindingen omtrent de twee 
naturenleer en de preëxistentie van de Zoon zijn aandacht meer en meer op de triniteit door 
de christologische implicaties te doordenken. Zijn analyse van de vierde eeuw noopt hem 
eveneens tot deze herzieningen. Deze eeuw kenmerkt zich door discussies omtrent het 
begrip hypostase binnen de triniteit. Zo noemt hij de vierde eeuw dan ook de trinitarische 
eeuw:  
 

‘Denn seit den trinitarischen Konzilien hat die Lehre des dreieinen Gottes angefangen, sich 
zu einem selbständigen theologischen Traktat zu entwickeln und gerade so die Christologie 
wieder zu befragen. Der Begriff der „Hypostase“ oder „Person“ spielt in den 
Glaubensbekenntnissen von Nizäa und Konstantinopel und bei Athanasius keine Rolle, 
wurde aber aus der Drei-Hypostasen-Lehre des Origenes wieder eingeführt, so daß die 
maßgebende Lehre der kappadokischen Väter im Osten und die des Augustinus im Westen 
immer, jede auf eigene Weise, von den drei Personen in einer Natur geprägt ist.’146  

 
Het krachtenveld wordt geformeerd door drie groepen. Allereerst door de voorvechters van 
Nicea met als meest kenmerkende vertegenwoordigers Athanasius en Marcellus van 

                                                 
144 Cf.: ‘Het is dus zeer wel mogelijk dat Jezus hier een voorbeeld neemt uit het dagelijks leven, ja uit zijn 
eigen leven, om zijn verhouding te verklaren tot God. God is voor hem de liefhebbende vader en hijzelf is 
bij God in de leer. Van God leert Jezus te werken tot genezing en heil.’ (Schoonenberg, 'De reflectie der 
eerste eeuwen op Jezus Christus,' 37.). 
145 Ibid., 48. 
146 Schoonenberg, 'Die “Naturen” in Jesus Christus – Gedanken zu einem christologischen Ökumenismus’,' 
208. 
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Ancyra. Zij houden vast aan één hypostase en leren dat Vader, Zoon en Geest een eigen 
ousia hebben. Vervolgens spreekt Schoonenberg van de semi-arianen of links-origenisten 
die drie hypostasen leren welke verschillen in graad van godheid. En tot slot onderscheidt 
hij de rechts-origenisten met als hoofdpersonen de Cappadocische vaders Basilius de Grote, 
Gregorius van Nazianze en Gregorius van Nyssa. Zij kennen geen subordinationisme maar 
leren wel drie hypostasen, aldus Schoonenberg.  
De christologie wordt in de post-niceense tijd geheel vanuit de triniteit gedacht, waardoor 
de persoon van Christus de tweede persoon van de Drie-eenheid wordt. De oorspronkelijk 
Logos-christologie verwordt tot een Logos-sarx-christologie en later tot een Logos-physis-
christologie. Daarmee wordt nu werkelijk een christologie ‘van boven’ geleerd, waarin het 
Woord niet zozeer vlees wordt, maar de preëxistente Logos het vlees dan wel de mensheid 
aanneemt. Het antiocheense schema van de Logos-anthropos verdwijnt hierdoor steeds 
meer uit het zicht, ondanks de theologie van Maximus Confessor. Dit blijkt onder andere 
uit het Athanasianum en het derde concilie van Toledo, waarin de verhoudingen binnen de 
triniteit centraal staan en over Christus voornamelijk vanuit de unio hypostatica wordt 
gesproken, terwijl het Apostolicum een heilshistorische lijn kent. Schoonenberg merkt op:  
 

‘De Apostolische Geloofsbelijdenis zelf, die wij in de kerk van het westen nog altijd 
gebruiken, verschilt in de christologie grondig van het credo van Constantinopel, het 
officiële doopsymbolum der kerken van het oosten en ons credo van de eucharistie. In 
tegenstelling tot dit laatste zegt het Apostolicum niets over een preëxistente geboorte van de 
Zoon, maar belijdt Jezus’ goddelijk zoonschap door de woorden ‘ontvangen van de Heilige 
Geest’ en diens mens-zijn door ‘geboren uit de maagd Maria’.’147  

 
Deze belijdenis stemt overeen met de wijze waarop meerdere theologen, waaronder 
Justinus en Tertullianus, de Geest en de Logos met elkaar verbinden.148 Bij vele pre-
niceense auteurs ontdekt hij echter dat de Geest en het Woord tezamen werken, zowel voor 
als in de incarnatie. Ook kennen ze een plaats toe aan de Wijsheid, die ofwel vereenzelvigd 
wordt met de Geest ofwel met het Woord.149 Vooral bij de Herder van Hermas constateert 
Schoonenberg een synthese tussen een Logos- en Geest-christologie.150 Bij Justinus is de 

                                                 
147 P. Schoonenberg, 'Toekomst voor een Geest-christologie?' in: Meedenken met Edward Schillebeeckx, 
red. T. Schoof, et al. (Baarn: Nelissen, 1983), 150-151. Schoonenberg zegt over deze ontwikkeling onder 
andere het volgende: ‘Meine Vermutung ist, daß diese Einseitigkeiten wieder aus einer früheren defensiven 
Theologie hervorgegangen sind, aus der der „Jungnizäner“, der kappadozischen Väter, die im Zuge von 
Nizäa und parallel mit Konstantinopel I für den Osten und den Westen die Trinitätslehre bestimmend 
beeinflussten.’ (Schoonenberg, 'Rückkehr zur Vergangenheit: Weg in die Zukunft? - Prolegomena zu einem 
Entwurf der Theologie,' 297-298.). 
148 Schoonenberg wijst er op dat ze Johannes 1, 14 en Lucas 1,35 in harmonie willen brengen, ‘door de over 
Maria komende Geest te identificeren met de Logos’. (Schoonenberg, 'De Christus “van boven” en de 
christologie “van beneden”,' 13.)  
149 Schoonenberg noemt Justinus, Theophilus van Antiochië, Irenaeus en Hippolytus. (Schoonenberg, De 
Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen over Geest-christologie, logos-christologie en 
drieëenheidsleer, 63-64.) Elders zegt hij: ‘Ongeveer gelijktijdig met Hermas gebruikte Theophilus van 
Antiochië voor het eerst het woord ‘trias’, triniteit, maar zijn drieëenheid is die van God, Woord en 
Wijsheid, waarbij, zoals we hierboven opmerkten, de Wijsheid karakteristieken van de Heilige Geest heeft. 
Deze reeks, betrokken op de schepping, is ook bij Irenaeus te vinden, die tevens Woord en Geest als Gods 
beide handen voorstelt.’ (Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen 
over Geest-christologie, logos-christologie en drieëenheidsleer, 73.) 
150 De vijfde gelijkenis heeft overeenkomst met Jezus’ parabel van de werkers in de wijngaard, maar in 
Hermas’ geschrift is Jezus zelf een van de werkers. Hij is de beminde en geachte slaaf van de eigenaar, die 
bovendien nog een beminde zoon heeft. De slaaf zorgt voorbeeldig voor de wijngaard en wordt daarom 
mede-erfgenaam met de zoon (Sim. V, 2). De uitvoerige verklaring bevat deze merkwaardige zinnen: “De 
akker is de wereld; de Heer van de akker is Hij die alles heeft geschapen en voltooid en bevestigd; de Zoon 
is de Heilige Geest; de slaaf is de zoon van God” (V, 5, 2). Hier gaat een Geest-christologie verder dan in 
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Logos echter reeds een van God onderscheiden persoon en ook bij Tertullianus neemt het 
onderscheid tussen de goddelijke personen toe. Schoonenberg schetst dan de volgende 
ontwikkeling:  
 

‘Later wordt de discussie met Arius niet hoofdzakelijk over de Logos gevoerd, maar over de 
Zoon, wat reeds op een preëxistent persoon-zijn wijst. Wanneer Nicea en Constantinopel I 
(381) de wezensgelijkheid van de Zoon met de Vader en de gelijke aanbiddelijkheid van de 
Zoon met de Vader en de gelijke aanbiddelijkheid van de Heilige Geest met Vader en Zoon 
hebben geaffirmeerd, is het gebruik reeds algemeen, deze drie te onderscheiden, in het 
Oosten als drie hypostaseis, in het Westen als drie personae. Ook al kan men de 
christologische definities uit de vijfde eeuw, die van Efeze (431) en Chalcedon, op zich nog 
uitleggen zonder de éne persoon van Christus goddelijk te noemen, deze is toch de 
goddelijke persoon van de eeuwige Zoon voor zowel Cyrillus van Alexandrië als Leo van 
Rome. Het is daarom haast onvermijdelijk dat na Chalcedon voor Leontius van Byzantium 
Christus’ menselijke natuur geen eigen hypostase (anhypostatisch) is, maar bestaat in de 
hypostase van (enhypostatisch is in) het Woord. Dit is zeker allereerst bedoeld om in 
Christus geen twee individuen, ‘twee zonen’, aan te nemen. In het Westen zal dit vanaf 
Boëthius tot op onze dagen leiden tot de vraag, wat van Christus’ menselijke natuur moet 
worden afgetrokken opdat zij in de goddelijke persoon kan bestaan.’151 

 
De verenging van de christologie tot het Logos-Zoon schema vindt dus plaats in de 
interpretatiegeschiedenis van Nicea tot Constantinopel I en in de visie van Schoonenberg 
vooral sinds de triniteitsleer van de Cappadociërs in het Oosten en Augustinus in het 
Westen. Hier vindt een keerpunt plaats in de geschiedenis. De neo-niceense theologie 
poneert met kracht de godheid van Jezus en de Geest. Daardoor echter richten de 
Cappadociërs zich voornamelijk op de binnengoddelijke triniteit die zij losmaken van het 
christusgebeuren. In het Oosten kent men sindsdien het onderscheid tussen theologia en 
oikonomia. Hoewel deze termen niet direct door Augustinus worden gebruikt, wordt dit 
onderscheid in de Westerse theologie zo mogelijk nog sterker uitgewerkt, aldus 
Schoonenberg.152  
Tot die tijd vindt men vele binitaire uitspraken die de Geest en de Logos gelijkstellen of 
zelfs vereenzelvigen: ‘De eerste duidelijke tekst die de Geest van Lc. 1,35 met de Logos 
gelijkstelt, is een zin van Justinus in Apol. I,33: “De Geest en de Kracht die van God 
komen, mag men niet anders verstaan dan als Logos”.’153 Juist de heilshistorische 

                                                                                                                            
het Nieuwe Testament, de Heilige Geest is Gods preëxistente Zoon. (Schoonenberg, De Geest, het Woord 
en de Zoon - Theologische overdenkingen over Geest-christologie, logos-christologie en drieëenheidsleer, 
72.) 
151 Schoonenberg, 'De reflectie der eerste eeuwen op Jezus Christus,' 47-48. 
152 Schoonenberg zegt hierover: ‘In het Westen ontwikkelt Augustinus een triniteitsleer waarin de eenheid 
van Gods wezen de drie personen omsluit en overheerst. Augustinus’ interesse voor triniteiten in de 
schepping dient geen heilshistorische beschouwing, maar is een zoeken naar vergelijkingsmateriaal dat de 
immanente triniteitsleer kan illustreren.’ (Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische 
overdenkingen over Geest-christologie, logos-christologie en drieëenheidsleer, 208-209.) 
153 Schoonenberg vervolgt deze passage met een lang citaat van Tertullianus: ‘Deze gedachte wordt 
overgenomen door Tertullianus, die zich bovendien beroept op Joh. 4,24 en een stoïsche uitleg geeft in adv. 
Praxean, 26: (De Schrift,) zeggend, ‘de Geest Gods’, noemt, hoewel God (in zijn geheel) geest is, toch niet 
rechtstreeks God, maar wil dat dat deel van het geheel (daaronder) verstaan wordt, dat de naam ‘Zoon’ zou 
krijgen. Deze Geest is dezelfde als het Woord (hic spiritus dei idem erit sermo). Zoals immers, wanneer 
Johannes zegt “Het Woord is vlees geworden”, wij de Geest mede-denken (spiritum quoque intellegimus) 
waar het Woord vermeld wordt, zo erkennen wij hier het Woord bij het noemen van de Geest. Want de 
geest is de substantie van het woord en het woord de werking van de geest, en die twee zijn één (unicum 
sunt). Anders zou Johannes een ander als vlees geworden verkondigen dan de engel als bestemd om vlees te 
worden, indien niet de geest woord en het woord geest is” (Corpus Christianum 13, 22). Deze gedachte 
vindt navolging. Tertullianus zelf spreekt van het Woord als “door de Vader gezonden in de maagd en uit 
haar geboren” (adv. Prax. 2). Ook combineert men Woord en Geest met andere namen: “Het Woord, de 
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benadering breekt de scholastieke triniteitsleer weer open. Schoonenberg vindt in dit 
opzicht ook herkenning in de theologie van het Oosten. Maar waar het Westen met een 
beroep op de Cappadocische Vaders iedere zweem van subordinatie binnen de triniteit 
hebben willen uitbannen, is de Oosterse theologie de voortkomst van het Woord en de 
Geest in de wereld binnen het perspectief van de heilseconomie blijven zien.154  
In de figuren van Marcellus van Ancyra en Marius Victorinus vindt Schoonenberg echter 
ook binnen de Latijnse traditie denkers die een meer dynamische visie hebben ontwikkeld 
op de triniteit. In tegenstelling tot Origenes beschouwt Marcellus de Logos niet als een 
zelfstandige hypostase, maar een in God rustende kracht die in de incarnatie geactualiseerd 
wordt.155 Marius Victorinus verenigt in zijn neoplatoons geïnspireerde denken de 
mogelijkheid dat God zowel rust als beweging in zich kent. Hij beschrijft de triniteit 
enerzijds als de volheid van het zijn en anderzijds als ‘de eenheid van twee twee-eenheden’. 
Schoonenberg geeft diens perspectief op de triniteit als volgt weer:  
 

‘In seiner Darstellung ist die erste göttliche Hypostase, der Vater, nicht nur vor-seiend 
(προóν), und damit nicht-seiend (mè on), sondern auch wirklich seiend, mit einer Fülle des 
Seins, die Leben oder Bewegung und Erkenntnis einschließt. Der wesenseine Sohn ist 
gleichseiend, aber der Unterschied besteht darin, daß im Vater das Sein vorherrscht und im 
Sohn Leben, Bewegung, Akt, während im Heiligen Geist die Erkenntnis in den 
Vordergrund tritt.’156  

                                                                                                                            
Zoon wordt gezonden…. Deze is de Kracht Gods, deze is zijn Rede, Wijsheid en Heerlijkheid. Deze treedt 
binnen in de Maagd: de Heilige Geest bekleedt zich met het vlees”(Ps.-Cyprianus, Quod idola dii non sunt, 
6). Zo spreken ook Lactantius (Div. Inst. IV, 12), Victorinus van Pettau (Fabr. Mundi, 9) (in Apoc. 12,1) en 
Hilarius (de Trin. II, 26) van een vleeswording van de Geest Gods of de Heilige Geest. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat Jezus zowel Woord als Geest genoemd wordt. Tertullianus doet zo aan het begin van zijn 
boek over het gebed: hij geeft daar aan “Jezus Christus, onze Heer” de volgende titels: “Gods Geest en 
Gods Woord (sermo) en Gods Rede (ratio), Woord van de Rede en Rede van het Woord en Geest van 
beide” (de orat. 1,1). In de vierde eeuw horen we een echo hiervan bij Phoebadius, bisschop van Agen in 
Zuid-Frankrijk, die over Jezus schrijft: “Dezelfde is Geest Gods en Wijsheids Gods… Tenslotte, omdat 
Wijsheid en Woord Gods en Geest Gods dezelfde is, worden de functies (officia) door verschillende namen 
aangekondigd… Het blijkt namelijk dat een en dezelfde nu eens onder de naam van Geest, dan weer onder 
die van Wijsheid optreedt” (c. Arianos, 20).’ (Ibid., 74-75.) 
154 Schoonenberg ziet ook een meer univoke verstaanswijze van het begrip hypostase in bijvoorbeeld 
Basilius’ interpretatie van de doxologie ‘Eer de Vader door de Zoon in de Heilige Geest’ die hij tracht te 
vervangen door wat Schoonenberg noemt de optellende formulering ‘Eer zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest’. (Cf.: Schoonenberg, 'De Christus “van boven” en de christologie “van beneden”,' 22. En: 
Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen over Geest-christologie, 
logos-christologie en drieëenheidsleer, 214. Op deze plaats verwijst Schoonenberg naar de 38e brief van 
Basilius die volgens hedendaags inzicht wellicht eerder aan Gregorius van Nyssa moet worden 
toegeschreven.)  
155 Cf.: ‘Daarmee toont zich het verschil in de godsleer: voor Marcellus is de Logos vóór de incarnatie een 
in God rustende kracht (Fragm. 52), zoals de ‘dynamis logikê’ bij Justinus, en is de Logos vanaf de 
menswording een actieve werking (energeia drastiké : Fragm. 54.61.62) en uitbreiding (Fragm. 67.71), 
maar nimmer een eigen hypostase. Dat laatste nu is de Logos bij Origenes altijd, van de Vader 
onderscheiden als aan Hem deelhebbend Beeld, met een van Hem verschillend werkingsdomein. (peri 
archôn). Voorts verwijst hij naar het volgende werk: W. Gericke, Marcell von Ancyra: Der Logos-
Christologie und Biblizist. Sein Verhältnis zur antiochenischen Theologie und zum Neuen Testament, Halle 
1940. (Schoonenberg, 'De Christus “van boven” en de christologie “van beneden”,' 21.) Verder lijkt hij 
Marcellus van Ancyra vooral te kennen via Lienhard: ‘Jammer is dat ik het één-hypostatische godsbeeld 
van de eerste verdedigers van Nicea, van Athanasius en van de zozeer omstreden Marcellus van Ancyra, 
toen maar gebrekkig kende: een contact met de Amerikaanse patroloog Joseph T. Lienhard sinds 1987 heeft 
mij verder geholpen.’ (Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen over 
Geest-christologie, logos-christologie en drieëenheidsleer, 203.) 
156 Schoonenberg, 'Gott ändert sich am andern,' 79. Schoonenberg verwijst hier naar het volgende werk: 
Ziegenaus, A., Die trinitarische Ausprägung der göttlichen Seinsfülle nach Marius Victorinus, München, 
Hueber, 1972. Verder verwijst hij later in dit artikel naar Augustinus: ‘Nach Viktorin wird auch Augustinus 
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De Logos kan volgens Victorinus worden opgevat in een tweevoudige beweging van 
enerzijds Jezus die van de Vader uitgaat en anderzijds de terugkerende beweging van de 
Geest naar de Vader. Door zo Vader, Zoon en Geest samen te denken als esse, vivere en 
intelligere wordt het mogelijk om vast te houden aan het homoousios van Nicea en tevens 
een onderscheid in hypostasen te maken. En het opvallende is, dat hij Vader, Zoon en Geest 
alle drie met Woord of Logos kan aanduiden. 
Mede op grond van deze bronnen meent Schoonenberg dat de triniteitstheologie altijd de 
mogelijkheid heeft gekend om de begrippen hypostase of persona te verstaan als 
subsistentie èn als uitstroming. Het lijkt hem juist om deze beide mogelijkheden te 
synthetiseren. Binnen de traditie tot aan Nicea kunnen dan de volgende posities 
samengedacht worden:  
 

‘Wanneer Marcellus’ opvatting op die manier tot haar waarheid gevoerd wordt, toont de 
Logos zichzelf als uitstroming van de Vader, als diens glans, die het zijn van de Vader 
meedeelt en daardoor ook zelf zijnde is en zijn tot stand brengt, persoon is en personaliseert. 
In Marcellus’ opvatting, die op dit punt de opvatting overneemt van Justinus en 
Tertullianus, geschiedt dit op het niveau van de schepping als voltooid in de incarnatie; 
volgens Origenes en Victorinus geschiedt het in Gods eeuwigheid.’157   

 
De Logos is dus zowel uitstroming die persoon is, als persoon die uitstroming is en daarom 
met recht de godmenselijke persoon te noemen. Schoonenberg baseert mede op deze 
gedachten zijn christologische opvatting van de perichorese van de naturen in Jezus 
Christus. Juist vanuit dit samendenken van zijn en beweging, persoon en uitstroming meent 
Schoonenberg in tegenstelling tot Marcellus van Ancyra dat Jezus in het eschaton zijn 
mensheid niet zal afleggen, opdat God alles in allen zij: ‘Integendeel, God zal alles in allen 
zijn in Woord en Geest, rondom Jezus Christus, in wie hun volheid lichamelijk woont.’158 
Met Victorinus ziet Schoonenberg vervolgens de Geest besloten in de Logos en zo als de 
zalving en de kracht van de godmenselijke persoon. Waneer de Geest echter als kennis 
wordt gezien, verwijst dit binnen Victorinus neoplatoonse theologie naar het 
contemplatieve, naar een terugkeer tot de Oorsprong zelf. Hier vindt Schoonberg ruimte 
voor een Geest-christologie en zelfs voor een Wijsheids-christologie. Victorinus is volgens 
hem minder vervallen tot eenzijdigheden in de anti-ariaanse strijd. Binnen de Logos-Zoon-
christologie is er voor de Geest geen ruimte, zoals al blijkt bij Athanasius. De nederdaling 
van de Geest op Jezus bij de Jordaan kan hij maar moeilijk verklaren en moet geschieden in 
Jezus’ mensheid. Schoonenberg citeert en becommentarieert: ‘“Het is heel duidelijk dat de 
nederdaling op ons was, want hij droeg ons lichaam”. Hier heeft dus de nederdaling van de 
Geest op Jezus elke betekenis voor Jezus zelf verloren. (Deze ‘alexandrijnse’ exegese is 

                                                                                                                            
dem Heiligen Geist dieselbe zirkuläre Position in Gottes Trinität zuschreiben, jetzt aber als die Vater und 
Sohn einigende Liebe: utrumque coniungens, wozu dann noch nosque subiugens (de trinitate VII, 6; PL 42, 
438) hinzugefügt wird. Wenn es im Neuplatonismus auch christlicher Prägung eine Bewegung in Gott gibt, 
dann ist sie vor allem – und vielleicht ohnehin – im göttlichen Wesen immanent.’ (Ibid., 79.). 
157 Schoonenberg, 'De Christus “van boven” en de christologie “van beneden”,' 24. Tevens toont 
Schoonenberg met enige voorbeelden een verschil in denken aan tussen verschillende ‘tradities’: ‘Deze 
traditie, tot aan Athanasius, ziet de Logos als glans van de zon, welke de Vader is, niet als tweede zon 
(zoals Gregorius van Nazianze) en helemaal niet als als ‘tweede God’ (zoals Origenes op diverse plaatsen. 
(noot 25: Contra Celsum V, 39)’ ‘Bij Gods openbaring aan Mozes beschouwt Justinus de Logos als het 
vuur in de doornstruik, niet, zoals later bij Ambrosius, als de sprekende God, die de Vader overbodig 
maakt. Bij Hippolytus, die nota bene het modalisme van Noetus bestrijdt, is de benaming ‘Zoon’ nog een 
profetische anticipatie op de geboorte van de Logos uit de maagd.’ (Schoonenberg, 'De Christus “van 
boven” en de christologie “van beneden”,' 24.)  
158 Schoonenberg, 'De Christus “van boven” en de christologie “van beneden”,' 26. 
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ook te vinden bij de ‘monofysitische’ Syriër Philoxenus.)’159 Schoonenberg meent 
overigens dat Athanasius in de loop van de vierde eeuw meer geradicaliseerd is. Twintig 
jaar na Nicea gebruikt hij pas de term homo-ousios weer, maar dan verwijst hij daarmee 
naar de strikte eenheid van de Drie-eenheid. Hij stelt: ‘Al wat van de Vader gezegd wordt, 
kan ook gezegd worden van de Zoon, behalve dat hij de Vader is’.160  Augustinus zal deze 
gedachte doortrekken door te stellen dat de Vader, de Zoon en de Geest niet alleen 
wezenséén zijn, maar dat het éne wezen bestaat in Vader, Zoon en Geest. De kritiek van 
semi-arianen en homoiousianen neemt Schoonenberg echter op om in navolging van 
Hilarius van Poitiers God te denken als een eenheid-in-verscheidenheid. 

8.3 Christus totus 

In het bovenstaande is reeds inzichtelijk gemaakt dat Schoonenberg het hart van de 
theologie als geloofsvertolking expliciteert met het beeld van de Christus totus en dat hij 
een belangrijke rol toekent aan de christologie in zijn spreken over de verhouding tussen 
God en mensen. Het is dan ook niet toevallig dat hij een groot deel van zijn 
wetenschappelijk werk besteed heeft aan de doordenking van de christologie en de triniteit. 
Paradoxalerwijze noemt hij zijn denken een noodzakelijke correctie op het gebrek aan 
bovennatuurlijkheid in de klassieke theologie die verworden is tot controvers- of 
conclusietheologie. In zijn artikel Apologie in de Geloofsleer zegt hij over dit type 
theologie: ‘De controverse heeft de methode van al onze kerkelijke wetenschappen één slag 
teruggezet: de dogmatiek werkt met een apologetische methode, de apologie met een 
philosophische, terwijl ook de philosophie zelf hard door de natuurwetenschappen en door 
een juridische mentaliteit is aangetast.’161 Hij laakt de tendens binnen de theologie van zijn 
dagen om voornamelijk aandacht te hebben voor vraagstukken van louter natuurlijke aard. 
Tevens meent hij dat de controvers-theologie het gevaar loopt om ‘denklui’ te worden. En 
zij dwaalt wanneer zij meent deze houding te kunnen rechtvaardigen met een beroep op de 
eeuwige waarheid die de Kerk bezit, want juist de eeuwige waarheid vraagt om ontvouwing 
in al haar volheid en dient het denken geheel te doordringen.162  
In het derde deel van zijn Het geloof van ons doopsel spreekt hij expliciet zijn zorg uit over 
het door hem geconstateerde feit van het ontbreken van belangstelling voor de christologie 
en de triniteit. Als mogelijke oorzaak hiervoor voert hij aan dat de christologie in haar 
beschouwing van de unio hypostatica het zicht op Christus wellicht te veel heeft 

                                                 
159 Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen over Geest-christologie, 
logos-christologie en drieëenheidsleer, 56. (Schoonenberg citeert uit Athanasius, Contra Arianos 1, 47-
50.). 
160 Schoonenberg verwijst naar Athanasius, Contra Arianos III, 4. (Ibid., 211.). 
161 P. Schoonenberg, 'Apologie in de Geloofsleer,' Verbum 13 (1946), 116. Nog sterker drukt Schoonenberg 
zich in ditzelfde orgaan uit, wanneer hij met Anton van Duinkerken stelt: ‘Wij lijden aan apologie, en de 
oorzaak daarvan is, dat wij weer, evenals bij de inhoud van het godsdienstonderricht, de natuurlijke kennis 
overschatten en vooral de ken-waarde van het geloof niet hoog genoeg achten. Slechts door de genade tot 
geloven kan het verstand de boven-natuurlijke en de natuurlijke aanvaardbaardheid van het geloof, de 
geloofwaardigheid van de christelijke openbaring inzien, terwijl de rede alleen deze noch kan vaststellen 
noch kan weerleggen. De overschatting van de natuurlijke rede echter doet in de geloofsleer telkens weer de 
apologetische redenering stellen in de plaats van de aanvaarding, geeft de Kerk gelijk in plaats van haar 
uitspraak te ontvouwen, en “ondersteunt” aldus onze dogmata met argumenten, die later blijken onvolledig 
te zijn voorgesteld.’ (P. Schoonenberg, 'Tot en met de apologie,' Verbum 13 (1946), 72.) 
162 De openbaring vraagt er volgens Schoonenberg om, om geloofd te worden en daarmee om gedacht en 
geleefd te worden. Van denkluiheid en van een statisch reproduceren van de eeuwige waarheid kan dan ook 
geen sprake zijn. ‘Wij hebben dus de openbaring waaraan wij geloven uit te spreken en uit te denken in 
steeds nieuwe taal van mond en geest, haar steeds van nieuwe kanten te belichten, steeds dieper in haar door 
te dringen. De geestesstromingen die in een bepaalde tijd heersend zijn brengen dit vanzelf mee.’ 
(Schoonenberg, 'Katholiek Oecumenisme,' 123.) 
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verzakelijkt. Hij tracht deze onderwerpen opnieuw vruchtbaar te maken door ze te 
doordenken vanuit de Bijbel en de traditie, zoals in het voorgaande is gebleken. In dit 
hoofdstuk zal de nadruk liggen op de wijze waarop Schoonenberg vanuit de herbronning 
van de klassieke christologie tot een zinvol spreken over Jezus Christus wil komen in de 
huidige tijd. Vanuit deze uit de actualiteit van de theologie ontstane zorg en de geschetste 
methodische achtergrond zal nu de ontwikkeling van Schoonenbergs denken omtrent de 
christologie worden geschetst, door de meest belangrijke publicaties chronologisch te 
bespreken om zo de ontwikkeling in zijn denken zichtbaar te maken. In één van zijn eerste 
artikelen over de christologie plaatst hij de thematiek van de menswording in het licht van 
de Schrift en meer specifiek in het kader van Gods verbond. De menswording blijkt zo de 
vervulling te zijn van het Oude Verbond en de inluiding van het Nieuwe en eeuwige 
Verbond.163  

8.3.1 De menswording 

Voor Schoonenberg is het verbond er de uitdrukking van dat God en mens geen concurrent 
van elkaar zijn. Gods handelen wordt vanuit dit denken getypeerd als ‘verbondshandelen’, 
als ‘binnengaan in de geschiedenis’ en ‘ingreep in het mensenbestaan’ En met Rahner 
specificeert hij dit binnengaan van God in de geschiedenis als: dialogisch, interpersoonlijk, 
intersubjectief. Het allerdiepste geheim waarvan dit verbondshandelen de uitdrukking is, is 
het geheim van de Drieëenheid. Door de menswording van de Zoon als handeling van God 
in de tijd wordt Gods logica het diepst geopenbaard als vervulling van het verbond.164 
Schoonenberg ziet de menswording als een continue verbinding van God aan de 
geschiedenis, daar waar Gods relatie met de historie in het Oude Testament eerder van een 
globale continuïteit getuigt.165 Deze continuïteit vindt vervolgens haar uitdrukking in de 
sacramentele Kerk. En tevens is de menswording de uitdrukking van het Eeuwig Verbond. 

                                                 
163 In zijn eigen woorden: “Tenslotte hebben wij besloten, dit geheim hoofdzakelijk te benaderen met de 
denkkategorieën welke de Bijbel ons leert, en wel met de meest overheersende, die nl. welke samenhangen 
met Gods verbondshandelen. Wij doen die keuze niet uit verachting voor een andere begrippenwereld, zelfs 
niet alleen of vooral omdat deze bijbelse kategorieën weer belangrijk worden voor ons huidig 
personalistisch denken, maar wij doen dit bovenal omdat de Schrift op zich belangrijk moet zijn voor alle 
tijden, daar zij immers de meeste directe uitspraak is omtrent de grote werken Gods, omdat al wat daarin 
geschreven staat tot onze onderrichting en vertroosting geschreven is.” (P. Schoonenberg, 'De 
menswording,' Nederlandse Katholieke Stemmen 48 (1952), 353.) 
164 Kenmerkend is dat Schoonenberg reeds in 1952 de menswording duidelijk plaatst in het licht van de 
triniteit. De wijze waarop hij dit doet is echter nog vrij klassiek te noemen zoals ondermeer blijkt uit het 
volgende citaat: ‘In die glorie zien wij dat wat het Nieuwe Verbond gaat worden: uitdrukking van het 
verbond, het gesprek dat eeuwig tussen Vader en Zoon in beider Geest bestaat, uitdrukking daarvan in de 
tijd, in onze mensengeschiedenis, in het bestaan allereerst van den Zoon zelf, in ons vlees, maar dan ook 
van allen die “in unitate Spiritus Sancti” door, met en in den Zoon aan den Vader glorie geven.’ (Ibid., 355.) 
In later werk zien we dat Schoonenberg meer consequent uitgaat van een christologie ‘van beneden’, 
waardoor zijn spreken over de menswording en de triniteit zich anders ontwikkelt. De grondgedachte dat 
God een God van mensen is en ten diepste geen concurrent van de mens, blijft echter voortdurend dezelfde. 
Uitspraken uit deze tijd dat Gods handelen ook een ingrijpen in de geschiedenis is, zijn in zijn latere denken 
minder sterk vertegenwoordigd en moeten ons inziens verstaan worden in relatie tot de dan heersende 
opvattingen van zijn tijd. Zijn latere doordenking van Gods transcendentie en immanentie lijkt deze 
gedachte verder te nuanceren. Cf.: Schoonenberg, 'De hominisatie,' 443-447. En meer expliciet getuigt het 
volgende citaat van een dergelijke ontwikkeling: ‘Niet alleen mens en mens, maar ook God en mens maken 
samen geschiedenis, zoals wij vroeger (Geloof van ons Doopsel I, 37-46) reeds hebben gezegd; wij zouden 
daarbij nu willen beklemtonen dat de transcendente God niet als zodanig in de geschiedenis treedt maar 
door de mensen die Hij vervult, het allermeeste door de Godmens.’ (Schoonenberg, De macht der zonde, 
152.). 
165 In navolging van Congar kan deze globale continuïteit van Gods handelen in de Oude Bedeling volgens 
Schoonenberg ook als discontinu of intermitterend worden gezien. (Cf. : Y. Congar, Marie, l’Eglise et le 
Christ, Desclée de Brouwer 1952.) 



8. P.J.A.M. Schoonenberg: Fides quaerens intellectum Christi 
 

   

616

De menswording openbaart zo ten volle de heilsgeschiedenis, maar daarmee ook de 
geschiedenis als zodanig als de opeenvolging van onherhaalbare menselijke beslissingen.166 
Hierboven is er reeds op gewezen dat Schoonenberg zelfs zegt dat de openbaring identiek is 
met Jezus Christus. De oudtestamentische verwachting van de Messias en het koningsschap 
verbindt hij met Christus die als koning een allesbepalende rol speelt in de 
heilsgeschiedenis, die niets anders is dan de geschiedenis van het Koninkrijk van God. 
Dat de menswording deze fundamentele betekenis voor de geschiedenis heeft, ligt niet 
enkel in het feit van de incarnatie als zodanig besloten, maar vooral ook omdat in haar ‘de 
Middelaar’ wordt geconstitueerd. Schoonenberg legt de nadruk op het volledige menszijn 
van Jezus Christus en op zijn lijden, sterven en opstanding.167 Menszijn vat hij hier op als 
een proces van groeien naar voltooiing, waarbij het kruis van Christus van meet aan als zijn 
doopsel gezien kan worden. Deze roeping wordt door Christus echter in vrijheid aanvaard 
en is tegelijkertijd de uitdrukking van Gods liefde. Deze verbinding van het kruis met Gods 
liefde acht Schoonenberg de noodzakelijke correctie op een stroming binnen de theologie 
die haar oorsprong vindt in de anselmiaanse satisfactieleer. Schoonenberg meent dat het 
verlossingswerk niet als een oneindige genoegdoening aan God moet worden gezien voor 
de oneindige belediging die de in zonde gevallen mens hem heeft aangedaan. De zonde 
dient verstaan te worden als verbondsbreuk en als zodanig als een weigering van Gods 
aanbod van liefde:  
 

‘Wij moeten dus het verlossingslijden zien als genoegdoening, maar wij moeten er evenzeer 
bij beklemtonen dat God het niet eiste om een schade aan zijn kant vergoed te krijgen of een 
prestige te herstellen, nog veel minder uit wraakzucht of wreedheid, maar als een antwoord 
op de eeuwige liefde waarmee Hij ons bemind heeft (Jer. 31,3), op grondslag van welk 
antwoord het nieuw en eeuwig verbond (Jer. 31, 31, 36v; 33, 20v, 24v.) tot stand kon 
komen.’168  

 
Volgens Schoonenberg is het van belang om het kruis te zien als een uitzicht op Gods 
heerlijkheid. Dit belang wordt ten volle behartigd in een meer eschatologische theologie. 
Ook spreekt hij hier reeds van de Godmens; deze benaming zal Schoonenberg in later werk 
meer principieel gebruiken. Ondanks het feit dat deze accenten getuigen van een zekere 
aanvulling van en correctie op het christologisch denken binnen het neo-thomisme, spreekt 
Schoonenberg hier nog voornamelijk op klassieke wijze over de christologie. Hij zegt over 
de Godmens dat deze niet een uit de mensen geroepen persoon is, maar de door de Vader 
Gezondene: 
 

 ‘Bovendien is er nog dit verschil, dat in den Godmens wel het deemoedig en biddend 
ontvangen van Gods genade door ons mensen vertegenwoordigd is, maar dat Hij nog eerder 
is: degene die Gods gaven brengt, de Verlosser, de Auctor vitae. Want wel heeft Hij een 

                                                 
166 Cf.: ‘In dat licht wordt allereerst duidelijk, wat voor de mens van nature niet te kennen is, dat er een 
geschiedenis is van God zelf met de mens, een heilsgeschiedenis, een reeks van ontmoetingen waardoor de 
Vader Zijn kinderen leidt naar het Vaderhuis, een tocht zelfs van Gods eigen Zoon met ons op die weg. 
Maar ook, dat er geschiedenis zonder meer bestaat, dat in de ontmoetingen tussen mens en mens 
beslissingen worden genomen die onherhaalbaar zijn, dat er in de geschiedenis iets definitiefs tot stand 
komt, iets dat buiten de joods-christelijke openbaring nauwelijks tot de mens doordringt, zeker niet op grote 
schaal, zeker niet in al zijn consequenties. (Schoonenberg, 'Heilsgeschiedenis - een gedachte voor advent en 
kersttijd,' 262.). 
167 Reeds in 1946 benadrukt Schoonenberg vanuit het evangelie van Lucas Jezus’ menselijkheid en zijn 
algemene menslievendheid: ‘Het Lucas-Evangelie is het Evangelie van Jesus’ menselijkheid en 
mensenliefde, van zijn zwakheid en zijn barmhartigheid.’ (P. Schoonenberg, 'Het Lijdensverhaal naar Sint 
Lucas,' Katholiek Cultureel Tijdschrift 2/1 (1946), 201.) 
168 Cf.: P. Schoonenberg, 'Kruis en verrijzenis in ons christelijk leven,' De Heraut van het Heilig Hart - 
orgaan van het apostolaat des gebeds 84 (1953), 82.  
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volledig menselijke natuur, maar deze bestaat slechts in de goddelijke Persoon van den 
Zoon.’169  

 
Zeker deze laatste woorden lijken de klassieke leer van de anhypostasie van de menselijke 
natuur in Christus uit te drukken; een leer die Schoonenberg in later werk weerspreekt, 
zoals hieronder zal blijken. 

8.3.2 Jezus de Christus, de Zoon Gods 

In 1956 en 1958 verschijnen vervolgens het tweede en derde deel van Het geloof van ons 
doopsel, met respectievelijk de titels Jezus de Christus, de Zoon Gods en De 
Mensgeworden Zoon van God. Schoonenberg volgt zo de lijn van het Apostolicum en  hij 
zet daarom ook in bij Jezus de Christus, de Zoon van God, terwijl hij in zijn verdere 
doordenking van de christologie meer en meer overtuigd raakt dat de christologie dient aan 
te vangen bij de mens Jezus van Nazaret.170 Tegelijkertijd blijkt reeds in deze delen dat hij 
de geloofsbelijdenis vanuit de heilshistorie wil interpreteren. Allereerst zal hier deel twee 
worden besproken en in de volgende paragraaf deel drie. 
Het eerste hoofdstuk van Jezus de Christus, de Zoon Gods is getiteld: ‘Jezus in de 
geschiedenis’ met als paragrafen ‘Jezus’ historisch bestaan’ en ‘De geschiedenis van Israël 
tot Jezus’. Schoonenberg benadrukt hier de historiciteit van de menswording als bepaalde 
act in de tijd. Maar eveneens benadrukt hij dat de maagdelijke ontvangenis, Jezus’ 
geboorte, zijn wonderen en zijn verrijzenis historische gebeurtenissen zijn. Op deze wijze 
kant hij zich tegen de tendens binnen de moderne theologie om deze heilsfeiten te 
ontmythologiseren of zelfs te verwerpen. Hij houdt een pleidooi om het Nieuwe Testament 
te lezen als een getuigenis waarin deze feiten in de geschiedenis op de beste wijze worden 
neergezet, in lijn met de geschiedenis van Israël als vervulling van de oudtestamentische 
beloften en profetieën. Om de heilsgeschiedenis te verstaan, is een bovennatuurlijk kennen 
nodig hetwelk geleid wordt door de Geest van God die de mens kan invoeren in het 
goddelijk mysterie.  
Dit bovennatuurlijke kennen speelt zich niet meer af in de sfeer van de objectiviteit, maar is 
volgens Schoonenberg intersubjectief of interpersoonlijk. Vanuit de bovennatuurlijke 
kennis kan Schoonenberg dan ook in het tweede hoofdstuk spreken over ‘Jezus, de 
Christus’. In Jezus’ zelfopenbaring leert men hem verstaan als de Messias. En de eerste 
gemeente leert hem te belijden als de Heer. Deze titel noemt Schoonenberg het fundament 
van alle dogma-ontwikkeling.171 Tot deze aanspraak komt men dus door de zelfopenbaring 
en het interpersoonlijke kennen. De tekenen die Jezus tijdens zijn aardse leven heeft 
verricht, kunnen de gelovige van de natuurlijke sfeer in de bovennatuurlijke leiden, opdat 
hij Jezus leert kennen als de Christus, de Zoon van God.  
Maar heel Jezus’ leven is te verstaan als een machtig teken van bevrijding door de kruisweg 
die hij in vrijheid is gegaan. Schoonenberg noemt de kruisiging de laatste consequentie van 
het mysterie van de menswording. Juist de kruisweg toont enerzijds dat Gods weg niet 
overeenkomstig is met menselijke wegen, maar dat anderzijds deze wegen niet 
concurrerend zijn in de zin dat de mens op Gods weg volledig mens kan worden voor Gods 
aangezicht. Van deze verhouding tussen God en mensen is Jezus Christus het historische 

                                                 
169 Schoonenberg, 'De menswording,' 359. 
170 Schoonenberg zegt in zijn inleiding op het tweede deel van Het geloof van ons doopsel: ‘Zo hopen wij 
dit boek te schrijven in dezelfde geest als Sint Jan het evangelie van Jezus’ godheid schreef.’ 
(Schoonenberg, Jezus, de Christus, de Zoon Gods, 10.) 
171 Cf.: ‘Jezus is Heer: Laten wij met deze formulering sluiten, want deze christusbelijdenis van de Kerk 
ontwikkelt zich niet verder in de geschiedenis. Veeleer is zij het fundament van alle dogma-ontwikkeling. 
zij is nooit door een algemeen concilie geformuleerd, omdat tegen hen die haar loochenden geen concilie 
meer nodig was om hen als buitenstaanders te brandmerken.’ (Ibid., 136-137.) 
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teken. Dit mysterie geeft Schoonenberg op deze plaats als volgt weer: ‘Zózeer werd Gods 
Zoon mens dat Hij, zondeloos blijvend, ook deze uiterste consequentie van ons zondig 
bestaan op zich nam; en zozeer was deze Mens Gods Zoon dat Hij daarin een weg vond 
naar de heerlijkheid des Vaders.’172  
Het derde hoofdstuk gaat vervolgens over ‘Jezus Christus, de Zoon van God’. Hier stelt 
Schoonenberg dat de openbaring van de Drieëenheid en dus ook van de Messias als 
goddelijke persoon, een verrassing is van het Nieuwe Testament. De titels in het Oude 
Testament, noch de verpersoonlijkte Wijsheid en het verpersoonlijkte Woord van God doen 
denken aan de Messias als goddelijke persoon. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt er 
genuanceerd gesproken over de goddelijke persoon en wordt Jezus Christus zelden 
onverkort met ‘God’ aangeduid. Jezus openbaart zich als de Zoon van God zijn Vader. Pas 
in de Ariaanse crisis ontwikkelt de Kerk zich een spreken over Christus’ godheid. Daarom 
acht Schoonenberg het juister om eerst te bezien hoe de synoptische evangeliën zich 
uitspreken over Jezus. Vervolgens onderzoekt hij op welke wijze Christus’ godheid beleden 
wordt in de verkondiging van de apostelen, in het bijzonder bij Paulus, om daarna het 
Johanneïsch spraakgebruik te analyseren en tot slot dat van de belijdenis der Kerk.  
Bij de synoptici zijn Jezus’ wonderen en tekenen de sterkste verwijzingen naar zijn 
godheid. Verder geldt: ‘Afwezig is in Jezus alle zwakte en aarzeling, elke misgreep in het 
zoeken naar zijn houding. Op de meest opvallende wijze echter is in zijn bewustzijn 
afwezig elke zonde.’173 Van Christus wezensgelijkheid met de Vader kan door de synoptici 
nog niet worden gesproken, omdat de termen voor een dergelijk spreken ‘nog moeten 
worden gevonden’.174 In de Paulinische brieven wordt vervolgens de goddelijke 
preëxistentie van de Zoon ‘ontdekt’, waarmee wordt uitgedrukt dat het god-zijn van Jezus 
Christus voorafgaat aan zijn mens-zijn. Met name de Christushymne uit Fillipenzen 2: 6-11 
vormt voor Schoonenberg een belangrijke verwijzing naar Christus’ godheid. Op grond van 
de brieven van de apostelen kan men stellen: ‘Tegelijk met zijn mensheid waardoor Hij 
schepsel is, vinden wij dus in Christus telkens weer iets dat Hem boven, vóór en daarmee 
ook tegenover de schepping plaatst, op goddelijke hoogte.’175 Toch wordt het werkelijke 
dogma van de goddelijke persoon van Christus en zijn wezensgelijkheid met de Vader pas 
uitgewerkt door Johannes. Ook wordt hier expliciet de preëxistentie van de Zoon verklaard.  
Het evangelie naar Johannes spreekt echter nog niet over de eeuwige geboorte, zoals de 
belijdenis van Nicea dat later zal doen. Dat doen ook de apostolische vaders niet. Zij geven 
vooral het getuigenis van de apostelen door en verklaren dit. Pas wanneer de apologeten 
meer in contact treden met de heidenwereld, ontstaat er behoefte aan een verdere 
doordenking van de godheid van Christus en zijn eeuwige geboorte. Geleidelijkaan 
ontwikkelen zij een genuanceerder begrippenkader om te spreken over de verhouding 
tussen God de Vader en de Zoon en de mensheid. Deze behoefte wordt nog dieper gevoeld, 
wanneer in de derde eeuw de eerste ketterijen ontstaan zoals het monarchianisme. Zo 
ontstaan er vragen over de verhouding van Christus’ godheid en mensheid.  
De belangrijkste en gevaarlijkste ketterij tegen Christus’ godheid is volgens Schoonenberg 
het arianisme. In reactie op de veroordeling van het arianisme op het eerste oecumenische 
concilie van Nicea, zegt hij: ‘Voor ons is van belang dat de Kerk teruggreep naar de 
geloofsbelijdenis van het doopsel, en deze op het punt van Christus’ goddelijke voor-
bestaan nader bepaalde. Daarbij belijdt zij nu ook, wat wij nog niet uitdrukkelijk hoorden 

                                                 
172 Ibid., 187. 
173 Ibid., 196. 
174 Cf.: Ibid., 204. 
175 Ibid., 221. Eerder zegt Schoonenberg: ‘Zoveel is echter zeker dat voor Paulus de menswording geen 
absoluut begin van Christus’ bestaan is. Hij bestond reeds in Gods “gedaante”, µορφή, Gods conditie, Gods 
bestaanswijze.’ (Ibid., 217-218.). In later werk zal Schoonenberg deze uitspraken die kunnen wijzen op de 
preëxistentie van Jezus Christus verder nuanceren.  
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bij Sint Jan, de eeuwige geboorte van de Zoon uit de Vader.’176 Daarbij moet het 
onderscheid tussen Vader en Zoon echter niet uit het oog worden verloren. Schoonenberg 
meent dat de theologie zich in de loop der tijd steeds meer bediend lijkt te hebben van een 
Sabelliaanse structuur waarin onder de noemer van God het onderscheid tussen de drie 
personen van de triniteit grotendeels wegvalt. Op zich noemt hij het een natuurlijke 
ontwikkeling dat het woord ‘God’ gebruikt gaat worden om de Vader, de Zoon, de Geest en 
de Drie-eenheid als zodanig aan te duiden.  
 

‘Een verarming is het echter dat de eenheid der Drie Personen veelal in ons bewustzijn de 
betekenis van ieder van hen heeft doen vervagen, hetgeen zowel onze theologie als onze 
populaire godsvrucht vaak van de liturgie heeft vervreemd. In plaats van door de 
mensgeworden Zoon tot de Vader te gaan, gaan wij liever door Christus’ mensheid tot de 
Allerheiligste Drieëenheid.’177  

 
Schoonenberg wijst erop dat in de Bijbel en ook in het belijden van de eerste eeuwen van 
de kerkgeschiedenis het woord ‘God’ voornamelijk op de Vader van toepassing was. 
Daarbij zij opgemerkt dat in het Oude Testament de God van het Oude Verbond wel de 
Vader is, maar nog niet als zodanig is geopenbaard in zijn betrekking tot de overige 
personen van de Drie-eenheid. Van Jezus Christus kan dan worden gezegd dat zijn 
menselijk leven de vertaling is van zijn goddelijk bestaan als de Eengeborene en dat zijn 
‘afhankelijkheid’ op aarde een vertaling is van zijn goddelijke ‘afhankelijkheid’ van de 
Vader met wie Hij tevens één van wezen is. In Christus geschiedt de openbaring van de 
Drie-eenheid, doordat de Vader zich openbaart door zijn vleesgeworden Woord in de 
Heilige Geest. 178 
Het meest kenmerkende wat Schoonenberg omtrent de christologie naar voren brengt, is 
dus de gehanteerde methode zoals die reeds in de hoofdstukindeling naar voren komt. Door 
Jezus te tekenen als vervulling van de profetieën uit het Oude Testament, hem te willen 
verstaan vanuit zijn zelfopenbaring en door de nadruk te leggen op zijn tekenen en zijn 
gehele leven, werkt Schoonberg meer concreet de methode van Schriftuitleg uit zoals hij 
die heeft bepleit in zijn proefschrift. Vervolgens behandelt hij eerst de synoptici, de 
Handelingen en de brieven en daarna de johanneïsche geschriften, om dan te spreken over 
de apostolische vaders, de apologeten en de tijd van de concilies. Deze lijn verbindt hij met 
de heilshistorie en hij ziet een steeds grotere mate van bevestiging in de tijd van de godheid 
van Christus en de groeiende evidentie van diens preëxistentie, in plaats van dat hij dit tot 
uitgangspunt van de christologie vekiest.  
Voor het overige blijkt dat hij in het spreken over God de Vader, de Zoon en de Geest een 
zekere helderheid bepleit, maar dat hij verder het belijden van de kerk redelijk kritiekloos 
overneemt en bevestigd ziet in de bronnen. Niet zozeer wat betreft de inhoud is 
Schoonenberg hier dus vernieuwend bezig, maar vooral in zijn theologische benadering. 
Tegelijkertijd zijn methode en inhoud niet strikt te scheiden en expliciteert hij op deze 
wijze de bronnen achter de dogma’s op een wijze zoals de klassieke theologie dat niet 
nodig achtte. Reeds daardoor komen er zaken aan het licht die voorheen onbesproken 
bleven. In het derde deel van Het geloof van ons doopsel lijkt Schoonenberg de implicaties 

                                                 
176 Ibid., 240. 
177 Ibid., 243. Wanneer Schoonenberg spreekt over God de Vader en diens verhouding tot de Zoon, beroept 
hij zich op het artikel ‘Theos im Neuen Testament’ van K. Rahner, dat in 1950 en 1951 gepubliceerd werd 
in Bijdragen der Nederlandse Jezuïeten 11 (1950: 212-236; 1951: 24-52). 
178 Deze ‘formule’, zoals Schoonenberg het noemt, vermeldt hij expliciet in een artikel dat in hetzelfde jaar 
als dit tweede deel van Het geloof van ons doopsel is gepubliceerd: ‘de Vader die Zich openbaart door zijn 
vleesgeworden Woord in de Heilige Geest’. (P. Schoonenberg, 'Theologie in zelfbezinning,' in: De 
verhouding tussen theologie en wijsbegeerte, Annalen van het Thijmgenootschap, red. 1956 
(Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1956), 230.)  
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van zijn benaderingswijze consequenter door te voren in de beschrijving van de inhoud van 
het geloof. Een eerste ‘proeve’ hiervan is reeds te vinden in een artikel uit 1956, “Het 
Woord is vlees geworden”. 
Daarin merkt Schoonenberg op dat het mysterie van de menswording en de unio 
hypostatica meestal wordt vervat in de formule van Chalcedon, één Persoon in twee 
naturen. Zijn commentaar hierbij luidt als volgt:  
 

‘Daarmee is inderdaad in alle scherpte uitgelegd wat het Concilie van Chalcedon ons over 
Christus leert, maar het geschiedt tegelijk louter formeel. Zelfs wanneer wij zeggen: de éne 
Persoon van het Woord is volledig God en volledig mens, dan hebben wij nog het 
voornaamste niet tot uitspraak gebracht, nl. de verlossende en afdalende liefde Gods in het 
mysterie van de Christus.’179 

 
Schoonenberg wil de zinsnede uit het evangelie naar Johannes ‘het Woord is 
vleesgeworden’ die het uitgangspunt vormt voor het dogma van de incarnatie weer 
terugplaatsen in de gehele samenhang van de Schrift. ‘met name in die van Gods verbond 
met de mensen’:  
 

‘Wij komen steeds meer tot de overtuiging dat onze theologie en katechese vernieuwd moet 
worden voornamelijk (niet uitsluitend) vanuit de H. Schrift, en wel niet allereerst door het 
aanhalen van losse teksten ter illustratie, maar door het uitwerken van bijbelse thema’s en 
het plaatsen van dogma’s en theologische conclusies binnen bijbelse kategorieën. Met name 
de kategorie van het verbond, mits persoonlijk en niet slechts juridisch opgevat, en verder 
belicht vanuit een interpersoonlijke filosofie, lijkt ons hier fundamenteel te zijn.’180 

 
In de menswording komen de oudtestamentische profetieën tot vervulling en blijkt de 
beloofde messias zelfs ‘God-met-ons’ te zijn. In Christus’ middelaarschap wordt volgens 
Schoonenberg het verbond zelfs voltooid doordat de nabijheid van God en mens op de 
meest intieme wijze wordt belichaamd. Onder verwijzing naar G. Marcel leest 
Schoonenberg Johannes 1:14 als de hoogste uitdrukking van Gods tegenwoordigheid 
(présence) onder de mensen.181 In de Zoon en de Geest zoekt God gemeenschap met de 
mensen en dan blijkt in de openbaring van de triniteit dat God zelf een God van 
gemeenschap is van Vader, Zoon en Geest. Schoonenberg noemt het vlees de nieuwe 
verbondstent waarin het Woord geopenbaard wordt en de heerlijkheid van God zichtbaar 
wordt gemaakt.182 Reeds in dit artikel kondigt Schoonenberg aan in het derde deel van het 
Geloof van ons doopsel de menswording en de unio hypostatica verder vanuit de categorie 
van het verbond te willen doordenken.  

8.3.3 De Mensgeworden Zoon van God 

Het eerste hoofdstuk van het derde deel van het Geloof van ons Doopsel, De 
Mensgeworden Zoon van God is getiteld: ‘Gods Zoon, een der onzen’, met als paragrafen 
‘De menswording’ en ‘Mens en Middelaar’. In deze eerste paragraaf stelt Schoonenberg dat 
Jezus noch als mens, noch zijn mensheid bestond vòòr de incarnatie. Dit in tegenstelling tot 
het Woord, de Zoon, die van eeuwigheid af bestaat. Nadrukkelijk stelt hij: ‘Hier is geen 
vereniging van twee bestaande werkelijkheden, maar één daarvan, de mensheid, ontstaat 

                                                 
179 P. Schoonenberg, '"Het Woord is vlees geworden",' Verbum 23 (1956), 441. Cf.: ‘Deze heilsbetekenis 
van menswording en unio hypostatica vinden wij reeds uitgesproken in de concilies zelf die de dogma’s 
formuleerden en in de daarmee samenhangende documenten; denk vooral aan de brief die Paus Leo I 
schreef aan de patrriarch Flavianus vóór Chalcedon.’ (Ibid., 442.). 
180 Ibid., 442.  
181 Ibid., 444. 
182 Ibid., 447. 
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pas samen met het tot stand komen van de vereniging. De individuele mensheid van Jezus 
bestond tevoren op geen enkele wijze, maar het Woord was van eeuwigheid.’183 Vanuit het 
johanneïsch perspectief legt hij de nadruk op het woord menswording, om op deze wijze 
met het belijden van de Kerk de eenheid van Jezus Christus te kunnen waarborgen. De 
inzet van dit boek klinkt dan ook als volgt:  
 

‘Op het ogenblik moet het accent vallen op wat het eerste is: Jezus’ goddelijke herkomst en 
persoon. Dit zal gebeuren wanneer wij nu over de menswording allereerst spreken als komst 
waardoor Gods Woord ‘onder ons heeft gewoond” (Joh 1, 14), en vervolgens als een komst 
die de wetten der menselijke afkomst doorbreekt, als menswording “uit de maagd 
Maria”.’184  

 
Wanneer Schoonenberg spreekt over het Woord dat onder ons woont, maakt hij gebruik 
van het woord tegenwoordigheid (présence) zoals dat in het existentialisme van zijn dagen 
gebruikelijk is. Daar waar hij de maagdelijke geboorte bespreekt, wijkt hij echter 
nauwelijks af van de klassieke leer. De zin van de maagdelijke voorkomst ligt niet alleen 
besloten in het initiatief van God, maar drukt ook zijn vaderschap uit en lijkt tevens 
noodzakelijk samen te hangen met de goddelijke Persoon zelf, zodat het duidelijk is dat niet 
een mens God wordt, maar dat God mens wordt. Enkel waar Schoonenberg spreekt over de 
blijvende maagdelijkheid van Maria, merkt hij op dat deze leer niet rechtstreeks uit de 
Bijbelse bronnen op lijkt te komen. Indien de schriftwoorden echter worden verstaan vanuit 
hun oorspronkelijke betekenis, kan volgens hem echter met recht de blijvende 
maagdelijkheid worden aangenomen.185  
Nu nadrukkelijk is gesteld dat God mens geworden is, kan vervolgens de aandacht worden 
gericht op Christus’ menszijn. Diens menszijn komt het duidelijkst naar voren in het 
synoptische perspectief dat Jezus tekent als mens en middelaar. Dan blijkt dat Christus 
volledig en waarachtig mens is, zodat gezegd kan worden dat hij zozeer God met ons is, dat 
Hij een der onzen is: ‘Zijn mensheid is niet slechts de nabijheid van God voor ons, maar 
ook ons antwoord aan God. Als mens verenigt Christus God met ons, maar ook ons met 
God, gaat Hij ook vanuit ons en ten bate van ons mensen op naar God, m.a.w. is Hij 
middelaar.’186 Nog meer dan het reeds eerder genoemde woord ‘tegenwoordigheid’ is het 
begrip ‘middelaar’ uitdrukking van wat Schoonenberg de interpersoonlijke wereld 
noemt.187 Als middelaar vervult Christus tevens de drie ambten van profeet, priester en 
koning. Het eerste vooral tijdens zijn leven, het priesterlijke wordt geaccentueerd in zijn 
lijden en sterven, waarna hij als koning gesteld wordt in Gods heerlijkheid. Christus is dan 
ook niet slechts de middelaar, maar het middelaarschap zelf in de meest volmaakte, 

                                                 
183 Schoonenberg, De mensgeworden Zoon van God, 15.  
184 Ibid., 16. 
185 In later werk komt Schoonenberg op deze visie terug. Wanneer hij in 1967 het gesprek aangaat over de 
maagdelijke geboorte, stelt hij allereerst dat dit geloofsartikel over Jezus gaat en niet zozeer over Maria, 
zodat hier impliciet over haar onbevlekte ontvangenis wordt gesproken. Voorts stelt Schoonenberg: ‘Nu kan 
zelfs ten aanzien van het leergezag op zich al de vraag gesteld worden of het lichamelijk aspect van de 
maagdelijke geboorte uitgesproken wordt krachtens het geloof zelf òf dat het, onbewust, krachtens andere 
factoren wordt uitgezegd, bijvoorbeeld krachtens een bepaalde waardering van het geslachtelijke. Deze 
vraag klemt echter des te meer, wanneer we de verhouding van de traditie en inzonderheid van het 
leergezag tot de Schrift zelf nader bezien. Beide interpreteren namelijk elkaar. Het leergezag interpreteert 
de Schrift, natuurlijk. Maar ook omgekeerd interpreteert de Schrift het leergezag.’ Over de Schrift zegt hij 
vervolgens: ‘En als we nu naar de evangeliën zien, dan zouden we misschien allereerst kunnen opmerken, 
wat algemeen aanvaard wordt, meen ik, dat de evangeliën geen biografie van Jezus zijn. Ze zijn 
getuigenissen omtrent de heilsbetekenis van de verrezen Heer in het verhalen van woorden en daden uit zijn 
aardse leven.’ (P. Schoonenberg, 'Zoekend geloven,' Verbum 34 (1967), 191-192.) 
186 Schoonenberg, De mensgeworden Zoon van God, 53. 
187 Cf.: Ibid. 
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definitieve en universele zin. Zoals hierboven al uitgewerkt, drukt dit middelaarschap 
enerzijds de continuïteit uit met Gods verbondshandelen zoals beschreven in het Oude 
Testament en anderzijds getuigt het ook van het absoluut verrassende van Gods 
initiatiefrijke antwoord in de heilsgeschiedenis, waarin God als Vader wordt geopenbaard 
en het mysterie van de Drie-eenheid bekend wordt.188 
In het tweede hoofdstuk, ‘De éne Christus, waarlijk God en waarlijk mens’, bespreekt 
Schoonenberg de leer van de Kerk tegen de achtergrond van de twee genoemde Bijbelse 
perspectieven, die hun uitwerking vinden in enerzijds een incarnatie-theologie en anderzijds 
een assumptie-christologie. Op de overgang van dit eerste naar het tweede hoofdstuk legt 
Schoonenberg uit wat het belang is van het onderzoeken van de Bijbelse bronnen:  
 

‘Vooreerst blijft de achtergrond der H. Schrift voor ons nodig teneinde het bewustzijn vast 
te houden dat al de formuleringen die in de Kerk gegroeid zijn, belijdenissen zijn van het 
geloof aan een concrete Persoon, die ons in de geschiedenis is tegemoet getreden. 
Vervolgens houdt de Schrift immer in ons levendig wat deze Christus betekent voor ons, 
een bewustzijn dat ook leefde bij de kerkvaders die de kerkelijke formuleringen in hun strijd 
met de ketterijen hebben opgebouwd. En tenslotte wordt in de Schrift reeds zichtbaar in 
welke richtingen de verwoording van Christus’ mysterie ons kan bewegen.’189  

 
In het vervolg van het hoofdstuk onderzoekt Schoonenberg deze verschillende 
verwoordingen van de twee genoemde richtingen. Het accent in deze bespreking van de 
kerkvaders en de concilieteksten ligt op de eenheid van de persoon van Christus. Het 
arianisme en nestorianisme zijn daarmee van de hand gewezen. Schoonenberg stelt dat 
posities die spreken van een aangenomen Zoon, hetzij naar zijn godheid, hetzij naar zijn 
mensheid, onverenigbaar zijn met het geloof. De Antiocheense school zoekt terecht haar 
uitgangspunt in de Schrift en in hun strijd tegen het docetisme benadrukken zij meer het 
synoptisch perspectief op Jezus dan het joahnneïsche. Schoonenberg stelt:  
 

‘Nu komt de idee van het adoptief zoonschap van de mens Jezus weer naar voren, doch 
zonder de ontkenning van Christus’ godheid. Beide worden naast elkander gesteld: in 
Christus bestaat èn de eeuwige Zoon Gods èn de aangenomen zoon die Jezus is. Reeds bij 
een groot leraar der Antiocheense school, Theodorus van Mopsueste, is het gevaar van zulk 
een scheiding binnen de éne Christus aanwezig, maar het wordt werkelijkheid in zijn 
leerling Nestorius.’190  

 
Volgens hem gaat het in de strijd om de twee naturen van de ene Christus er voorts 
voornamelijk om de volledigheid en de waarachtigheid van de menselijke natuur te 
waarborgen. Vormen van docetisme en ook het apollinarisme zijn daarmee tot ketterijen 
verklaard. Schoonenberg lijkt hiermee het meest het standpunt van Cyrillus te volgen, juist 
vanwege de Alexandrijnse nadruk op de eenheid van Christus en hun pogen om de 
mensheid recht te doen middels de leer van de communicatio idiomatum. Maar het 
monofysitisme moet eveneens vermeden worden met het concilie van Chalcedon.191 
Een belangrijk inzicht om Schoonenbergs omgang met de traditie te begrijpen, is dat hij 
niet eenzijdig naar de ketterijen van het verleden wijst maar dat hij ze met elkaar in verband 
brengt. Zo roept de ene ketterij vaak de andere op. Juist daar waar men de dwalingen van 
het arianisme of nestorianisme wil bestrijden, komen stromingen op die de eenheid van 
Christus te zeer benadrukken zoals het monofysitisme en monotheletisme. Dit inzicht helpt 
Schoonenberg om ketterijen niet zonder meer als zodanig te verwerpen, maar om het 

                                                 
188 Cf.: Ibid., 75. 
189 Ibid., 80. 
190 Ibid., 83. 
191 Cf.: Ibid., 87-88. 
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waarheidselement in elke dwaling te herkennen. Deze zienswijze op ketterijen biedt echter 
ook een ander perspectief op het verstaan van concilieteksten en de kerkelijke dogma’s in 
het algemeen. Mede onder invloed van Rahner stelt hij dat leeruitspraken gericht tegen 
ketterijen de grenzen van het belijden markeren, maar dat binnen deze grenzen de ruimte 
ontstaat om het geloof steeds opnieuw te doordenken. Met het concilie van Chalcedon is 
dan ook niet het laatste woord over de christologie gesproken. Veeleer vragen de uitspraken 
om interpretatie en vertolking.192 
Na de eerste paragraaf aangaande de kerkleer, volgt een paragraaf met de titel 
‘Theologische uitwerking’, waarin Schoonenberg het Christus-mysterie tracht te vertolken. 
Allereerst nuanceert hij de opvatting dat de concilies sterk zijn beïnvloed door het Griekse 
wijsgerige denken, door te stellen dat men beter van het Griekse denken in zijn 
algemeenheid kan spreken dan van wijsbegeerte. De concilieteksten vertolken niet een 
bepaalde filosofische stroming en hoewel uiteraard beïnvloed door de Griekse context, 
ontwerpen zij ten dele ook een nieuw begrippenkader. Schoonenberg noemt als meest 
opvallende invloeden van het Griekse denken dat ten eerste het reeds in de Schrift 
impliciete onderscheid tussen lichaam en ziel nu nadrukkelijker wordt geformuleerd in het 
spreken over Christus’ mensheid. En ten tweede dat de ‘horizontale historische gerichtheid’ 
die eigen is aan het Bijbelse spreken, nu wordt aangevuld met een verticaal perspectief 
waarin zijnsgraden tussen godheid en mensheid worden aangebracht.193  
Volgens Schoonenberg betekent dit voor de christologie dat de Bijbelse leer aangaande 
Christus met zijn nadruk op Christus’ ontledigde bestaan op aarde en zijn verheerlijking, 
wordt verrijkt met de doordenking van de concilies ten aanzien van de persoon van 
Christus. Een verdere doordenking wat met de begrippen hypostase, persoon en natuur 
bedoeld wordt, is echter voor het moderne verstaan gewenst. Schoonenberg meent dat 
enerzijds gezegd kan worden dat een persoon een natuur van lichaam en ziel heeft, maar 
tegelijkertijd dat dit onderscheid niet absoluut is waardoor anderzijds gezegd kan worden 
dat de persoon zijn natuur is. De natuur bestaat dus zelf ook als persoon en behoeft geen 
verdere toevoeging om persoon te worden.194 Voorts kan gesteld worden dat de eeuwige 
goddelijke persoon van Christus de menselijke natuur heeft aangenomen en zo tot een unio 
hypostatica is geworden. Christus’ mensheid is dus volledig en tegelijkertijd moet gezegd 
worden dat deze mensheid als een werktuig of instrument van het Woord is. Met het tweede 
concilie van Constantinopel kan het godmenselijke handelen dan ook als volgt worden 
getypeerd: ‘De éne Persoon is derhalve allereerst handelend door zijn goddelijke leiding en 
zij is hoofdoorzaak, en het menselijk handelen staat, hoewel volledig menselijk en als 
volledig menselijk, geheel in dienst van het goddelijke.’195  

                                                 
192 Schoonenberg verwijst hier naar het volgende artikel : K. Rahner, 'Chalkedon - Ende oder Anfang?' in: 
Das Konzil von Chalkedon, Geschichte und Gegenwart - Band III: Chalkedon heute, red. A. Grillmeier, et 
al. (Würzburg: Echter-Verlag, 1954), 3-49. Ook in later werk van Schoonenberg blijkt de invloed van dit 
artikel. 
193 Cf.: Schoonenberg, De mensgeworden Zoon van God, 109. 
194 Schoonenberg zegt voorts: ‘Wij zijn ons bewust dat wij hier met al te weinig woorden partij keizen in 
een dispuut dat eeuwen lang de christologie der Laatscholastiek heeft beziggehouden: het dispuut over het 
“formale constitutivum personalitatis seu suppositalitatis”, over datgene wat nu juist de hypostase tot 
hypostase en de persoon tot persoon maakt. Wij doen dit echter met een gerust hart omdat wij straks hopen 
te betogen dat deze vraag voor de christologie zelf overbodig is.’ (Ibid., 114.). 
195 Ibid., 118. Wanneer Schoonenberg op deze plaats de leer omtrent het menszijn van Christus formuleert 
volgens de oecumenische concilies, dan lijkt hij hoofdzakelijk de Alexandrijnse interpretatie te volgen: 
‘Nochtans moet er onmiddellijk aan worden toegevoegd dat dit mens-zijn wordt uitgeoefend door de 
Persoon van God de Zoon, en daarom is het juister wanneer we het aanduiden met het abstracte zelfstandig 
naamwoord, en spreken van een opgenomen mensheid. Daarom wordt deze mensheid, en met name het 
lichaam van Christus, ook werktuig, instrument van het Woord genoemd. Het is echter wederom een 
bezield werktuig, zoals het een bezielde, vrije mensheid is.’ Deze visie op het menszijn van Jezus Christus 
zal Schoonenberg in later tijd radicaal herzien. 
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In het menselijke handelen wordt Christus’ persoon ‘één van ons’ en toont hij wat het is om 
Gods Zoon te zijn. En in zijn menselijk kennen is Christus’ evenzeer ontvangend en 
zoekend als ieder mens en zijn kennis en willen vertonen evenzeer groei. Schoonenberg 
stelt dat ‘het menselijk kennen ligt ingebed in Christus’ goddelijk Ik-bewustzijn en 
daardoor wordt gedragen en doorlicht’, net zoals ‘het menselijk willen gedragen en geleid 
wordt door de eeuwige overgave van de Zoon aan de Vader’.196 Christus’ mensheid is dus 
wel volledig en waarachtig, maar men kan aan haar geen menselijk ‘ik’ toekennen. In die 
zin is zijn mensheid an-hypostatisch. Daar dit woord een onvolkomenheid suggereert, zegt 
Schoonenberg liever dat zijn mensheid en-hypostatisch is, te weten opgenomen in de 
hypostase van het Woord.197 Vraagt men vanuit deze opvatting naar de aard van de 
menswording, dan moet met Augustinus en Leo de Grote gezegd worden dat Jezus’ 
menselijke persoon niet bestond vòòrdat de goddelijke persoon de mensheid heeft 
opgenomen en dat Jezus niet bestond vòòrdat Christus, het vleesgeworden Woord 
bestond.198  
Het Woord is in zijn zelfmededeling dus volledig scheppend en oorzakelijk. In deze 
enhypostasie bestaat de menselijke natuur echter volkomen en kan haar daarom ook geen 
menselijk bewustzijn worden ontzegd, zoals in de scholastieke traditie vaak is gebeurd. In 
navolging van Duns Scotus erkent Schoonenberg het beginsel van de hypostase en de 
persoon in de bestaansact, waardoor men dus met recht aan Christus’ mensheid bewustzijn 
en vrijheid kan toekennen. Op deze wijze verzet Schoonenberg zich tegen de gedachte dat 
aan Christus’ mensheid iets zou ontbreken, zoals met name bepaalde commentatoren van 
Thomas dit lijken te zeggen, zoals Capreolus, Cajetanus en Suarez.199 Hij herhaalt hier zijn 
reeds eerder in andere context  vermelde opvatting:  
 

‘Wanneer God méér doet, doet het schepsel niet minder doch meer: derhalve wanneer een 
Goddelijke Persoon aan Christus’ mensheid het bestaan als persoon geeft, dan is er in die 
mensheid niet minder aan geschapen realiteit die haar tot persoon maakt, er is integendeel 
méér. Hier immers, evenals in de andere gevallen, gaat het om een activiteit Gods.’200  

 
De mensheid van Christus is dus niet minder maar méér subsistent dan bij andere mensen 
en daarom supra-persoonlijk, aldus Schoonenberg. Wanneer men bedenkt dat iedere 
subsistentie ook een tot-God-zijn en een tot-de-medemensen-zijn insluit, kan ook worden 
gesteld dat Christus’ mensheid mèèr bestaat tot God dan andermans mensheid. Daarmee is 
dan ook gezegd dat Christus’ mensheid werkelijk anders is dan die van anderen, aangezien 
hun mensheid niet verenigd is met de goddelijke persoon. De mensheid van Christus is op 
goddelijke wijze mens, zo zegt Schoonenberg Mersch na.201 Maar de vergoddelijking die de 

                                                 
196 Ibid., 119. 
197 Ibid., 123. 
198 Cf.: Sint Augustinus zegt van de mens Christus: “Hij is niet aldus opgenomen, dat Hij, eerst geschapen, 
daarna werd opgenomen, maar zó dat Hij door de opname zelf werd geschapen” (contra sermonen 
Arianorum 8,6; ML 42 688: “nec sic assumptus est ut prius creatus post assumeretur, sed ut ipsa 
assumptione crearetur”; vgl. Leo de Grote: ep. 35, 3; ML 54, 807). (Ibid., 124.)  
199 Ibid. 
200 Ibid., 132-133. 
201 Cf.: Ibid., 136-138. Schoonenberg verwijst hier naar E. Mersch, La théologie de Corps mystique, Paris-
Bruxelles 1944, waarin Mersch spreekt van divinement humain. Ruim dertig jaar later bereflecteert 
Schoonenberg deze visie als volgt: ‘Vroeger, toen ik de persoon van Christus nog begreep als exclusief 
goddelijk, heb ik geschreven: ‘deze (mensheid van Christus) is door haar opname in het Woord niet minder 
subsistent dan de onze, doch méér: zij is niet infra-persoonlijk, doch juist supra-persoonlijk’. Nadien heb ik 
echter ingezien dat het niet-concurreren van de naturen van Christus slechts dan consequent overdacht kan 
worden, wanneer men over de ene persoon van Christus reflecteert.’ (Schoonenberg, 'De Christus “van 
boven” en de christologie “van beneden”,' 17.) Deze meer consequente doordenking van de ene persoon zal 
in het vervolg van dit hoofdstuk worden uitgewerkt. 
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mensheid ondergaat in haar opname in en door de goddelijke persoon is dus ten diepste 
evengoed een vermenselijking te noemen. Samenvattend kan de unio hypostatica dan als 
volgt worden beschreven:  
 

‘Juist de opname door een Goddelijke Persoon maakt deze mensheid in de hoogste mate 
zelfstandig en vrij, ook voor Gods eigen aanschijn, maar deze zelfstandigheid en vrijheid 
kunnen zich niet anders beleven dan als toeheiliging aan God. Of nog stringenter, want met 
betrekking tot de Zoon zelf, gezegd: de Tweede Persoon deelt aan zijn mensheid mee van 
zijn goddelijke zelfstandigheid en vrijheid, en wel zoveel als er aan een mensheid kan 
worden meegedeeld, maar daarmee blijft deze menselijke zelfstandigheid tegelijk het 
instrument waarin het Woord zelf zijn Persoon-zijn beleeft, de vertaling ervan in menselijk 
zijn en handelen.’202  

 
Op deze wijze tracht Schoonenberg de eenheid van Christus’ persoon te handhaven 
alsmede de volledigheid van zijn mensheid, om zo noch te vervallen in de ketterijen van 
arianisme en nestorianisme, noch in die van het monofysitisme. Hij meent zo de assumptie-
christologie en de incarnatie-christologie te synthetiseren en formuleert dit als volgt:  
 

‘De incarnatie-christologie, die van de Goddelijke Persoon uitgaat, voltooit zich in een 
assumptie-christologie, die begint met de mens in Christus, en omgekeerd kan deze 
assumptie-theologie slechts ten volle ontplooid worden als vertolking van het feit dat het 
Gods Zoon is in wie Christus mensheid bestaat. Hetzelfde kan gezegd worden van de 
christologie der Scholastiek en die van Cyrillus van Alexandrië, de christologie der 
synoptici en die van Johannes.’203 

 
Juist door de erkenning van de historiciteit van de incarnatie volgt uit deze synthese dat de 
unio hypostatica uitgedrukt kan worden als ‘een samengaan van Eeuwigheid en tijd’.204 In 
het vervolg werkt Schoonenberg de consequenties van deze synthese nader uit ten aanzien 
van Christus’ handelen, kennen en willen, van zijn individualiteit en historiciteit. Ook 
besteedt hij aandacht aan zijn maagdelijkheid en legt hij uit waarom het zinvol is dat 
Christus mens is als man. Deze beschouwingen blijven hier verder onbesproken.  
Het derde hoofdstuk handelt vervolgens over ‘God in het gelaat van Christus’. In Christus 
ziet men wie God is en op welke wijze Hij God voor ons wil zijn. In het verlengde hiervan 
moet men niet alleen zeggen dat Christus in zijn mensheid het hoogste schepsel is, maar 
ook het immanente hoogtepunt van de schepping zelf. Schoonenberg noemt het 
vleesgeworden Woord de zin van de schepping, de bron van alle genade en alle schepselen 
zijn hem tegemoet geschapen:205  
 

‘Meer intrinsiek met betrekking tot de schepping zelf kunnen we zeggen: alles groeit van 
den beginne naar het beeld van Christus toe, zoals het nu groeit vanuit zijn beeld. Aldus 
hebben wij de bewerkende en de beeldende oorzakelijkheid van Christus in zijn mensheid 
herleid tot de doeloorzakelijkheid, de zingeving, zeker wat betreft de schepselen die tijdelijk 
aan de menswording voorafgaan.’206  

 

                                                 
202 Schoonenberg, De mensgeworden Zoon van God, 136-137. 
203 Ibid., 140. 
204 Ibid., 155. 
205 Cf.: Ibid., 178-180. 
206 Ibid., 181. Tevens stelt Schoonenberg: ‘In de geschiedenis nu van dit feitelijke heil is de Godmens, de 
Godmens die feitelijk is gekruisigd en verrezen, het middelpunt van de schepping, ook voorzover deze 
(nog) niet door de zonde is aangetast. Teruggebracht tot dit theologisch realisme, lijkt ons het absolute 
primaat van Christus ook geheel te passen in de leer van Sint Thomas.’ (Ibid., 183.). Hij verwijst hier onder 
andere naar P. Kreling, ‘Het motief der menschwording’, Studia Catholica 15 (1939), 89-101. 
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Evenzogoed geldt dan dat het Woord vanaf het begin vlees aan het worden is en de mens 
tegemoet treedt op diens weg hem tegemoet. Christus is dus niet alleen het middelpunt van 
de geschiedenis, maar ook haar begin- en eindpunt. Daarbij is hij als de Godmens het 
verbond in eigen persoon en het nieuwe en eeuwige verbond dat hij sticht, vormt het 
hoogtepunt van de verbondsgeschiedenis. Met J. Daniélou stelt Schoonenberg dat de 
Godmens als doel en zin en eindpunt van de (heils)geschiedenis in het eschaton wordt 
geplaatst en de christologie op deze wijze de eschatologie verklaart.207 Nu het heil in 
Christus is geconstitueerd, is de heilsgeschiedenis feitelijk beëindigd. Daarmee is de 
geschiedenis na Christus niet zinloos geworden, want ook zij ontvangt vanuit Christus haar 
zin. Zoals voor de incarnatie er een geschiedenis van Gods tegenwoordigheid in het Oude 
Testament was, zo dient er nu een geschiedenis van de presentie van de Godmens te komen 
die zijn voltooiing vindt in het mede-mens-zijn hetwelk in Christus’ mens-zijn besloten ligt. 
In die zin is er ook sprake van een zekere onvoltooidheid van de menswording zolang het 
voltooide heil nog geen ingang heeft gevonden in de harten van alle mensen die God 
bestemd heeft om tot Hem te komen en zo het lichaam van Christus te voltooien. Hierin 
vindt de tijd na de Menswording haar zin tot aan de wederkomst, namelijk als 
kerkgeschiedenis, waarin ten volle recht wordt gedaan aan het realisme van de incarnatie in 
de leer aangaande de Kerk, het ambt, de sacramenten, de genadegaven en de mariologie; dit 
in tegenstelling tot de kerken van de Reformatie die dit realisme miskennen.208 
Nu de plaats van de Godmens in Gods heilswerk is verduidelijkt, spreekt Schoonenberg tot 
slot over Gods handelen door Christus. Al Gods handelen kent een godmenselijke trek. 
Vanuit zijn absolute vrijheid kan God zonder begrenzing tegenwoordig zijn en in alles 
immanent zijn vanwege zijn volledige transcendentie.209 Hierboven is reeds uitgewerkt dat 
Christus’ mensheid méér mens-zijn betekende en eveneens dat dat insluit een méér 
medemens-zijn. Tevens zegt Schoonenberg dat Christus God-de-Zoon-voor-ons is en, zoals 
Nicea het uitdrukt, dat hij mens is geworden om ons mensen en om ons heil. In het 
genadeleven dat ons in Christus wordt geschonken, blijkt dan ook dat onze 
bovennatuurlijke vervolmaking een vermenselijking is. ‘Daarom is de inhoud van het 
christelijk leven: mens-zijn, op een goddelijke wijze mens-zijn, een goddelijke wijze echter 
die tevens meer menselijk is. Christen-zijn is mens-zijn. Maar hieraan moet onmiddellijk 
worden toegevoegd: het is mens-zijn vanuit Christus.’210 Schoonenberg meent dat Gods 
heilswil geheel de tijd en de ruimte doortrekt en dat hij het heil bewerkt ‘ofwel vanuit 
Christus, ofwel naar Hem toe, als de weg en opvoeding tot Hem’.211 Hoewel Gods 
heilshandelen nooit geheel los van Christus en zijn Kerk staat, stelt Schoonenberg wel het 
volgende:  
 

‘Wij maken ons los van een te mechanische opvatting van het dogma dat er buiten de Kerk 
geen heil is. Een welhaast onmetelijke uitbreiding van de mensheid die voor ons verschijnt 
in geschiedenis en prehistorie, op de aarde en misschien in het wereldruim, werken daartoe 

                                                 
207  Cf.: Ibid., 226. Schoonenberg verwijst naar J. Danielou, ‘Christologie et eschatologie’ in: A. Grillmeier., 
e.a. (eds.), Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, Band III, Würzburg: Echter Verlag 
1954, 269-286. 
208 Cf.: Ibid., 228. 
209 Schoonenberg merkt ten aanzien van deze verhouding van Gods transcendentie en immanentie nog op: 
‘Deze verhouding, die wij reeds in ons eerste boek hebben aangeduid, is gedurende de laatste jaren nog 
meer in ons besef gegroeid door de disputen over Gods “afwezigheid” in onze hedendaagse wereld. Men 
heeft daarbij opgemerkt dat de afwezigheid van God die de moderne mens ervaart hem kan voorbereiden op 
een dieper besef van God en dus ook van de eigen goddelijke aanwezigheid in de wereld.’ (Ibid., 233.)  
210 Ibid., 253. 
211 Ibid., 236. 
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mee, maar vooral het groeiend besef van Gods transcendentie en immanentie dringen ons 
daartoe.’212 

 
In deze publicatie valt een zekere ontwikkeling te bespeuren in Schoonenbergs spreken 
over de christologie. Bepaalde noties van zijn denken heeft hij hier veel consequenter 
doorgevoerd dan in eerder werk. In zijn weergave van de kerkleer zoekt hij duidelijk naar 
een synthese tussen een incarnatie-theologie en een assumptio-christologie, waarbij hij 
enerzijds de eenheid van Christus wil belijden en tegelijkertijd zijn mensheid volledig recht 
wil doen. Juist op grond van deze twee brandpunten van de christologische opvattingen, zal 
hij echter in later werk opnieuw de leer van de an-hypostasie of en-hypostasie doordenken. 
Tevens spreekt hij dan niet meer over Jezus Christus als de ‘Tweede Persoon’.  
Ook trekt hij de lijnen van de verbonds- en heilsgeschiedenis nu meer consequent door in 
de explicitatie van de incarnatie tot en met de eschatologie, waarbij het soteriologisch 
perspectief richtinggevend is. Daarbij bleek dat de klassieke leer voortdurend in gesprek 
wordt gebracht met de Schriften en tegelijkertijd worden de verschillende posities in de 
Vroege Kerk onderling met elkaar opnieuw in gesprek gebracht om tot slot tot een 
vertolking te komen vanuit het moderne denken wat vooral doordrongen is van de 
(antropologische) inzichten van de existentiefilosofie en het evolutiedenken. Het 
grondprincipe van Schoonenbergs theologie dat God en mens niet concurreren, wordt nu in 
de uitwerking van de Godmens in zijn relatie tot God de Vader en tot de mensen in grotere 
volheid uitgewerkt. De centrale these in dit werk is dan ook dat Christus door de Zoon van 
God te zijn niet minder maar méér mens is. Schoonenberg motiveert deze these vanuit zijn 
integratie van een meer evolutieve visie op de betrekkingen tussen God, de mens en de 
wereld, welke een binnenwereldlijke oorzakelijkheid niet vermijdt, maar juist maximaal 
veronderstelt. Deze visie ontleent hij mede aan het werk van Teilhard de Chardin. Zo komt 
hij tot de overtuiging: ‘De menselijke natuur van Christus sluit noodzakelijk alles in wat tot 
de menselijke persoon behoort.’213 Deze gedachten uit dit derde deel van Het geloof van 
ons doopsel keren kernachtig en op bepaalde punten meer concreet terug in het artikel 
Christus en de Vader.  

8.3.4 Christologisch vacuüm 

Op een studiedag in Culemborg geeft Schoonenberg in 1958 een lezing over het thema 
Christus en de Vader. Hij spreekt zijn vreugde uit over het feit dat men zich over deze 
thematiek wil buigen, aangezien er naar zijn mening een breuk is ontstaan in de 
hedendaagse ‘Christus-beleving’. Hij werpt zelfs de vraag op of er geen sprake is van een 
christologisch vacuüm. Deze suggestie staaft hij door er op te wijzen dat Christus enerzijds 
onbereikbaar is geworden doordat hij opgesloten is als de tweede goddelijke persoon 
binnen de Drie-eenheid, terwijl anderzijds aan de andere kant van het spectrum Christus’ 
mensheid dusdanig veel nadruk krijgt, dat hij niet meer tot heil kan zijn doordat hij wordt 
losgemaakt van de triniteit. Beide perspectieven maken het onmogelijk om in Jezus God-
met-ons te ervaren.214  
Met deze twee tegengestelde posities is tevens een breuk gesignaleerd tussen de klassieke 
theologie en het devotionele en godsvruchtige leven. Een reden voor deze breuk die 
Schoonenberg, is de verenging die is opgetreden in de theologie en (liturgische) praktijken 
in de eenzijdige polemiek van de Contrareformatie versus de reformatorische kerken. Maar 
de oorzaak van het  christologisch vacuüm zoekt hij in een ‘contra-Ariaanse eenzijdigheid’ 

                                                 
212 Ibid., 237. 
213 Cf.: Schoonenberg, 'P.J.A. Schoonenberg s.j.,' 64. 
214 Cf.: Schoonenberg, 'Christus en de Vader,' 258-259. 
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waaraan de theologie al eeuwen lijdt.215 In lijn met de theologische vernieuwing wil 
Schoonenberg deze verenging te boven komen door een herbronning vanuit de Schriften 
om zo opnieuw de betrekkingen tussen Vader en Zoon en hun wezenseenheid te 
doordenken.  
Op grond van Jezus’ prediking en zijn middelaarschap herhaalt Schoonenberg de oproep 
om over de triniteit in onderscheiden personen te spreken. Zelf wil hij dit doen door een 
neergaande en een opgaande beweging te tekenen: ‘De Vader komt tot ons en geeft zich 
aan ons in Christus. Christus is de brenger van Vaders gaven. En omgekeerd: wij hebben 
toegang tot de Vader door Christus, Hij is ons antwoord.’216 Deze lijnen komen samen in 
Christus als het brandpunt. Winst van deze beschouwing is dat de unio hypostatica op deze 
wijze in termen van beweging kan worden weergegeven, waardoor wordt uitgedrukt dat 
ook zij een geschiedenis doormaakt. In Schoonenbergs eigen woorden:  
 

‘Niet in die zin dat de persoonseenheid zelf van het Woord met zijn mensheid ooit een meer 
of minder zou toelaten, doch wel zo dat heel Christus’ aardse bestaan van de incarnatie tot 
de verheerlijking niet slechts de ontplooiing is van zijn mensheid, doch juist van zijn 
mensheid als opgenomen in de persoon van het Woord, en daarmee ook de steeds vollere 
zelfopenbaring van dat Woord in die mensheid en de steeds vollere inbezitname van de 
mensheid door het Woord. In heel dit aardse leven, dat ontlediging is en tevens opgang naar 
heerlijkheid, komt steeds meer de Vader tot de mens en gaat steeds meer de mens op naar 
de Vader.’217 

 
Christus is dus niet alleen Middelaar voor ons naar de Vader toe, maar ook voor de Vader 
naar ons. Hij is in de unio hypostatica de belichaming van het verbond en in de genade 
toont hij het liefdevolle initiatief van de Vader. In heel zijn leven laat hij zien dat dit aanbod 
van genade een antwoord van de mens behoeft. Met klem stelt Schoonenberg ook hier dat 
de anselmiaanse satisfactieleer een beperkend perspectief is op het heil van Godswege. God 
de Vader eist geen voorafgaande prestatie van ons, ook niet van Christus daar hijzelf het 
beginsel van de goddelijke persoon is. Door een te grote nadruk op het juridische, verdwijnt 
de aandacht voor de ontvangende en antwoordende houding van de mens zonder welke er 
geen verbond, geen geschiedenis en in zekere zin dus ook geen heil is. Christus’ 
alomvattende antwoord maakt het menselijk antwoord dan ook niet overbodig maar eerder 
mogelijk.  
Door deze twee lijnen te verenigen benadrukt Schoonenberg opnieuw dat hij het midden 
zoekt tussen enerzijds het monofysitisme en anderzijds het nestorianisme. Nadrukkelijk 
stelt hij dat, hoewel sommige van zijn eigen gedachten in de verte naar Nestorius en 
Eutyches lijken te verwijzen, hij deze kant beslist niet op wil. Net zo min als dat hij een 
zeker christologisch adoptianisme voorstaat of zich verwant voelt met de ‘Assumptus-
Homo-theologie’ van Déodat de Basly of speculaties van psychologische aard aangaande 
Christus zoals bijvoorbeeld P. Galtier die uitwerkt. Tegenover al deze opvattingen bepleit 
hij zelf met kracht dat de unio hypostatica werkelijk als vereniging beleden moet 
worden.218  
Hoewel Schoonenberg een pleidooi houdt om de Vader, de Zoon en de Geest ook in hun 
onderscheidenheid te bezien, handelen zijn eigen beschouwingen vooral over de Vader en 
de Zoon. Pas in zijn latere werk zal Schoonenberg meer expliciet aandacht besteden aan de 
Geest. Geheel afwezig is de Geest echter niet in zijn vroegere werken, zoals onder meer uit 
dit citaat mag blijken:  

                                                 
215 Ibid., 259-260. 
216 Ibid., 262. 
217 Ibid., 269-270. 
218 Cf.: Ibid., 268-269. 
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‘En de gave der heerlijkheid, de Geest, brengt Vader en Zoon tot ons, maar in Hem 
hebben wij ook toegang door Christus tot de Vader. Door die Geest heeft de Vader 
zijn Zoon vlees doen worden en de aarde doen vervullen, maar die Geest ook 
geleidt ons tot de Zoon en de Vader, zoals in Hem van eeuwigheid Vader en Zoon 
tezamen zijn.’219 

8.3.5 Incarnatie en hominisatie 

Tot dusverre is gebleken dat Schoonenberg, gelijk de ‘nieuwe theologie’, vragen uit de 
moderne tijd serieus wil nemen en de klassieke kerkleer wil ‘herbronnen’ vanuit de 
Schriften en het geheel van de traditie. Zijn belangrijkste doel is dat het heil van God voor 
mensen van nu verstaanbaar blijft. In de artikelen die nu worden besproken, wordt zichtbaar 
dat Schoonenberg een grotere nadruk legt op de algemene heilswil van God zoals al 
enigszins zichtbaar werd in zijn commentaar op de visie dat er buiten de Kerk geen heil 
is.220 Deze verbreding van het perspectief is mede geïnspireerd door het denken van P. 
Teilhard de Chardin en K. Rahner.221 
Niet slechts in de geschiedenissen van het Oude Testament wordt de incarnatie voorbereid, 
maar in de geschiedenis van heel de mensheid zijn de wegen van Gods Eengeborene te 
ontdekken, hoewel zijn uiteindelijke komst een totale verrassing blijft. Heel de wereld is 
Gods wordende wereld. Volgens Schoonenberg maakt de theorie duidelijk dat het proces 
van menswording, de hominisatie, slechts te verstaan is vanuit het licht van de 
vleeswording van de Zoon, die de zin en volheid van het menselijk bestaan openbaart. Hij 
schetst deze verhouding als volgt:  
 

‘Het belangrijkste ligt dus niet aan haar begin, maar aan haar eindpunt, niet in Adam en Eva 
maar in Christus. Dit geldt ook met betrekking tot haar eenheid. Ook binnen de openbaring 
doet het belang van de vraag of wij van één mensenpaar afstammen sterk onder voor de 
zekerheid dat het Woord is vlees geworden opdat wij in Hem één volk Gods en één lichaam 
zouden zijn. Ook hierin verwijzen wij van de wording van de mens naar de 
Menswording.’222 

 
De incarnatie als eindpunt van het verbond wordt hier wederom mede in eschatologisch 
perspectief verstaan. De ‘dag van Jahweh’ zal de dag van Christus blijken te zijn. Met de 
incarnatie is een nieuwheid begonnen, die in de wederkomst zal worden voltooid.223 De 
menswording toont dat mens-zijn geschiedenis is en ontplooiing in bewustzijn en vrijheid. 

                                                 
219 Ibid., 270. Tenminste vanaf 1945 heeft Schoonenberg ook de nodige aandacht gehad voor de charismata. 
Zoals in de inleiding vermeld zal hij eveneens met grote interesse de opkomst  van de pinksterbewegingen 
volgen. Zie voor Schoonenbergs groeiende aandacht voor de Geest: B. Blankenberg, Gottes Geist in der 
Theologie Piet Schoonenbergs (Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2000). 
220 Terzijde zij vermeld dat Schoonenberg naar eigen zeggen nooit gelukkig is geweest met de grote 
aandacht voor de ecclesiologie in de eerste helft van de twintigste eeuw en dat hij vanuit dit perspectief ook 
argwanend tegenover het Tweede Vaticaans Concilie stond, omdat dit een concilie ‘over de Kerk’ leek te 
gaan worden. Hoewel hij achteraf zegt blij te zijn met het resultaat, uit hij juist ook op de herbronning van 
de ecclesiologie de volgende kritiek: ‘Het positieve beeld van de Kerk in MC [Mystici Corporis, AvW] is 
groots, maar door de twee exclusiviteiten juist te groot om bezielend te zijn. Doordat een sterke nadruk valt 
op de Rooms-Katholieke Kerk als de ware, en doordat er slechts sprake is van de zonden der afzonderlijke 
ledematen en niet van het vallen en opstaan van héél het godsvolk, ontstaat een beeld van de Kerk dat 
buiten ons staat. Zij is een verheven instituut, een grootse bovenbouw, een stralende en milde moeder, zij is 
niet “wij”.’ (Schoonenberg, 'De Kerk ervaart zichzelf,' 9.) 
221 Cf.: Schoonenberg, 'De hominisatie,' 434-435; 447-449. 
222 Ibid., 452. 
223 Deze gedachte vindt men reeds in een artikel uit 1959, getiteld:  ‘Arbeid, zonde, verlossing en 
eindvoltooiing’, dat later is opgenomen in: Schoonenberg, Gods wordende wereld, 166. 
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Schoonenberg meent met deze visie op het menselijk bestaan de vraag die in de vorige 
paragraaf werd gesteld, namelijk waarom er nog geschiedenis is na Christus, nader te 
kunnen beantwoorden:  
 

‘Van Gods kant is alles gegeven, maar juist het feit dat dit geschiedt door een menswording 
maakt het begrijpelijk dat er nog geschiedenis is: mens-zijn is geschiedenis. Daarom heeft 
onze Heer ook zelf als mens willen toenemen niet alleen in jaren maar ook in wijsheid en 
welgevallen bij God en de mensen, daarom heeft Hij door lijden en dood tot voltooiing 
willen komen. Daarom vooral wilde Hij ook in onze geschiedenis tot ons komen, in ons 
bestaan binnengaan, wilde Hij dat wij in het zijne zouden worden opgenomen, Hij in ons en 
wij in Hem. Er is dus niet slechts een verdere uitbouw van het menselijke in de geschiedenis 
na Christus – een uitbouw waarvan wij heden onvermoede dimensies ontdekken – er is ook 
een voortgang van de heilsgeschiedenis, en beide zijn ineengeweven.’224  

 
Door de menswording is het verbond tussen God en mens onverbreekbaar geworden, maar 
wachten we tevens nog op de definitieve ontmoeting van de mens met de God van zijn heil. 
De voltooiing en algehele verlossing kenmerkt zich naast deze continuïteit evenzogoed 
door de discontinuïteit van de dood van ieder mens en in bredere zin in de wederkomst van 
Christus. Deze grootste sprong betekent de overgang van evolutie en geschiedenis in het 
definitieve van de eeuwigheid waarin God door het mensgeworden Woord werkelijk alles 
in allen zal zijn.  

8.3.6 Eenheid en preëxistentie 

In 1963 verschijnt het geruchtmakende boekje Honest to God van J.A.T. Robinson. 
Schoonenberg reageert in 1964 op Robinsons christologie in zijn artikel Over de Godmens 
en in een voordracht De eenheid van Christus en de preëxistentie van de Zoon, dat in 1965 
wordt gepubliceerd en vrijwel overeenkomstig is qua inhoud. Het eerstgenoemde artikel 
draagt Schoonenberg op aan F. Malmberg, die in 1960 Über den Gottmenschen heeft 
geschreven.225 Ondanks zijn kritiek op Robinsons Honest to God, meent hij dat de 
uitdaging waarvoor Robinson de katholieke theologie plaatst, moet worden aangegaan. Op 
het eerste gezicht lijkt Robinson te breken met de kerkelijke traditie:  
 

‘Om ons tot de christologie te beperken, deze is in het katholieke kamp sinds onheugelijke 
tijden een reflectie op het dogma van Chalcedon. Zij is daarom vrijwel geheel te vangen 
binnen de door Chalcedon geschapen problematiek. Voorzover ze in typen is op te delen 
ontwerpt ze een beeld van Christus dat ofwel meer “Alexandrijns” is ofwel meer 
“Antiocheens”. Ook van de klassieke Reformatoren, van Luther en Calvijn, gaat dit in 
hoofdzaak op.’226 

 
Schoonenberg meent dat geen enkel christologisch ontwerp kan afwijken van de inhoud 
van de concilies, maar dat sluit niet de mogelijkheid uit van een christologie die niet is 
geconstrueerd op de formule ‘één persoon in twee naturen’.227 
Sprekend over Chalcedon stelt hij opnieuw dat de concilieteksten de vrucht zijn van 
reflecties op het heilshandelen van Christus in plaats van dat men enkel met formules van 
doen heeft. En tevens neemt hij als uitgangspunt aan dat de concilies de Schriften niet 

                                                 
224 P. Schoonenberg, 'De menswording,' Verbum 27 (1960), 462. 
225 Cf.: ‘Men zou haast zeggen: was de schrijver van Honest tot God, de anglikaanse bisschop Robinson, op 
de hoogte geweest van de uiteenzettingen van Malmberg of van soortgelijke uiteenzettingen van 
“continentale” theologen, dan was hij althans voorzichtiger geweest met zijn suggestie dat wie begint bij de 
preëxistentie van de zoon fataal uitkomt op een Christus wiens menselijke natuur een vermomming is.’ (P. 
Schoonenberg, 'Over de Godmens,' Bijdragen 25 (1964), 166.) 
226 Ibid., 111. 
227 Cf.: Ibid., 168.  



8. P.J.A.M. Schoonenberg: Fides quaerens intellectum Christi 
 

   

631 

aanvullen, maar van binnenuit nader ontwikkelen en daarbij de intentie hebben binnen de 
grenzen van het Bijbels getuigenis te blijven.228 Het Bijbels getuigenis blijkt altijd over God 
in relatie tot de mens te spreken en nooit over God als zodanig, in se. Geen schepsel kan 
spreken over een God ‘voordat’ of een God ‘in zichzelf’, maar slechts van God in zijn 
zelfgave in de heilsgeschiedenis. Ook de Bijbel kan op geen andere dan deze wijze van God 
getuigen. De concilie-uitspraken zijn dus niet anders dan explicitatie van het 
schriftgetuigenis in een taal en een cultuur waarin ze zijn geformuleerd.  
Chalcedon lijkt in haar uiteindelijke uitspraken aangaande de christologie de nadruk van de 
Alexandrijnen op de eenheid van Christus te verenigen met de Antiocheense aandacht voor 
de mensheid van Christus. Schoonenberg wijst er op dat dit dispuut telkens weer in de 
kerkgeschiedenis plaatsvindt en in zijn eigen tijd is de vraag naar de mensheid en de 
mogelijkheid van de vereniging van twee naturen in één persoon opnieuw urgent, mede 
door de genoemde publicatie Honest to God. Hij stelt het probleem als volgt:  
 

‘Het gevaar dus van ofwel een verklede ofwel een verdeelde Christus. Is dit eeuwige 
dispuut noodzakelijk? Waarschijnlijk moet het mysterie altijd door ons in antinomieën 
worden uitgesproken, maar daarmee is nog niet uitgesloten dat de transcendente en tevens 
geheel menselijke persoon van de Heer ons beter als heilsmysterie kan verschijnen wanneer 
de uit Chalcedon gegroeide antinomie wordt overwonnen. Het is vooral mogelijk dat 
Chalcedon zelf de bijbelse verkondiging van Christus niet heeft uitgeput. Deze 
mogelijkheid is voor onze westerse theologie opengegaan doordat sinds de 18de eeuw 
binnen de reformatie andere dan de klassieke lijnen in de christologie naar voren komen.’229  

 
Schoonenberg wil vanuit deze lijnen en de moderne vragen doordenken op Chalcedon.230 
Veelal verbinden theologen uitspraken op eigen gezag aan concilieteksten in plaats van dat 
deze uitspraken ook werkelijk op gezag van het betreffende concilie geloofd moeten 
worden. Om deze reden voelt Schoonenberg zich vrij om de twee naturenleer van Christus 
minder essentialistisch en meer existentialistisch te verstaan met als doel om zo meer 
expliciet het Bijbelse christusbeeld te verhelderen. Wel zal altijd het hedendaags belijden 
getoetst moeten worden aan de traditie in haar geheel, zodat de huidige Kerk niet geïsoleerd 
raakt van de Kerk der eeuwen. En evenzo dient alle exegese ook onder het toezicht van het 
leergezag te geschieden. Waar hij eerst de vraag opwerpt of de formule van Chalcedon ons 
vandaag de dag nog iets heeft te zeggen en of we niet beter direct naar de Schrift kunnen 
terugkeren, antwoordt hij uiteindelijk: ‘Schrift en leergezag spreken beide in een bepaalde 
situatie en tenderen vanuit die situatie naar het geheel. Hun beider confrontatie, die 
theoretisch altijd een taak der theologie blijft, zal daarom praktisch ook de beste kansen 
bieden om ditzelfde geheel in de situatie van vandaag en morgen onverkort te 
verkondigen.’231 
Vanuit een existentialistische benadering kan men de leer van de enhypostasie van de 
menselijke natuur in Christus verstaan als een werkelijke opname van de mensheid door het 
Woord. Daar waar de scholastiek veelal spreekt van een accidentele heiliging van de 
mensheid van Christus, meent Schoonenberg dat wanneer God zich meedeelt in het vlees, 

                                                 
228 Cf.: ‘Zodoende kunnen wij met vrijwel algemene instemming als uitgangspunt nemen dat Nicea en 
Chalcedon de christologie der Schrift niet van buiten af aanvullen maar van binnen uit ontwikkelen. Dan 
echter bedoelen zij ook te blijven binnen de grenzen van het bijbels getuigenis. Dit nu handelt altijd over 
God in zijn betrekking tot ons, in zijn heilswerk aan ons. Daarmee wordt op geen enkele wijze ontkend dat 
de Bijbel spreekt over God zelf, want het is God zelf die met ons in betrekking treedt, zijn heilswerk is zijn 
zelfgave.’ (Ibid., 169.) 
229 P. Schoonenberg, 'De eenheid van Christus en de preëxistentie van de Zoon,' Jaarboek 1963/64; 
voordrachten en discussies, werkgenootschap van katholieke theologen in Nederland  (1965), 93. 
230 Cf.: Schoonenberg, 'Over de Godmens,' 171vv. 
231 Schoonenberg, 'De eenheid van Christus en de preëxistentie van de Zoon,' 95. 
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hij dat niet anders kan doen dan door die mensheid méér zichzelf te maken. Schoonenberg 
stelt dan ook dat Christus vanaf zijn door het Woord geconstitueerde oorsprong geheel 
open staat voor het Oneindige en daarom de ‘Mens-bij-uitstek’ is en de ‘laatste Adam’ en 
de ‘definitieve mens’.232 De Antiochenen hebben terecht de nadruk op het menszijn van 
Jezus gelegd, maar hoeven dit niet als tegengesteld met zijn godheid te zien, daar de 
goddelijke persoon Jezus juist méér in plaats van minder mens maakt. Deze gedachte klonk 
reeds in het derde deel van Het geloof van ons doopsel. Schoonenberg vraagt nu echter 
door: ‘Is Christus dan ook menselijke persoon als wij, ja is Hij méér persoon dan wij? We 
menen inderdaad dat dit de volle consequentie is van onze belijdenis der menswording van 
Gods zoon.’233  
Door de opname van deze volmaakte mensheid van Christus in de goddelijke persoon is er 
volgens Schoonenberg geen sprake van twee personen in Christus. Wel stelt hij de kritische 
vraag of deze ‘scotistische opvatting’ niet moet leiden tot een overdrijving van de 
assumptus-homo-christologie, doordat de mensheid van Jezus zozeer wordt benadrukt dat 
het lijkt alsof deze tegenover de triniteit staat en zo zelfs tegenover de Zoon. Deze vraag 
lijkt ten dele al beantwoord te zijn door te stellen dat er sprake is van een volledige opname 
van de mensheid door het Woord. Maar Schoonenberg gaat een stap verder door de aard 
van de relaties van de personen binnen de triniteit nader te bezien. De klassieke theologie 
spreekt van ‘loutere’ of ‘subsistente’ relaties die niet nader bepaald lijken te worden door 
de schepping. Is het echter mogelijk om de personen binnen de Drie-eenheid werkelijk als 
personen te beschouwen, indien we aan hen slechts nominale en geen werkelijke relaties 
kunnen toekennen?234  
Schoonenberg stelt dat de goddelijke relaties tot de mens werkelijk bepalend moeten zijn 
voor de drie Personen zelf en dat er in die zin ook sprake is van een ‘worden’ van de 
Personen in hun betrekking tot de schepping. Het Woord is werkelijk vlees geworden en 
God wordt ‘God-voor-ons’. Dit ‘worden’ vooronderstelt geen tekort in God, maar wel een 
beweging, een komen tot de mens. Er is dus ook geen sprake van groei of vermeerdering, 
maar van een zich ‘schenken-aan-ons’:  
 

‘De eeuwige Vader is werkelijk onze Vader, Hij is dit in zichzelf. Zo is ook de Zoon mens 
te worden en mens geworden Woord – Verbum incarnandum et incarnatum –, ook Hij in 
zichzelf. En de Geest is uit te storten en uitgestorte Geest, wederom in zichzelf. De 
binnengoddelijke voortkomsten zijn gericht op de zendingen tot ons.’235  

 
Indien deze gedachten worden verbonden met de reeds eerder geuite aanname dat God niet 
te kennen is los van zijn betrokkenheid in zijn heilswerk, dan lijkt hieruit voort te vloeien 
dat de Zoon en de Geest pas door hun zelfmededeling aan de mens in eigenlijke zin 
hypostasen en personen worden. En als dat zo is, dan is het voor Schoonenberg de vraag of 

                                                 
232 Cf.: Ibid., 98-99. Schoonenberg zegt hier dat ieder mens ‘capax infiniti’ is om vervolgens de verhouding 
tussen ieder mens en het geschonken bovennatuurlijke leven te tekenen, waarbij in het geval van Jezus 
Christus deze relatie volkomen is. Deze gedachte verwoordt hij een jaar later meer concreet door te stellen: 
‘Zeggen dat de opname in het Woord en het daarmee verbonden genadeleven voor Christus’ mensheid 
bovennatuurlijk zijn, is dus een loutere abstractie, want dan zegt men iets over Christus’ mensheid inzover 
zij juist niet bestaat.’ Hij wil deze klassieke lering echter niet geheel van de hand wijzen: ‘Toch wordt met 
deze abstracte formule iets bedoeld dat zeer waar is, nl. dat het voor de andere mensen, en inzoverre voor de 
mensheid als zodanig, een onverschuldigde genade is dat een harer leden Gods eigen Zoon is. Op deze 
wijze echter blijkt weer dat de hoogste genade, de genade der hypostatische vereniging, is: schenking van 
de mens Christus aan ons andere mensen. In het licht van de christologie blijken Gods genadegaven zich 
toch, tot zelfs in Christus toe, te realiseren doordat God mensen aan mensen schenkt.’ (P. Schoonenberg, 
'God of mens: een vals dilemma,'  (1965), 21.) 
233 Schoonenberg, 'De eenheid van Christus en de preëxistentie van de Zoon,' 100. 
234 Cf.: Ibid., 107vv. 
235 Ibid., 107. 
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de leer van de preëxistentie van Christus onverkort in zijn klassieke termen beleden kan 
worden. Op grond van het Nieuwe Testament en de nieuwe inzichten binnen de exegese 
meent hij in navolging van onder meer Robinson en O. Cullmann, dat er pas in de mens 
Jezus Christus gesproken kan worden van de tweede Persoon van de triniteit en dus niet 
van een preëxistentie van de goddelijke persoon los van zijn heilswerk. Hiermee wil hij niet 
zeggen dat de personen van de triniteit slechts aspecten aanduiden, maar wel dat God pas in 
zijn zelfgave van Zoon en Geest Drie-een wordt:  
 

‘Zulk een waarlijk goddelijke Drieëenheid, en dus de Vader, Zoon en Geest als goddelijke 
Personen, willen wij in alle opzichten belijden, maar wij belijden ze binnen het symbolum 
en dus binnen de heilsgeschiedenis, niet “buiten”, “voor” of afgezien van Gods heilswerk. 
Christus’ godheid ligt in zijn “proexistentie”, als Gekruisigde maar ook als Verrezene, niet 
in een “preëxistentie” welke daarvan afziet.’236  

 
Op deze wijze meent Schoonenberg tot een synthese te komen van het schijnbare dilemma 
tussen de klassieke en moderne theologische opvattingen die spreken van òf een immanente 
triniteit òf een economische triniteit. De preëxistentie kan hooguit worden beleden van het 
Woord dat als openbaring bestaat vanaf de grondlegging van de wereld. Van de Zoon, als 
antwoord aan de Vader, is pas sprake in Jezus Christus. Meer dan op de ontologie van 
Jezus’ persoon dient Bijbels gezien de nadruk te liggen op zijn levensdialoog met de Vader. 
 

‘Robinson heeft gelijk met erop te wijzen dat de term “incarnatie” in de Bijbel niet 
voorkomt. “Assumptio” nog minder, en de gedachte aan een goddelijke Persoon die een 
ándere natuur aanneemt ook niet. Wij lezen dit alles gewoonlijk wel in de Johannesproloog, 
maar het staat er niet. Hoewel het Woord in het begin bij God is (Joh 1,1), gaat het in de 
hele proloog niet om dit bij-God-zijn louter op zich, maar om het samengaan van God en 
Woord in wat sinds “het begin” wordt teweeggebracht: het worden van alles, het leven dat 
zich als licht aan de mensen wil meedelen. Het Woord is daarom geen immanent woord in 
God, geen λογός ενδιαθέτος en geen verbum mentale, maar het is het werkdadig woord van 
schepping en verbond. Het is dus altijd gericht tot de wereld, het is Gods gerichtheid op de 
wereld, op ons, zoals ons woord ons gerichtzijn op een medemens is. Het is daarmee Gods 
tegenwoordigheid in zijn wereld, het woord dat van Hem uitgaat en niet terugkeert zonder 
uitwerking (Is 55, 10v), zoals ons woord onze werkdadige, schenkende aanwezigheid in een 
ander is. Van dit Woord Gods, dat dus niet beschreven wordt als een persoonlijk wezen in 
een goddelijke natuur maar als een goddelijke zijnswijze in de wereld, zegt de proloog niet 
dat het een andere natuur tot zich neemt. Neen, er wordt ons gezegd dat dit Woord iets 
wordt, en wel een concreet aards wezen: “vlees” (Jo 1, 14). Gods heilbrengende 
aanwezigheid concretiseert zich in Jesus Christus, zodat wie voortaan God wil ontmoeten 
Hem in Jesus vindt.’237 

 
Schoonenberg stelt zich de vraag of deze gedachten niet reeds lang tevoren door de Kerk 
veroordeeld zijn. Hij erkent dat de aanname dat men in eigenlijke zin niet over de 
goddelijke persoon kan spreken los van de menswording overeenkomstig lijkt te zijn met 

                                                 
236 De redenatie dat men niet kan spreken van een goddelijke Drieëenheid afgezien van het heilswerk, 
onderbouwt Schoonenberg hier als een wetenschappelijke theologische noodzakelijkheid: ‘We wijzen er 
nog eens op dat de Schrift ons nooit plaatst buiten Gods heilswerk aan ons en dat ook de kerkelijke 
leeruitspraken in dit perspectief zijn te verstaan. Trachten wij te spreken over God buiten zijn heilswerk om, 
dan verlaten we de theologie als wetenschappelijke ontvouwing van het kerugma. We zijn dan immers 
buiten het kerugma, dat ons juist voor Gods heilsbemoeienis plaatst, en we zijn dan niet wetenschappelijk 
omdat we ons onkritisch op de plaats stellen van God zelf en niet op onze eigen plaats als schepselen. 
Daarom kan de vraag of de goddelijke Drieëenheid bestaat afgezien van Gods heilswerk niet worden 
beantwoord tenzij doordat en inzover we vanuit dat heilswerk zelf tot een antwoord gedrongen worden.’ 
(Ibid., 108-109.). 
237 Schoonenberg, 'Over de Godmens,' 183. 
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de leerstelling van het arianisme: “het was eens dat (de Zoon) er niet was (ήν ποτε ότε ουκ 
ην)”. Indien men de veroordeling van deze stelling door het concilie van Nicea in zijn 
context plaatst, dan blijkt volgens Schoonenberg echter dat ‘een creatuurlijke wording en 
veranderlijkheid’ wordt afgewezen, maar niet een goddelijk worden en veranderen.238 Ook 
de veroordeling van het pantheïsme en de veranderlijkheid van God door het eerste 
Vaticaans concilie raakt Schoonenbergs opvatting niet, volgens zijn eigen oordeel. Hij 
concludeert:  
 

‘Gods presentie als Woord wordt de persoonlijke Zoon des Vaders door het menselijk 
bestaan van Jesus Christus geheel en al en van den beginne te omvatten en in zijn uniciteit 
te constitueren (niet slechts door de reeds bestaande mens te vervullen). Gods presentie als 
Geest wordt de persoonlijke Paracleet door op parallelle wijze de gemeenschap der 
gelovigen te dragen en te constitueren. God wordt Vader, eerste persoon der Drieëenheid, 
door aldus in Jesus een wezensgelijke Zoon voort te brengen en in de Kerk een 
wezensgelijke Geest uit te storten. Wij houden deze opvatting voor mogelijk binnen het 
christelijk belijden, want zij lijkt ons in niets te kort te doen aan het goddelijk zoonschap 
van Christus en in het algemeen aan het goddelijk karakter der Drieëenheid. Zij laat wellicht 
beter zien hoezeer God onze God heeft willen zijn, hoezeer God liefde is.’239  
 

In deze artikelen zijn de hierboven uitgewerkte methode en theologische uitgangspunten 
duidelijk zichtbaar. Waar hij elders echter vooral de bronnen blootlegde en de leer der Kerk 
vanuit een historisch-evolutionistisch perspectief interpreteerde, lijkt hij nu toe te komen 
aan een grotere inhoudelijke vernieuwing die verder gaat dan het vormen van enkel een 
synthese van bestaande posities uit heden en verleden. Geïnspireerd door andere moderne 
theologen worden de vragen die zich reeds in zijn vorige werken aandienden, met meer 
kracht gesteld en beantwoord, waardoor hij tot een meer grondige herinterpretatie van 
Chalcedon zoekt te komen ten opzichte van de eeuwenlange kerkelijke traditie. Daarbij 
verbindt Schoonenberg de christologische vragen expliciet met de triniteitsleer, evenals dat 
in de Vroege Kerk het geval was, maar door zijn these van de goddelijke veranderlijkheid 
van de God-in-relatie, komt hij tot een ander resultaat. 

8.3.7 Christus zonder tweeheid? 

In 1966 geeft het Tijdschrift voor Theologie een speciaalnummer uit over de christologie, 
omdat de redactie meent dat alle vragen binnen het veranderende christendom 
samenhangen met de vraag naar de relatie van Jezus Christus tot de moderne tijd. 
Schoonenberg levert een bijdrage aan de discussie met zijn artikel Christus zonder 
tweeheid?. Hij stelt in de inleiding vast dat zijn eigen christologische opvattingen zoals 
onder meer vertolkt in het hierboven besproken artikel De eenheid van Christus en de 
preëxistentie van de Zoon op enige punten zijn bijgesteld dan wel gepreciseerd. Daarnaast 
is het artikel een reactie op het in ditzelfde nummer gepubliceerde artikel van A. 
Hulsbosch, Jezus Christus, gekend als mens, beleden als Zoon Gods. 
Met meer kracht verwerpt Schoonenberg nu de leer van de preëxistentie van de 
transcendente Zoon, die afgezien van de incarnatie zou bestaan als een in vrijheid en 

                                                 
238 Cf.: Schoonenberg, 'De eenheid van Christus en de preëxistentie van de Zoon,' 110-111. Cf.: ‘Maar zegt 
zo iemand geen theologische onzin? Is het niet vanzelfsprekend dat er in God geen worden of veranderen 
kan zijn? We zouden antwoorden: dit is vanzelfsprekend inzover er sprake is van een veranderen en worden 
dat een nog-niet-hebben of nog-niet-zijn tot uitgangspunt heeft. Zulk een veranderen of worden is inderdaad 
eigen aan het schepsel en vreemd aan Gods wezen. … Het gaat hier alleen om de vraag die we boven reeds 
bespraken: zijn de relaties van God tot ons werkelijk, zijn ze iets van God zelf, bepalen ze Hem innerlijk? Is 
dit zo, dan zijn ook de veranderingen in of het ontstaan van zulke relaties iets werkelijks en innerlijks in 
God.’ (Schoonenberg, 'Over de Godmens,' 182-183.)  
239 Schoonenberg, 'De eenheid van Christus en de preëxistentie van de Zoon,' 111. 
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bewustzijn geconstitueerde persoon. Volgens hem leidt een dergelijke opvatting tot een 
tweeheid in Christus door de ‘optelling’ van een goddelijke en een menselijke ‘laag’, 
terwijl het goddelijke nooit bij het menselijke optelbaar is.240 Wanneer in Christus een 
voltooide goddelijke persoon moet worden aangenomen, dan komt Jezus’ mensheid in zijn 
historiciteit in het gedrang. In plaats van een optelling van beide naturen stelt Schoonberg 
dat de goddelijke kennis en vrijheid de kennis en vrijheid van de mens Jezus activeren.  
Ook als Christus wordt bezien vanuit zijn werk en doel, blijkt er een onmogelijke oppositie 
binnen hem te ontstaan. Schoonenberg stelt: ‘De consequentie waarmee de Zoon de 
schepper is van zijn eigen mensheid en de mens Jezus de priester van zijn eigen godheid, 
brengt mij ertoe de preëxistentie van God de Zoon, althans als persoon met eigen 
bewustzijn en vrijheid, te ontkennen.’241 Een ander argument om de preëxistentie van een 
goddelijke persoon met eigen bewustzijn en vrijheid te loochenen, ligt in de triniteitsleer 
besloten. Zou men de goddelijke personen namelijk elk een eigen bewustzijn en vrijheid 
toekennen, dan neigt dit naar tritheïsme. Om deze consequentie te vermijden omvat het 
persoonsbegrip van de klassieke theologie en met name dat van het thomisme niets meer 
dan wat met de term hypostase wordt aangeduid. Schoonenberg oordeelt: ‘Toegepast op de 
Drieëenheid doet het thomistische persoonsbegrip enerzijds modern aan doordat de persoon 
daar geheel en al relatie is, maar het is anderzijds volkomen leeg doordat deze relatie wel 
verondersteld wordt in zichzelf te bestaan, maar zonder bewustzijn en vrijheid.’242  
Schoonenberg wil zijn positie verantwoorden ten opzichte van de Schriften en de traditie. 
Beziet hij de teksten in de Bijbel die verwijzen naar een mogelijke preëxistentie, dan komt 
hij tot de conclusie dat geen van deze teksten een binnengoddelijk voorbestaan beschrijft. 
Pas door Origenes wordt een preëxistentie van de Zoon geleerd in de zin van een aan de 
Vader gelijk zijnde eeuwig existerende hypostase. Zijns inziens geldt echter:  
 

‘Ook na de wending van Origenes en na alle magisteriële uitspraken over Gods Drieëenheid 
blijft het zonder meer mogelijk te zeggen dat God zijn Woord of Zoon voortbrengt – en 
aldus Vader wordt – om Het aan zijn schepping mee te delen, en hetzelfde kan men zeggen 
van de Heilige Geest. De wending sinds Origenes betreft de eeuwigheid der voortkomsten, 
niet hun finaliteit.’243 

 
En hoewel er sinds Origenes in de loop der tijd een, in Schoonenbergs optiek, noodlottige 
scheiding is ontstaan tussen de godsleer en de heilsleer, bestaat er met de mogelijkheid van 
de zojuist geciteerde spreekwijze, geen wezenlijk verschil met het denken van vóór 
Origenes.244 Het ‘eeuwige’ van de voortbrenging van de Zoon als accent van de post-
origenistische theologie blijft volgens Schoonenberg gehandhaafd door te stellen dat God in 
zijn Zoon-worden en Vader-worden niet toe- of afneemt in de volmaaktheid van zijn eigen 
wezen. Terecht verwerpt het scholastieke denken de veranderlijkheid van God, maar het is 
niet noodzakelijk om God daarmee werkelijke relaties met zijn schepsels te ontzeggen. 
Sterker nog: de scholastiek erkent in haar triniteitsleer een volledig actief schenkend en 
daarmee onafhankelijke relatie van de Vader als bron van de gehele godheid tot de Zoon en 
de Geest. Indien deze relaties tussen God en zijn schepselen niet als reëel voor God worden 

                                                 
240 Cf.: Schoonenberg, 'Christus zonder tweeheid,' 292. 
241 Ibid., 292-293. 
242 Ibid., 293. 
243 Ibid., 299. 
244 Letterlijk verwoordt Schoonenberg het denken van ‘de vroegste theologen’ als volgt: ‘Simplificerend 
kan ik hun denken samenvatten in de formule: de Vader brengt zijn Zoon voort door Hem te doen 
mensworden, Pater generat Filium incarnando eum. Daar tegenover heeft deze voortbrenging volgens de 
post-origenische theologie van eeuwigheid plaats, maar de mogelijkheid blijft dat het Woord van 
eeuwigheid op de incarnatie gericht is: Pater ab aeterno generat Verbum vel Filium incarnandum. Is 
daartussen reëel verschil?’ (Ibid., 300.). 
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beschouwd, dan wordt volgens Schoonenberg de heilsboodschap uitgehold. Zo is het ook 
een reductie van het evangelie indien men aanneemt dat de relatie tot de Zoon als 
medemens die ‘door en voor ons lijdt’ slechts voor de mens werkelijk is. Met Rahner is 
Schoonenberg van mening dat God moet veranderen inzoverre Hij relationeel is, zij het op 
goddelijke wijze.245 Wie een dergelijk geheel vrij initiatief van God naar de mens toe 
verwerpt met een beroep op de onveranderlijkheid van God, moet zich afvragen of hij door 
zijn eigen begrip van volmaaktheid, God niet begrenst in zijn volmaaktheid. Juist op grond 
van Gods werkelijke relaties wordt God trinitair in de mens Jezus als de Zoon en in de 
Kerk als de Geest. ‘Woord en Geest zijn twee wijzen van Gods tegenwoordigheid, ze zijn 
een tot hypostase of dragende grond geworden tegenwoordigheid Gods, resp. in Jezus en de 
Kerk.’246  
Met deze positie heeft Schoonenberg de preëxistentie van een eigen goddelijke persoon 
afgewezen. Maar daarmee is de vraag Christus zonder tweeheid? slechts ten dele 
beantwoord. Hij laat met het spreken over hypostasen de vraag open of het mogelijk is dat 
‘God de hypostase van zijn Zoon of Woord voortbrengt in verband met de mens Jezus, en 
dat deze enerzijds onafscheidelijk één met Hem, toch onvermengbaar van zijn mens-zijn 
onderscheiden moet zijn’. Deze vraag kan niet positief worden beantwoord met een beroep 
op het feit dat het concilie deze hypostase heeft bekrachtigd, tenzij aangetoond kan worden 
dat dit geen situationele bepaling is maar een noodzakelijke aanname, wil men de 
oorspronkelijke verkondiging van Christus in geheel haar volheid belijden.  
 

‘Dit nu zou kunnen als bewezen werd dat de uiteindelijke heilsopenbaring Gods, die wij in 
Jezus belijden, niet in het mens-zijn zelf gerealiseerd kan worden. Gaat de heilsbetekenis 
van Jezus Christus de maat van het menszijn te boven, dan inderdaad kan men haar niet 
beschrijven als een goddelijke openbaring of tegenwoordigheid die met Jezus’ menszijn 
samenvalt, maar is men gedwongen een van dit menszijn reëel onderscheiden goddelijke 
hypostase in Jezus aan te nemen. De vraag wordt dus verwezen naar een metafysische en 
theologische antropologie. Is de mens “capax infiniti, capax Dei”, kan hij het oneindige, 
God zelf, “bevatten”, en wel zó als wij dit van Jezus belijden?’247 

 
Indien men voor die laatste positie kiest, loopt men het risico de ‘mythe van een Christus in 
twee naturen’ te verruilen voor een ‘mythe van Christus als almens’, zo meent 
Schoonenberg. Vooralsnog kiest hij dan ook niet expliciet voor één van deze uitersten, 
maar geeft hij slechts een richting aan waarin de vraag beantwoord zou kunnen worden: 
‘Maar wellicht is het voor-anderen-zijn tot een absoluutheid in staat die Jezus maakt tot 

                                                 
245 Cf.: Ibid., 302. 
246 Cf.: ‘Dit betekent een trinitair worden van God zelf, dus een doen voortkomen van goddelijke 
hypostasen in Gods eigen wezen. Gods triniteit wordt dus niet, op sabelliaanse of louter functionalistische 
wijze, herleid tot drie rollen die door God gespeeld worden of tot drie fasen van onze heilsgeschiedenis. Het 
innerlijk trinitair worden van God wordt niet van buiten-af in Hem teweeggebracht, het wordt niet 
veroorzaakt door de mensen, zelfs niet door de mens Jezus, die voorafgaand aan of buiten de hypostase van 
Gods Woord in het geheel niet bestaat. Het is God zelf die zijn Woord geheel uitspreekt om Jezus in al 
diens dimensies, dus ook van zijn eerste ontstaan af, te omvatten en te dragen.’ (Ibid., 303.). 
247 Ibid., 305-306. Hiermee zegt Schoonenberg tevens dat de bepaling van een preëxistente goddelijke 
hypostase in Christus situationeel bepaald is. Cf.: ‘In ons geval betekent dit, dat de concilies van Nicea en 
Chalcedon – evenals de concilies die daarop volgen, tot en met Nicea II – spreken in een bepaalde situatie, 
die ik de post-origenische situatie zou willen noemen. Het geloofsdenken is door Origenes heengegaan, en 
dit heeft de tweeheid van Woord en vlees in Christus geponeerd en werkt in de theologie tot op vandaag 
deze tweeheid uit. Simpel gezegd: Johannes’ boodschap “het Woord is vlees geworden” is geleidelijk 
opgevat als: “het Woord heeft het vlees aangenomen”. In deze situatie ontstaat in de drieëenheidsleer een 
voortdurend balanceren tussen subordinatianisme (arianisme) en modalisme (sabellianisme), in de 
christologie tussen tweepersoonlijkheidsopvatting (nestorianisme) en één-natuur-leer (monofysisme).’ 
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Gods uiteindelijke openbaring en tegenwoordigheid alleen doordat Hij de Mens, de Heer en 
de Dienaar is voor allen.’248 Deze suggestie zal hij in later werk nader uitwerken. 

8.3.8 De werkelijkheid van de Verrezene 

In 1966 vindt in het artikel De werkelijkheid van de Verrezene en de daarop volgende 
briefwisseling met L.A. v.d. Linden een verdere doordenking plaats van de wijze waarop 
Christus aanwezig is in zijn heerlijkheid en tevens tracht Schoonenberg meer en meer tot 
een theologische antropologie te komen. Indirect grijpt Schoonenberg hier terug op een 
door hemzelf opgeworpen vraag in het tweede deel van Het geloof van ons doopsel. Daar 
behandelt hij de kwestie of het lichaam van Jezus als verrezen Heer slechts in het geloof 
was te zien bij zijn verschijningen, of dat er ook sprake moet zijn van een objectieve 
constateerbaarheid van de opstanding. Toen zei hij sterke voorkeur te hebben voor de 
opvatting dat er geen feitelijke constateerbaarheid ‘onafhankelijk van de wederkerige 
persoonsontsluiting in openbaring en geloof’ mogelijk is, maar meende hij dat op grond van 
het Bijbels getuigenis deze positie onhoudbaar is. Door nieuwe exegetische inzichten en 
verdere doordenking, meent hij nu echter zijn opvatting te kunnen bijstellen.249  
Schoonenberg benadrukt dat Jezus zichzelf te zien geeft en niet bekeken kan worden. De 
verheerlijkte Christus schenkt zichzelf en deelt zich mee en kan in geloof worden 
ontvangen. Schoonenberg wil het paasmysterie van de verrijzenis, dat hij de kern van het 
christendom noemt, stamelend uitdrukken als een ‘geheel en al schenkende aanwezigheid’ 
van ‘de Heer’.250 Aan Christus moet dan niet zozeer een concrete lichamelijkheid worden 
ontzegd, als wel een aards en objectiveerbaar lichaam. Verrijzenis betekent volgens 
Schoonenberg: ‘een voltooiing van het sterven aan dit leven’ en een opstaan ‘om in een 
ànder leven te leven’.251 Vanuit dit andere leven is Christus méér werkelijk present dan men 
met het belijden van een objectiveerbare lichamelijkheid ooit kan uitdrukken. Zolang 
iemand te bekijken en te analyseren is, is hij in dat opzicht eerder ‘iets’, een object en niet 
ten volle persoon en daarmee is hij niet ten volle: ‘Het ware menselijke zijn is het zichzelf 
in vrijheid opbouwen en in liefde schenken. Ik besta pas persoonlijk inzover ik mij in 
woord en daad openbaar, inzover ik mij in liefde schenk, inzover ik gemeenschap aanga, 
inzover ik anderen tot geloof en hoop breng.’252  
In Christus openbaarde God zijn liefde op definitieve wijze en toonde Jezus, als de Mens 
voor anderen, het ware menszijn. In zijn zelfgave wordt Christus volledig persoon. Zijn 
verheerlijking plaatst Christus dan ook niet in een hemels leven los van de mensheid op 
aarde en zij betekent evenmin een beëindiging van zijn persoon-zijn, maar juist de 
voltooiing, doordat hij nu als Heer van de geschiedenis zijn vrijmakende liefde aan een 
ieder kan meedelen. Deze visie op ‘persoon-zijn’ brengt Schoonenberg ertoe om de 
scholastieke typering van incommunicabilitas voor de menselijke individualiteit niet te 
verstaan als zou iedereen onmededeelbaar zichzelf zijn. Het is volgens hem beter om te 
zeggen dat ieder individu onvervreemdbaar zichzelf is. En in deze onvervreemdbaarheid 
ligt voor een ieder de opdracht besloten om zichzelf als persoon zoveel mogelijk aan 

                                                 
248 Ibid., 306. 
249 Cf.: ‘Heb ik dus mijn visie op Jesus’ verrezen leven enigszins gewijzigd, over zijn wonderen denk ik 
theologisch in hoofdzaken hetzelfde als in Het geloof van ons doopsel II. Ik zeg ‘theologisch’, want 
exegetisch neem ik zowel voor de verschijningen, als voor de wonderverhalen een bepaalde maat van 
theologische gestaltegeving aan.’ (P. Schoonenberg, 'De werkelijkheid van de Verrezene,' Verbum 33 
(1966), 256-257.). 
250 Ibid., 247. 
251 Cf.: Ibid., 250. 
252 Ibid., 252. 
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anderen mee te delen, opdat men net als Jezus in zijn zelfgave ten volle persoon wordt en 
zo tot voltooiing komt.253  
Indien men het menszijn verstaat als de vrije schenking en mededeling van de eigen 
persoon, dan veronderstelt dit volgens Schoonenberg een concreet lichaam waarin men 
present is in de wereld. Hij formuleert als hypothese dat de verheerlijkte Christus als 
voltooide en vereeuwigde persoon in een zeer werkelijke zin in de Kerk als zijn lichaam 
door-lééft.254 Christus transcendeert in zijn voltooiing enerzijds de Kerk, maar is anderzijds 
ten diepste met haar verbonden. Zo wil hij verduidelijken dat de verheerlijkte Heer meer 
nabij is dan de klassieke bewoordingen konden uitdrukken. Het opgeven van een 
objectiveerbaar lichaam van de verheerlijkte Christus, alsmede de historiciteit of historische 
verifieerbaarheid van de verrijzenis, beperkt de werkelijkheid van de Verrezene dus niet, 
maar vergroot haar juist door haar niet te verengen tot de aardse denkkaders. Christus’ 
transcendentie en immanentie komen op de volgende wijze bijeen:  
 

‘Deze opvatting van Christus’ verheerlijkt lichaam, die dit lichaam met de Kerk verenigt, 
heeft het voordeel nog duidelijker de eenheid tussen Christus’ bestaan bij de Vader en onder 
ons te onderstrepen, en daarmee de eenheid tussen persoonlijk voortbestaan en voortleven 
in de geschiedenis, terwijl zij anderzijds toch niet de persoon van de verheerlijkte Christus 
in ons doet opgaan.’255  

 
Later zal Schoonenberg zeggen dat de verrijzenis geen historisch feit is, maar wel een 
werkelijk gebeuren.256 In §8.3.12 zal de ontwikkeling in Schoonenbergs denken over de 
verrijzenis nader worden besproken. 

8.3.9 Jezus Christus vandaag dezelfde 

Zoals gezegd betreurde Schoonenberg het in de jaren vijftig dat er zo weinig over Jezus 
gesproken werd. Een klein decennium later wordt er echter veelvuldig over Jezus 
gesproken, zij het dat in dit spreken de persoon van de Vader zijns inziens op de 
achtergrond blijft. Dit is vooral zo in de ‘God is dood’- theologie, waarbij Jezus ‘God’ lijkt 
te vervangen.257 In zijn artikel Jezus Christus vandaag dezelfde wil Schoonenberg heden en 
verleden met elkaar in gesprek brengen om Christus in zijn volheid te kunnen ervaren. 
Daartoe herhaalt hij zijn bezwaren tegen de twee naturenleer dat de oorspronkelijke 
boodschap van heil en verlossing voor de moderne mens onverstaanbaar is geworden. Niet 
alleen wordt Jezus Christus losgemaakt van de heilsgeschiedenis, maar hem wordt zelfs een 
eigen geschiedenis ontzegd. Zo beschouwd is de twee naturenleer een leeg schema, dat 
gevuld dient te worden met de Bijbelse veelheid aan christologische ontwerpen, zodat er 

                                                 
253 Cf.: Ibid., 264. 
254 Cf.: Ibid., 266-276. 
255 Ibid., 267-268. 
256 Schoonenberg expliciteert dit onderscheid tussen feit en gebruen in verband met de verrijzenis als volgt: 
‘Hierop zou ik willen antwoorden: de verrijzenis van Jesus is weliswaar geen historisch feit in die zin, dat 
zij binnen onze geschiedenis valt en via historisch onderzoek kenbaar is; de verrijzenis (of liever: het 
binnengaan van Jesus in zijn heerlijkheid) houdt daarmee echter niet op een gebeuren te zijn, en als zodanig 
is zij geen interpretatie-middel, minstens geen vrijblijvend interpretatie-middel.’ (Schoonenberg, 'Feit en 
gebeuren,' 29.)  
257 Schoonenberg verwijst hier onder meer naar het werk The Secular Meaning of the Gospel Based on te 
Analysis of its Language van Paul van Buren. Waar volgens hem dit boek vaak wat al te kort wordt 
samengevat met de leuze ‘er is geen God en Jezus Christus is zijn eengeboren Zoon’, kan in bredere zin 
gezegd worden: ‘Op dezelfde populaire wijze zou men een theologische stroming kunnen weergeven met 
‘God is dood, leve Jezus’. Jezus van Nazareth wordt de inhoud van ‘een hoofdstuk theologie na de dood 
van God’. Maar ook buiten de theologie die het woord of de werkelijkheid ‘God’ dood wil verklaren wordt 
de interpretatie van Jezus’ persoon een nieuwe theologische taak.’ (Schoonenberg, 'Jezus Christus vandaag 
dezelfde,' 163.) 
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weer licht geworpen wordt op de vraag wat men nu eigenlijk belijdt met de formule dat 
Christus één persoon is in twee naturen.258  
Tevens schetst Schoonenberg een genealogie van dit christologisch dogma waarbij hij er 
weer op wijst dat tot aan Origenes de Logos vooral met de wereld en de mens verbonden 
wordt en minder met de Vader en dat er van een preëxistente Zoon feitelijk geen sprake is. 
Dat de latere evolutie van het dogma zich wel in die richting heeft ontwikkeld, mag de 
moderne theoloog er niet van weerhouden om de openheid in de geschiedenis te erkennen, 
opdat onverwerkte mogelijkheden gesynthetiseerd worden met de resultaten van de 
dogmaontwikkeling. Schoonenberg wijst erop dat in de dogmaontwikkeling de kans bestaat 
dat men conclusies uit conclusies is gaan trekken, waardoor het oorspronkelijke 
uitgangspunt uit het zicht is verdwenen. Volgens hem is dit op zijn minst binnen de 
christologie gebeurd, waarbij ‘in ons heen en weer denken Gods werkelijkheid zelf als 
kaatsmuur is gaan optreden’:  
 

‘Eerst is vanuit de verheerlijkte en aardse Jezus tot de preëxistentie van het Woord bij en in 
God geconcludeerd. Nu denken we vanuit die conclusie terug naar het uitgangspunt en 
komen dan tot de twee naturen in Christus, de goddelijke en de menselijke. Maar ook hier 
moeten we ons bewust worden dat het uitgangspunt voor deze laatste conclusie, de 
preëxistentie, zelf een conclusie was.’259  

 
Beziet men de historische context waarbinnen het dogma tot stand is gekomen en worden 
de vooronderstellingen onderzocht die daarbij een rol speelden, zoals die aangaande de 
eeuwigheid en de onveranderlijkheid van God, dan is herijking van de christologie volgens 
Schoonenberg noodzakelijk om haar oorspronkelijke kerygma te vertolken. Sterker nog dan 
in voorgaande geschriften benadrukt hij dat daarin niet alleen de eenheid van Christus’ 
persoon gehandhaafd dient te worden, maar ook zijn menselijk persoon-zijn. Op deze wijze 
wordt voorkomen dat er een interne dialoog tussen het Woord en de mens in Jezus Christus 
moet worden aangenomen. Wil Jezus Christus één en dezelfde blijven, zoals Chalcedon 
beleed, dan mag zijn menselijk persoon-zijn hem niet worden ontzegd ten faveure van zijn 
goddelijk persoon-zijn. Hij stelt:  
 

‘Maar het meest centrale van het mens-zijn mag aan onze Heer op geen enkele wijze 
ontzegd worden, en dat bestaat juist hierin dat hij een menselijk persoon, een menselijk ik is 
– psychologisch èn ontologisch –, een centrum van bewustzijn, beslissing en levensontwerp. 
Wij voelen ons niet alleen moderne mensen, maar tevens erfgenamen van het geloof der 
Kerk, wanneer wij dat in Hem verdedigen.’260  

 

                                                 
258 Het moge duidelijk zijn, dat Schoonenberg de belijdenis van Chalcedon niet zonder meer verwerpt, maar 
dat het hem voornamelijk te doen is om de hermeneutiek van het dogma. Hij stelt dan ook: ‘Ik denk dat wij 
het heden op grote schaal eens kunnen worden op twee punten: 1. Chalcedon was geen verraad, maar een in 
de denksituatie van die tijd authentieke belijdenis van Jezus als de Christus; 2. onze trouw aan de Schrift en 
haar kerygma, en ook aan Chalcedon zelf, eist dat wij Jezus’ persoon in een àndere denksituatie, de onze, 
gelovend interpreteren.’ (Ibid., 164.) 
259 Ibid., 171. Schoonenberg past dezelfde redenatie toe omtrent de leer van de maagdelijke geboorte: ‘Nu 
kan men zeggen dat uit de christologie der concilies en uit de dogma’s van Maria’s onbevlekte ontvangenis 
en ten hemelopneming met ziel en lichaam resp. de maagdelijke oorsprong van Christus en het maagdelijk 
moederschap van Maria volgen. Ik meen echter dat dit niet het geval is: dat Jezus de Eengeborene des 
Vaders is, sluit niet uit dat zij een man zou bekennen. Maar ook indien de maagdelijke geboorte in de 
lichamelijk zin wèl uit deze uitspraken zou volgen, dan is zij nog niet door de concilies en de pausen in 
kwestie zelf uitgesproken, doch is slechts een theologische conclusie uit deze uitspraken.’ (Schoonenberg, 
'De Nieuwe Katechismus en de dogma’s,' 27.) 
260 Schoonenberg, 'Jezus Christus vandaag dezelfde,' 173-174. 
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Hoewel nog niet woordelijk, zo dan toch inhoudelijk, lijkt Schoonenberg hier de leer van de 
anhypostasie die hij voorheen nog leek te belijden dan wel te handhaven, hier te verlaten. 
Deze stap lijkt een gevolg te zijn van zijn groeiende bewustzijn welke implicaties de leer 
van de preëxistentie van de Zoon heeft voor het denken over de eenheid van Jezus Christus 
en zijn ware menszijn. Het sterkst komt dit tot uitdrukking in de volgende conclusie: ‘Wij 
vinden dus het Woord of de Zoon in de mens Jezus Christus.’261 Tevens lijkt Schoonenberg 
ten opzichte van zijn eerdere publicaties eerherstel te bieden aan Nestorius: ‘Willen wij zijn 
persoon goddelijk noemen, dan toch nooit zonder haar tevens als menselijk te kwalificeren, 
zoals Nestorius – de historische Nestorius! – Maria wel ‘theotokos’ wilde noemen mits men 
‘anthropotokos’ daarbij voegde.’262 
Vanuit het nieuwtestamentische begrip volheid komt Schoonenberg nu tot de volgende 
uitdrukking van de eenheid van Christus: ‘We kunnen zeggen dat in Hem de volheid van 
het mens-zijn zich verwerkelijkt, juist omdat de volheid der godheid in Hem woont.’263 
Daarbij moet gezegd worden dat Jezus geen almens is geweest, maar mens voor allen. 
Tegenover de God-is-dood- theologie stelt Schoonenberg dat het de individuele mens Jezus 
in zijn historische bepaaldheid is die verheerlijkt is en dat hij als zodanig geen vervanging 
maar openbaring van God is. En net zomin als Christus God vervangt, vervangt hij als een 
almens de mens en zijn heilsgeschiedenis, maar maakt hij deze juist mogelijk.264  

8.3.10 God van mensen 

Het beeld uit de Kolossenzenbrief dat de volheid van de godheid lichamelijk in Christus 
woont, neemt een steeds grotere plaats in in Schoonenbergs christologisch denken en het 
biedt hem de mogelijkheid om de breuklijn tussen de godheid en mensheid in Christus te 
boven te komen. De goddelijke persoon kan niet in concurrentie treden met het volledige 
persoon-zijn van Christus. De hiermee samenhangende moeite met de traditionele 
anhypostasieleer uit hij concreter in een artikel over het thema secularisatie: ‘Het is heden 
mogelijk en wenselijk de Bijbelse christologieën verder uit te bouwen en in plaats van het 
(neo)chalcedonisch model een christologie van Gods presentie te ontwerpen, waarbij niet 
de mensheid in het Woord maar het Woord in de mens Jezus “enhypostatisch” is.’265  
In zijn artikel in de bundel Theologen antwoorden op de hoofdvragen van de kerk van nu 
reflecteert Schoonenberg zelf op de ontwikkeling in zijn doordenking van de christologie. 
Hij schrijft dat de impasse binnen de christologie tussen Alexandrië en Antiochië hem 
gebracht heeft tot het punt waar hij nu staat. Deze beweging is niet voortgekomen vanuit 
een behoefte om te ‘seculariseren’ of vanuit het moderne denken als zodanig, zo stelt hij. 
Hij meent dat de christologie wellicht het belangrijkste vraagstuk van zijn tijd is en zo heeft 
hij dat zeker zelf opgevat. Hij ontkent niet dat zijn denken beïnvloed is door het 
evolutionistische wereldbeeld en door impulsen als de publicatie Honest tot God van 
Robinson. Ook zijn opvatting van de verhouding tussen God en wereld kan een algemene 
invloed hebben gehad. Beslissend is volgens eigen zeggen echter dit: ‘Maar ik ben juist 
langs de omgekeerde weg tot deze opvatting gekomen, namelijk vanuit de 
onontwijkbaarheid van het dilemma Antiochië-Alexandrië. Dus ik kwam tot mijn opvatting 
vanuit de christologie zelf.’266 

                                                 
261 Ibid., 175. 
262 Schoonenberg, 'P.J.A. Schoonenberg s.j.,' 175. 
263 Schoonenberg, 'Jezus Christus vandaag dezelfde,' 180. 
264 Cf.: Ibid., 181vv. (Schoonenberg verhoudt zich hier onder andere tot D. Sölle, Th. Altizer en G. 
Vahanian.) 
265 P. Schoonenberg, 'Enige theologische stellingen aangaande de secularisatie,' Verbum 35 (1968), 352. 
266 Schoonenberg, 'P.J.A. Schoonenberg s.j.,' 72-73. Dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot iemand als 
Hulsbosch, zo meent Schoonenberg, die uitgaat van zijn evolutionistisch wereldbeeld. 
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Hij schrijft dat het voor hemzelf in zekere zin pijnlijk is geweest om de twee naturenleer los 
te moeten laten. ‘Het leek er bijna op of God de Zoon uit de hemel gevallen was.’267 Toch 
is hij op deze weg doorgegaan, omdat hij meent dat juist op deze wijze de plaats van Jezus 
in Gods heilswerk ten volle naar voren komt en vertolkt kan worden naar de mensen van 
zijn tijd. Openbaring dient niet zozeer verstaan te worden als een geheimleer, maar als 
evangelie. Wanneer het heilsmysterie wordt geopenbaard, dan wordt het tot werkelijkheid 
gebracht, het wordt geïncarneerd en het komt tot een ieder op menselijke wijze in de 
medemens bij uitstek: Jezus Christus. Jezus toont het mens-zijn in zijn meest 
oorspronkelijke vorm van vrijheid en liefde en zo is hij elk mens tot voorbeeld. En dit niet 
in de eerste plaats in moralistische zin, want Jezus is de mens tot voorbeeld geworden in de 
diepte van het existentieel persoonlijk contact dat een vrijheid schept vanwaaruit het 
concrete gedrag ontdekt kan worden. Juist door zijn zichzelf-gevende mededeling is 
Christus een blijvende tegenwoordigheid. Daarom kan Schoonenberg zeggen:  
 

‘Hij is niet slechts een geschiedenis die geëindigd is of een geschiedenis die nu verleden tijd 
is; in deze geschiedenis leeft iemand die nu met ons is in de tweevoudige zin van 
tegenwoordigheid: Hij leeft in dezelfde tijd en Hij is in communicatie met ons. In deze zin 
heb ik reeds eerder gesproken van een ‘soteriologie van Jezus als voorbeeld’. Tegenwoordig 
zijn we ons meer bewust van het heilswerk van Jezus als dienaar en voorbeeld en denken 
we minder in termen van offer en voldoening.’268  

 
Om deze redenen kunnen de oude denkmodellen niet langer de oorspronkelijke betekenis 
vertolken voor de moderne mens en dient men opnieuw te zoeken naar wegen om het 
Bijbels kerygma in de eigen tijd te verwoorden. Schoonenberg zelf neemt deze opdracht 
expliciet op zich in zijn werk Hij is een God van mensen. In dit boek komen de lijnen en 
gedachten uit vroegere publicaties bijeen in een verder uitgewerkte synthese. Hij uit nu een 
zestal bezwaren tegen de klassieke christologie naar chalcedonisch model, om vervolgens 
te komen tot de omvorming van de leer van de anhypostasie van de menselijke natuur in 
Christus. Gedeeltelijk zijn deze bezwaren reeds in het bovenstaande genoemd, maar voor 
de helderheid wordt Schoonenberg hier op de voet gevolgd. 
Allereerst uit hij het bezwaar dat de term ‘natuur’ een meer beperkte betekenis heeft 
gekregen ten opzichte van de patristische tijd, waarin het uitdrukking gaf aan de hele 
werkelijkheid van een wezen. Binnen het christologisch kader van Chalcedon kunnen 
φύσις en ουσία als synoniemen worden beschouwd.269 Tevens wil het dogma niet zozeer de 
verhouding tussen de goddelijke en menselijke natuur aangeven, maar slechts de 
aanwezigheid van beide formuleren in de ene persoon van Christus. Schoonenberg is van 
mening dat de leer van de anhypostasie nooit was ontstaan, indien men werkelijk beseft had 
dat de menselijke en goddelijke natuur een dusdanige ongelijkheid bevatten, dat ze nooit in 
een verhouding van concurrentie ten opzichte van elkaar kunnen staan. Want in dat geval is 
het niet nodig om aan Christus’ mensheid een geschapen volmaaktheid te ontzeggen. In 
ieder geval heeft de christologie in haar ontwikkeling Christus vooral present gesteld als 
een object van kennis en is zijn betekenis voor het heil en de menselijke existentie naar de 
achtergrond verdwenen. Deze soteriologische dimensie dient hernieuwde aandacht te 
krijgen en ze behoort ook onlosmakelijk tot de context van de concilies, waarbinnen het 

                                                 
267  Ibid., 71. 
268 Schoonenberg zegt op dit punt sympathie te voelen voor hetgeen Paul van Buren schrijft over de 
aanstekelijkheid van de vrijheid en de liefde in The secular meaning of the gospel. Ook moet vanuit deze 
‘soteriologie van Jezus als voorbeeld’ het waarheidselement in de leer van Pelagius worden erkend. Tevens 
merkt hij op dat we slechts in en door het leven tot getuigenis van Gods heil kunnen komen en dat de 
apologetiek in zijn ogen daarom nooit meer kan zijn ‘dan een rationele fundering voor wat in dit getuigenis, 
het getuigenis van een leven wordt gedeeld’. (Cf.: Schoonenberg, Hij is een God van mensen, 75; 71.) 
269 Cf.: Ibid., 61. 
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motief van de menswording ligt vervat in de belijdenis van Nicea-Constantinopel in de 
woorden ‘om ons mensen en om ons heil’.270  
Juist om dit heil in Christus te kunnen belijden, werd zijn godheid en mensheid onverkort 
door de kerkvaders aangenomen. Een eenzijdige receptie van de Alexandrijnse nadruk op 
de eenheid van Christus en de verdere ontwikkeling van het christologisch dogma binnen 
de scholastieke traditie maken een correctie noodzakelijk. Jezus’ plaats in de 
heilsgeschiedenis dient verduidelijkt te worden, zodat er ruimte ontstaat voor Christus’ 
eigen geschiedenis tot en met zijn verheerlijkt bestaan, alsmede voor het eschatologisch 
perspectief dat door de incarnatie en de verheerlijking wordt geopend. De traditionele 
begrippen moeten worden herijkt dan wel vervangen door zowel Bijbelse titels als 
eigentijdse categorieën van interpersoonlijkheid.271  
Zo komt Schoonenberg tenslotte tot wat hij noemt de aporie van de eigenlijke verhouding 
van de preëxistente goddelijke Zoon tot de mens Jezus, zoals dit in de geschiedenis van het 
chalcedonische denkmodel besloten ligt. Het probleem roept in Schoonenbergs eigen 
woorden de volgende vragen op:  
 

‘Wat kan men precies aangaande het goddelijk zoonschap van Jezus als mens zeggen: is Hij 
als mens de eigen of aangenomen zoon van God? En vooral: hoe staat het met de 
enhypostasie en de anhypostasie van deze individuele menselijke natuur? Is Jezus’ 
menselijk persoon-zijn in dat van het Woord opgenomen en is Hij daarom als mens toch 
ont-persoonlijkt? Of staat het als een eigen menselijk centrum van akten, van beslissingen 
en van ik-bewustzijn naast of in spanning met de goddelijke persoon van het Woord? Om 
deze aporie op de spits te drijven zouden we kunnen vragen: voert het chalcedonisch model 
ons tot een verklede of tot een verdeelde Christus?’272  

 
Onder de kop De mens die Gods Zoon is hoopt Schoonenberg deze bezwaren op te lossen. 
Hij gaat daarbij uit van twee, naar zijn zeggen, vanzelfsprekende uitgangspunten. Dat is 
allereerst het feit dat Jezus Christus één persoon is, en ten tweede dat zijn mens-zijn voor de 
mens het beste uitgangspunt vormt voor de christologie.273 Los van de concrete persoon van 
Jezus Christus kan men dan ook niets zeggen over een goddelijke preëxistentie. En wat 
over een dergelijke preëxistentie gezegd is door de Schrift, de traditie of het leergezag, kan 
nooit de ene en menselijke persoon van Christus te niet doen.274 Om deze uitgangspunten te 
eerbiedigen en om de heilsbetekenis van de incarnatie ten volle tot gelding te brengen, lijkt 
het Schoonenberg juister om te spreken van de anhypostasie van de goddelijke natuur in 
Jezus Christus, voorzover wij het persoonzijn van het Woord buiten de mens Jezus niet 
kennen. Daarmee is dan tegelijkertijd gesteld dat de goddelijke natuur of het Woord 
enhypostatisch is in de menselijke persoon.275  

                                                 
270 Cf.: Ibid., 62. 
271 Cf.: Ibid., 63. 
272 Ibid., 64. 
273 Dit tweede uitgangspunt licht Schoonenberg later als volgt toe: ‘Want, hoe men het goddelijke in Jezus 
Christus ook opvat, het openbaart zich in het menselijke. De christologie mag dus dit menselijke tot 
uitgangspunt nemen; zij moet dit doen, zij kan niet anders.’ (Schoonenberg, 'Het avontuur der christologie,' 
308.) 
274 Schoonenberg licht dit standpunt als volgt toe: ‘In verband met de incarnatie echter kan men zich denken 
ofwel een van eeuwigheid bestaand Woord dat op zijn vleeswording gericht is of een Woord dat slechts 
ontstaat door vlees te worden, een Verbum incarnandum of een Verbum mere incarnatum. Volgens de 
zojuist gegeven princiepen kunnen we niet beslissen ten gunste van een dezer twee mogelijkheden. 
Bovendien is het zinloos te vragen of het Woord in God al of niet vóór de incarnatie bestond: in God 
immers is geen tijd. Wel kunnen we van ‘voor’ en ‘na’ spreken inzover God op onze geschiedenis 
betrokken is, of liever: zich op onze geschiedenis betrekt.’ (Schoonenberg, Hij is een God van mensen, 83.) 
275 Cf.: Ibid., 84. 
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Waar Schoonenberg in eerder werk zich nog afvroeg hoe een christologie zonder tweeheid 
zou zijn te denken, stelt hij nu: ‘Onze christologie zou kunnen heten: een christologie 
zonder tweeheid, een christologie van Gods aanwezigheid of een christologie van 
menselijke transcendentie en heilsbetekenis.’276 Op deze wijze wordt Christus niet 
ontmenselijkt, maar wordt aan zijn mensheid volledig recht gedaan. Tegelijkertijd wordt 
gesteld dat de volheid Gods in Christus is ingegaan, waardoor de allesbeheersende 
presentie van God in de Godmens Jezus Christus wordt beleden. Daarom kan 
Schoonenberg ook spreken van een christologie van menselijke transcendentie en 
heilsbetekenis, omdat in deze visie de heilsbetekenis niet besloten ligt in de goddelijke 
persoon die de menselijke natuur draagt, maar omgekeerd in de menselijke persoon zelf. 
Overigens moet gezegd worden dat deze transcendentie niet objectiveerbaar is en dat Jezus 
zich in die zin niet onderscheidt van andere mensen. Juist door ten volle mens te zijn in de 
liefde komt de wil van zijn Vader tot vervulling en kan God zich openbaren als liefde tot 
zijn mensen. In de vervulling van het menszijn vormt Jezus het eschatologisch hoogtepunt 
van de heilsgeschiedenis. Daarom kan Schoonenberg zijn christologie ook een christologie 
van de menselijke eindvoltooiing noemen.277 
In het tweede deel van zijn boek werkt Schoonenberg de consequenties van deze 
christologie uit voor het aardse en verheerlijkte leven van Jezus om zo tevens zijn bezwaren 
tegen de ahistorische christologie die na Chalcedon binnen de scholastiek is ontstaan, op te 
heffen. Ten volle moet beleden worden dat Jezus in de geschiedenis staat en door haar 
wordt bepaald. Maar tegelijkertijd bepaalt hij door zijn eigen geschiedenis van leven, dood 
en verrijzenis, de geschiedenis als zodanig. Omdat Christus volledig mens is, is zijn 
geschiedenis ook wezenlijk voor hem en niet slechts bijkomstig of extrinsiek zoals de 
scholastiek leert. Vanuit de moderne mensopvatting meent Schoonenberg dan ook dat de 
scholastieke visie dat Jezus niet alleen viator maar ook comprehensor is, moet worden 
herzien. Wil Jezus werkelijk viator genoemd kunnen worden, dan moet hij kunnen groeien 
in kennis en kan een menselijk bewustzijn en de menselijke vrijheid aan hem niet worden 
ontzegd. Wanneer een volledige voorkennis en zelfs een hemelse schouwing (visio 
beatifica) moet worden aangenomen, dan wordt daarmee het werkelijke menszijn van 
Christus ontkend. Schoonenberg zegt:  
 

‘Daarom – het zij hier nogmaals gezegd – menen wij Constantinopel III op dezelfde wijze 
te moeten interpreteren als wij het met Chalcedon deden, nl. door het model van de 
goddelijke persoon met twee naturen, en dus twee willen en twee werkingen te vervangen 
door dat van Gods volledige tegenwoordigheid in de menselijke willen en werken. We 
zouden hier onze uitdrukking kunnen herhalen van de enhypostasie van het Woord in de 
mens Jezus. In Hem en in Zijn menselijke beslissingen is het Woord Gods persoon en 
verwerkelijkt het zich steeds meer als persoon.’278 

 
Volgens Schoonenberg worstelde de laat-scholastiek vooral met vragen omtrent het gebod 
van de Vader in relatie tot de onzondigbaarheid en vrijheid van Jezus. Deze problemen 
lijken nu opgelost te zijn, omdat in de herijkte visie op Jezus Christus niet langer zijn 
impeccabilitas aangenomen hoeft te worden, maar van impeccantia gesproken kan worden. 

                                                 
276 Ibid., 88-89. Deze positie is volgens Schoonenberg niet enkel beter verstaanbaar vanuit een 
hermeneutische of ontologische beschouwing van de christologie, maar synthetiseert tevens de dichotomie 
tussen de Alexandrijnse en Antiocheense opvattingen. Zoals hijzelf zegt: ‘Bovenal echter is de 
voortdurende keus vermeden tussen een antiocheens beklemtonen van Christus’ menszijn met het gevaar 
voor een nestoriaanse tweepersoonlijkheid en een alexandrijns beklemtonen van de eenheid van de 
goddelijke persoon met het gevaar voor een apollinaristisch verminderen of monofysisch vervluchtigen van 
Christus’ menszijn.’ (Ibid., 86.). 
277 Cf.: Ibid., 95. 
278 Ibid., 133. 
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Deze laatste term garandeert de menselijke vrijheid en maakt inzichtelijk dat Jezus uit vrije 
wil gehoorzaam is aan de Vader. 
Maar de klassieke theologie heeft niet alleen moeite om recht te doen aan Jezus aardse 
leven. Ook de relatie tot zijn verheerlijkte leven geeft een verwrongen beeld, wanneer 
stilzwijgend geïmpliceerd lijkt te zijn dat de verheerlijkte Christus zijn mensheid heeft 
afgelegd en hij teruggekeerd is tot zijn preëxistente goddelijke staat. Binnen Schoonenbergs 
christologie is een dergelijke denkwijze een onmogelijkheid. Christus is in zijn voltooide 
persoon-zijn veeleer de eersteling en als zodanig deelt hij zichzelf vanuit God mee aan 
anderen. Schoonenberg werkt dan enige gedachten uit die hij reeds in zijn artikel De 
werkelijkheid van de Verrezene had uiteengezet. Hij acht het waarschijnlijk dat de in het 
eeuwig leven voltooide persoon in onze wereld leeft, in ons mensen. Vanuit dit perspectief 
kunnen we dan zeggen dat Christus leeft in de harten van de gelovigen en dat de Kerk 
werkelijk zijn lichaam is. In de eucharistie ontvangen wij dan niet enkel Christus, maar ook 
elkaar en vormen we zo werkelijk één lichaam. Op deze wijze is Christus als dienaar Heer 
geworden en is hij de geschiedenis machtig geworden.279  
Bovenal blijkt in dit alles dat God en mens niet met elkaar concurreren, net zomin als een 
goddelijke en menselijke natuur in Christus dit zouden doen. Schoonenberg kwalificeert nu 
ook de keuze tussen een goddelijke of een menselijke persoon in Christus als een vals 
dilemma: ‘Het Woord is dus persoon – en Het is Zoon – niet tegenover de mens Jezus, 
maar in Hem, Het is enhypostatisch in de mens die is de Christus, de Zoon van de levende 
God’, zo stelt Schoonenberg nog eenmaal in het kort.280 Daarmee lijkt de impasse binnen 
de christologie uit de Vroege Kerk overstegen te worden. Maar tegelijkertijd neemt hij 
positie in in het christologisch debat van zijn tijd. Want niet alleen meent hij de 
scholastieke christologie op een noodzakelijke wijze te corrigeren en aan te vullen. Ook de 
stromingen die deze klassieke theologie verwerpen worden nu erkend in hun tegoed, maar 
tevens gecorrigeerd.  
Volgens Schoonenberg werkt de ‘God-is-dood-theologie’ namelijk met hetzelfde beeld van 
een concurrerende God als de scholastieke theologie, alleen verwerpt zij dit beeld. Deze 
concurrerende of absorberende God is inderdaad in Jezus gestorven, zegt Schoonenberg 
met bijvoorbeeld Altizer mee. Genuanceerder moet men zeggen dat het hier om de terechte 
vernietiging gaat van een godsbeeld.281 Juist in het gelaat van Jezus ontdekt men dat God 
een God van mensen is en dat God zichzelf betrekt op de schepping en in die betrekkingen 
verandert, drieëen wordt. Door zich te ontledigen blijkt God de God te zijn die de mens 
doet leven. Het besef van deze beweging van God naar de mens toe kan volgens 
Schoonenberg de huidige theologie uit haar impasse helpen. Maar dan moet deze beweging 
ook verder worden doorgedacht tot en met de zending van de levendmakende Geest en 
diens werk. Hij beseft dat hij tot dusverre in zijn theologie nauwelijks aandacht aan de 
Geest heeft geschonken, zoals reeds eerder kort is genoemd. De crisis in het godsbesef 
zoals hij die in zijn tijd ervaart en de theologie van de dood van God verwijzen hem echter 
naar de Geest, zo stelt hij.  
 

                                                 
279 Cf.: Ibid., 166-167. 
280 Cf.: Ibid., 185. 
281 Schoonenberg schaart zich hier mede achter de kritiek van Teilhard de Chardin ten opzichte van de ‘God 
van het begin, ‘le Dieu d’en-avant’. In plaats van God dood te verklaren, moet eerder worden ingezien dat 
God niet alleen aan het begin staat, maar ook aan het einde, die niet enkel geschapen heeft, maar alles 
scheppende doortrekt. In dit perspectief is geen plaats voor een concurrerende God: ‘Die God is inderdaad 
in Jezus gestorven, Hij wordt door ons christenen steeds weer ten leven  gewekt maar Hij moet geheel 
sterven en zal ook sterven in de huidige westerse cultuursituatie, welke in die zin een religieloos 
christendom zal voortbrengen. Hierbij gaat het echter om de vernietiging van een godsbeeld, zodat de dood 
van God allereerst een sociologisch verschijnsel is, gelijk hij dit voor een andere Amerikaan Gabriel 
Vahanian, is.’ (Ibid., 191.) 



8. P.J.A.M. Schoonenberg: Fides quaerens intellectum Christi 
 

   

645 

‘De Vader en de Zoon zijn niet verdwenen, ze zijn integendeel ten volle tegenwoordig, 
maar juist in de Geest. En zelfs niet in de stormachtige Geest der glossolalie, maar in de 
bezonnen Geest die de actuele geschiedenis duidt in profetie, in wijsheid en kennis, die 
onderscheiding geeft en de valse geesten afwijst, die opwekt tot leiding, hulp en genezing. 
Men kan zeggen: God en Christus zijn aanwezig in de bescheiden, de stille Geest, de Geest 
van alle dag.’282  

 
Ondanks dit besef zal het nog circa vijf jaar duren voordat Schoonenberg met enige 
regelmaat artikelen publiceert over de Geest. En pas vanaf het begin van de jaren tachtig is 
een duidelijke invloed te bemerken van dit reflecteren over de Geest binnen zijn 
christologie, wat leidt tot een onderzoek naar de mogelijkheden van een ‘Geest-
christologie’. Toch blijkt hier een verdere ontwikkeling in Schoonenbergs theologiseren. 
Zoals hijzelf aangeeft in het artikel Het avontuur der christologie, heeft hij tot dusverre 
vooral getracht om vanuit het klassieke geloof in God en Jezus te komen tot de volle 
aanvaarding van mens en wereld. Hij ziet het nu als zijn taak om vanuit deze aanvaarding 
naar God toe te denken en zich zo ook te mengen in de actualiteit en de uitdagingen 
waarvoor het geloof zich in deze tijd gesteld weet. Deze ontwikkeling typeert hij als volgt: 
‘Nadat ik dit vooral heb uitgewerkt door te tonen hoe God als schepper en zelfs als 
Verbondsgod in de mens werkt, wordt het nu tijd te beklemtonen dat in de mens ook 
werkelijk God werkt, God die liefde is.’283 Dit voornemen leidt tot de aanname van een 
wederkerige enhypostasie, in plaats van een omgekeerde enhypostasieleer. 

8.3.11 Wederkerige enhypostasie 

In het genoemde artikel Het avontuur der christologie bezint Schoonenberg zich opnieuw 
op de leer van de enhypostasie. Hij meent nu meer van de klassieke enhypostasieleer te 
kunnen handhaven dan hij in Hij is een God van mensen heeft gedaan. Maar tegelijkertijd 
herdefinieert hij het begrip enhypostasie als volgt:  
 

‘Dit woord duidt nu niet aan dat Jezus’ persoon-zijn buiten zijn mens-zijn ligt, nl. in de 
Logos. Ik bedoel er nu mee dat de waarlijk menselijke persoon van Jezus, of: Jezus die in 
zichzelf menselijke persoon is, in de Logos is opgenomen, waardoor dit menselijke persoon-
zijn verdiept, bevestigd en voltooid wordt en zo uiteindelijk en voor allen heilbrengend 
is.’284  

 
Niet alleen is God in de Logos tegenwoordig in Christus, maar andersom gezien is Jezus in 
de Logos ook in de Vader. Schoonenberg spreekt zo van twee inwoningen of twee 
enhypostasieën die elkaar aanvullen en wederzijds doordringen. Jezus is zowel antwoord 
aan God die in relatie met de mens wil treden, als ook degene in wie God tot de mens komt. 
Met Tillich stelt Schoonenberg dat God de dragende grond is van alle schepselen. Zoals hij 
eerder zei dat God in zijn schepping is en de schepping in God, zo kan hij nu zeggen: ‘De 
Logos is de hypostase van elke mens, elke mens is enhypostatisch in de Logos.’285  
Dat de Logos enhypostatisch in Jezus tegenwoordig is, bepaalt op zichzelf dus niet de 
uniciteit van Jezus. Deze ligt besloten in de graad van doordringing. De perichorese van het 
Woord in Jezus Christus is van definitieve en eschatologische aard, zij is ‘de voltooiing van 
wat in heel de mensengeschiedenis slechts nagestreefd wordt, ze is vooral het doel en de 
bekroning, die aan Gods tegenwoordigheid in heel onze geschiedenis zin geeft en haar 

                                                 
282 Ibid., 194. Op pagina 193 zegt Schoonenberg ten aanzien van zijn gebrek aan aandacht voor de Geest in 
zijn theologisch denken: ‘Ik was nog niet aan de Geest toe en het lijkt mij ook een voordeel dat ik de 
theologie der unio hypostatica niet door beschouwingen over de Geest gecompliceerd heb.’ 
283 Schoonenberg, 'Het avontuur der christologie,' 307. 
284 Ibid., 312. 
285 Ibid., 314. 
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daardoor mogelijk maakt’.286 Met instemming verwijst Schoonenberg naar de 
hoofdgedachte uit de christologie van A. Hulsbosch, die stelt dat het graduele verschil 
tussen Jezus en andere mensen hierin wordt uitgedrukt dat de goddelijke Wijsheid in Jezus 
als de allesdragende en allesomvattende scheppingsmacht verschenen is. Hoewel 
Schoonenberg nog steeds de eigenstandigheid en onherhaalbaarheid van Jezus’ 
geschiedenis wil handhaven, is bij hem - mede dankzij Pannenberg - wel de overtuiging 
gegroeid dat de verheerlijkte Jezus ‘steeds meer één wordt met ons en ons geeft in hem te 
leven’.287 Zo beschouwd vormen Jezus’ dood en opstanding de grootst mogelijke 
verandering met een maximum aan identiteit èn discontinuïteit. In zijn mededeling en 
tegenwoordigheid komt hier weer het beeld van de gehele Christus naar voren, de Christus 
totus.  
In zijn artikel Das monophysitische und dyophysitische Sprechen über Christus gaat 
Schoonenberg nader in op het begrip perichorese, dat naar zijn mening in de theologie van 
het Oosten een grotere plaats heeft gekregen dan in het Westen. In zijn algemeenheid drukt 
deze term eenheid in onderscheid uit. Door Gregorius van Nazianze en Maximus Confessor 
is dit woord ook toegepast in de christologie. Schoonenberg spreekt nu van een 
‘perichorese van beneden’ als benaderingswijze van de Godmens.288 In deze benadering 
wordt recht gedaan aan de uitspraak van Chalcedon dat de naturen in Christus onvermengd, 
onveranderd, ongedeeld en ongescheiden zijn. Hij werkt deze perichorese van de naturen in 
Christus als volgt uit:  
 

‘Wegen der Personeinheit ist alles Sprechen, das eine göttliche und eine menschliche 
Person nebeneinander nahe legt, sorgfältig zu vermeiden. Wollen wir die beiden Naturen 
persönlich nennen, dann persönlich ineinander. So ist der eine Jesus Christus einerseits auf 
göttliche Weise Person und auf persönliche Weise Gott. Da die Perichorese der Naturen die 
Person Christi ist, kann seine Person auf diese Weise als göttlich und menschlich 
beschrieben werden. Damit ist zugleich meine Sicht der Naturenperichorese vom 
Menschlichen her auch personal ausgedrückt.’289 

8.3.12 Geloven in de opstanding 

In het boekje Wege nach Emmaus uit 1974 komt Schoonenberg nogmaals te spreken over 
het geloof in de opstanding. Net als in De werkelijkheid van de Verrezene stelt hij de vraag 
of Christus’ opstanding waarneembaar is in objectieve dan wel subjectieve zin. Hoewel hij 
in het derde deel van Het geloof van ons doopsel reeds neigde naar een subjectief verstaan, 
hield hij toen vast aan de objectiviteit van de verrijzenis. In De werkelijkheid van de 
Verrezene meent hij vanuit een vernieuwd en meer doordacht persoonsconcept en op basis 
van nieuwe exegetische inzichten de opstanding vooral recht te doen door haar als een 
geloofservaring te beschouwen. Tevens formuleert hij de hypothese dat Christus vooral 
present is in het lichaam van de Kerk. In Wege nach Emmaus ontmaskert hij nu de keuze 

                                                 
286 Ibid., 313. Elders zegt Schoonenberg: ‘Jezus brengt niet iets totaal anders, hij is niet totaal anders, hij is 
zelfs, “wezensgelijk met ons naar zijn mens-zijn”, gelijk het concilie van Chalcedon zegt. Maar in hem is 
dit mens-zijn zo van God vervuld dat hij een hoogtepunt is van Gods heilvolle nabijheid.’ (P. 
Schoonenberg, 'Is Christus uniek?' De Heraut 1 (1973), 7.). 
287 Schoonenberg, 'Het avontuur der christologie,' 319. Schoonenberg verwijst hier naar de laatste paragraaf 
uit Pannenbergs Grundzüge der Christologie, Mohn, Gütersloh 1964. 
288 Cf.: ‘Meine Betrachtung der Perichorese von unten möchte ich deshalb damit abschließen, daß ich auch 
die Person Christi von unten sehe, also dort, wo sie sich zugleich als menschlich und personal zeigt. Jesus 
vollzieht menschliche Entscheidungen.’ (P. Schoonenberg, 'Das monophysitische und dyophysitische 
Sprechen über Christus,' in: Auf Gott hindenken - Deutschprachige Schriften zur Theologie, red. W. Zauner 
(Wien/Freiburg/Basel: Herder, 1986), 224.) 
289 Ibid. Schoonenberg voegt hier aan toe: ‘Das möge zum Dialog zwischen dem monophysitischen und 
dem dyophysitischen Christusverständnis beitragen und überhaupt zum heutigen Sprechen über Jesus 
Christus, der „derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit“ (Hebr 13, 8).’ 
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tussen een objectieve of subjectieve zienswijze als een vals dilemma. Dat veel ‘moderne 
mensen’ binnen en buiten de kerk moeite hebben om te geloven in de verrijzenis, komt 
mede doordat ze zich voor deze keuze gesteld zien. Wie echter met de Emmaüsgangers op 
weg gaat, kan hun ervaring van en geloof in de opgestane Heer delen.  
De weg die Schoonenberg met anderen wil bewandelen begint dan ook bij het getuigenis 
van het Nieuwe Testament en de ervaring van de discipelen en andere getuigen van de 
verrezen Heer. Hij erkent dat de beschrijvingen van het paasmysterie in de evangeliën vele 
mythische elementen bevatten.290 Zeker in het evangelie van Lukas en Johannes acht hij de 
concrete verwijzingen naar Jezus’ lichamelijkheid latere ‘apologetiserende’ invloeden. 
Tegelijkertijd stelt hij dat deze elementen daarmee niet weggelaten kunnen worden, maar 
onderdeel van het verhaal zijn en een zekere theologische betekenis hebben binnen de 
heilseconomie waar deze verhalen deel van uit maken.291  
Daarbij heeft elk subjectief geloof een objectieve grond. Het opstandingsgebeuren is niet 
een objectief bewijsbare geschiedenis en ook een leeg graf verwijst niet 
noodzakelijkerwijze naar de verrijzenis.292 Het opstandingsgeloof is daarmee echter niet 
ontkracht maar verwijst naar een zekere werkelijkheid. In tegenstelling tot meer 
apocalyptische verwachtingen, ligt in dit geloof de overtuiging besloten dat Jezus niet zal 
opstaan aan het einde der tijden gelijk anderen, maar dat hij reeds in deze geschiedenis is 
opgestaan en daarin als Opgestane Heer aanwezig en werkzaam is.293 Christus is opgestaan 
als Persoon. De verschijningsverhalen vragen niet om aan deze Persoon een aardse 
lichamelijkheid toe te kennen. De herkenning die plaatsvindt tussen Jezus en zijn 
volgelingen geschiedt op basis van persoonlijke identiteit en gemeenschap. Schoonenberg 
stelt: ‘Christus lebt jetzt ohne die Schranken seiner irdischen Leiblichkeit: sein „geistiger 
Leib“ ist zuerst seine Kirche. Jesus ist nicht länger unter uns, aber sein Für-uns-Sein ist 
zum Sein-in-uns geworden.’294  
Zo men van een ruimtelijke presentie zou willen spreken, dan moet men zeggen dat Jezus 
tegenwoordig is in de ruimte van de interpersoonlijke ontmoeting. Hij is op de hoogst 
mogelijke wijze gemeenschappelijk en dialogisch geworden.295 Dit maakt de verrezen Heer 
op een zeer bepaalde wijze afhankelijk van de gelovigen. Indien men de opstanding 
volledig in persoonlijke zin opvat, dan moet men zeggen dat de opstanding zonder de 
gelovige gemeente onmogelijk is. Zij moet gehoor geven aan Jezus’ oproep en zijn 
gemeenschap ontvangen, wil er werkelijk van gemeenschap sprake zijn. Tevens blijft Jezus 
in dit alles ook een tegenover, het Hoofd van de gemeente die hij tot de voltooiing voert.  
Door het getuigenis van de apostelen kan ook de hedendaagse mens aan dit geloof 
deelhebben en kan Jezus hem zijn Geest schenken. Het komt dus op het geloof aan en voor 
dit geschenk heeft men zich open te stellen. Dan wordt men gesterkt door de Geest van God 

                                                 
290 Cf.: P. Schoonenberg, Wege nach Emmaus - unser Glaube an die Auferstehung Jesu (Graz/Wien/Köln: 
Styria, 1974), 14. 
291 Reeds eerder schreef  Schoonenberg dat met name de geboorte en de kruisiging van Jezus in historisch 
opzicht vaststelbaar zijn. Maar wanneer men vermoedt dat de evangelisten mythische elementen verwerken, 
dan betekent dit niet dat deze gebeurtenissen waardeloos zijn geworden in het verstaan van Jezus: ‘Ze 
illustreren op een onhistorische manier een historische persoon en diens karakter. Zij geven in een zekere 
zin de gestalte van die mensen aan en het is juist de moderne exegese uit de school na Bultmann, b.v. de 
duitse exegeet Günther Bornkamm, die erop wijst dat wij in de evangeliën de werkelijke gestalte van Jezus 
ontmoeten. We zien telkens Jezus’ aardse gestalte in het licht van zijn verrijzenis.’ (P. Schoonenberg, 
'Christus, historie of legende,' in: Wie is in godsnaam Jezus Christus? red. H.A.A. Mourits (Tielt/Utrecht: 
Lannoo, 1970), 186-187.) 
292 Cf.: Schoonenberg, Wege nach Emmaus - unser Glaube an die Auferstehung Jesu, 18. 
293 Cf.: Ibid., 29. 
294 Ibid., 59. 
295 Cf.: Ibid., 64. 
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die de Geest van Christus is, zoals de profeten in het Oude Testament en de apostelen en 
zovele anderen die door dit geloof gegrepen zijn:  
 

‘Wir sind dann auch auf dem Weg mit heutigen Propheten, mit Teilhard de Chardin und 
mehr praktisch mit Gandhi, mit Martin Luther King und Bischof Helder Camara. Vielleicht 
können wir mit ihnen sagen, daß es immer ein Dennoch gibt, daß immer hinter den Wolken 
Licht da ist, daß Gott da ist, nicht als ein Wundermann, der unsere Arbeit ersetzt, sondern 
als Liebe, die uns zugleich zum Einsatz und zur Hoffnung einlädt.’296  
 

Op deze weg van het geloof kan men leren van de nieuwe nadruk die de liturgische 
beweging hecht aan de eucharistie en de wijze waarop Christus daarin present wil zijn. En 
in het verlengde daarvan mag zijn presentie in de Kerk en in geheel de wereld worden 
ervaren. Ook stelt Schoonenberg op deze plaats dat men lering heeft te trekken uit de niet-
concurrerende wijze waarop de verrezen Christus en de Geest hun plaats krijgen in de 
pinksterbewegingen. Tot besluit kan worden gezegd: 
 

‘Auf verschiedenen Weisen, zweifelnd, glaubend, ergriffen und nüchtern, sind wir so auf 
dem Weg nach Emmaus. Die Jünger waren vorher auf dem Weg, wir sind es ebenso, denn 
derselbe Christus, der Auferstandene, der Herr, der, der Geist ist, wird sich uns zeigen. 
“Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit” (Hebr 13, 8).’297 

8.3.13 Christologie in meervoud 

Schoonenberg constateert in de loop van de jaren zeventig een sterkere belangstelling voor 
de persoon van Jezus, tenminste onder theologen. Hij spreekt zelfs van een ‘Jezus-
beweging’ onder exegeten en systematici, waarbinnen voornamelijk wordt nagedacht over 
het historische leven van Jezus en zijn opstanding. De tendens in dit alles lijkt te zijn, dat 
beide thematieken op elkaar in mindering worden gebracht. Een sterke nadruk op Jezus’ 
aardse leven, lijkt de onmogelijkheid van de werkelijke opstanding van de persoon van 
Christus te impliceren en daardoor vindt op systematisch vlak tevens een loskoppeling 
plaats van de opstanding en Christus’ verlossingswerk.298  
Schoonenberg verklaart vervolgens zelf Jezus te belijden als Zoon van God en God uit 
God, overeenkomstig het evangelie naar Johannes en de belijdenis van Nicea, maar tevens 
dat hij dit geheimenis vanuit een ‘vragende orthodoxie’ opnieuw wil doordenken in het 
licht van nieuwe vragen en modern onderzoek.299 De belangrijkste uitkomst van het 
nieuwtestamentisch onderzoek voor wat betreft de christologie, is volgens Schoonenberg de 
erkenning van een veelvoud aan christologische ontwerpen binnen het Nieuwe Testament 
zelf. Deze herontdekking van de christologische pluriformiteit stelt op zich de inhoud van 

                                                 
296 Ibid., 74. 
297 Ibid., 80. 
298 Schoonenberg verwijst naar de ‘nach-bultmannsche Forschung’ en tevens naar de opkomst van diverse 
nieuwe theologische perspectieven: ‘Man sieht das Werk Christi in seinem prophetischen Auftreten wie in 
seiner Verherrlichung (zumindest wenn man dieser positiv gegenübersteht) und deutet von daher seinen 
Kreuzestod. Jesu Geschichte und Gegenwart werden in Theologien der Hoffnung, der Revolution, der 
Emanzipation, der Befreiung auf unser heutiges Heilsbedürfnis hin verstanden.’ (Schoonenberg, 
'Christologische Diskussion heute,' 105.) 
299 Schoonenberg lijkt met deze bewoording ‘ vragende orthodoxie’ zich te willen verweren tegen kritiek 
dat zijn theologiseren in strijd met de kerkleer zou zijn. Dit wellicht als een gevolg op onder meer de felle 
kritiek die geleverd is op bepaalde leringen uit de Nieuwe Katechismus. Schoonenberg stelt: ‘Wenn es 
heute in unserer römisch-katholischen Kirche Theologen gibt, die Chalkedon kritisieren, soll man sie nicht 
sofort als nicht mehr zur Kirche gehörende ansehen, sie nicht sofort als Modernisten qualifizieren oder als 
Leute, die erst heute die schon längst widerlegten Behauptungen der liberal-protestantischen Schuleentdeckt 
haben und meinen, modern zu sein, wenn sie diese wiederholen.’ (Ibid., 110.) 
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de concilies als mede de leertraditie zoals vervat in Denzinger niet onder kritiek, maar vult 
haar aan en verrijkt haar.  
Wel wordt de Denzinger-theologie door hedendaagse theologen bekritiseerd. Het is dan ook 
een Gebot der Stunde om de leer van Chalcedon in zijn context te verstaan en tegelijkertijd 
om haar te herijken op Bijbelse motieven, de begrippen verdergaand te ‘onthelleniseren’ en 
in het verlengde daarvan zijn ontologie opnieuw te doordenken. In deze taak weet 
Schoonenberg zich in meer of mindere mate gesteund door theologen die een vergelijkbaar 
program volgen, zoals onder meer P. Teilhard de Chardin, K. Rahner, W. Pannenberg, J. 
Moltmann, D. Wiederkehr, W. Kasper en H. Berkhof.300 Zijn eigen denken ontwikkelt zich, 
mede geïnspireerd door deze en andere theologen, zoals gezegd in de richting van een 
Geest-christologie.301 In zijn artikel Toekomst voor een Geest-christologie? Is een eerste 
definitie te vinden van wat een dergelijke christologie moet inhouden:  
 

‘Ik reserveer de naam Geest-christologie hier echter voor een reflectie op Jezus waarin de 
band tussen hem en God zonder meer in de Geest gelegd wordt. Geest-christologie is dus 
hier een christologie waarin Jezus Zoon Gods is omdat de Heilige Geest over hem gekomen 
is, waarin de Geest Jezus tot Zoon Gods maakt. Daarmee verschilt ze dus van Woord- en 
Wijsheidschristologie.’302  

 
Vooral in het evangelie van Lucas treft Schoonenberg een Geest-christologie aan, als ook in 
bepaalde paulinische brieven en deels in het evangelie naar Johannes. Hij herkent eveneens 
in de oudste vormen van het christologisch belijden een Geestchristologie, met name in de 
belijdenissen die aan de Apostolische Geloofsbelijdenis ten grondslag liggen. Het 
Apostolicum bevat nog niet de gedachte van de preëxistentie van de Zoon, maar belijdt 
enkel dat Jezus is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. De 
Logos-christologie die zich later sterker ontwikkelt, komt in tegenspraak met haar 
soteriologische intentie op het moment dat zij vanuit de leer van de anhypostasie van 
Christus’ mensheid wordt geïnterpreteerd. 303 
Volgens Schoonenberg is een dergelijke tegenspraak binnen de christologie als zodanig een 
onmogelijkheid. De Geest-christologie lijkt hem een beter alternatief te zijn, maar hij stelt 
de vraag of men wel moet kiezen. In de christologische ontwerpen van theologen als M.J. 
Scheeben, W. Kasper en H. Mühlen wordt er ruimte geboden aan de Geest, terwijl ze de 
Logos-christologie handhaven.304 Toch zijn deze constructies voor Schoonenberg weinig 
bevredigend, omdat in zijn optiek de Geest Jezus niet meer tot Zoon van God kan maken en 
zo dus op het tweede plan komt. Binnen de triniteit moet de klassieke volgorde waarin de 
Zoon de tweede persoon is en de Geest de derde, dan ook gehandhaafd worden, willen het 
Woord en de Geest niet in een onmogelijke concurrentiepositie komen. Een mogelijkheid 
tot synthese lijkt echter voorhanden wanneer men niet zozeer de Logos-christologie als wel 
de Logos-Zoon-christologie laat varen.  
Indien men namelijk geen goddelijke persoon hoeft te veronderstellen voorafgaand aan de 
menswording, dan komt er niet alleen ruimte voor de volledige mensheid van Jezus, maar 

                                                 
300 Cf.: Ibid., 112-116. 
301 Later zal hij zeggen: ‘Sinds 1980 ontdekte ik (overigens niet ik alleen) de betekenis van de Heilige Geest 
en van Geest-christologie.’ (Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen 
over Geest-christologie, logos-christologie en drieëenheidsleer, 203.) (Overigens schreef hij reeds in 1977 
de brochure Gods Geest en zijn werking. Dit is echter een meer algemene verhandeling voor breed publiek 
en vanuit theologisch oogpunt weinig verrassend. Wel geeft Schoonenberg hier aan een wat vergeten 
onderwerp binnen de Kerk te willen behandelen. Enige jaren later zal hij deze ‘vergeten’ Geest dus ook 
integreren in zijn theologie.) 
302 Schoonenberg, 'Christologische Diskussion heute,' 147. 
303 Cf.: Schoonenberg, 'Toekomst voor een Geest-christologie?' 151-152. 
304 Cf.: Ibid., 153. 
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krijgt ook de Geest de ruimte om, met het Woord, Jezus tot Gods Zoon te maken en 
tezamen met de menselijke natuur de Godmens te constitueren. Woord en Geest worden zo 
tot persoon, dan wel meer persoon, afhankelijk van de wijze waarop men de onderlinge 
relaties van beide wil beschouwen buiten de heilseconomie. Verstaat men Christus 
vervolgens als Gods zelfmededeling in een werkelijke betrokkenheid op de mens, dan kan 
ook worden gesteld dat God verandert door zelfbeweging, zoals hierboven uitgewerkt. Dan 
worden Woord en Geest niet alleen persoon ten opzichte van de mens, maar ook tegenover 
God die de Vader wordt, waardoor er een wederkerigheid binnen God komt of deze in ieder 
geval wordt versterkt.305 Vanuit deze dynamiek is de vleeswording niet werkelijk bepaald 
in uitsluitend haar beginpunt, maar is er sprake van een worden, waarin het vleesgeworden 
Woord en de ontvangen Geest Jezus’ hele bestaan doortrekken tot de voltooiing in de 
verrijzenis, wanneer Jezus volledig de Zoon van God wordt:  
 

‘In het Christus-gebeuren, de incarnatie in haar volheid, wordt het Woord Zoon en wordt de 
Geest Paracleet. Zo kunnen Woord en Geest gelijktijdig Jezus als mens dragen en vervullen, 
hem de enige Zoon maken, het centrum en de bron van “het heil van Godswege”. En 
daarmee wordt de God van Israël ten volle Vader, van Jezus, en van ons in hem. In deze 
visie hoop ik het conflict tussen Geest-christologie en Logos-christologie te hebben 
overwonnen.’306 

 
Deze voorstelling herformuleert niet alleen de christologie en in het verlengde daaarvan de 
trinitarische verhoudingen als zodanig. Schoonenberg meent eveneens dat in de klassieke 
triniteitsleer de goddelijke personen te zeer vergeleken zijn met het beeld van naast elkaar 
staande menselijke personen die ook van eeuwigheid af aan elkaar zijn gelijkgesteld. 
Schoonenberg vraagt zich nu af: ‘Gibt es nicht, bei aller von Nizäa und Konstantinopel 
betonten Gleichheit in der Gottheit auch eine Priorität und Posteriorität? Ich will nicht eine 
kausale Posteriorität des Wortes und des Geistes befürworten, noch weniger eine zeitliche, 
aber doch wohl eine seinsmäßige, eine Posteriorität im Gottsein selbst.’307 Hoewel de 
traditie een strikt subordinationisme heeft afgewezen, kent zij wel het onderscheid tussen 
God die in zichzelf is of bestaat (esse a se) en tussen het Woord en de Geest die God uit 
God zijn en uit God voortkomen (esse ab alio).308  
Schoonenberg veronderstelt deze binnengoddelijke verhoudingen naar analogie van de 
verhouding tussen God en de wereld. Voor de christologie betekent dit niet alleen dat het 
niet langer noodzakelijk is om de anhypostasie van de menselijke natuur van Christus te 
leren, maar ook dat nu inzichtelijk wordt dat de Vader en Jezus in een dialogische 
verhouding met elkaar staan, terwijl Jezus door het Woord wordt gedragen en door de 
Geest gedreven. Hij bepleit op deze wijze geen modalisme noch een tritheïsme maar juist 
de synthese van het Bijbelse spreken over God in al zijn betrokkenheid met het 
hellenistische denken over God in zijn onveranderlijkheid en onlijdelijkheid. 
Onveranderlijkheid en veranderlijkheid zijn geen absolute tegenstellingen, net zo min als 
zijn en worden dat zijn. Schoonenberg verklaart: ‘Gott als Fülle und Allheit des Seins bleibt 
mit sich selbst identisch, während er – derselbe in seinem eigenen Wesen – durch seine 

                                                 
305 Cf.: Ibid., 155-156. 
306 Ibid., 157. 
307 Schoonenberg, 'Rückkehr zur Vergangenheit: Weg in die Zukunft? - Prolegomena zu einem Entwurf der 
Theologie,' 300. Schoonenberg beroept zich hier op een ‘vor-kappadozische Trinitätstheologie, die sich 
noch nicht gegenüber der ökonomischen Trinitätsanschauung verselbständigt und von ihr losgelöst hat. Von 
ihr aus könnte eine innergöttliche Subordination des Wortes und des Geistes und so eine innergöttliche 
Analogie der Drei befürwortet werden.’ (Ibid., 306.). 
308 Cf.: Ibid., 301. 
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Beziehung zum anderen, durch sein Kommen zum anderen, sich selbst ändert. Um es mit 
Eberhard Jüngel zu sagen: Gottes Sein ist im Werden, Gottes Sein ist im Kommen.’309  
Door de synthese van zowel de Bijbelse als de hellenistische traditie meent Schoonenberg 
het spreken en denken over God weer vruchtbaar te kunnen maken voor de huidige tijd. 
Wanneer hij spreekt over een ‘onthellenisering’ van de traditie, dan bedoelt hij daarmee 
niet eenvoudigweg dat de traditie ontdaan moet worden van een hellenistische laag 
waaronder de Bijbelse waarheid weer te voorschijn komt. In een bepaald opzicht droegen 
de concilies zelf bij aan de onthellenisering van hun tijd en spraken zij tevens 
noodzakelijkerwijs in de taal van hun tijd. Hij bepleit nu duidelijk een dubbele beweging 
die zowel terug in de tijd gaat, maar ook een weg naar de toekomst vormt waarop aan de 
waarheidselementen uit de gehele traditie recht moet worden gedaan. Met deze 
‘horizontale’ dubbele beweging in de tijd, is Schoonenberg inmiddels ook in staat om in 
verticale zin een dubbele beweging te erkennen. Deze heeft hij feitelijk reeds ingezet met 
zijn aanname van een wederkerige enhypostasie binnen de christologie en zijn 
herinterpretatie van de leer van de voortkomsten binnen de triniteit. De aanduidingen van 
de richting van deze bewegingen dienen uiteraard metaforisch verstaan te worden. 

8.3.14 Chalcedon en de relatie tussen theologie en filosofie 

Een hernieuwde doordenking van het dogma van Chalcedon brengt Schoonenberg ertoe om 
in 1979 en 1980 enige artikelen te publiceren, waarin hij de invloed van het hellenistische 
denken op de dogmaontwikkeling in de Vroege Kerk schetst, die sindsdien niet meer weg 
te denken is uit de theologie tot aan de negentiende eeuw. De Bijbel kent volgens 
Schoonenberg geen werkelijke filosofie, maar het vroege christendom kwam temdiden van 
de hellenistische cultuur in aanraking met ondermeer het platonisme. Schoonenberg stelt 
dat in de Griekse filosofie Parmenides met zijn leer omtrent het ‘zijn’ dat zonder oorsprong, 
einde en verandering is, voortdurend het denken van Heraklitos over de werkelijkheid als in 
beweging en verandering, overheerst. Dit is ook in het (neo-)platonisme het geval:  
 

‘Man kann den Platonismus in all seinen Phasen als beständiges Bestreben sehen, diese 
beiden Auffassungen von Realität miteinander in Einklang zu bringen, wobei das Sein des 
Parmenides immer dem Werden des Heraklit überlegen ist. Sein ist in der Welt der Ideen, in 
dem Guten, in dem Einen; Werden und Vielfalt durchdringen die materielle Welt. Nach 
Plotin leitet sich diese Welt von der göttlichen Natur durch drei graduelle Realisationen 
(hypostaseis) ab: Das undifferenzierte Eine, der die Ideen enthaltende Geist, die die Materie 
durchdringende Seele.’310 

 
De apologeten uit de tweede eeuw probeerden zich reeds te verhouden tot de Griekse 
filosofie, maar in de vierde eeuw blijkt het filosofisch onderscheid tussen 
onveranderlijkheid en veranderlijkheid een vaste voorstelling te zijn geworden binnen de 
theologie. Zowel voor- als tegenstanders van Arius beschreven de verhouding tussen God 
en de schepping in termen van eenheid versus veelheid, oneindig en eindig, onveranderlijk 
en veranderlijk. Een eeuw later werd deze scheidslijn eveneens getrokken binnen het 

                                                 
309 Ibid., 303. Schoonenberg legt hier tevens uit dat zijn en worden bij mensen niet deze zelfde absolute 
betekenis hebben: ‘Unser Werden ist immer auch Auf-ein-Sein-Zukommen (und damit bekommen wir 
etwas), aber Gottes Werden ist nur aus seinem Sein heraus, es ist ein Tätigwerden, ein Schenkend-Werden. 
In diesem Sinn können wir von einem Empfangen, Erwarten und Hoffen Gottes sprechen und sogar von 
einer Enttäuschung und einem Mit-Leiden, unter der Bedingung aber, daß wir nicht mit der Mode mittels 
solcher Anthropomorphismen Gott akzeptabel zu machen versuchen, sondern mit dem Ernst der Propheten 
Israels gerade in menschlicher Sprache das Geheimnis des alles übersteigenden Gottes anzuerkennen 
anstreben.’ 
310 P. Schoonenberg, 'Der Gott der Philosophen und der Gott der Bibel. Eine meta-thomistische 
Überlegung,' Theologisch-praktische Quartalschrift 134 (1986), 358. 
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christologisch spreken over de persoon van Jezus Christus. Schoonenberg meent dat deze 
leer van Gods onveranderlijkheid zijn voltooing krijgt in de middeleeuwse scholastiek: 
‘Meiner Meinung nach zog die mittelalterliche Scholastik die letzte Konsequenz aus diesem 
Gegensatz, indem sie erklärte, Gott stehe in keiner Beziehung zur Welt.’311 Hoewel 
Schoonenberg vele hoofdpunten uit de scholastieke godsleer zegt te onderschrijven, vraagt 
hij op dit punt een grondige herziening. God is een God van relatie, zoals ook Thomas leert 
voor Gods eigen wezen. ‘Wir können sogar noch weiter gehen und die scholastische 
Theorie ausbauen, indem wir sagen, in Gott ist das In-Beziehung-Stehen die höchste 
Realisation seines Seins, weil es sein trinitarisches Leben begründet.’312 Juist ook in de 
scheppingsleer is de betrokkenheid van God op de schepping geïmpliceerd. Met Thomas 
wil Schoonenberg vasthouden aan de onveranderlijkheid van Gods eigen wezen, maar hij 
verandert zich in zijn beweging naar zijn schepping toe. Gods hoogste potentialiteit is zijn 
schenkende liefde. Daarbij stelt hij duidelijk tegenover tal van moderne godsbeelden die 
radicaal breken met de traditionele goddelijke eigenschappen van overanderlijkheid en 
almacht:  
 

‘Das Wesen der Liebe is nicht Verwundbarkeit. Es ist vielmehr Gemeinschaft, so jede Liebe 
daraufhin gerichtet ist, in Freundschaft vollendet zu werden. Gott bietet uns Seine Liebe an, 
damit wir darauf antworten und mit ihr übereinstimmen können, daß wir Gott selbst und, 
noch dringender, einander lieben. Aber Gott schuf uns und erhält uns in unserer 
Wahlfreiheit, und so läßt er seine Liebe, sein Selbst-Geschenk an uns und an die Welt, ja er 
läßt sich selbst abhänging sein von unsererAnnahme oder Ablehnung.’313 

 
De theologie van onder ander Nicea en Chalcedon tot en met de scholastieke theologie is 
steeds een nadere uitwerking van elkaar wederzijs oproepende opvattingen. Zodra Jezus 
God uit God wordt genoemd en wezensgelijk met de Vader, wordt de vraag urgent op 
welke wijze recht gedaan kan worden aan zijn menszijn en in het bijzonder aan zijn lijden. 
Schoonenberg geeft de volgende analyse: 
 

‘Die Arianer oder ihre Nachfolger, die Eunomianer, fuhren fort, aud die Schwachheit und 
das leiden Christi zu weisen, was ihre Gegner zwang, Gottheit und Menschheit zu 
unterscheiden. Überdies setzten die Apollinaristen die arianische Auffasung fort, daß der 
Logos (bei ihnen aber der göttliche Logos) die Geistseele Christi ersetzt. In dieser Lage 
suchten die großen Antiochener, wie Theodor von Mopsuestia, durch ihre Zwei-Naturen-
Lehre eine Antwort auf die Herausforderungen. Wir können Chalkedon als einen 
Kommentar auf Nikaia sehen, der aus der oben skizzierten Lage gewachsen ist.’314 

 
Begrippen als ‘natuur’ en ‘persoon’ bepalen vanaf dan het christologisch en trinitarisch 
spreken. Het probleem van de verhouding tussen de twee naturen in Christus tracht 
Leontius van Byzantium op te lossen en met zijn leer van de enhypostasie worstelt men nog 
steeds in de twintigste eeuw. De gedeelde vooronderstelling van Gods onveranderlijkheid 
bracht de arianen ertoe om Jezus tot de geschapen wereld te rekenen, terwijl voor de vaders 
van Nicea God de Zoon als onveranderlijk werd beleden en daarmee werd de 
preëxistentieleer bezegeld. De leer van de onveranderlijkheid van God kwam in de 
negentiende eeuw onder kritiek te staan, hoewel toen nog slechts buiten de rooms-
katholieke theologie. 
In Denken über Chalkedon (1980) werkt Schoonenberg een vijftal stellingen uit die goed 
samenvatten wat tot nu toe is betoogd. De eerste stelling is de hierboven genoemd, namelijk 

                                                 
311 Ibid., 359. 
312 Ibid., 361. 
313 Ibid., 364. 
314 P. Schoonenberg, 'Denken über Chalkedon,' Theologisch Quartalschrift 160 (1980), 296. 
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dat naast een wezenlijk onveranderlijkheid in God ook een zelfbeweging naar zijn 
schepping verondersteld moet worden. Over deze veranderlijkheid of zelfbeweging van 
God zegt hij echter:  
 

‘Theologisch denke ich Gott, ganz thomistisch, als Vollheit, ja Allheit des Seins. Gottes 
sein kann nicht vermindert werden, was wohl jeder bestätigen wird. Es kann aber auch nicht 
– entgegen der englisch-amerikanischen Prozeß-Theologie – vermehrt oder überboten 
werden, auch nicht von God selbst.’ … ‘In dieser Bewegung gibt Gott seinem Wesen immer 
neue Gestalten. EIne solche Auffassung scheint mir überaus wichtig für die ganze 
Theologie. Sie kann die Interpretation des Kreuzes Jesu vom statischen Begriff der 
Gerechtigkeit Gottes befreien, der in der Satisfaktionstheorie wirksam ist, und unser 
christliches Leben vom statischen Begriff der Vorsehung Gottes, der zu fatalistischer 
Gelassenheit und schließlich zur Theorie der doppelten Prädestination führte.’315 

 
Zijn tweede stelling die meteen met de vorige samenhangt, is dat de godsleer met de 
christologie gecomplementeerd dient te worden en dat een triniteitsleer nooit los van de 
christologie mag komen te staan. Dit is volgens Schoonenberg in de scholastieke traditie 
wel gebeurd, waardoor alle nadruk viel op de wezenstriniteit, los van Gods relaties ad 
extra. Wanneer God een God in beweging is, dan moet worden gezegd dat deze beweging 
tot haar climax komt in het leven van Jezus Christus en in zijn dood en opstanding. Van 
hieruit heeft men naar God toe te denken. Zowel de christologie als de triniteitsleer komen 
er dan geheel anders uit te zien dan wanneer men redeneert vanuit onveranderlijke personen 
en de christologie bepaald wordt door de Zoon als de tweede persoon van de triniteit. 
De derde these gaat in op het probleem van de asymetrie tussen de goddelijke en menselijke 
natuur in Christus, zoals vervat in de anhypostasieleer. Hij pleit ook hier voor een 
wederzijdse perichorese, zodat gezegd kan worden dat Jezus Christus op goddelijke wijze 
menselijk is en op menselijke wijze goddelijk.316 De evangeliën leren telkens weer opnieuw 
hoe Jezus de liefde en heiligheid van God op de hoogst mogelijke wijze tot uitdrukking 
heeft gebracht. De vermenselijking van God drukt zich uit in de meest radicale 
betrokkenheid op de mens, namelijk in de incarnatie. Dat de Logos vlees wordt geldt voor 
Schoonenberg voor heel Jezus’ leven vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Jezus is niet 
‘voorgeprogrammeerd’, maar de menswording is een geschiedenis, waarin de Logos steeds 
meer mens wordt. Daarom stelt Schoonenberg evenzeer: ‘“Das Wort ist Fleisch geworden’ 
ist eine Osterbotschaft.’317  
Ten vierde spreekt Schoonenberg dan ook van een wederkerige enhypostasie binnen de 
godmenselijke persoon Jezus Christus, waardoor de asymetrie van de anhypostasieleer 
wordt overwonnen.318  
In lijn met al deze stellingen stelt hij tot slot dat de Logos door de menswording pas God de 
Zoon wordt.319  
In Alternativen der heutigen Christologie brengt Schoonenberg door een vergelijking van 
de christologie van W. Kasper en H. Küng steeds diverse vraagstukken binnen het 
christologisch debat naar voren, die nauw verwant zijn met de zojuist genoemde stellingen. 

                                                 
315 Ibid., 300. Schoonenberg gaat hier niet van een hellenistisch zijnsbegrip uit, in de zin van ‘So-Sein’, 
maar hij refereert aan de godsnaam van Jahweh uit Exodus 3, 14 en zegt op grond hiervan liever te spreken 
van ‘Selbst-Sein, was Seins-Habe und Seins-Gabe einschließt’.  
316 Cf.: Ibid., 301. Als Schoonenberg toelicht hoe Jezus op menselijke wijze goddelijk is, verwijst hij 
wederom naar de uitdrukking van E. Mersch, divinement humain.  
317 Ibid., 302. 
318 Cf.: ‘Die göttliche Natur des Logos und die menschliche Natur enhypostasieren sich ineinander, jede auf 
ihre eigene Weise. Der Logos identifiziert sich mit dem ‘Fleisch’, was zwei Dinge bedeutet: Er erfüllt die 
Menschheit, aber trägt sie auch als ihre Hypostase, und zwar von ihrem Anfang an. Dabei wird er aber auch 
selbst in einer neuen Weise bestimmt, ja wird er in einer neuen Weise Hypostase.’ (Ibid., 303.).  
319 Cf.: Ibid., 304-305. 
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Het gaat dan om de vragen of een christologie een Bijbels danwel dogmatisch uitgangspunt 
dient te hebben, van ‘beneden’ dan wel van ‘boven’ moet worden opgebouwd, functioneel 
dan wel ontologisch van aard heeft te zijn en of Jezus een menselijke danwel goddelijke 
persoon is. Schoonenberg kiest voor Kasper noch voor Küng, maar stelt: 
 

‘Die Alternativen der heutigen Christologie sind teilweise falsche Alternativen. Die Frage 
“Schrift oder Dogma?” wird grundsätzlich gelöst, wenn man sie als einander interpretierend 
sieht, obwohl die Anwendung dieses Prinzips immer neue Fragen auf uns zubringt. Die 
Frage “Funktionale oder ontologische Christologie?” ist ihrer Lösung nahe durch einen 
dynamischen Seinsbegriff, dessen Auswirkung aber niemals zum Abschluß kommt. In der 
Frage “Christologie von oben oder von unten?” hat man sich m.E. für eine Christologie von 
unten zu entscheiden, insoweit es sich um begriffliche Erkenntnis handelt. Tut man das, 
dann wird vielleicht auch die Frage nach der Person Jesu dadurch gelöst, daß man diese 
ohne Einschränkung als eine gottmenschliche Person sieht. Ich hoffe, daß so unser 
Christusglaube sowohl integral als auch verständlich sein kann.’320 

 
Eveneens in 1980 verweert Schoonenberg zich tegen de beschuldiging van J. Galot, 
professor in de christologie aan de Gregoriana te Rome, dat zijn christologie ariaans zou 
zijn. Schoonenberg geeft aan dat Galot in zijn werk Cristo contestato: Le cristologie non 
calcedoniane e la fede cristologica (Florence, 1979) beweert, dat de nieuwe christologieën 
hun voedingsbodem in Nederland hebben en dat hij allereerst het ontwerp van 
Schoonenberg bespreekt en later eveneens dat van Schillebeeckx. Schoonenberg stelt dat 
hij bij herlezing van Hij is een God van mensen de nodige zaken nu meer genuanceerd zou 
willen zeggen en in die zin is alle kritiek hem welkom. Maar hij meent dat Galot hem 
slechts voor de helft recipieert en hem dan ook ten onrechte op één lijn met Arius plaatst.321 
Vooral legt hij nogmaals uit wat hij bedoelt te zeggen wanneer hij Jezus een godmenselijke 
persoon noemt. Nadrukkelijk verklaart hij dat hij noch Chalcedon, noch Nicea meent te 
loochenen.322 In zijn verdere publicaties zal Schoonenberg meer en meer zijn oude 
publicaties aanvullen en corrigeren en bovenal tot de uitwerking van zijn Geest-christologie 
komen om vandaaruit de triniteitsleer opnieuw te doordenken, zoals in de volgende 
paragrafen zal blijken.  

8.3.15 Christologie tussen hemel en aarde 

In zijn artikel De Christus ‘van boven’ en de christologie ‘van beneden’ reageert 
Schoonenberg op enige punten uit de dissertatie van A. Kaiser aangaande Schoonenbergs 
christologie, in de hoop misverstanden te verhelpen. Terecht stelt Kaiser volgens 
Schoonenberg, dat hij in zijn boek Hij is een God van mensen te weinig duidelijk heeft 
gemaakt hoe Jezus Christus ‘van beneden’ tegelijkertijd ook de Christus is die ‘van boven’ 
komt. Kaisers suggestie om de christologie als geheel toch vanuit de triniteitsleer in te 
vullen, wijst Schoonenberg in de lijn van heel zijn denken af.  
Maar middels de ontwikkeling van zijn christologie tot Geest-christologie is hij nu wel in 
staat om ‘boven’ en ‘beneden’ in een synthese op te nemen, zoals hij in aanzet reeds in de 
zojuist besproken artikelen uit 1980 heeft gepoogd. Jezus gehele leven is vanaf de 
oorsprong doortrokken van de Geest die over en in hem is en die hem maakt tot de 
eerstgeborene van de schepping en de oorsprong van de nieuwe schepping. Jezus is 
werkelijk de van God gezonden mens in wie de volheid Gods woont. Deze relatie drukt 

                                                 
320 P. Schoonenberg, 'Alternativen der heutigen Christologie,' Theologisch-praktische Quartalschrift 128 
(1980), 357. 
321 Cf.: P. Schoonenberg, 'Antwoord aan p. Jean Galot,' Tijdschrift voor Theologie 20 (1980), 86-87. 
322 Cf.: Ibid., 92. 
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Schoonenberg uit met wat hij noemt een ‘wederkerige enhypostasie’ of de ‘perichorese van 
de naturen’:  
 

‘Thans houd ik een wederkerige enhypostasie voor juist: de Logos is persoon als 
enhypostatisch in de menselijke natuur van Jezus, maar ook – en ik voeg eraan toe: primair, 
‘van boven af’! – is deze mensheid enhypostatisch in de Logos en wordt zij aldus vanuit 
God gepersonaliseerd.’323  

 
Vanuit deze visie meent hij ook de wat eenzijdige nadruk van Christus als voorbeeld in 
vroegere werken te kunnen aanvullen door Christus eveneens als de middelaar van de 
vergeving te zien. Tevens legt hij uit dat hij met zijn eerdere typering van zijn christologie 
als een christologie van menselijke transcendentie niet heeft willen verwijzen naar het 
menselijke vermogen tot zelftranscendentie, maar naar ‘het gegeven dat Christus alle 
begenadigde mensen overstijgt in zijn verhouding tot God, ofwel boven allen verheven is 
en daardoor (dat voeg ik nu toe) ten bate van allen existeert’.324 Tot slot vult hij zijn 
integratie van de leer der goddelijke voortkomsten binnen de triniteit nader aan om Jezus 
Christus die van beneden is, van boven te kunnen denken. Zoals is aangetoond, stelt 
Schoonenberg dat de goddelijke personen niet univook persoon zijn, maar op analoge 
wijze. Deze visie heeft niet alleen consequenties voor de afzonderlijke doordenking van de 
triniteitsleer en de christologie, maar ook voor de samenhang van beide:  
 

‘Thans kan gezegd worden: de aanwezigheid van de Vader is de Logos of het “plêroma” 
van de Vader, dat de Heilige Geest insluit. Omdat de Logos in zijn godheid niet slechts 
tegenover de Vader staat (en zich al helemaal niet naast de Vader bevindt), maar uitstraling 
en uitstroming van de Vader is, daarom is ook de Logos transparant naar de Vader toe, 
epifanie van de Vader omdat hij diafanie van de Vader is. Deze transparantie deelt hij echter 
mede aan de mensheid van Jezus; hij verwerkelijkt deze transparantie in Jezus’ mensheid, 
zodat diens gehele leven de Vader toont.’325  

 
Vanuit deze voorgestelde transparantie van de Logos vult Schoonenberg tevens Christus’ 
functie als middelaar nader in door duidelijk te stellen dat het hier niet om een 
tussenpersoon gaat, maar dat Christus middelaar van onmiddellijkheid is.326 Deze 
transparantie maakt dat de hemel altijd geopend is, van alle eeuwigheid af. In deze zin kan 
Schoonenberg de preëxistentie van het Woord met het concilie van Constantinopel belijden. 
De implicatie van deze belijdenis is de volgende synthese: ‘De hemel, altijd geopend naar 
de aarde, en de aarde ten diepste altijd open naar de hemel, zij zijn in volheid 
samengekomen in de Christus, die van boven én van beneden is.’327 

8.3.16 Fides quaerens intellectum Christi 

Schoonenbergs eigen theologiseren kan voor een groot deel getypeerd worden door het 
motto fides quaerens intellectum Christi, maar wellicht is het van toepassing op de 

                                                 
323 Schoonenberg, 'De Christus “van boven” en de christologie “van beneden”,' 13. 
324 Ibid., 18. 
325 Ibid., 25. 
326 Ibid., 26. 
327 Ibid., 27. Tevens blijft bij deze aanname van de preëxistentie van de Logos hetgeen van kracht dat 
Schoonenberg  reeds eerder zo formuleerde: ‘Want vooreerst: de preëxistentie van de Logos heft Jezus’ 
volledig mens-zijn, zijn menselijk persoon-zijn en zijn plaats in onze menselijke geschiedenis niet op. Als 
men de Logos reeds in zijn preëxistentie goddelijke persoon wil noemen, moet men deze goddelijke 
persoon zo opvatten, dat Jezus door de incarnatie van die Logos in hem niet minder – eerder méér – 
menselijke persoon is.’ (P. Schoonenberg, 'Christologie en theologie der godsdiensten,' Wereld en Zending 
4 (1975), 33.) 
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theologie van de twintigste eeuw in bredere zin. Dat de doordenking van de christologie 
voor Schoonenberg werkelijk een zoektocht is geweest, moge blijken uit de geschetste 
ontwikkeling hiervan in zijn denken. Voortdurend lijkt hij zijn eigen werk opnieuw door te 
lezen om het aan te vullen en opnieuw te doordenken vanuit nieuw ontdekt materiaal en 
vanuit het kritisch commentaar van collegae. Zijn laatste grote publicatie De Geest, het 
Woord en de Zoon, is eveneens gewijd aan de christologie en in het verlengde hiervan aan 
de triniteitsleer. Maar ook in dit werk wil hij niet spreken van een geheel uitgewerkte 
christologie. Slechts het aspect van de wederzijdse relatie van de Vader en Jezus wil hij 
onder de aandacht brengen in een poging om het schriftwoord “opdat gij geloven moogt, 
dat Jezus de Christus is, de Zoon van God” te vertolken in zijn tijd.328 Volgens eigen 
zeggen is dit boek een retractatio van zijn vroegere christologische publicaties, waarin hij 
de Logos-christologie met de Geest-christologie tracht te verenigen om van daaruit de 
triniteit opnieuw te doordenken. De opbouw van dit boek zal globaal geschetst worden, 
waarbij de aandacht voorral is gericht op de nieuwe accenten in Schoonenbergs denken. In 
vraagvorm ligt de kern van dit werk al vervat in Gods Geest in de heilsgeschiedenis, waar 
Schoonenberg zegt:  
 

‘Onze klassieke christologie stuent heel sterk op Johannes’ getuigenis, dat Gods Woord, 
zijn Logos, vlees geworden is (Joh. 1,14). Maar wat te zeggen over Jezus en de heilige 
Geest? Noch Paulus noch de synoptici spreken over Jezus als het vleesgeworden Woord. 
Voor hen is Hij de Mensenzoon, en zelfs de Zoon Gods, doordat Hij de ontvanger – zelfs de 
ontvangene – en de meedeler vna Gods heilige Geest is, zoals vooral Lucas uitwerkt. 
Handboeken in christologie zeggen weinig over de Geest in Jezus’leven, àls ze er al iets 
over zeggen. Speelt die Geest daar een bijrol? Of zijn Woord en Geest nauw verbonden, in 
heel de heilsgeschiedenis en op de hoogste wijze in Jezus eigen geschiedneis? Dàt zij nauw 
verbonden zijn kan uit de wijsheidsboeken van het Eerste Testament worden afgelezen, 
waar Gods Wijsheid een sprekend woord is, maar ook adem en geest (Sir. 24,3; Wijsh. 1,6v; 
7, 22-27; 9, 17). Zou zo ook de Logos van Johannes niet innig met de Geest verbonden zijn? 
In de drieëenheidsleer wordt de eenheid van de drie personen niet slechts uitgedrukt door 
van één goddelijke natuur te spreken, maar ook van het in elkander zijn, ja het elkander 
doorschrijden van de personen, de circumincessio of perichoresis. Zou een perichorese van 
Woord en Geest niet in Jezus gezien kunnen worden, wiens leven immers door Johannes 
getekend is door de vleeswording van het Woord in Hem (1,14) en het blijven van de Geest 
op Hem? (1,32).’329 

 
Deze thesen werkt Schoonenberg uit in De Geest, het Woord en de Zoon. Allereerst schetst 
hij op basis van het Nieuwe Testament een Geest-christologie. Hierbij beziet hij ieder 
Bijbelboek allereerst in zijn eigenheid, om vervolgens tot een vergelijking te komen. Bij 
Marcus en Lucas meent Schoonenberg van een Geest-christologie te kunnen spreken, daar 
beide evangelisten Jezus als Zoon verbinden middels de doop in de Jordaan waarbij Jezus 
de Geest ontvangt. Lucas werkt dit vervolgens nader uit door Jezus en de Geest ook op het 
Pinksterfeest met elkaar te verbinden. Bij Paulus en Johannes wordt de band tussen Jezus 
en de Geest nog versterkt en uitgebreid ten opzichte van de synoptici en in Handelingen 
door het gegeven dat Jezus niet alleen de ontvanger, maar als Heer ook de mededeler is van 
de Geest.  
Schoonenberg meent dat deze Geest-christologie een volledige christologie is, die velen in 
zijn tijd kan aanspreken doordat zij het mogelijk maakt om Jezus in al zijn menselijkheid te 
tekenen in plaats van als de abstracte Zoon van God. Deze christologie kent vele pastorale 

                                                 
328 Schoonenberg citeert hier Johannes 20:31. Cf.: Schoonenberg, De Geest, het Woord en de Zoon - 
Theologische overdenkingen over Geest-christologie, logos-christologie en drieëenheidsleer, 16; 18.  
329 P. Schoonenberg, 'Gods Geest in de heilsgeschiedenis. Inzichten, uitzichten en vragen,' Communio 11 
(1986), 17-18. 
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en theologische voordelen, waar ze problemen met de klassieke theologie weet te boven te 
komen.330 Toch maakt een Geest-christologie de klassieke Logos-christologie niet 
overbodig. Beide vullen elkaar aan door onderbelichte aspecten te expliciteren, en ze 
kunnen tevens tot synthese worden gebracht in een Wijsheids-christologie. Dat geldt 
eveneens voor andere christologieën die het Nieuwe Testament rijk is, zoals een 
Mensenzoon-christologie, een profeet-christologie en een pleroma-christologie.331 Deze 
christologieën maken het mogelijk om Jezus zowel in verbinding met als in onderscheid tot 
God de Vader te tekenen en hebben daarom de toekomst, in tegenstelling tot de in de 
Vroege Kerk eenzijdige uitgegroeide Logos-Zoon-christologie. Deze christologie sluit 
namelijk iedere vorm van een inspiratie-christologie uit en tekent Jezus Christus in zijn 
incarnatie uitsluitend als Gods Zoon. Niet alleen wordt het op deze wijze onmogelijk om 
Jezus in zijn mensheid als persoon te beschouwen, maar tegelijkertijd wordt de Geest als de 
derde persoon van de triniteit gefixeerd. Een Logos- en Geest-christologie conflicteren dan 
noodgedwongen en de geschiedenis heeft het pleit beslecht in het voordeel van de Logos-
Zoon-christologie. 
Beziet Schoonenberg de wijze waarop de Bijbel over Geest en Woord spreekt, dan is er 
volgens hem van een elkaar beconcurrerende werking geen sprake, maar eerder het 
tegenovergestelde: een perichorese van beide.332 Daarbij moet gesteld worden dat waar het 
Oude Testament spreekt over de zoon van God deze altijd aan de kant van de mens staat, 
dit in tegenstelling tot de in na-bijbelse tijd ontwikkelde gedachten aangaande de Zoon in 
de Logos-Zoon-christologie. Ook in het Nieuwe Testament meent Schoonenberg deze 
perichorese van Woord en Geest terug te vinden, en dan vaak in verbondenheid met de 
persoon van Jezus Christus. Dit brengt hem ertoe om de Wijsheids-christologie als 
mogelijkheid te beschouwen om de Logos-christologie en de Geest-christologie bijeen te 
brengen. Deze synthese verwoordt hij als volgt:  
 

‘Het Woord wordt voortdurend vlees in Jezus’ geschiedenis, het wordt in toenemende mate 
vlees. De vleeswording van het Woord kan zich daarom met de voltooiing, het ‘opstijgen’ 
van Jezus verbinden, dat wij in de Geest-christologie gevonden hebben. De groeiende 
vleeswording kan een toenemend vervuld worden van de Geest insluiten, waarbij incarnatie 
en inspiratie zich tezamen naar het hoogtepunt bewegen van de Verrezene die 
levendmakende Geest geworden is. Zo sluiten ook langs die kant Logos- en Geest-
christologie elkander in.’333  

 
Een Geest-christologie en een zekere verbinding hiervan met een Logos-christologie is 
volgens Schoonenberg eveneens te vinden in de vroegchristelijke traditie tot aan 

                                                 
330  De pastorale voordelen van een Geest-christologie kunnen volgens Schoonenberg zelfs leiden tot een 
Geest-ecclesiologie: ‘Misschien mogen degenen die zich gefrustreerd voelen in de kerk, uit de profeet Jezus 
moed putten. Misschien zelfs mogen zij die zich tegen het christelijke geloof in Jezus verzetten, dit 
beginnen te herkennen als zij met deze profeet op weg gaan. Bovendien kan een Geest-christologie ons 
openen voor een Geest-ekklesiologie, waaraan wij heden behoefte hebben. Zouden niet allerlei vragen over 
kerkstructuur, met name over de ambten (en niet alleen die over de vrouw in het ambt) een makkelijker 
antwoord vinden, als wij eerst eens keken naar de gaven des Geestes in de kerk?’ (Schoonenberg, De Geest, 
het Woord en de Zoon - Theologische overdenkingen over Geest-christologie, logos-christologie en 
drieëenheidsleer, 41-42.) 
331 Tevens verwijst Schoonenberg naar het werk Jezus: het verhaal van een Levende van E. Schillebeeckx, 
waarin deze de volgende grondtypen van christologie in het Nieuwe Testament onderscheidt: ‘de parousie-
christologie, de theios-anêr-christologie, de wijsheids-christologie en de pascha-christologie, die Jezus resp. 
tekenen als de komende rechter, de goddelijke wonderman, de bode van Gods Wijsheid en de gekruisigde 
die verrezen is’. (Cf.: Ibid., 49.) 
332 Cf.: Ibid., 60-64. 
333 Ibid., 70. 
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Augustinus in het westen en de triniteitsleer van de Cappadociërs in het Oosten.334 Waar tot 
die tijd vooral een binitair spreken gebruikelijk is, wordt God vanaf dan voornamelijk 
vanuit een trinitair perspectief gedacht. Om dit ontwerp van een Wijsheidschristologie als 
verbinding van een Logos- en een Geest-christologie nader te onderbouwen, wil 
Schoonenberg de diverse bronnen als commentaar op elkaar lezen volgens een methode die 
hij de post-exegetische eenheidslezing noemt, zoals hierboven uiteengezet.  
Concreet voor de christologie wil hij middels deze methode de waarde van de klassiek 
geworden incarnatie- of afdalings-christologie behouden, echter door deze te verenigen met 
een adoptie- of verhogingschristologie. Daardoor kan hij recht doen aan de geschiedenis 
van Jezus als mens onder de mensen, maar ook aan zijn geschiedenis met God, zonder 
tekort te doen aan de belijdenissen van Nicea en Chalcedon. Vanuit zijn transcendentie kan 
God immanent zijn en meent Schoonenberg te kunnen stellen: ‘Jezus is God van God als 
kind’.335 Daarom kan hij ook ontwikkeling en geschiedenis van en in Jezus integreren in 
zijn christologie en recht doen aan het Bijbels getuigenis. Net als in eerdere publicaties 
herijkt hij vanuit dit perspectief scholastieke noties als de veronderstelde impeccabilitas, de 
visio beatifica en de daaruit voortkomende typering dat Christus viator simul et 
comprehensor zou zijn. Schoonenberg noemt Jezus onder verwijzing naar zowel Aristoteles 
als het Nieuwe Testament de Archêgos, de Godmens als pionier op onze weg die ons 
verlost in ons op weg zijn.336 Maar daarmee is de incarnatie niet slechts iets nieuws voor de 
mens, maar ook voor de Logos en voor God zelf. Het Woord is antwoord geworden en staat 
in die zin in een dialogische verhouding tot de Vader. Desalniettemin stelt Schoonenberg 
herhaaldelijk dat het niet zijn bedoeling is om de scholastiek zo maar te verwerpen zoals 
zovelen in zijn tijd doen. Ook in dit laatste grote werk zegt hij nog steeds op zoek te zijn 
naar een synthese tussen de Bijbelse godsvoorstellingen en het scholastieke godsbegrip. 
Daarom wil hij zowel vasthouden aan de wezenlijke onveranderlijkheid van God als ook 
aannemen dat God wezenlijk relationeel is en scheppend aanwezig, zodat hij zich kan 
identificeren met de mens om hem meer zichzelf te laten worden. En zo maakt God zelf 
ook een geschiedenis met de mens door, waarin hij meer ‘God-voor-ons’ wordt.337 
Een dergelijke synthese vraagt vervolgens om herziening van het persoonsbegrip, zoals 
Schoonenberg in zijn latere publicaties steeds meer is gaan beseffen. Door de Geest-
christologie en Logos-christologie te verbinden in een Wijsheids-christologie, lijkt de 
legitimiteit en de noodzaak van een herdefiniëring te groeien. De Wijsheid kan worden 
verstaan als de verpersoonlijkte aanwezigheid van God, zo stelt Schoonenberg.338 Woord en 
Geest zijn twee vormen waardoor deze presentie wordt uitgedrukt. Het Woord kent volgens 
Schoonenberg een zekere vastheid en is de uitdrukking van een idee, daar waar de Geest als 
adem en wind doordringt waar het Woord niet komen kan. Schoonenberg schetst deze 
verhoudingen op de volgende wijze: ‘Het Woord is dan de tegenwoordigheid van de altijd 
grotere God aan zijn schepping, de Geest zijn im-manentie, zijn in-woning. Zoals de 
Wijsheid God zelf is in heel zijn presentie, zo is zijn Woord God als zijn wereld het aanzijn 
gevend, zijn Geest God als haar doordringend.’339 Tevens kan gezegd worden dat de Geest 
voltooit wat in het Woord wordt geïnitieerd. Dit is op geheel nieuwe wijze het geval in de 
Godmens Jezus, in wie de volheid van God woont. Het Woord personifieert zichzelf door 
de hypostase van de mensheid van Jezus te worden, daar waar de Geest in hem rust en hem 
voortdrijft. In de verrijzenis worden Woord en Geest in Christus dan tot de Zoon 
respectievelijk tot de Parakleet, wiens beider oorsprong besloten ligt in God de Vader die 

                                                 
334 Cf.: Ibid., 71. 
335 Ibid., 95. 
336 Cf.: Ibid., 96-98. 
337 Cf.: Ibid., 102vv. 
338 Cf.: Ibid., 130. 
339 Ibid., 131. 
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de Zoon verwekt en de Geest doet uitgaan. Deze beweging zet zich vervolgens door in de 
mensen van God, waar het Woord de dragende grond is van de nieuwe schepping die door 
de Geest tot heiliging en voltooiing gevoerd wordt.340 
Door de relaties tussen Vader, Zoon en Geest en tussen God en de mens te tekenen in 
termen van aanwezigheid en zelfmededeling, is het volgens Schoonenberg niet langer strikt 
noodzakelijk om over God als persoon te spreken, laat staan over drie goddelijke personen 
in God. Toch lijkt het hem niet nodig om het persoonsbegrip geheel uit de godsleer te 
verwijderen, vooral ook niet omdat het dan steeds moeilijker wordt om de oudere 
traditielagen te verstaan. Indien men echter over God spreekt als persoon, dan dient men zo 
helder mogelijk te bepalen wat men zegt; dit tevens in verhouding tot de wijze waarop 
mensen persoon worden genoemd. Schoonenberg meent over God als persoon te kunnen 
spreken vanuit het kader van het verbond. In het verbond personaliseert God niet alleen de 
mens, maar ook zichzelf naar de mens toe, zo stelt hij. Vanuit het verbond leert de mens 
God verstaan als de Schepper, die voortdurend scheppend aanwezig is in zijn zelfgave. Als 
het begrip persoon wordt opgevat als de hoogste en diepste vorm van zijn in deze 
werkelijkheid, dan kan men in analogie met de wijze waarop mensen persoon worden 
genoemd, God ten volle als persoon beschouwen. Dat wil zeggen: met aftrek van alle 
onvolmaaktheid en beperktheid die er in ons menselijk persoon-zijn besloten ligt. En waar 
ons persoon-zijn altijd een persoon-worden is, kan men dit ook van God zeggen vanuit de 
zojuist beschreven wijze waarop God transcendent en immanent is. Schoonenberg 
verklaart: ‘Wij worden persoon op onze weg naar God, en dit in het wegschenken en het 
verwerven van onszelf; God wordt persoon op zijn weg naar de schepping, zijn weg naar 
het “alles in allen” van de eindvoltooiing, en dit door loutere zelfgave.’341  
Met nadruk stelt hij dat dit persoon-worden in vrijheid geschiedt en dat God en mens dus 
niet in een concurrentie verhouding staan. Fel wijst hij dan ook iedere vorm van voorkennis 
of voorafbepalende bestemming in de verhouding tussen God en mensen van de hand. 
Zeker in een predestinatieleer wordt de relatie tussen God en mens scheef getrokken, 
waardoor niet alleen het ten volle persoon-zijn wordt ontkend, maar bovenal de liefde van 
God aan ons mensen in zijn zelfgave. Wil men spreken van een voorbestemming door God, 
dan kan dit alleen in de zin van een voor-aanbod van genade, waarop de mens in vrijheid 
kan ingaan. Hier is geen sprake van determinisme, maar van goddelijke verwachting en 
hoop op antwoord van de mens. Schoonenberg licht toe:  
 

‘Ons diepste antwoord op Gods liefde, onze authentieke wederliefde, is dat wij ons in Gods 
eigen steeds verder reikende liefde laten opnemen, ook met betrekking tot onze vijanden, ja 
zelfs tot hen die zich als Gods eigen vijanden gedragen. De God die het centrum is van alle 
werkelijkheid, is op deze wijze excentrisch.’342   

 
Schoonenberg meent dat de Logos en de Geest geen persoon genoemd kunnen worden los 
van de menswording in een zin die Jezus’ mensheid onpersoonlijk maakt, dan wel de Geest 
en het Woord in een concurrentiepositie brengt en de menselijke werkelijkheid van Jezus 
over deze beide verdeelt. In Christus personaliseren beide zich, zoals hierboven reeds 
beschreven. Ten opzichte van God de Vader zijn Woord en Geest op analoge wijze persoon 
en geeft God hen zich te personaliseren. Schoonenberg spreekt hier van een passivum 

                                                 
340 Cf.: Ibid., 133-135. 
341 Ibid., 151. 
342 Ibid., 146. (Schoonenberg verwijst in dit hoofdstuk God als persoon in verbond met ons met enige 
regelmaat naar H. Berkhof. Ook op deze plaats, waar hij met Berkhof stelt dat God ‘op deze wijze 
excentrisch is’.) Niet alleen verwijst Schoonenberg naar de (dubbele) predestinatieleer zoals die in bepaalde 
reformatorische stromingen geleerd wordt, maar ook naar het dispuut tussen Bañéz O.P. en met name de 
Jezuïeten Molina en Suarez in de zestiende eeuw en de receptie hiervan in de zeventiende eeuw en feitelijk 
de gehele scholastieke traditie.  
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divinum en wil zo iedere gedachte aan een mogelijk tritheïsme vermijden. Los van deze 
betrekkingen tot de schepping kunnen we niet spreken van een interpersoonlijkheid binnen 
een preëxistente triniteit, aldus Schoonenberg.343 Woord en Geest zijn als Verbum 
incarnandum respectievelijk Spiritus effundus op weg naar het Christusgebeuren en als 
zodanig personaliserende princiepen in God.344 Scheppen is personaliseren, zo zegt 
Schoonenberg en op deze wijze verbindt hij het persoonsbegrip met het Woord en de Geest 
in hun preëxistentie: ‘Zo zijn Woord en Geest scheppende, herscheppende, herstellende en 
levengevende machten in Gods wezen, vormen van zijn creatieve werking en 
tegenwoordigheid.’345  
In Jezus komt de volheid van God nabij door het Woord en de Geest om zo Gods liefde 
voor de mens te openbaren. Dat God liefde is, is volgens Schoonenberg de diepste 
boodschap van het christelijk geloof. In dit geloof is God aldus te verstaan: ‘De Vader is de 
liefde als bron en hart, de Zoon als bruidegom en de Geest als ons innerlijk met hem en met 
elkander huwend.’346 Op deze wijze worden de mensen in Christus kinderen van de Vader 
en door de Geest tot gemeenschap, koinonia, gemaakt.347  

8.4 Besluit: ‘Om ons en om ons heil’ 

Het fundamentele uitgangspunt van Schoonenbergs theologie drukt uit dat er geen 
concurrentie bestaat tussen God en zijn schepping, tussen God en de mens. Deze 
grondgedachte openbaart zich ten volle in de persoon en het leven van de Godmens Jezus 
Christus. De doordenking van de relatie tussen God en mens krijgt vorm vanuit een 
existentiële denkwijze, eigen aan zijn tijd, alsook vanuit een groeiend besef van het belang 
van een hermeneutisch verantwoorde methode die zowel de Schriften als de traditie dient te 
openen naar het heden en de toekomst toe. De taak van een theoloog in Schoonenbergs 
perceptie is dan ook: 
 

 ‘… om de leer van de kerk nog eens opnieuw te formuleren als een evangelische 
boodschap en deze niet te zien als een verzameling van verklaringen – ‘hoe de dingen zijn’- 
maar als het nieuws over wat God voor ons is, zodat wij op onze beurt dit nieuws aan de 
anderen kunnen meedelen: als God de wereld zo heeft liefgehad, moeten we ook elkaar 
liefhebben.’348  

 
Het uitgangspunt blijft altijd het nieuwtestamentisch getuigenis aangaande Jezus en niet in 
de eerste plaats het kerkelijk dogma. Vervolgens hebben de Schrift en de traditie elkaar 
wederzijds te interpreteren. De kerkleer heeft altijd uitdrukking te zijn van het geloof ‘hoe 
God in Jezus Christus is, in Jezus, die weldoende rondging, die trouw bleef tot aan de dood 
aan het kruis, in Jezus die zijn eucharistie instelde. Zo is Jezus de voortdurende inspiratie 
van ons handelen.’349 Theologiseren is voor Schoonenberg een wijze van geloven en 

                                                 
343 Letterlijk zegt Schoonenberg: ‘Ik houd dus vol, dat drie dialogerende personen niet zonder meer in God 
kunnen bestaan. Zij kunnen wel bestaan, zo lijkt mij, doordat God zich aan zijn schepping meedeelt, op 
nieuwe wijze zijn Woord en Geest personaliseert in het personaliseren van de ander. Daarom moet ik de 
overigens sympathieke poging om Gods triniteit als een “gemeenschap van personen” te verstaan, afwijzen, 
inzover zij zulk een gemeenschap met persoon tegenover persoon, met een ik-gij-verhouding louter in God 
als God plaatst.’ (Ibid., 163.) 
344 Cf.: Ibid., 164. 
345 Ibid. 
346 Ibid., 217. 
347 Cf.: Ibid., 216. 
348 Schoonenberg, 'P.J.A. Schoonenberg s.j.,' 50-51. 
349 Ibid., 51. 
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daarmee kan de theologie tot de charismata worden gerekend.350 Theologie heeft 
contemplatie te zijn. En daarom dient de theoloog ook niet over God te spreken noch van 
God uit, maar het gaat om een spreken naar God toe om hem beminnend aan te hangen in 
plaats van over hem te oordelen, zo zegt hij naar een uitspraak van Augustinus.351 Hij 
typeert zijn eigen theologiseren als volgt: 
 

‘Mijn eigen denken kan als een denken ‘van onder uit’ gekarakteriseerd worden. God is 
‘boven’, maar dat niet alleen, Hij komt ‘van boven’ naar ons. Dit heb ik voorbereid door 
(tegen de gangbare scholastieke opvatting in, maar in gezelschap van anderen) te 
verdedigen dat niet alleen het schepsel een reële relatie tot God heeft, maar dat omgekeerd 
God zelf reëel op ons betrokken is, of liever zich op ons betrekt.’352 

 
In zijn proefschrift typeerde Schoonenberg theologie als geloofsvertolking en ging hij het 
gesprek aan met de grote geloofsvragen uit heden en verleden. Hij voert als het ware zijn 
leven lang een dialoog tussen het denken van zijn tijd en de leer en het belijden der eeuwen 
om het perspectief te openen naar God die komende is. Met name de Bijbelse geschriften 
worden voor hem de basis van theologiseren, om vervolgens de traditie en kerkleer in dit 
denken op te nemen. Zijn oeuvre getuigt voorts van een groeiende kennis van de patristiek 
en van de dogmengeschiedenis. Zijn doel is niet om het verleden te herhalen, want juist de 
dogmengeschiedenis leert dat de orthodoxie zelf ook tot ketterij kan vervallen. Het ijkpunt 
van waaruit Schoonenberg de traditie meet, is soteriologisch van aard. Met het 
nieuwtestamentisch getuigenis en het belijden van de Vroege Kerk stelt hij dat de Logos 
mens is geworden ‘om ons en om ons heil’.  
Vanuit dit perspectief tracht hij gedachten van diverse patres te actualiseren. In zijn eerste 
werken zijn vooral verwijzingen naar Augustinus te vinden. Hij erkent Augustinus als de 
kerkvader van het Westen, maar dit lijkt bij Schoonenberg geen onverdeeld positieve 
benaming te zijn. Op meerdere punten benadert hij gedachten uit Augustinus’ werk kritisch, 
zoals bijvoorbeeld het onderscheid dat hij maakt tussen hopen en geloven in zijn 
Enchiridion.353 Grotere bezwaren heeft hij tegen de wijze waarop sinds Augustinus over de 

                                                 
350 Cf.: ‘Ik zeg dus nu met Chenu, dat theologie een bepaalde wijze is om het geloof te beoefenen, geloven 
in de vorm van nadenken, “la foi en oeuvre d’intelligence”, het geloof als reflecterend op de boodschap die 
het mag aanvaarden, als zich in contemplatie wendend tot de God die ons aanspreekt en tot de wereld 
waartoe zijn boodschap gericht is. …Dat theologie een vorm van geloof is en anderen dient, nodigt ons uit 
haar tot de charismata te rekenen.’ (Schoonenberg, 'Roeping, vrijheid en onvrijheid van de theoloog,' 4.) 
351 Schoonenberg verwijst naar Augustinus, De Trinitate VIII, 3,4: ‘God is niet een goed, maar het goed en 
moet aldus bemind worden.’. (P. Schoonenberg, 'Ons denken naar God, Gods komen tot ons,' in: Denken 
naar God toe. Piet Schoonenberg e.a. over lijden, schuld, rechtvaardigheid, schepping en laatste oordeel, 
red. F.J.H. Vosman (Baarn: Gooi en Sticht, 1992), 145.) 
352 Ibid., 146. Cf.: ‘Wij denken niet vanuit God, alsof Hij vanuit zijn hemel een boodschap doorseint. Een 
uitspraak over God is nooit ons beginpunt en moet, als ze tot ons komt, aan een oorspronkelijk ervaren, 
vermoeden of inzicht getoetst worden. Ons uitgangspunt is altijd een verborgen aanraking van ons met God 
of van God met ons.’ (Ibid., 151.). 
353 P. Schoonenberg, 'Gemeenschap der heiligen gemeenschap der hopenden,' De Heraut van het Heilig 
Hart - orgaan van het apostolaat des gebeds 84 (1953), 235.. In dit artikel blijft Schoonenbergs kritiek vrij 
impliciet, maar vijftien jaar later concretiseert hij zijn bezwaren tegen dit onderscheid: Tengevolge van de 
te enge opvatting van het dogma worden de eisende en belovende aspecten van de evangelische boodschap 
dikwijls te veel naar de achtergrond gedrongen. Misschien kan men zelfs zeggen, dat reeds de symbola, de 
geloofsbelijdenissen de neiging tot objectiveren vertonen, zodat ze ons geloof van onze hoop dreigen te 
scheiden. Het is bijvoorbeeld merkwaardig hoe Augustinus in zijn Enchiridion het geloof, de hoop en de 
liefde bespreekt: in verband met het geloof bespreekt hij het symbolum en dan maakt hij een onderscheid 
tussen geloof en hoop door te zeggen dat er sommige dingen zijn die men wel gelooft, maar niet hoopt, 
bijvoorbeeld het geloof in de eeuwige straf, enz. Veronderstelt dit geen opvatting van het geloof waarin het 
informerend element zelfstandig is geworden? Naar ik meen, vallen geloof en hoop in zekere zin samen, zij 
het in verschillende graad, maar nooit staan ze geheel los van elkaar. (Schoonenberg, 'P.J.A. Schoonenberg 
s.j.,' 61.) 



8. P.J.A.M. Schoonenberg: Fides quaerens intellectum Christi 
 

   

662

erfzonde in de Westerse theologie wordt gedacht, waarover hieronder meer. En in zijn 
artikel Die Transzendenz Gottes uit 1972 corrigeert hij het (neo-)platoons 
transcendentiebegrip van Augustinus zoals Schoonenberg dat meent terug te lezen in diens 
Confessiones.354 Het is echter niet eens zozeer Augustinus zelf die door Schoonenberg 
gecorrigeerd en aangevuld wordt, maar veeleer de in zijn ogen eenzijdige interpretatie van 
Augustinus door de scholastieke theologie. Juist in een eenzijdig beroep op en interpretatie 
van de controversen die Augustinus beslecht heeft, schuilt het risico dat men het 
waarheidselement in de leer van diens tegenstanders heeft veronachtzaamd. Met name de 
breuk tussen de Oosterse en Westerse Kerk noemt Schoonenberg meermalen een 
noodlottige gebeurtenis voor de christenheid als zodanig. Hoewel Augustinus één van de 
meest geciteerde kerkvader is in het werk van Schoonenberg en hij tevens het best lijkt 
ingelezen te zijn in diens geschriften, waakt hij ervoor om Augustinus op eenzame hoogte 
te plaatsen als ware hij de redder van het christendom. Een doorbreking van een al te 
mythisch tekening van deze kerkvader lijkt noodzakelijk om bijvoorbeeld ook Pelagius en 
vele Griekse kerkvaders aan het woord te laten. Door de jaren heen duiken er steeds nieuwe 
namen van vroegkerkelijke auteurs op in zijn publicaties, zoals die van Marcellus van 
Ancyra en Marius Victorinus en ook voor Justinus heeft hij grote aandacht.355  
Naast het feit dat Schoonenberg veel kerkvaders citeert, heeft hij grote aandacht voor de 
verschillende oecumenische concilies. Met name het concilie van Chalcedon lijkt het grote 
keerpunt te zijn binnen de christologische controversen. Zoals is gebleken wil 
Schoonenberg met K. Rahner Chalcedon echter niet als eindpunt binnen de christologische 
ontwikkelingen beschouwen, maar eerder als een nieuw beginpunt. Ook hier lijkt 
Schoonenberg veeleer de interpretatie van Chalcedon binnen de scholastieke traditie te 
corrigeren dan Chalcedon zelf. Tevens leest hij de concilies als interpretaties van elkaar en 
tracht hij zo de eenheid van alle leeruitspraken te zien en meer nog het onderliggende 
kerygma te ontdekken. Dit zoeken naar eenheid van de traditie sluit de pluriformiteit niet 
uit, maar juist in. Schoonenberg zoekt middels de methode van het herbronnen de 
samenhang tussen de leeruitspraken in hun eigen context en kent geleidelijk aan een minder 
absoluut gezag en autoriteit toe aan diverse bronnen en leeruitspraken. Dit noemt hij niet 

                                                 
354 Schoonenberg citeert een passage van het ‘Ostia-visioen’ uit boek 9, hoofdstuk 10 en geeft daarop het 
volgende commentaar: ‘Auch im zitierten Abschnitt wird die Immanenz Gottes nicht geleugnet. Wohl wird 
sie überstiegen und gerade am Ende nicht mehr genannt: daß bei der Auferstehung Gott alles in allem sein 
wird, wird nicht gesagt. Die Immanenz Gottes hat in dieser Vision nur eine vorläufige Bedeutung: in der 
Vollendung hat sie keinen Platz. Dann ist Gott nur transzendent, über alle Geschöpfe erhaben. Die Folge ist, 
daß wir, um in die Seligkeit einzugehen, alle Geschöpfe übersteigen und Gott allein finden müssen. Die 
Geschöpfe sagen: „Nicht wir sind’s, die uns schufen, sondern er schuf uns, der da bleibt in Ewigkeit“. Und 
nach diesem Wort versinkt das All, und nur Er allein spricht, nicht durch die Dinge, nur durch sich selbst.’ 
(Schoonenberg, 'Die Transzendenz Gottes,' 33.) Het is de vraag of Schoonenberg Augustinus recht doet 
door enkel vanuit de Confessiones zijn godsbegrip te verstaan, zonder daarin latere werken te 
verdisconteren. Hij lijkt deze positie van Augustinus hier te gebruiken als een maximaal contrast met 
Altizers theologie, om vervolgens de eenzijdigheid van beide te overstijgen. Vanuit deze vergelijking is het 
wellicht te begrijpen dat verdere nuancering niet wordt gemaakt, waar dat wellicht wel op zijn plaats was 
geweest. Overigens vinden we reeds eerder dezelfde gedachte: ‘Wij hoeven niet op platonische of 
neoplatonische wijze de schepping te verlaten om tot God te naderen, zoals Augustinus in het visioen van 
Ostia.’ (Schoonenberg, Denken naar God toe, 10.)  
355 Het gaat Schoonenberg  ook dan niet zozeer om een beoordeling van deze vroegchristelijke denkers als 
zodanig, maar meer om hun concepten en hun doorwerking of gebrek aan doorwerking in de kerkelijke 
traditie. Zo leest hij zeker ook Marcellus kritisch, hoewel hij zich door hem in zijn denken over openbaring 
en triniteit mede weet geïnspireerd. Zie bijvoorbeeld: ‘Zuerst kann man den vorinkarnatorischen Logos als 
eine Präsenzweise Gottes denken, eine Weise, worin Gott sich gänzlich der Welt gegenwärtig stellt. Er ist 
dann sozusagen eine “Ausdehnung” (ekstasis) des göttlichen Wesens. Ich entnehme diesen Terminus der 
Theologie des Markell von Ankyra, dessen monadischen Gottesbegriff und dessen Eschatologie ich 
übrigens nicht teile.’ (Schoonenberg, 'Denken über Chalkedon,' 304.) 
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zozeer een relativering, als wel een op waarde schatten van de afzonderlijke leeruitspraken 
binnen het geheel der traditie en zo binnen het geheel der waarheid. 
Zeker na het Tweede Vaticaans Concilie lijkt het niet langer Schoonenbergs primaire doel 
te zijn om de scholastieke traditie te vertolken naar het heden. Zijn kritiek op de 
onveranderlijkheid van God en de leer van de unio hypostatica en de anhypostasie leiden 
tot een daadwerkelijke herijking van de klassieke leer. Zijn latere werk lijkt zich te 
kenmerken door een minder frequent beroep op Denzinger en op de algemeen 
geaccepteerde grote kerkvaders. Positief geformuleerd uit zich dit in een vrijmoediger 
beroep op leringen die voor ketters zijn doorgegaan en op kerkvaders die in de klassieke 
theologie hooguit in de marge bekend waren. Waar Schoonenberg aanvankelijk veel moeite 
doet om aan te tonen dat zijn theologiseren niet ingaat tegen de klassieke theologie als 
zodanig, krijgt zijn theologie later een meer eigen karakter, waarbij zijn referentiekader het 
oorspronkelijk kerygma is waarmee naar zijn veronderstelling het leergezag en de latere 
traditie nooit in strijd kan zijn.  
Nu de scholastieke theologie een minder sterk front vormt, komt hij tot een meer 
constructieve theologie en bereikt hij een hogere synthese, waarnaar hij in heel zijn 
theologie op zoek is geweest. Zelf zegt hij het in 1982 zo: ‘Mijn ideaal is een 
verkondigende theologie die daarom geenszins minder wetenschappelijk is; de in de 30-er 
jaren geconstrueerde dualiteit van wetenschappelijke en kerugmatische theologie ligt al ver 
achter ons. Mijn ideaal is tevens een biddende theologie, die daarom het harde werk niet 
schuwt.’356  
Waar in de loop van de twintigste eeuw God volgens Schoonenberg door veel mensen op 
neurotische wijze overal wordt bijgehaald of juist – en dit niet minder neurotisch – wordt 
verzwegen, meent hij dat men moet spreken van een niet concurrerende God die de mens in 
zijn mensheid ten volle als een verantwoordelijk schepsel beschouwt. Pas in zijn denken 
naar God toe komt de mens tot de volledige erkenning van het geheimenis van het geloof, 
waardoor zijn spreken overgaat in  gebed. Schoonenberg opteert echter niet voor een 
negatieve theologie. Pas in laatste instantie kan men over God zwijgen, wil men hem niet 
doodzwijgen.357 In 1992 verwoordt hij deze gedachten als volgt: 
 

‘Zelf heb ik al lang geleden de vrees uitgedrukt dat God achter de horizon van de 
binnenwereldijke oorzaken verdwijnt. Neemt Hij misschien, om het heel menselijk te 
zeggen, door zijn intieme binnentreden in onze wereld het risico op zich van een schijnbare 
afwezigheid? Ligt hier wellicht een parallel met Gods handelen louter uit liefde, dat Hem de 
schijn van onmacht bezorgt? … Dit nodigt ons ertoe uit te spreken en te denken op twee 
registers, dat van schepping èn van verbond, van immanentie èn condescendentie, van het 
ondergáán van het goddelijke (het pati divina van de Pseudo-Dionysius) èn van het 
goddelijk aanbod dat onze aanname of weigering afwacht.’358   

 
De beide registers van schepping en verbond drukken voor Schoonenberg uit dat God niet 
concurreert met zijn schepping. In zijn latere publicaties schenkt hij niet enkel aandacht aan 
de Logos die reeds in heel de schepping als levendschenkend beginsel werkzaam is en in 

                                                 
356 Schoonenberg, 'Roeping, vrijheid en onvrijheid van de theoloog,' 27. 
357 Cf.: ‘Daarom zal de theologie heden weer ontdekken dat haar laatste woord over God het zwijgen is, en 
aldus aanknopen aan de elementen van negatieve of apofatische theologie in de Schrift, in de kerk van het 
Oosten en in de mystiek. Zij kan echter niet beginnen met over God te zwijgen, op straffe van Hem dood te 
zwijgen.’ (Schoonenberg, 'Enige theologische stellingen aangaande de secularisatie,' 349.) 
358 Schoonenberg, 'Ons denken naar God, Gods komen tot ons,' 148. Cf.: ‘De christelijke theologie heeft 
bijna overal de heden algemeen geworden kritiek van Marx en Feuerbach tegen een religieus godsbeeld dat 
de mens van zichzelf vervreemdt ter harte genomen. God wordt aanwezig gezien in de natuur en de mens, 
zoals Brandsma het formuleerde, maar deze aanwezigheid is nu pregnanter zijn werkzaamheid in evolutie 
en geschiedenis. Op een visionaire wijze is dit uitgesproken door Pierre Teilhard de Chardin.’ 
(Schoonenberg, 'Bij Titus Brandsma's "Godsbegrip",' 57.) 
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Jezus is mens geworden, maar ook aan de Geest. De wijze waarop de pinksterbeweging de 
Heilige Geest belijdt, kan de theologie helpen om God in de mens werkzaam te denken in 
deze zin dat de mens meer mens wordt, zoals de doop van Jezus hem meer mens van God 
maakte. De Geest maakt nog meer inzichtelijk dat God geen concurrent van de mens is: 
‘God is nooit naast ons, zodat Hij bij ons optelbaar zou zijn. Zijn activiteit is niet 
concurrerend, zij verdringt of vervangt de onze niet. Maar wel moet Gods activiteit als 
‘eerder’ worden opgevat (ofschoon niet op een tijd-schaal) of, in meer persoonlijke 
categorieën, als belovend, gevend en roepend.’359 De Westerse werelds is echter uitgegroeid 
tot een prestatiemaatschappij, wat haaks lijkt te staan op de Geest als gave die biddend 
ontvangen dient te worden. De moderne mens is in het bijzonder gevoelig voor het 
concurrentiedenken, wat zo vaak ten koste gaat van de medemens en de natuur. De Geest 
doet de mens echter leven tot heil van alles en allen. ‘Met name roept Hij ons in Jezus om 
de wet van uitbuiting, die een grondwet is van de natuur beneden de mens, in ons 
mensenleven om te keren tot dienstbaarheid.’360 
Tevens ligt in de categorieën van schepping en verbond en de goddelijke princiepen van 
Logos en Geest Gods universele heilswil uitgedrukt. In Schoonenbergs werk is een tendens 
zichtbaar dat het heil van Godswege steeds minder exclusief en steeds meer universeel 
gedacht wordt.361 Jezus is ontvangen van de Heilige Geest en in hem is de universele Logos 
mens geworden. Maar daarmee komt Jezus niet in een concurrentieverhouding te staan tot 
enig ander mens en evenmin tot andere heilsfiguren. Jezus Christus maakt het goede dat in 
andere religies en stromingen als het humanisme aanwezig is niet nutteloos, maar brengt dit 
alles juist tot voltooing:  
 

‘Jezus’ heilsbetekenis is niet uniek en universeel ten koste van andere heilsfiguren. De 
heilsbetekenis van het Oude Testament, d.w.z. van de geschriften die wij onder die naam 
samenvatten, maar vooral van de heilseconomie die wij er mee aanduiden, blijft 
onverminderd staan. … Ook de volkeren hebben hun heilsgeschiedenis en hun profeten. Het 
is gelukkig dat het tweede Vaticaanse Concilie dit uitgesproken heeft, zowel in de 
constitutie over de kerk als in de verklaring over de niet-christelijke godsdiensten. 
Confucius, Boeddha, Mohammed zijn waarlijk profeten Gods. Er kan menselijk zoeken en 

                                                 
359 P. Schoonenberg, 'Het doopsel met Heilige Geest,' in: Leven uit de geest. Theologische peilingen 
aangeboden aan Edward Schillebeeckx (Hilversum: Gooi en Sticht, 1974), 82. Cf.: ‘Ik ben overtuigd, dat de 
ervaring van het doopsel met Heilige Geest bij vele pentecostals echt is, dat de Geest bij hen werkelijk tot 
harten spreekt en mensen heel maakt, ook als ik daarbij menselijke, psychosomatische factoren niet uitsluit, 
maar insluit. Ik denk, dat de pentecostals ons Gods leiding weer bewust kunnen maken, hoewel ik niet bij 
het terugvinden van elk sleuteltje ‘Praise the Lord’ zeg. En in het algemeen: juist door het 
ontmythologiseren van de taal der pinksterbewegingen kan de theoloog gevoelig zijn voor wat de Geest 
door haar tot de kerken (en tot hemzelf) spreekt.’ (Ibid., 82-83.). 
360 P. Schoonenberg, Gods Geest en zijn werking (Breda: Persdienst bisdom Breda, 1977), 8. Cf.: ‘Zo is ons 
christelijke leven ten diepste, evenals dat van Jezus zelf, een zich aan God toeheiligen voor anderen (Joh. 
17, 19). Daarom deelt de Heilige Geest ons, met deze ingestorte heiliging, ook meer direct naar buiten 
gerichte gaven mee, waardoor we in staat worden gesteld om voor anderen nuttig en dienstbaar te zijn. Dit 
zijn de charismata.’ (Ibid., 13.). 
361 Cf.: ‘Zelf heb ik nog geleefd in de opvatting, dat de gewone heilsweg door Christus’ Kerk loopt, maar 
dat God daarbuiten, overal ter wereld, ook buitengewone wegen bereidt. Maar er ontstonden drie 
revolutionaire inzichten. De miljoenen mensen op aarde, met hun culturen en godsdiensten, begonnen 
duidelijker tot ons te spreken, tegelijk met de honderdduizenden jaren dat het mensdom bestaat. Bovendien 
konden we niet meer aannemen dat de bestemming tot het bovennatuurlijke heil louter aan de mensennatuur 
is toegevoegd. Henri de Lubac volgend, zijn we die bestemming als inherent aan onze natuur gaan zien, 
terwijl haar vervulling Gods geschenk blijft. Er is dus een algemene heilsweg. En tenslotte werd het 
duidelijk dat deze heilsweg niet louter die van innerlijke genaden is, maar dat alle godsdiensten of zelfs 
humanismen daarin een rol spelen. Zo bleek de christelijke heilsweg tenslotte de buitengewone, en de 
buitenchristelijke de gewone.’ (Schoonenberg, 'Gods Geest in de heilsgeschiedenis. Inzichten, uitzichten en 
vragen,' 13.) 
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dwalen in hun boodschap liggen, maar ook in het Oude Testament is dit niet uitgesloten. Dit 
zelfde kan gezegd worden van profeten in de latere geschiedenis van de mensheid buiten het 
christendom om.’362 

 
Binnen Gods algemene heilsgeschiedenis met de mensheid is Jezus uniek in deze zin dat 
God geheel in hem present is geworden. Zijn uniciteit staat niet op voorhand vast, maar 
blijkt in de ervaringen die mensen met hem opdoen en in de ervaring van hem als 
persoon.363 Schoonenberg keert zich vanuit deze visie tegen de absolute religiekritiek van 
de barthianen, als ook tegen een pogen om met een beroep op Bonhoeffer tot een 
religieloos christendom te komen. Schoonenberg deelt het streven om God niet als de 
gatenvuller te zien als optelsom bij het menselijk handelen, want juist dan komen God en 
mens in een concurrentieverhouding te staan.364 Op dit punt ligt ook het tegoed van de God-
is-dood-theologie. Volgens Schoonenberg ontkomt men op deze wijze niet aan het 
concurrentiedenken, maar verlegt men slechts het front. Zijn analyse luidt:  
 

‘Het blijft altijd nodig te reflecteren op de primitieve opvatting van de God van een 
uitverkoren volk of van uitverkorenen in het algemeen. In de mens ligt een onuitroeibare 
drang om God te zien in het perspectief van wat in zijn wereld de meeste eerbied afdwingt: 
de koning, de oertijd, de gevestigde orde of de zaak waarvoor hij werkt. Dit brengt 
omgekeerd mee dat precies deze menselijke realiteiten met een eenzijdige garantie van 
godswege voor ons gaan verschijnen. God staat dan aan de kant van de macht of traditie. … 
Misschien is de meest verbreide ergernis dat God steeds aan de kant van het verleden wordt 
geplaatst.’365 
 

Het is Schoonenbergs diepste overtuiging dat God een God van allen is en daarom niet kan 
toebehoren aan een bepaalde stroming of godsdienst. Het christendom heeft continu een 
interne dialoog te voeren om de waarheid te zoeken. Maar ook buiten de kerk is God 
werkzaam. Daarom vraagt het christelijk geloof niet enkel om een interpretatie van de eigen 
traditie, maar dient het eveneens geïnterpreteerd te worden door andere religies, zoals het 
christendom ook andere religies heeft te interpreteren. Deze externe reflectie op personen, 
tradities en religies noemt Schoonenberg hetero-interpretaties. Hij zegt hierover 
ondermeer:  

                                                 
362 Schoonenberg, 'Is Christus uniek?' 7.  
363 Cf.: ‘Jezus zegt niet op voorhand dat hij de enige is, nog minder dat er geen ander komen zal. Het moet 
blijken uit zijn werken, uit Gods werk in hem. En de hele belijdenis der kerk is dan ook het uitspreken van 
wat gelovend ervaren werd toen hij onder ons rondging en nu hij verrezen in ons leeft. Zo kan het nog altijd 
zijn. Ik denk zelfs dat geloven in Jezus’ uniciteit niet anders mogelijk is. Het is de ervaring van wat Jezus 
betekent, van de allerdiepste bevrijding tot liefde, zoals hij die teweeg brengt. En dan daarbij de uitspraak 
van het vertrouwen, de hoop, dat dit rijk van liefde en daarin Jezus zelf de uiteindelijke overwinning en de 
diepste bevrijding in de wereld zullen brengen. Niet een formule op voorhand, maar een gelovige overgave 
aan de werkelijkheid van een persoon die in ons leeft en het besluit zich aan hem toe te vertrouwen. Dan zal 
wel blijken dat en hoe Jezus uniek en universeel is.’ (Ibid., 9.) 
364 Cf.: ‘Hier stuiten wij op allerlei vormen van verzet tegen ‘religie’ en pogingen tot een ‘religieloos 
christendom’, die in ons land op het ogenblik veel invloed hebben. ‘Religie’ wordt door deze critici dan niet 
verstaan als het tot uitdrukking brengen van onze houding tegenover God, de houding van geloof, hoop en 
liefde – zo zou Titus Brandsma dit woord nog verstaan hebben -, maar in de zin van Karl Barth juist als het 
tegendeel van geloof, als eigenmachtige nadering tot en bemeestering van God, en nog veel meer in de zin 
van Feuerbach en Marx als het zich laten bemeesteren en vervreemden door een, overigens naar eigen 
model ontworpen, beeld van God. Als vader van het huidige religieloze christendom mag wel Dietrich 
Bonhoeffer genoemd worden, die reageert tegen het beeld van God als gatenvuller en die ons voor de 
opgave stelt om vanuit God zonder God in deze wereld te leven. Bij Bonhoeffer sluit allerlei kritiek aan 
tegen een concurrentieverhouding tussen God en mens.’ (Schoonenberg, 'Bij Titus Brandsma's 
"Godsbegrip",' 57.) 
365 Ibid., 60-61. 
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‘Daraus ergibt sich, daß wir ein Recht auf Hetero-Interpretation haben, aber zugleich das 
Recht anderer zur Hetero-Interpretation in bezug auf uns selbst anerkennen. Es folgt daraus 
zweitens nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zur Hetero-Interpretation insofern die 
Pflicht besteht, anderen zu begegnen. Denn ohne einen Versuch, den anderen zu 
interpretieren, zu verstehen, nimmt man ihn gar nicht wirklich ernst und kommt man nicht 
zur Begegnung. Drittens aber ist die Hetero-Interpretation allen Forderungen der Ehrlichkeit 
und der Liebe unterworfen.’366 

 
Justinus was met zijn Logos-leer in staat om constructief het gesprek met anderen aan te 
gaan. Juist in de religiekritiek van de heidenen ziet hij de Logos werkzaam en door daarbij 
aan te sluiten tracht hij de waarheid te zoeken.367 Op een vergelijkbare wijze acht 
Schoonenberg het mogelijk om vanuit een Geest-theologie zich te verhouden tot andere 
religies.368 Schoonenberg suggereert dat mede door de pelagiaanse controverse de 
heilsopvatting binnen het Westers christendom meer exclusief is geworden.369 Onder 
andere vanuit de zendingsgeschiedenis, de godsdienstwetenschap en de historische 
reconstructie van de godsdienst van Israël komt hijzelf echter tot deze opvatting: ‘Ikzelf 
deel de mening dat Gods genadige heilswil die zich in Jezus Christus ten volle heeft 
uitgesproken, ook in de niet-christenen werkzaam is, en daarbij ook waarheidselementen in 
die godsdiensten gebruikt.370  
Zo meent Schoonenberg dat ook in bijvoorbeeld het hindoeïsme sprake is van openbaring 
in ervaringen van heil. Deze heilsopenbaring is op bijzondere wijze in Israël en volkomen 
in Jezus Christus tot uitdrukking gekomen, maar wezenlijk is er geen verschil. In de dialoog 
met het hindoeïsme is het verschil in geschiedenisbegrip en de belijdenis dat Jezus van 
Nazaret ‘Heer’ is, volgens Schoonenberg het grootste struikelblok. Toch meent hij dat de 
eenheidsbeleving binnen het hindoeïsme vervolmaakt wordt in het Bijbelse begrip ‘sjalom’, 
zoals de idee van het nirvana voltooid wordt in het beeld van het koninkrijk van God, maar 
dat deze Bijbelse voorstellingen eveneens verrijking ontvangen. Tevens stelt Schoonenberg 
over het spreken over Jezus Christus:  
 

‘Vielleicht kann hier ein Unterschied heilsam sein, der in der westlichen Theologie öfters 
Gefahr läuft, unheilsam zu sein, der Unterschied zwischen der Sache Jesu und der Person 
Jesu. … Trotzdem müssen wir diejenigen, die sich für ‘die Sache Jesu’ einsetzen, sehr ernst 
nehmen, auch wenn sie vorläufig die Person des Auferstandenen ausklammern. Vielleicht 
geht es hier um Wege der Erlösung, auf den auch einmal der Erlöser selbst erscheinen 
wird.’371 

                                                 
366 P. Schoonenberg, 'Versuch einer Christlich-theologischen Sicht des Hinduismus,' in: Offenbarung, 
Geistige Realität des Menschen - Arbeitsdokumentation eines Symposiums zum Offenbarungsbegriff in 
Indien, red. G. Oberhammer (Wien: Indologischges Institut der Universität-Wien, 1974), 173. 
367 Cf.: Schoonenberg, 'Christologie en theologie der godsdiensten,' 26-27.  
368 Cf.: ‘De verhouding van profeten in en buiten Israel is op juiste wijze in een Logos-theologie ingevoegd 
door Justinus de Martelaar. Men zou hetzelfde kunnen doen met een Geest-theologie. Jezus is dan degene in 
wie de Logos ten volle mens wordt, in wie de Geest volledig neerdaalt. Dit betekent dat niets van Jezus’ 
persoon en geschiedenis buiten de invloed van Logos en/of Geest staat. Het zegt ook dat Logos en Geest 
vóór Jezus en vanuit hem in anderen werkzaam zijn, al zijn deze niet geheel door hen gegrepen.’ (Ibid., 
34.). Hier voegt hij aan toe: ‘Wel moet diens Logos-leer gezuiverd worden van een subordinatianisme, een 
onderschikking van de Logos onder God, waardoor de Logos in een verminderde graad goddelijk is. Wordt 
Justinus’ leer aldus gezuiverd, dan heeft zij ons ook na Nicea veel te zeggen.’ (Ibid., 37.). 
369 Cf.: ‘Misschien is het vooral de strijd tegen het pelagianisme die het niet alleen Augustinus maar ook de 
hele westerse christenheid moeilijk heeft gemaakt tot een theologie van en dialoog met de niet-christelijke 
godsdiensten te komen. Men erkende de God en Vader van Jezus Christus als God van allen, maar Gods 
heil zo vaak alleen in het christendom.’ (Ibid., 27.). 
370 Ibid., 27-28. 
371 Schoonenberg, 'Versuch einer Christlich-theologischen Sicht des Hinduismus,' 187. 
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Schoonenberg meent dat elke godsdienst een sprongsgewijze opgang naar Jezus Christus 
toe maakt in wie de princiepen van Logos en Geest volkomen tot uitdrukking zijn 
gekomen. Jezus bracht ook ten opzichte van het Oude Testament niets nieuws, maar 
bevrijdde de joodse religie van haar wetsopvatting. Juist ook in de verhouding tussen de 
christologie en een theologie van de godsdiensten is het openbaringsbegrip van bepalend 
belang en daarmee volgens Schoonenberg ook de visie op Jezus als menselijke persoon van 
Godswege. Een Christus ‘van boven’ bemoeilijkt de dialoog met andere religies enorm.372 
Liever dan van Jezus’ exclusiviteit, spreekt Schoonenberg van zijn uniciteit. En ook deze 
uniciteit dient met niet te verstaan alsof Jezus van een geheel andere orde is dan andere 
mensen, maar binnen dezelfde orde vormt hij de climax: ‘Wat wij allen gedeeltelijk zijn, op 
weg als wij zijn en onder zonde gevangen, is Jezus Christus ten volle: de Zoon, de Dienaar 
ook en de Verbondsgenoot van God. Hij is het verbond in persoon.’373 
In de dialoog met andere religies heeft het christendom enerzijds maieutisch te werk te 
gaan, opdat de werkzaamheid van de Logos en de Geest buiten de de incarnatie in Christus 
om, zichtbaar wordt. Tevens heeft men ook verkondigend te zijn, namelijk door Jezus 
Christus te prediken, die de Logos en de Geest in eigen persoon is en daarmee een 
bevrijdende nieuwheid vertegenwoordigt tegenover iedere mens. En dan gaat het dus niet 
zozeer om dwingende argumenten, conclusies en formules. Geloven geschiedt niet op 
bewijsvoering maar heeft met overgave te maken en krijgt zijn diepste verantwoording in 
het menselijk handelen, zoals Jezus heeft geopenbaard. Daarmee zij nogmaals gezegd dat 
Schoonenberg niet bij apofatische kennis aangaande God wil blijven staan, hoe heilzaam 
deze kenweg ook is tegenover de verwording van de conclusietheologie en het al te stellige 
spreken ‘van God uit’ of ‘over God’. Met Willem van Saint-Thierry noemt Schoonenberg 
de liefde werkelijke kennis. Deze liefde-kennis ‘kent, herkent en erkent de grotere en 
eerdere liefde van God, de Liefde die God zelf is’. Zo kan de volgende passage gelden als 
een samenvatting van Schoonenbergs denken over christologie en triniteit vanuit een 
contemplatieve en verkondigende theologie:  
 

‘Kennend en beminnend kunnen wij dan Gods drieënheid zien als de uitstroming van deze 
liefde tot ons en in ons. Het eeuwige Woord is dan de aankondiging en de toezegging van 
Vaders liefde, God uit God en dus Liefde uit Liefde, en van de heilige Geest kan hetzelfde 
gezegd worden. Dit Woord wordt uitgesproken in wet en profeten, in Israël en onder de 
volkeren. We ontmoeten dit Woord, samengevat, verschenen en vlees geworden in Jezus 
Christus, de ikoon van Vaders liefde en daarom het Lam dat de zonden van de wereld 
wegdraagt. In zijn menselijke werkelijkheid is Jezus ontvangen van de heilige Geest, 
ontvangt Hij ook van de Geest sinds bij zijn doop de hemel geopend werd; en sinds Hij 
verheerlijkt is, ontvangt de Geest ook van Hem (Joh. 16, 14 e.v.), is de Geest het water des 
levens, opwellend aan de troon van God en het Lam (Apoc. 22,1). Zo mag onze kennende 
liefde de Vader zien als het hart van alle liefde, het Woord als de belichaming van deze 
liefde en de heilige Geest als dezelfde liefde uitgestort in onze harten (Rom. 5,5).’374 

 
 

 
 
 

                                                 
372 Schoonenberg keert zich hier ook tegen de christologie van Van Ruler: ‘De christologie van heden is niet 
gelukkig met de stelling dat Jezus geen menselijke persoon is, maar uitsluitend een goddelijke, welke 
stelling eens door Van Ruler is uitgedrukt in de woorden: “Er is nooit een meneer Jezus geweest, maar er is 
alleen Gods Zoon in het vlees”.’ (Schoonenberg, 'Christologie en theologie der godsdiensten,' 28.) 
373 Ibid., 34. 
374 Ons denken naar God toe, 154 
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                           ‘Aan de voltooiing van het rijk Gods, aan de universele verrijzenis en aan 

                               de inauguratie van “de nieuwe hemel en de nieuwe aarde” gaat het oordeel 

                                              van de Mensenzoon, de Rechter over onze geschiedenis vooraf.’1 

 

Edward Schillebeeckx werd in 1914 geboren te Antwerpen.
2
 In 1934 trad hij in bij de 

Dominicanen te Gent, waar hij filosofie studeerde. ‘Zijn belangrijkste leermeester daar was 

D.M. de Petter, via wie hij het werk van Kant, Hegel, Freud, Blondel Lavelle, Husserl, 

Heidegger, Merleau-Ponty en Marcel leerde kennen.’
3
 Van 1938-1940 volgde zijn studie 

theologie te Leuven, waar hij op 10 augustus 1941 tot priester werd gewijd. Mede door het 

werk van K. Adam geïnspireerd, trachtte Schillebeeckx de theologie van meet af aan op het 

concrete leven te betrekken. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd hij docent aan de 

theologieopleiding van de Dominicanen te Leuven. In de jaren 1945-1947 deed hij 

aanvullende studies in Le Saulchoir nabij Parijs en volgde hij cursussen in Bijbelexegese,  

patristiek, mediëvistiek en filosofie aan de École des haute études van de Sorbonne en aan 

het Collège de France. Hij leerde in deze tijd onder andere de kerkhistoricus H.-M Féret, de 

historicus-patroloog van Origenes H.-Ch. Puèch, M.-D. Chenu en Y. Congar kennen, 

evenals L. Lavalle, E. Gilson, en eveneens A. Camus. Schillebeeckx werd zich hier bewust 

van het belang van het historisch perspectief binnen de theologie. Terugkijkend op deze tijd 

zegt hij:  
 

‘Onder leiding van Chenu bestudeerde ik de 12e eeuw en Thomas vanuit een historisch 

standpunt, in de context van zijn tijd. Ook in Le Saulchoir stond alle studie in een historisch 

wordingsperspectief. Later heb ik in mijn eigen colleges alle traktaten vanaf het Oude 

Testament tot de 20e eeuw, in hun historisch wordingsproces trachten te verhelderen – 

eigenlijk ondoenlijk. Maar ik was en ben ervan overtuigd, dat geloof, geschiedenis en 

geloofsbezinning in nauw verband met elkaar bestudeerd moeten worden.’4 

 

Tevens maakte hij de bewogen tijd mee van de priester-arbeiderbeweging, welke hem naar 

eigen zeggen zijn leven lang heeft beïnvloed en hem de noodzaak heeft leren inzien dat 

praxis en theorie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
5
 

Vanaf 1947 doceerde Schillebeeckx dogmatiek te Leuven en was hij magister aan de 

Dominicaanse priesteropleiding. Tevens werd hij hoofdredacteur voor het Tijdschrift voor 
Geestelijk Leven, waarin hij streefde naar een nieuwe, persoonlijke spiritualiteit. In 1951 

                                                 
1
 E. Schillebeeckx, Theologisch testament - Notarieel nog niet verleden (Baarn: H. Nelissen B.V., 1994), 

110. 
2
 Hier volgen slechts de enige hoofdmomenten uit Schillebeeckx’ theologische biografie. Voor een zeer 

goede en uitgebreide beschrijving van Schillebeeckx leven en werk tot 1965, cf.: E. Borgman, Edward 
Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis - Deel I: Een katholieke cultuurtheologie (1914-1965) 
(Baarn: H. Nelissen, 1999). En meer theologisch inhoudelijk: J. Bowden, Edward Schillebeeckx - portret 
van een theoloog (Baarn: Ten Have, 1984). 
3
 A. Houtepen, Theologen op zoek naar God - 20 portretten van katholiek theologen uit de tweede helft van 
de 20ste eeuw (Zoetermeer: Meinema, 2001), 83. 
4
 Schillebeeckx, Theologisch testament, 28. 

5
 Cf.: ‘De priester-arbeidersbeweging, waarin veel dominicanen participeerden, zag het als eigen missie en 

als missie van de kerk om de moderne wereld, en dan met name de moderne arbeiderswereld, terug te 

brengen naar de kerk door de kerk werkelijk te doen incarneren in de moderne wereld, met name de wereld 

van de arbeid en de arbeiders.’ (E. Borgman, 'Edward Schillebeeckx: een kritische cultuurtheoloog,' in: 

Toptheologen - Hoofdfiguren uit de theologie van vandaag, red. J. Wissink (Tielt: Lannoo, 2006), 69.) 
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verdedigde hij zijn proefschrift over de sacramentstheologie van Thomas van Aquino.
6
 

Vervolgens werd hij in 1956 hoogleraar aan het Hoger Instituut voor 
Godsdienstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en mede als resultaat van 

de daar verzorgde colleges, publiceerde hij zijn Christus, sacrament van de 
Godsontmoeting (1958). Net als in zijn proefschrift tracht hij in dit werk door een 

historische herbronning van de sacramentstheologie en door een verwerking van 

fenomenologische inzichten de heersende “fysische causaliteit” binnen de 

sacramentsopvatting te doorbreken.
7
  

Twee jaar later volgde hij na enig getouwtrek Kreling op in Nijmegen en werd hij 

hoogleraar in de dogmatiek en de geschiedenis van de theologie.
8
 Kreling zou het hebben 

toegejuicht dat Schillebeeckx zijn opvolger werd en hij zou ondermeer hebben gezegd: 

‘Voor mij is pater Schillebeeckx een van de grootste theologen van Europa. Hij heeft net 

als Karl Rahner, alles wat nodig is om de leiding te kunnen nemen in de ontwikkeling van 

de theologie.’
9
 Schillebeeckx constateerde echter dat in tegenstelling tot Leuven, waar meer 

positieve of historische theologie werd beoefend, in Nijmegen nog de 

‘handboekentheologie’ de toon aangaf en hij trachtte hier in zijn eigen colleges verandering 

in te brengen.
10
 Geheel tegen Krelings visie in, ving Schillebeeckx aan met colleges over de 

heilsgeschiedenis. Hij noemt zijn theologie niet meer ‘scholastiek of neo-scholastiek’, 

hoewel de theologie van Thomas nog wel zijn referentiekader bleef.
11
 In 1961 is hij een van 

de medeoprichters en redacteur van het Tijdschrift voor Theologie het minder progressieve 

Studia Catholica moest vervangen.  

                                                 
6
 E. Schillebeeckx, De sacramentele heilseconomie - Theologische bezinning op S. Thomas' 
sacramentenleer in het licht van de traditie en van de hedendaagse sacramentsproblematiek (Antwerpen; 

Bilthoven: 't Groeit; H. Nelissen, 1952). 
7
 Cf.: ‘Het is wel opvallend, hoe in de handboeken-theologie niet steeds nauwlettend onderscheid wordt 

gemaakt tussen de eigenheid van de menselijke bestaanswijze en het louter “voorhanden zijn”van de 

natuurdingen. … In de sacramentenleer had deze verzakelijking tot gevolg, dat het sacramentele leven 

vooral met fysische categorieën werd benaderd. De sacramenten ging men beschouwen als een, ofschoon 

bijzondere, toepassing van het algemene geval van een “oorzaak-effect”-werking.’ (E. Schillebeeckx, 

Christus, sacrament van de Godsontmoeting (Bilthoven: H. Nelissen, 1959
3
), 13.) In deze tijd heeft 

Schillebeeckx zich met name laten inspireren door de fenomenologie van de Franse filosoof M. Merleau-

Ponty. Cf.: Schillebeeckx, Theologisch testament, 37. 
8
 De provinciaal van de Vlaamse dominicanen wilde Schillebeeckx in Leuven houden. Nijmegen dreigde 

toen de jezuïet Schoonenberg te benoemen en uiteindelijk bepaalde de ordemagister te Rome, M. Browne 

dat Schillebeeckx te benoeming tot hoogleraar in Nijmegen had te aanvaarden. Cf.: Schillebeeckx, 

Theologisch testament, 33.). 
9
 Cf.: Aantekeningen van het gesprek met P. Brocardus Meyer door E. Beukers, Collectie-Kreling, KDC 

Nijmegen, omslag 1. 
10
 Schillebeeckx, Theologisch testament, 37. 

11
 Schillebeeckx memoreert later: ‘Over zulke dingen had Kreling nooit gedoceerd. Hij werd zelfs enigszins 

boos toen ik uitgerekend met colleges over heilsgeschiedenis zou aanvangen. Ik kreeg de indruk dat hij dit 

thema amper theologie vond. Sindsdien liep mijn verhouding met hem wat stroever, maar hij bemoeide zich 

verder niet meer met mijn keuzen en liet me mijn eigen gang gaan.’ (Ibid., 38.) Maar de verschillen in 

benadering met Kreling kwamen ook tot uitdrukking, wanneer Schillebeeckx wel Thomas’ denken 

uiteenzette. Zo zegt T. Schoof  hierover: ‘Was Thomas dus bekend terrein, de studenten hoorden 

Schillebeeckx ineens spreken over aristotelische en neoplatoonse lagen in Thomas, over de invloeden van 

arabische en joodse denkers, over hoe Thomas Augustinus of Cyrillus verstond, en hoe dezen zelf weer 

Paulus of Johannes hadden begrepen, en hoe voor de toehoorders praktisch of geheel onbekende 

voorgangers en tijdgenoten van Thomas hun bijdrage hadden geleverd.’ (T. Schoof. ' een bijna 

koortsachtige aandrang. - Schillebeeckx 25 jaar theoloog in Nijmegen,' in: Meedenken met Edward 
Schillebeeckx, red. H. Häring, et al. (Baarn: H. Nelissen, 1983), 14.). 
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Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) was Schillebeeckx theologisch 

adviseur van de Nederlandse bisschoppen. Met Y. Congar, K. Rahner en H. Küng richtte 

hij in 1963 het internationale tijdschrift Concilium op en in eigen land drukte hij 

nadrukkelijk zijn stempel op de receptie van het Tweede Vaticaans Concilie tijdens de 

sessies van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie te Noordwijkerhout 

(1966-1970). Hoezeer Schillebeeckx de aankondiging van dit Concilie ook heeft 

toegejuicht en tijdens en na afloop zijn resultaten aan het brede publiek heeft verklaard en 

zelfs bevochten tegenover meer conservatieve theologen, is zijn oordeel in later tijd vrij 

negatief gestemd. Zo zegt hij in 1994:  
 

‘Nu kan ik vrij en helder uitspreken wat ik van het Tweede Vaticaans Concilie denk. In de 

eerste jaren erna moest dit concilie tegen zijn belagers worden verdedigd, en verzweeg ik 

daarom zijn vaak onvermijdelijke lacunes en tekortkomingen, zijn schaduwzijden, te wijten 

aan de concrete machtsverhoudingen en pluralistische zienswijzen onder het toentertijd 

aanwezige wereldepiscopaat.’12  

 

Hij noemt het concilie een compromisconcilie bij uitnemendheid. En tevens een liberaal 
concilie in de zin dat de verworvenheden van de Verlichting nu geïntegreerd werden in de 

Kerk die tot dan toe had vastgehouden aan het middeleeuws augustinisme en de scholastiek 

en neoscholastiek. Hij stelt:  

 
‘Na al die waarden een eeuw lang te hebben bevochten had de katholieke kerk in 

Vaticanum II vele van die moderne oerverworvenheden zoals democratie, 

verdraagzaamheid, godsdienst- en gewetensvrijheid, oecumenisme, de landstaal in de 

liturgie, enzovoort, in dit concilie haar zegen gegeven. Dit concilie was een 

inhaalmanoeuvre, een aggiornamento, eigenlijk geenszins progressief!’13 

 

In dit opzicht betekende het concilie een bevrijding omdat tal van ideeën nu gelegitimeerd 

werden door het kerkelijk leergezag en de nieuwe theologie minder bevreesd hoefde te zijn 

voor veroordelingen zoals in 1942 onder andere Chenu nog was overkomen. Hoewel de 

resultaten van het concilie Schillebeeckx niet ver genoeg gingen, is zijn teleurstelling 

aangaande het concilie vermoedelijk voornamelijk ingegeven door de tijd na het concilie, 

omdat de idealen van de progressieve kardinalen en theologen te weinig doorwerking 

kregen en het klimaat in Nederland eerder leek te verrechtsen. Als concrete teleurstellingen 

golden in 1966 de veroordeling van de Nieuwe Katechismus, zoals reeds verhaald in het 

vorige hoofdstuk, en de tegenwerkingen die het Pastoraal Concilie van Noordwijkerhout 

onderging. Waar de spanning eerst tussen Rome en het Pastoraal Concilie lag, kwam 

volgens Schillebeeckx door de bisschopsbenoemingen van de conservatieve A. Simonis en 

J. Gijsen het Nederlands episcopaat nu op gespannen voet te staan met het kerkvolk :  

 
‘Het was niet meer een spanning ‘ver van huis’ of in hogere klerikale kringen ten aanzien 

van het Vaticaan. Het werd een spanning binnen het bisdom, binnen parochies, zelfs binnen 

gezinnen, waarin de ene vleugel zich voor de bisschop, de andere vleugel zich tegen de 

bisschop opstelde. Bisschopsbenoemingen werden in feite een splijtzwam in katholiek 

Nederland.’14 

 

                                                 
12
 Schillebeeckx, Theologisch testament, 41. 

13
 Ibid. 

14
 Ibid., 57. 
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Schillebeeckx is zelf ook driemaal met de Congregatie voor de Geloofsleer in aanraking 

gekomen. Het eerste – in het geheim verrichtte – onderzoek had plaats in 1967/1968 en 

betrof vrijwel geheel Schillebeeckx’ werk tot dan toe.
15
 Vervolgens werd er vanaf 1976 een 

nieuw onderzoek gestart naar aanleiding van Schillebeeckx’ eerste grote Jezus-boek Jezus, 
het verhaal van een Levende en gaandeweg het proces bleek ook dat het vervolgdeel, 

Gerechtigheid en liefde. Genade en bevrijding, kritisch was bestudeerd.
16
 In 1984 volgde 

een derde proces, ditmaal over Schillebeeckx’ ambtsopvattingen zoals verwoord in zijn 

Kerkelijk ambt (1980). Ondanks het feit dat naar het oordeel van de congregatie bepaalde 

zaken niet in overeenstemming waren met de leer van de kerk, is Schillebeeckx nooit 

veroordeeld.  

Schillebeeckx heeft altijd getracht om de geloofstraditie en de actuele context met elkaar in 

verbinding te brengen. Zowel de ontwikkelingen binnen de moderne filosofie als de 

theologie heeft hij altijd willen meemaken om daarin ook zelf ten volle te kunnen bijdragen. 

Zo heeft hij zich in de tijd rondom de Tweede Wereldoorlog verdiept in het existentialisme 

en de fenomenologie en onderzocht hij eind jaren zestig het werk van de neomarxistische 

Frankfurter Schule. In de tijd voor zijn eerste Jezus-boek trachtte hij zich de jongste 

inzichten uit het nieuwtestamentisch Bijbelonderzoek eigen te maken, om later ook de 

bevrijdingstheologie te doordenken. Bepalend voor zijn denken zijn, naast de boven 

genoemde denkers, onder andere K. Rahner, J.-B. Metz en G. Gutierrez geweest. 

Schillebeeckx is dus niet enkel van grote betekenis geworden vanwege zijn christologie, 

maar ook vanwege zijn sacraments- en ambtsopvattingen en zijn pleidooi voor een meer 

democratische kerk, alsmede zijn verbinding van cultuur, theologie, ethiek en spiritualiteit. 

Treffend brengt Borgman deze lijnen op de volgende wijze samen: ‘Voor Schillebeeckx is 

het niet de kerk die redt, maar is de wereld reeds door God gered en zijn mensen dus gered 

door deel te hebben aan de wereld waarin het koninkrijk Gods aan het doorbreken is.’
17
 

Vanuit dit perspectief is Schillebeeckx uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende 

theologen in binnen- en buitenland in de twintigste eeuw. Naast enige eredoctoraten 

ontving Schillebeeckx in 1982 de Erasmusprijs voor Europese cultuur. 

 

9.1 De geschiedenis van God en mens 

9.1.1 De theologische noodzaak van een nieuw geschiedenisbegrip 

Vrijwel van meet af aan heeft Schillebeeckx gezocht naar methoden om de praktijk van alle 

dag theologisch te doordenken. Van zijn leermeester D.M. de Petter had hij geleerd dat de 

ervaring de basis is voor elk kennen. Hij deelde diens kritiek op de neothomistische 

kenleer, dat deze was verzand in een conceptualistisch metafysisch denken, zonder oog te 

hebben voor de impliciete intuïtie van de werkelijkheid die elk gekend object 

veronderstelt.
18
 Duidelijk ondervond hij dat het begrippenkader van het scholastieke denken 

                                                 
15
 Schillebeeckx bericht zelf het volgende: ‘Dat eerste proces ging over haast alle thema’s, waarover ik tot 

dan toe geschreven had: over de secularisatie; over het wezen van het religieuze leven; over het 

ambtscelibaat; over Christus’ tegenwoordigheid in de eucharistie;  over deel 1 (Openbaring en theologie, 

deel 2 (God en mens) en deel 3 (Wereld en kerk) van mijn serie Theologische Peilingen; over enkele 

christologische artikelen van me, enzovoort.’ (Ibid., 59.) 
16
 Voor het onderzoek naar Schillebeeckx’ christologie, cf.: T. Schoof, De zaak Schillebeeckx - Officiële 

stukken (Bloemendaal: H. Nelissen, 1980). En hieronder: §8.3.8. 
17
 Borgman, 'Edward Schillebeeckx: een kritische cultuurtheoloog,' 83. 

18
 E. Borgman stelt dat voor Schillebeeckx het werk van Thomas van Aquino pas werkelijk werd ontsloten 

middels de studie van Pierre Rousselot uit 1908, L’intellectualisme de Saint Thomas: ‘Deze maakte 
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lang niet altijd volstond om in de veranderende werkelijkheid zin en heil te kunnen duiden. 

Er ontstond een sterk besef dat spreken over God slechts zinvol kan zijn indien de 

leefwereld van de moderne mens in zijn totaliteit kon worden verdisconteerd. Volgens 

Schillebeeckx is het onmogelijk dat de openbaringswerkelijkheid los zou kunnen staan van 

het dagelijkse leven. Al vroeg verdiepte hij zich in psychologie en sociologie en hij was 

met name geboeid door de vraag waardoor de geschiedenis werd beheerst.
19
  

In 1942 geeft hij in zijn artikel Natuur en bovennatuur reeds een eerste aanzet om de 

ordening tussen bovennatuur en natuur opnieuw te doordenken, met name ook als reactie 

op de positie van K. Adam bij wie de doorbreking van het schema van bovennatuur en 

natuur kennelijk had kunnen leiden tot sympathieën voor het nationaal-socialisme. Als 

lector van het dominicaans studiehuis te Leuven in 1943 ontwikkelt hij zijn gedachten ten 

aanzien van deze thematiek diepgaander in zijn inaugurele lezing Naar een levensfilosofie?. 
Hij treedt in gesprek met de kerugmatische theologie uit die tijd, zoals onder andere 

vertegenwoordigd door J.A. Jungmann en met het werk van G. Koepgen, Die Gnosis des 
Christentums.20

 Waar de kerygmatische theologie de neothomistische theologie wilde 

doorbreken om meer aan te kunnen sluiten bij het concrete leven, wilde Koepgen juist de 

katholieke leer als een Leitprinzip van absolute waarheid tegenover het moderne leven 

plaatsen. Vanuit een eigen interpretatie van Thomas’ definitie van het geloof als cum 
assensione cogitare zocht Schillebeeckx naar een middenweg door zijn instemming met de 

geloofswaarheden te betuigen, echter niet op grond van extern gezag, maar vanuit de 

kritische doordenking daarvan. Treffend vat Borgman de intentie van dit artikel en de 

implicatie voor Schillebeeckx’ verdere denken als volgt samen:  

 
‘Dit betekende voor Schillebeeckx dat de theoloog in zijn wetenschappelijke activiteit twee 

kanten tegelijk uit moest werken. Daarmee duidde hij zijn eigen programma aan, en feitelijk 

ook in hoge mate zijn eigen toekomstige aanpak. Aan de ene kant zou volgens hem ‘de 

theoloog met heel het kritische apparaat daartoe vereist, in en door de documenten, in en 

door concrete feiten  in het kerkelijk leergezag, voegde hij eraan toe – inhoud en betekenis 

van het geloof moeten proberen te achterhalen. Hij nam hiermee op zijn manier de intentie 

van de verkondigingstheologie op door aan te sluiten bij het levende geloof in verleden en 

heden. Maar hiermee was de taak van de theologie volgens hem nog niet uitputtend 

beschreven. De theoloog moest zich aan de andere kant even zozeer richten op een 

speculatieve doordringing van deze gegevens. Zij moesten inzichtelijk worden in hun 

samenhang en – daar draaide het voor hem met name om – in hun uiteindelijke verwijzing 

naar God. Op deze manier nam hij iets over van Koepgens intentie om de eigensoortige 

samenhang van de theologische gegevens duidelijk te maken.’21 

                                                                                                                            
duidelijk – en dit sloot in grote lijnen aan bij de filosofische traditie waarmee hij via De Petter in aanraking 

was gekomen – dat Thomas’ hele oeuvre werd samengehouden door de overtuiging dat het intellect ten 

diepste een gevoel is voor het reële, en als gevoel voor het reële een gevoel voor het goddelijke. De 

schijnbaar zo abstracte redeneringen van Thomas’ Summa waren uiteindelijk pogingen om de goddelijke 

aanwezigheid in de werkelijkheid ter sprake te brengen, zoals deze zichtbaar werd in het licht van het 

geloof. Toen hij dit eenmaal zag, en zo de tijdens zijn filosofiestudie gerijpte overtuiging terugvond in de 

Summa theologiae van Thomas van Aquino, was het hem duidelijk dat er in de theologie echt iets op het 

spel stond en werd het voor hem mogelijk ‘zelf echt persoonlijk theologie [te] studeren’. De basis van zijn 

latere theologische oeuvre was gelegd.’ (Borgman, Edward Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis 
- Deel I: Een katholieke cultuurtheologie (1914-1965), 69. Cf.: H. Oosterhuis en P. Hoogeveen, God is 
ieder ogenblik nieuw - Gesprekken met Edward Schillebeeckx (Baarn: Ambo, 1982), 24-25. 
19
 Cf.: Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 24. 

20
 Cf.: G. Koepgen, Die Gnosis des Christentums, 2 ed. (Salzburg: Müller, 1940). 

21
 Borgman, Edward Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis - Deel I: Een katholieke 

cultuurtheologie (1914-1965), 82. 
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Voor Schillebeeckx staat vast dat de theologie niet op kan gaan in eigen speculaties, maar 

reflectie dient te bieden op de werkelijkheid en wel vanuit het kerygma. Geleidelijk aan zal 

hij echter in zijn denken steeds meer de nadruk leggen op het primaat van de praxis boven 

de reflectie. Als antwoord op het existentialisme dat vlak na de Tweede Wereldoorlog de 

ervaringen van zinloosheid en absurditeit van het leven thematiseerde, als ook die van de 

eenzaamheid, wordt voor Schillebeeckx de ervaring van de radicale contingentie van het 

leven de vindplaats van een transcenderende positieve zinervaring. Het lijden als 

contrastervaring bevat een positief moment van waaruit het goede gezocht wordt en het 

onrecht om bestrijding vraagt. Groot belang hecht Schillebeeckx aan de waardering van de 

schepping als schepping. Daarmee wil hij zeggen: de wereld is van God en door hem 

gewild. Het is zijn streven om tot een cultuurtheologie te komen die uitgaat van een zeker 

christelijk humanisme en gefundeerd is op het scheppingsgeloof.
22
 Van wereldmijding kon 

dus noch in seculiere, noch in gelovige zin sprake zijn. De mens is van God en gericht op 

God en daarom geroepen om in zijn zoeken naar God het leven te beamen als een door God 

gegeven leven. Deze levensoriëntatie was volgens hem volkomen in lijn met de theologie 

van Thomas, maar stond desalniettemin haaks op ‘de kerkelijke theologie’ van het 

neothomisme. Maar zijn visie week eveneens af van het integraal humanisme van J. 

Maritain, aangezien Schillebeeckx niet zocht naar een heroïsch en pretentieus christelijk 

humanisme, maar naar een nederig humanisme zonder absoluutheids-aanspraken.  

Vooral het contact met de tot tweemaal toe door Rome veroordeelde Chenu heeft 

Schilllebeeckx sterk beïnvloed, zowel vanwege zijn Thomasinterpretatie als ook hoe hij 

concreet in het leven stond en een invloedrijke rol speelde in de beweging van de Mission 
Française. Borgman meent daarbij dat Chenu’s invloed met name zichtbaar is in 

Schilleebeeckx’ aandacht voor de geschiedenis.23
  Ook de invloed van Congars idee van de 

mystique d’incarnation, van waaruit hij stelde dat het godsgeloof in de werkelijkheid zelf 

ervaarbaar moet zijn, is merkbaar gebleven. Hetzelfde geldt van de ervaring van de 

priesterarbeiders die katholicisme, humanisme en socialisme trachtten te verbinden. 

Sindsdien is zijn inzicht dat de theologie moet uitgaan van de concrete ervaring alleen maar 

gegroeid, evenals zijn besef voor de historiciteit van het bestaan:  

 
‘Sindsdien wist ik voorgoed: het begrip is niet alles. Toen ik vlak na de oorlog twee jaar in 

Parijs studeerde, stootte ik op dezelfde tendens: terug naar de concrete bronnen! 

Ressourcement. Dat wilde toen zeggen: studie van de middeleeuwse bronnen uit de tijd van 

de Karolingers tot aan de geschriften van Thomas van Aquino. Toen is mijn historische 

feeling ontwikkeld.’24 

 

Voortdurend is Schillebeeckx op zoek naar een verantwoorde hermeneutiek, waarbinnen de 

continuïteit van het geleefde geloof en de eigentijdse praxis vanuit de traditie verhelderd 

kan worden. De menselijke geschiedenis vormt voor hem de belangrijkste hermeneutische 

sleutel in het spreken over God en mens. Hij beschouwt de geschiedenis als medium voor 

                                                 
22
 Cf.:  H. Schillebeeckx, 'Schepselbesef als grondslag van ons geestelijk leven,' Tijdschrift voor Geestelijk 

Leven 1/I (1945). 
23
 Borgman, Edward Schillebeeckx: een theoloog in zijn geschiedenis - Deel I: Een katholieke 

cultuurtheologie (1914-1965), 134. Schillebeeckx meent dat Chenu hem nog meer als persoonlijkheid heeft 

geïnspireerd dan door zijn concrete colleges en werken. Hij was voor hem de belichaming van het 

Dominicaanse ideaal, zoals hij dat zelf nastreefde. Cf.: Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik 
nieuw, 29-30. 
24
 Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 27. 
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de Godsontmoeting. Het uitgangspunt van zijn verstaan van de geschiedenis ligt besloten in 

het mede op de thomistische spiritualiteit gebaseerde perspectief om de werkelijkheid sub 
ratione Deitatis te beschouwen.

25
 Met Thomas van Aquino ziet Schillebeeckx God 

fundamenteel als Deus salutaris26
. Reeds in zijn eerste grote werken noemt Schillebeeckx 

God de ‘levende God’, die uit is op een persoonlijke ontmoeting met de door hem 

geschapen mens. Deze daad van ontmoeting tussen God en mens definieert hij als het heil. 
Vanuit dit theocentrische perspectief en deze opvatting van wat heil is, verstaat 

Schillebeeckx de geschiedenis in termen van heils- en onheilsgeschiedenis. De genadige 

toewending van de transcendente God tot de geschapen mens in de persoonsontmoeting 

maakt de geschiedenis tot medium van de Godsopenbaring. De geschiedenis krijgt hierdoor 

tevens een sacramenteel karakter. In Christus sacrament van de Godsontmoeting zegt 

Schillebeeckx: ‘In de mensengeschiedenis werkt God uit, hetgeen Hij met de mensheid 

voorheeft. En Hij doet het op zulk een wijze, dat zijn heilsoptreden juist als goddelijke 

handeling zichtbaar wordt. Gods genadehandelen maakt geschiedenis doordat het zich 

openbaart, en het openbaart zich door geschiedenis te worden.’
27
  

Vervolgens onderscheidt Schillebeeckx een aantal fasen in de geschiedenis waarin de 

Godsontmoeting meer concreet gestalte krijgt en bewuster wordt ervaren. De eerste fase is 

die van het religieuze heidendom. Heel de mensheid wordt door God tot 

genadegemeenschap met hem opgeroepen in wat Schillebeeckx noemt een anonieme 
dialoog. Vervolgens krijgt de Godsopenbaring in het verbond met het volk Israël een meer 

concrete uitdrukking. De dialoog tussen God en zijn mensheid loopt echter voortdurend 

vast totdat in de persoon van Jezus Christus het verbond bezegeld wordt. Waar de 

religieuze mensheid en het volk Israël reeds in alle voorlopigheid een sacramenteel karakter 

dragen, wordt dan de ‘aardse Christus’ het oersacrament van de Godsontmoeting, aldus 

Schillebeeckx.
28
 De vierde fase treedt in na de dood van de apostelen en krijgt gestalte in de 

Kerk. Gods openbaring in de geschiedenis met Israël tot en met de verkondiging van de 

apostelen, noemt Schillebeeckx de constitutieve openbaringsfase. Daarop volgt de 

heilsgeschiedenis van de Kerk die de explicatieve en continuerende fase van de openbaring 

is. 

Door de geschiedenis als sacrament van de Godsontmoeting te beschouwen, wil hij de 

neothomistische schooltheologie met haar statische waarheidsbegrip dynamiseren, zonder 

te vervallen in een modieuze theologie. En het is juist de theologie van Thomas die hij als 

uitgangspunt neemt om de beide fronten bijeen te houden. Thomas’ denken is voor hem 

echter geen geïsoleerd punt in of zelfs boven de tijd, maar hij wil Thomas verstaan in relatie 

                                                 
25
 Cf.: Schillebeeckx, De sacramentele heilseconomie - Theologische bezinning op S. Thomas' 

sacramentenleer in het licht van de traditie en van de hedendaagse sacramentsproblematiek, 8. En: E. 

Schillebeeckx, Op zoek naar de levende God (Utrecht - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt N.V., 1958), 18.  
26
 Cf.: ‘God openbaarde zich niet als een wezen dat ergens ver weg bestaat, maar als God van het heil, als 

mijn en onze God die zich persoonlijk inzet voor ons leven. In de theologie gaat het om de God-van-

verbond: “Deus qui sub ratione Deitatis est salus nostra”.’ (E. Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 
Theologische peilingen deel I (Bilthoven: H. Nelissen, 1964), 112.)) 
27
 Schillebeeckx, Christus, sacrament van de Godsontmoeting, 15. Cf.: Schillebeeckx, Openbaring en 

theologie, 75. Deze gedachte spreekt Schillebeeckx ook uit in zijn Op zoek naar de levende God en hij 
voegt hieraan toe: ‘Het heilshandelen van God bezit hierbij een volstrekte prioriteit op de menselijke 

geschiedenismakende vrijheid. Maar tegelijkertijd weet de goddelijke actieve transcendentie, die scheppend 

blijft tot in zijn heilshandelen, op een onafhankelijke wijze de menselijke geschiedenismakende vrijheid in 

te schakelen in zijn openbaringsbeleid. In haar eigenheid en aardse contingentie wordt aldus de door 

mensen gemaakte geschiedenis a.h.w. het materiaal waarin en tevens waardoor God zijn heilsbestel ten 

uitvoer legt.’ (Schillebeeckx, Op zoek naar de levende God, 10.) 
28
 Cf.: Schillebeeckx, Christus, sacrament van de Godsontmoeting, 17-46. 



9. E.C.F.A. Schillebeeckx: God, de promotor van het goede  

     

676

tot de patristiek en de Bijbel, oftewel binnen de continuïteit van de traditie van het 

apostolisch getuigenis. 

9.1.2 Thomas van Aquino: theologie is speculatief èn praktisch 

Reeds in 1945 tracht Schillebeeckx aan te tonen dat het verwijt van de ‘nieuwere theologie’ 

aan Thomas, dat hij gebroken zou hebben met de heilsgeoriënteerde patristische theologie 

door de theologie op aristotelische basis te grondvesten en daarmee te rationaliseren, ten 

diepste ongegrond is. Voor Thomas, aldus Schillebeeckx, vraagt het geloof zelf om 

bezinning en is de theologie niets anders dan een geloofswetenschap. Het object van de 

geloofsbezinning is God zelf die zich aan de mens openbaart als zijn bovennatuurlijke 

levensbestemming. In het geloof gaat het om de God van het heil, om ‘God-voor-ons’.
29
 

Alles wat God aan de mens openbaar maakt aan bovennatuurlijke kennis is daarom per 

definitie een heilswaarheid.  

De theologie heeft de taak om de heilswaarde van geloofswaarheden te verduidelijken en 

dat is precies wat Thomas heeft nagestreefd in een voortdurende dialoog met de patristiek 

en de Bijbel. Daarom kan men volgens Schillebeeckx Thomas niet verwijten dat hij met de 

patristiek zou hebben gebroken. Zijns inziens is er eerder bij Bonaventura en zeker bij 

Albertus de Grote sprake van een onoverbrugbare kloof tussen rationele wetenschap en 

theologie als heilswetenschap. Bij hen komt inderdaad het Christusmysterie centraal te 

staan, zoals de nieuwere theologie het graag ziet. Maar volgens Schillebeeckx is voor 

Thomas het Christusmysterie niet minder belangrijk. Samen met het mysterie van de Drie-

eenheid vormt het Christusmysterie de basis van het geloof. Schillebeeckx noemt Thomas’ 

theologie theocentrisch van aard met Christus als steunpunt: ‘Het gaat om het heil zelf: 

God, en het heilsmiddel: Christus.’
30
  

Het verschil tussen Thomas en Bonaventura, Albertus de Grote en de patres ligt daarom 

niet in het centraal stellen van het heil als zodanig, maar in de interpretatie van het heil. 
Voor Thomas komt het gelovig handelen slechts voort uit de bezinning op de God van het 

heil zelf. Het doel van de theologie is inderdaad praktisch en apostolisch, maar dit in 

extensie als gevolg van de contemplatie. Daarom is voor Thomas de theologie zowel 

praktisch als speculatief, maar valt de nadruk op het speculatieve, contemplatief-

dogmatische element en niet op het pragmatische en affectieve aspect. Waar Thomas het 

affectieve aspect afwijst binnen de kennisverwerving van het goddelijk mysterie, plaatst hij 

dit element echter in het geloofsleven zelf dat gebaseerd is op de door de Geest geschonken 

genadegaven. De goddelijke liefde (caritas) is de vervolmaking en de eindgestalte van het 

geloof.  

Schillebeeckx noemt het winst dat Thomas het affectieve en cognitieve geloofsinzicht 

scherp onderscheidt. Theologie is dan in de eerste plaats een wetenschappelijke 

geloofsbezinning en staat in die zin op enige afstand van het geloofsleven, terwijl zij 

tegelijkertijd daarmee innig is verbonden. Zo komt hij tot de volgende aansporing:  

 
‘Aanvaarden wij derhalve loyaal de technische wetenschappelijkheid in positief- en 

speculatief-theologische geloofsbezinning; moge zij mede geïnspireerd worden door de 

persoonlijke en collectief-kerkelijke geloofsbeleving, maar vermijden wij, meegevoerd door 

het huidig levensgetij, dat ze zou verwateren tot alleen maar gloedvolle vulgarisatie, die 

elders thuishoort, en dus niet bij de eigenlijk theologische opleiding van de katholieke 

clerus. Wie op technisch wetenschappelijke wijze de geloofssynthese, ook naar haar 

                                                 
29
 Cf.: ‘Deus qui sub ratione Deitatis est salus nostra.’ (Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 174.) 

30
 Ibid., 175. 
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heilswaarde, bestudeerd heeft, zal er des te rijkelijker voordeel uit trekken bij zijn 

apostolische activiteit, tenminste wanneer hij zich dan weet los te maken van het technisch 

wetenschappelijke.’31 

 

Schillebeeckx neemt in de jaren vijftig bewust positie in in de controverse tussen 

speculatieve theologie en wat men noemt ‘positieve’ of ‘nieuwe’ theologie. Zelf formuleert 

hij de tegenstelling uit zijn dagen als theologia of oikonomia? Anders geformuleerd: dient 

theologie abstract-metafysisch en theocentrisch te zijn dan wel concreet-historisch en 

christologisch?
32
 In zijn optiek is dit een valse tegenstelling. Indien de speculatieve 

theologie alle aandacht krijgt, wordt de band met de prediking en het leven van alledag 

doorbroken, terwijl een eenzijdige nadruk op het kerygma en de heilsgeschiedenis, waarbij 

het begrippelijke denken de wacht wordt aangezegd, evenmin tot een vruchtbare theologie 

kan leiden.
33
 

Met een beroep op Thomas meent hij dat beide perspectieven bijeen gehouden dienen te 

worden. Vanuit de schepping is het mogelijk om God als mysterie te affirmeren, terwijl zijn 

ware gelaat zichtbaar wordt in de genadevolle persoonsontmoeting. Vervolgens ontstaat 

door de menselijke affirmatie of negatie van de goddelijke genade heils- of 
onheilsgeschiedenis. De openbaring van de persoonlijke God heeft dus een heilshistorische 
structuur. Schillebeeckx stelt nadrukkelijk dat de scheppende God dezelfde is als de 

persoonlijke God, maar hij noemt de openbaring van de persoonlijke God de ‘innerlijke 

binnenkant’ van de schepping waardoor men God als mysterie leert belijden. Hieruit volgt:  

 
‘Terwijl dus God als Schepper bij definitie niet binnentreedt in de mensengeschiedenis, die 

Hij door interioriteit overstijgt, is Gods genade- en openbaringsactiviteit bij definitie wel 

een ingrijpen in de mensengeschiedenis, zodat God als Partner van en naast de mens een 

existentiële dialoog met zijn Godsvolk begint, waarin Hij zijn innerlijk leven aan ons 

prijsgeeft.’34  

 

In de historische persoon van Jezus komt de openbaring van Gods genadewil tot haar 

hoogtepunt. Openbaring is dus nooit een mededeling van kennis die het menselijk verstand 

geheel te boven gaat, maar er is altijd sprake van sacramentele openbaring in menselijke, 

historische gestalte. Dit blijkt bij uitstek in de persoon van Jezus Christus als Gods meest 

geconcentreerde en definitieve openbaringsgestalte, waarmee geheel de openbaring dan ook 

verbonden is. Schillebeeckx stelt: ‘Begenadiging, openbaring, vindt dus plaats in het kader 

van een tussenmenselijk verkeer. Dwz. menselijke contacten met de mens Jesus, historisch 

gesitueerde ontmoetingen, worden ontmoetingen met God, omdat God slechts in 

menselijkheid ons bedoelde te verlossen.’
35
 Deze visie op openbaring heeft Schillebeeckx 

uitvoerig uitgewerkt en onderbouwd in zijn De sacramentele heilseconomie, waarin hij het 

subjectieve belevingsaspect wil verbinden met het objectieve moment in de openbaring. 

Het volgende citaat uit zijn artikel De heilshistorische basis van de theologie, vat zijn 
positie goed samen:  

 

                                                 
31
 Ibid., 180-181. 

32
 Cf.: Ibid., 267, 269. Schillebeeckx behandelde deze vraag Theologia of Oikonomia? op een conferentie 

voor het Vlaams Werkgenootschap voor Theologie te Brussel in 1953 met als thematiek De heilshistorische 
basis van de theologie. 
33
 Cf.: Ibid., 268. Schillebeeckx spreekt hier van het gevaar dat theologie zonder gebruikmaking van de 

wijsbegeerte kan verwateren tot fideïsme of illuminisme.  
34
 Ibid., 271. 

35
 Ibid., 272. 
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‘De presentstelling in onze aardse, historische wereld van Gods eeuwig-actuele 

verlossingsdaad-in-menselijkheid kan dus slechts gebeuren onder sacramentele symbolen. 

De perenniteit van de mens Jesus, als enige Middelaar, “Christus gisteren, heden en in 

eeuwigheid”, heeft derhalve tot blijvend gevolg, dat ook na de sluiting van de openbaring 

het genadeleven heilshistorisch verloopt: de sacramentele, historisch gesitueerde 

ontmoeting met de levende Kyrios in de sacrale ruimte van de Kerk van Christus is dè 

ontmoeting met de God van ons heil. Over de hele lijn ontmoeten we de “ratio Deitatis”, 

dwz. God naar zijn binnenzijde, alleen in de mens Jesus, in de heilsgeschiedenis van de 

sacramentele heilseconomie, waarin God zelf op een verhulde wijze zich nochtans 

persoonlijk openbaart.’36  

 

Dat de godsopenbaring altijd historisch bemiddeld is, betekent ook dat de natuurlijke en 

bovennatuurlijke kennis van God altijd kennis per analogie is. Zuivere godskennis kan de 

mens niet verkrijgen. Daarom bestaat er geen tegenstelling tussen ‘theologia’ en 

‘oikonomia’, maar wordt de ‘theologia’ slechts gegeven in de sacramentele heilseconomie. 

Te midden van het debat of theologie vooral speculatief en theocentrisch van aard moet zijn 

dan wel heilshistorisch en christocentrisch, stelt Schillebeeckx enerzijds dat het eigenlijke 

object van de theologie God zelf is naar zijn innerlijk mysterie, anderzijds dat de weg naar 

de begrijpelijkheid van God de historisch gesitueerde heilseconomie is. Oftewel: het 

Christus-mysterie. Voor de theologie betekent dit dan ook dat het methodisch uitgangspunt 

gezocht dient te worden in de heilshistorie en niet primair in de scheppingswereld en de 

filosofie. Schillbeeckx stelt dat de schepping als moment en substraat van de heilsorde in de 

heilsgeschiedenis besloten ligt:
37
  

 

‘Wij concluderen dan ook, dat de theologie wezenlijk christologisch is wat haar methode 

betreft, dwz. zij heeft een heilshistorische basis, maar zij is naar haar eigenlijke object 

theocentrisch-trinitarisch: een bezinning op God die ons aanspreekt in een “oikonomia” of 

heilsbestel en wiens spreken we slechts in die heilsgeschiedenis beluisteren. M.a.w. de weg 

die leidt naar Gods innerlijke mysterie is het Christusmysterie, de heilsgeschiedenis: ingezet 

in de geschiedenis van het mensdom, scherper aangezet in het oude Verbond, voltooid in de 

historische Christus en door ons sacramenteel en kerygmatisch ontmoet in en door het 

mysterie van de Kerk. De heilseconomie moet dan ook de voortdurende voedingsbodem 

van de theologie blijven.’38 

 

Dat er begrippelijke kennis van God mogelijk is, ligt besloten in het mysterie van de 

incarnatie. Jezus beleeft in zijn menselijk zelfbewustzijn de goddelijke kennis en 

communiceert deze in begrippen, beelden en woorden die hij ontleent aan de aardse 

werkelijkheid. De gelovige mens heeft deze begrippen, die verwijzen naar het goddelijke 

mysterie, nodig. Deze begrippelijkheid bewaart het mysterie juist als mysterie, zonder het te 

rationaliseren en te conceptualiseren. Kerygmatische of heilshistorische theologie kan 

volgens Schillebeeckx dan ook nooit een anti-speculatieve houding rechtvaardigen. Het 

gaat om het credibile ut intelligibile: het geloof vrààgt om bezinning en in die zin is elke 

gelovige in aanzet theoloog.
39
 Anders gezegd: geloven is instemmend nadenken, credere 

                                                 
36
 Ibid., 272. 

37
 Cf.: Ibid., 274-275. 

38
 Ibid., 276. 

39
 Cf.: ‘Het gaat om hetzelfde mysterie, metafysisch bereikt in en door de scheppingswereld, theologisch 

bereikt in en door de heilseconomie. Beide Godsinzichten vullen elkaar aan en belichten elkaar wederzijds. 

De existentiële eenheid van scheppings- en heilsorde is daarom de grondslag voor het aanwenden van de 

wijsbegeerte in de theologie. In die zin is Pascals onderscheid tussen de “God der wijsgeren” en de “God 

van de heilsgeschiedenis” onjuist.’ (Ibid., 280.)  
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est cum assentione cogitare en de basis voor de theologie ligt dan ook besloten in het fides 
quaerens intellectum.

40
 De vooronderstelling die hierbij van belang is, is dat het 

heilsmysterie voor de mens in enige mate kenbaar en begrijpelijk moet zijn, wil het de 

mens werkelijk tot heil strekken, waarmee tevens gezegd is, dat de theologie een 

hermeneutisch karakter heeft. Gods openbaringswerkelijkheid drukt zich dan ook concreet 

uit in de heilsgeschiedenis. Het oneindige ontsluit zich in het eindige en wel zo, dat het 

eindige niet teniet gedaan wordt. In deze vooronderstelling ligt de kerngedachte van 

Schillebeeckx’ theologie vervat ten aanzien van de relatie tussen God en mens. 

9.1.3 De ervaring van Gods afwezigheid in een geseculariseerde wereld 

Schillebeeckx beseft terdege dat het niet vanzelfsprekend is om de werkelijkheid te 

beschouwen sub ratione Deitatis, net zomin als het vanzelfsprekend is om de geschiedenis 

te duiden als heils- en onheilsgeschiedenis. Zijn inaugurele rede Op zoek naar de levende 
God (1958) geeft opnieuw zijn zoektocht weer om de transcendente werkelijkheid van God 

en de existentiële werkelijkheidsbeleving samen te denken. Het uitgangspunt voor deze 

rede is de in zijn dagen zeer actuele ervaring van Gods afwezigheid in de menselijke 

existentie. De moderne ontwikkelingen op het gebied van techniek en wetenschap hebben 

mede geleid tot een zekere secularisering van de Godsbeleving: de mens heeft in deze 

wereld God strikt genomen niet nodig. God lijkt dan ook afwezig te zijn in de 

geschiedenis.
41
 Toch leeft er bij de moderne mens ook het besef dat hij zijn leven niet 

vanuit dit leven zelf kan verklaren.  

Deze ambivalentie in de menselijke ervaring van zijn bestaan is voor Schillebeeckx geen 

reden om zijn theocentrische beschouwing van de geschiedenis te laten varen. Integendeel. 

De existentiële ervaring van Gods afwezigheid tezamen met de ervaring van de 

onmogelijkheid om als mens het eigen bestaan te funderen, kan tot de bewustwording 

leiden dat de ongrijpbare achtergrond van de werkelijkheid besloten ligt in een goddelijk 
geschonken vrijheid. Slechts indien de mens tot persoonlijke affirmatie van de 

godsopenbaring komt, gaat hij de geschiedenis zien vanuit de optiek van godsdienst of 

godloochening en van heils- en onheilsgeschiedenis. De kern van Schillebeeckx’ 

geschiedenisbegrip ligt dan ook besloten in de ervaring van deze door God geschonken 

menselijke vrijheid van waaruit elk menselijk handelen te verstaan is als een affirmatie of 

ontkenning van het goddelijke heilsaanbod, waardoor de profane geschiedenis als heils- of 

onheilsgeschiedenis wordt geïnterpreteerd. Schillebeeckx merkt hierbij echter op: ‘Het 

heilshandelen van God bezit hierbij een volstrekte prioriteit op de menselijke 

geschiedenismakende vrijheid. … In haar eigenheid en aardse contingentie wordt aldus de 

door mensen gemaakte geschiedenis a.h.w. het materiaal waarin en tevens waardoor God 

                                                 
40
 Cf.: Ibid., 76-77. ‘Vanwege de innerlijke aard van de geloofsakt als gelovige instemming met een 

mysterie, behelst deze geloofsdaad een moment van rust en van onrust, zo zelfs dat Augustinus en Thomas 

de geloofsakt bepalen als een synthese van rotsvaste instemming en intellectuele bezinning: “credere est 
cum assentione cogitare”, geloven is instemmend nadenken.’ (Dit onder verwijzing naar Thomas’ Summa 
Theologiae II-II, q. 2, a.1 en De veritate q. 14, a. 1.) 
41
 Schillebeeckx zegt: ‘De mens kan God dan ook alleen bereiken als diegene die afwezig is op het appel 

van de schepselenrei. Zijn transcendente zingeving aan de geschiedenis is vanwege haar overstijging een 

zingeving die aan elk besef van menselijke finaliteit en doelmatigheid ontgaat; ja zij verschijnt ons als 

gemis aan zin in de menselijke betekenis van het woord, zo zelfs dat de geschiedenis een bont geheel wordt 

van smakeloze onzin en schrijnend wee. God heeft dan ook alle schijn tegen zich. Tegenover onze 

menselijke inzichten kan Hij zijn wereldbeleid niet verantwoorden.’ (Schillebeeckx, Op zoek naar de 
levende God, 6.) 
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zijn heilsbestel ten uitvoer legt.’
42
 Het verstaan van de geschiedenis als heils- of 

onheilsgeschiedenis berust dus op de interpretatie van de geschiedenis als mogelijkheid tot 

ontmoeting van God.  

Op zichzelf genomen is de secularisering en laïcisering van tal van waarden en normen die 

voorheen door de kerk werden uitgedragen, positief te waarderen als uiting van menselijke 

verantwoordelijkheid, aldus Schillebeeckx. Hij maakt echter een onderscheid tussen de 

supplerende functies van de kerk en de ware godsdienstzin. In de huidige wereld zijn vele 

van deze zogenaamde supplerende functies door de opkomst van de techniek en de 

wetenschap geheel geïntegreerd in het algemene menselijke bewustzijn. Dat de christelijke 

caritas is opgegaan in een universeel streven naar sociale gerechtigheid, noemt hij een 

teken van de verlossingsgenade. Zo wordt duidelijk dat de godsdienst in principe de aardse 

behoeften overstijgt en dat God inderdaad een nutteloze hypothese is voor wat betreft de 

binnenwereldlijke levensordening. De ervaring van Gods afwezigheid biedt echter de 

mogelijkheid tot een meer zuivere ontmoeting met God. Schillebeeckx stelt: ‘Zolang wij 

God als een ob-ject willen grijpen en bemachtigen, stoten wij telkens op deze eindige 

wereld, nooit op God.’
43
  

De ervaring van Gods afwezigheid, in relatie tot de geschokte levenservaring van de mens, 

doet de mens uitstaan naar de ontmoeting met God zelf. De ware godsdienst bestaat dan 

ook in de persoonsgemeenschap met God doordat de mens zijn vrijheid benut om zich 

volledig over te geven aan Gods genade. Dan ontstaat er een zekere wederkerigheid in de 

persoonlijke ontmoeting en ervaart de mens de aanwezigheid van God. In deze persoonlijke 

ontmoetingen raakt het transcendente aan deze werkelijkheid: ‘De wereld van de natuur en 

van de geschiedenis waarin de religieuze mens leeft wordt een gespreksmoment in de 

dialogiserende Godsontmoeting; zij wordt het thema van goddelijke opdrachten aan de 

mens en tevens de zichtbare vormgeving van Gods antwoord op menselijke gebeden.’
44
  

Deze dialoog tussen God en mens is in volmaakte zin gevoerd tussen de mens Jezus en zijn 

Vader, waardoor Jezus volgens Schillebeeckx het referentiepunt van alle openbaring en 

aanwezigheid van God is geworden en daarmee tegelijkertijd ook van alle godsdienstigheid 

of wederkerigheid van de Godsaanwezigheid.
45
 Juist de moderne wereld maakt steeds weer 

duidelijk dat God niet tot deze werkelijkheid behoort, maar haar transcendeert. De 

emancipatie van het menselijk levensbesef leidt zo tot een zuiverder verstaan van wat 

godsdienstigheid werkelijk is: overgave aan de genade van de levende God die de mens wil 

opnemen in een wederkerige persoonsgemeenschap. Tegelijkertijd is voor Schillebeeckx in 

de geloofsafval en de sterke opmars van het atheïsme van de moderne tijd de noodzaak 

gelegen tot wat hij noemt ‘autonoom wijsgerig denken’. De dialoog met deze ‘godsdienst-

zonder-God’ vraagt om de verdiscontering van het binnenwereldlijke denken in de reflectie 

op het heilsmysterie. Kerk en theologie kunnen en mogen zich niet opsluiten in de interne 

en oecumenische dialoog, maar dienen zich diepgaand te bezinnen op de praeambula fidei: 
‘d.w.z. op de menselijke persoon als constitutieve en tevens machteloze vraag naar 

godsdienstigheid’.
46
 Volgens Schillebeeckx kan het wezen van de mens niet worden herleid 

tot louter het binnenwereldlijke, maar is er sprake van een theïstisch moment in de mens 

                                                 
42
 Ibid., 10. Cf.: Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 75.  

43
 E. Schillebeeckx, Op zoek naar de levende God (Utrecht - Nijmegen: Dekker & Van de Vegt N.V., 

1958), 6. 
44
 Ibid., 9. Cf.: ‘De door de natuur en de mensen eigenwettelijk gemaakte geschiedenis wordt, vanuit een 

dieper perspectief bekeken, door de levende God aan de mens aangeboden ter actieve en religieus-

scheppende zingeving.’ (Schillebeeckx, Op zoek naar de levende God, 11.)  
45
 Cf.: Schillebeeckx, Op zoek naar de levende God, 13. 

46
 Ibid., 16. 
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zelf waardoor de mens tenminste impliciet uitstaat naar dat wat deze wereld overstijgt. 

Zonder deze vooronderstelling is werkelijke godsdienstigheid ondenkbaar: 

 
‘Binnen de ene akt van godsdienstige gerichtheid op de levende God is er derhalve een uit 

menselijke krachten erkenbaar theïstisch moment aanwezig dat de mens vanuit zijn 

binnenwereldlijk bestaan de vraag naar godsdienstigheid doet stellen, en wel zo dat bij het 

uitvallen van deze constitutieve Godsnood het christelijk geloof zelf in het gedrang zou 

komen. Indien er dan in onze religieuze christelijke gerichtheid op de levende God een 

autonoom moment aanwezig is dat nog niet geloof is maar zijn natuurlijke bodem, nl. de al 

of niet uitdrukkelijke bewuste relatie tot de transcendente Godswerkelijkheid – relatie op 

basis waarvan God in zijn genadigheid de godsdienstige intersubjectiviteit aanlegt – is het 

duidelijk dat het denken vanuit de openbaring als mogelijkheid van zijn bestaan tevens een 

seculair denken moet insluiten: een denken nl. dat vanuit de immanentie van deze wereld 

het perspectief opent op de transcendente God en juist daarom het menselijk leven reeds 

stelt onder het teken van de overgave aan het mysterie, of dit mysterie zich al dan niet 

openbaart en indien ja, hoe het zich dan ook moge openbaren. In deze zin is de mens een 

wezen dat op de uitkijk staat naar de komende God. Zonder deze persoonlijk gevestigde 

grondslag, die in onze menselijke ervaring slechts de doorbraak is van Gods 

scheppingsdaad, wordt de pointe van de christelijke geloofsdaad afgestompt tot louter 

fideïsme en de deur geopend voor de religieuze romantiek.’47 

 

In dit citaat ligt een constante besloten van heel Schillebeeckx’ theologiseren als 

geloofsverantwoording. Positieve en speculatieve theologie zijn beide noodzakelijk om tot 

een ontmoeting te kunnen komen met de levende God. Het uitgangspunt voor deze 

ontmoeting is de heilsgeschiedenis, want dit is de plaats waar God zich openbaart, zoals hij 

in maximale zin in de mens Jezus Christus heeft gedaan. Het gaat om de ratio Deitatis, 
maar om tot dit mysterie door te dringen dient zowel de positieve als de speculatieve 

theologie steeds de vraag te stellen naar het levende heilsbewustzijn van het volk Israël, van 

Jezus Christus en van de Kerk zoals dit in de Bijbel en kerkelijke traditie tot uitdrukking is 

gekomen. Het werkterrein van ‘levensechte theologie’ is het geleefde en levende leven van 

de mensheid in dialoog met de levende God. De heilsgeschiedenis met de incarnatie als 

haar culminatiepunt biedt het uitzicht op het binnen-trinitarische Godsmysterie. Daarmee is 

de samenhang van positieve en speculatieve theologie gegeven en is tevens verduidelijkt 

waarom juist een tijdperk dat geconfronteerd wordt met de grote vraag van het atheïsme 

niet zonder speculatieve theologie kan, terwijl de verschillende ideologieën duidelijk maken 

dat men de heilsgeschiedenis nooit los van de schepping kan denken. Op het belang van het 

scheppingsgeloof binnen Schillebeeckx’ theologie, zal later nader worden ingegaan. 

9.1.4 Herijking van de ‘conclusietheologie’ 

In Wat is theologie? (1958) verwoordt Schillebeeck zijn gedachten over de eenheid binnen 

de theologie als volgt: ‘Tenslotte geloven wij binnen de Kerk in het Christusmysterie als 

Godsopenbaring: dwz. in het christelijke heilshistorisch bestel waarin het bovenhistorisch 

trinitarisch heilsmysterie zich voor en aan ons realiseert. Deze structuur van de openbaring 

zal dan ook heel de methodiek van de theologie bepalen.’
48
 Maar Schillebeeckx’ definitie 

van theologie als ‘christelijk geloof in menselijke bezinning’, impliceert voor hem 

tegelijkertijd dat theologie een formele wetenschap is die weliswaar aan het geloof 

ontspruit, maar daarmee niet devotioneel kan worden. Volgens hem is dit de wijze waarop 

                                                 
47
 Ibid., 17-18. 

48
 Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 76. 
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Thomas theologiseerde, hoewel Thomas zelf overigens meestal niet sprak van ‘theologie’ 

maar van sacra doctrina.  
Pas nà Thomas is volgens Schillebeeckx de huidige scheiding tussen positieve en negatieve 

theologie ontstaan, terwijl de speculatieve theologie zich steeds meer verengde tot een 

scientia conclusionum naar aristotelische methode. Schillbeeckx wil de theologie weer als 

geheel opvatten en betreurt daarom de historisch ontstane splitsingen tussen scholastieke, 

mystieke, positieve en apologetische theologie. Volgens hem zocht Thomas net als de 

kerkvaders naar de innerlijke samenhang van de verschillende geloofsmysteries. Wanneer 

Thomas spreekt van de conclusiones fidei, dan gaat het om geloofswaarheden die een 

dieper inzicht geven in verbondenheid met andere geloofswaarheden. Gods ene 

heilswaarheid manifesteert zich in de heilsgeschiedenis en aan de mens in delen die echter 

onderling een organisch verband vormen. Bepaalde geloofswaarheden gelden dan als de 

gewrichten (articuli fidei) die het geheel bijeen houden. Vanuit deze principia zoekt de 

speculatieve theologie naar verduidelijking van het geloof en zo komt zij tot bepaalde 

conclusies. Hoewel ook bij Thomas bepaalde geloofswaarheden zich vervolgens tot zekere 

theologoumena of ‘strikt theologische besluiten’ hebben ontwikkeld, liggen dergelijke 

besluiten volgens Schillebeeckx toch meer aan de periferie van zijn theologische 

doordenking.
49
 Hij stelt: ‘Wanneer Thomas dus de theologie een “habitus conclusionum ex 

principiis” noemt, mogen wij hierbij twee dingen niet vergeten: vooreerst dat hij de 

theologie slechts naar één functie wil bepalen en, ten tweede, dat hij juist deze discursieve 

functie ziet als een verheldering van het onderling verband van de geloofswaarheden.’
50
  

Schillebeeckx stelt, dat de betekenis die men tegenwoordig aan de conclusio theologica 
toekent, pas na Thomas in de 14

e
 eeuw opkomt. Binnen dit denken wordt ieder theologisch 

besluit afgeleid uit een geloofspremisse en een rationele premisse. De ontwikkeling van dit 

discursieve denken zet zich door totdat in de 17
e
 eeuw de theologische conclusie het 

eigenlijke object van de theologie wordt. Volgens Schillebeeckx heeft dus niet Thomas met 

de patristieke theologie gebroken, maar hebben veeleer theologen als F. Suárez en Joannes 

à S. Thoma de breuk met de patristiek en de hoogscholastiek ingezet. Schillebeeckx 

oordeelt:  

 
‘Hiermee is de oude grondvisie van de speculatieve theologie, die als voornaamste opdracht 

heeft de geloofssynthese wetenschappelijk te formuleren, volkomen op de achtergrond 

geraakt. De theologie is t.o.v. het geloof centrifugaal geworden: in haar denken heeft zij 

zich buiten het geloof geplaatst, i.p.v. er binnen, of beter nog i.p.v. het geloof zelf te 

dènken. … Hetgeen volgens de patristiek en de hoogscholastiek niet meer dan de periferie 

van de theologie was, wordt hier verheven tot de eigenlijke activiteit van de theologische 

wetenschap.’51  

 

Schillebeeckx wil deze omkering van de theologie weer tenietdoen door ‘het geloof zelf te 

denken’ en het geheel van de geloofswaarheid te zoeken. Met deze analyse treft hij de 

neothomistische theologie in het hart, zonder echter over te gaan tot het ‘kamp’ van de 

                                                 
49
 Cf.: Ibid., 99-101. Schillebeeckx zegt onder verwijzing naar Summa Theologica II-II, q.1, a.6 o.a.: ‘Heel 

de “conclusio theologica” in historisch-thomistische zin hangt smaen met de thomistische leer over het 

“articulus fidei”: “credibilia fidei christianae dicuntur per articulos distingui, in quantum ut partes 

dividuntur, habentes aliquam coaptationem ad invicem”. … Zo vormt volgens Thomas de 

openbaringsinhoud een geheel van onderling verbonden geloofswaarheden, welker synthese in het 

menselijk geloofsvlak de weerkaatsing is van de enkelvoudige heilswaarheid zoals die bestaat in de 

“wetenschap van God en van de heiligen”.’ (Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 100.) 
50
 Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 101. 

51
 Ibid., 102. 
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positieve theologie.
52
 Met een beroep op Thomas zelf meent hij dat speculatieve theologie 

weer tegelijkertijd positieve theologie heeft te zijn, zodat haar oordelen de 

geloofswerkelijkheid raken.
53
 Volgens hem heeft het geloofsmysterie voortdurend de 

neiging om zich te incarneren in het menselijke denken, maar verzet het zich tegelijkertijd 

tegen elke vorm van rationalisatie. De theologie moet zich een weg vinden tussen incarnatie 

en desincarnatie, institutionalisering en zuiver evangelisme, transcendentie en 

humanisering, om zo te groeien naar de eenheid in het geloof. Indien de theologie streeft 

naar een dergelijke integrale geloofssynthese, zal zij tegelijkertijd de meest actuele 

theologie zijn en het meest adequaat een antwoord kunnen geven op de vragen van de 

moderne tijd. De noodzaak hiertoe is zijns inziens zeer groot, zoals hij uiteenzet in zijn 

artikel God op de helling (1959). 

Schillebeeckx suggereert in deze publicatie dat de gelovigen door hun misvormde 

Godsbeelden en inconsequente levenshouding het atheïsme in zekere zin zelf hebben 

opgewekt. In dit opzicht is de opkomst van het atheïsme te beschouwen als een genadekans 

om het geloof van deze onzuiverheden te ontdoen. Het beeld dat God in de geschiedenis 

ingrijpt om de mens voor allerlei tegenslag te behoeden, wordt door de opkomst van de 

wetenschap en technologie telkens weer kapotgeslagen. De kerk moet niet proberen dit 

beeld te repareren door een conservatieve en restauratieve theologie voor te schrijven. Met 

klem stelt Schillebeeckx dat de geschiedenismakende vrijheid van de mens de openbaring 

is van het goddelijke handelen. De openbaring poneert daarmee de opdracht aan de mens 

om deze vrijheid verantwoord te benutten. Dat God door de wetenschappelijke vooruitgang 

steeds meer op de helling komt te staan, is dus maar ten dele waar. De wetenschap leert de 

mens om afscheid te nemen van een eindige God die steeds weer een ‘niet-God’ blijkt te 

zijn. In de leegte die daarmee ontstaat, ligt vanuit het besef dat de wereld en de mens reeds 

in God is, de ruimte besloten voor de ware Godsontmoeting. Christelijke secularisatie leert 

de mens om God niet langer te zoeken waar hij niet is. Deze ontgoddelijking van de wereld 

is een bevrijding:  
 

‘Wanneer wij God in alles kunnen kwijtraken, betekent dit evenzeer dat wij Hem ook in 

alles kunnen vinden! De weg naar God loopt dwars door ons gewone dagelijkse leven en 

werken heen. Onze duisternis, de kille duisternis van onze menselijke eenzaamheid in een 

wereld waaraan wijzelf – niemand anders – in vrijheid een zin moeten geven, is niets anders 

dan Gods aanwezigheid in stille werkzaamheid.’54  

                                                 
52
 Schillebeeckx verwoordt zijn kritiek op de conclusietheologie die zich grotendeels baseert op Denzinger 

vanuit een formeel beroep op het leergezag en een meer absoluut transcendentiebesef als volgt: ‘Duidelijk 

maken dat juist het ‘van boven’ zich manifesteert in een zeer menselijk ervarings- en interpretatieproces, 

lijkt me een betere initiatie in de gelovige aanvaarding dat dit alles onder de leiding van Gods Geest staat 

dan “Denzinger-theologie”.’ (E. Schillebeeckx, Tussentijds verhaal over twee Jezus boeken (Bloemendaal: 

H. Nelissen B.V., 1978), 48.) 
53
 Het omgekeerde is echter ook waar: ‘Theologie bedrijven aan de hand van Thomas betekent echter 

“suntheologein”, dwz. samen met Thomas worstelen om de openbaringswerkelijkheid zelf. Juist hierom is 

elke echte positieve theologie tevens speculatieve theologie.’ (Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 
106.) 
54
 E. Schillebeeckx, God en mens, Theologische peilingen deel II (Bilthoven: H. Nelissen, 1965), 15. Cf.: 

‘Op grond van het nieuwe Godsbegrip, dat in de lijnen van het oude en nieuwe testament de gelovige 

wederom ten volle betrekt in de wereld waarin hier en nu menselijke geschiedenis zich voltrekt en waarin 

de christelijke bevrijde vrijheid menselijk onheil moet ombuigen tot heil, kan men nu inderdaad gaan 

spreken van een totale secularisering, maar dan in een theologische betekenis. Bedoeld wordt dan niet die 

pseudo-christelijke betekenis welke de realiteit van God schrapt, weglaat of in elk geval niet ter sprake 

brengt. Het gaat om een secularisatie in theologische zin, d.w.z. een houding die de aanwezigheid van God 

in onze mensengeschiedenis erkent en meehelpt om voor allen een toekomst van heil tot stand te brengen 
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Tegenover alle ervaringen van zinloosheid stelt Schillebeeckx, dat het leven van Jezus laat 

zien dat de dialoog met de wereld pas zingevend wordt vanuit de dialoog met God. De 

wereld is door God aan de mens toevertrouwd en de verantwoordelijkheid voor de wereld 

dient dan ook geïntegreerd te zijn in het godsdienstige, theologale, leven. Schillebeeckx 

benadrukt vanuit dit perspectief de plaats van de leek binnen de Kerk. Zeker in de 

seculariserende wereld is volgens hem het charisma van de leke-heiligheid nodig, dat zich 

uit in ware humaniteit en verantwoordelijkheid voor de wereld. Ook hier legt hij weer de 

verbinding tussen ‘heiligheid’ en ‘de wereld’ en tussen ‘het geopenbaarde heil’ en ‘de 

schepping’: ‘Zulke heiligen heeft onze wereld nodig. Heiligen die het scheppingsdogma 

concreet realiseren en de ordening van de wereld niet overlaten in de handen van het 

ongeloof, van de alleen-maar-profane, atheïstische mensheid.’
55
  

Werkelijke godsdienstigheid omvat de dienst aan de wereld en de mensheid en wordt 

gedragen door de diepe innerlijke ervaring van de gratuïteit, het genade-karakter van deze 

wereldtaak. Volgens Schillebeeckx ligt het hart van de dominicaanse spiritualiteit besloten 

in het volgende besef: ‘De wereld is van God en in hem leven wij en zijn wij’.
56
 De ware 

dienst aan God verdort als men moet leven vanuit conclusies en het menselijk handelen 

volledig genormeerd wordt door de kerkelijke hiërarchie. Schillebeeckx’ pleidooi voor 

menselijke vrijheid en humaniteit op grond van het scheppingsgeloof staat kritisch 

tegenover het atheïstische humanisme, maar ten diepste vooral tegenover de 

conclusietheologie en de strikte handhaving van het kerkelijk leergezag; juist ook omdat het 

antimodernistisch beleid van Rome het atheïsme in zekere zin heeft opgeroepen.  

In zijn artikel Openbaring, schriftuur, traditie en leergezag werkt Schillebeeckx de 

hierboven genoemde vierdeling van sacramentele heilsbemiddeling uit: 1.) een publieke of 

anonieme, onvoltooide openbaring in héél de mensengeschiedenis, die 2.) haar 

verbijzondering krijgt in de heilsgeschiedenis die God met het volk Israël schept en die 3.) 

uitloopt op de openbaring in Jezus Christus waarna 4.) de Kerk door het werk van de Geest 

tot een licht voor de volkeren wordt. Hij benadrukt sterk de universaliteit van Gods heilswil 

en het dialogiserende karakter van de heilsbemiddeling. Het is volgens hem kenmerkend 

voor de heilsgeschiedenis van Israël dat Gods Woord weerklinkt in het spreken van de 

profeten. In het heilsbewustzijn dat dit spreken genereert, wordt Gods handelen in de 

werkelijkheid zichtbaar. De openbaring bestaat dus niet uit een eenzijdig spreken van God, 

maar krijgt gestalte in het dialogisch handelen van God en Israël tezamen. 

Heilsgeschiedenis is een geïnterpreteerde geschiedenis onder goddelijke garantie die 

vervolgens haar neerslag krijgt in levende tradities en geschriften, zo stelt Schillebeeckx.
57
 

Op definitieve wijze wordt de geschiedenis tot heilsgeschiedenis in het leven van Jezus 

Christus, dat te typeren is als een volmaakte dialoog tussen Jezus en zijn Vader. Jezus 

                                                                                                                            
uit zorg voor de medemens. Het is een houding waarin wij, God erkennend in de mens Jesus, Hem ook 

erkennen in de medemensen, die een appèl zijn tot liefde welke rechtvaardigheid zoekt voor allen. Ons 

Godsgeloof gaat dan ‘wereldlijk’ worden, d.i. de gestalte aannemen van een mensenliefde die in verzet 

komt tegen de onheilsgeschiedenis en die deze, de concrete realiteit waarin wij staan, wil omvormen tot een 

geschiedenis van het heil voor allen. God verdwijnt aldus niet, Hij gaat juist héél ons aardse leven 

doordringen.’ (E. Schillebeeckx, 'Het nieuwe Godsbeeld, secularisatie en politiek,' Tijdschrift voor 
Theologie 8e jaargang (1968), 56-57.) 
55
 Schillebeeckx, God en mens, 18. 

56
 Cf.: Handelingen 17, 28. Op meerdere plaatsen in zijn werk verwijst Schillebeeckx naar deze tekst. Zie 

bijvoorbeeld: Ibid., 14. 
57
 Cf.: E. Schillebeeckx, Openbaring en theologie, Theologische peilingen deel I (Bilthoven: H. Nelissen, 

1964), 13-26. 
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Christus is daarom het centrum en het doel (telos) van de gehele openbaring.
58
 Maar ook 

zijn leven, getuigenis, dood en opstanding worden pas heilsgeschiedenis op het moment dat 

ze als zodanig beleefd en geïnterpreteerd worden. Vandaar dat het getuigenis van het Oude 

en Nieuwe Testament een wezenlijk bestanddeel vormt van de Godsopenbaring in de mens 

Jezus.  

Volgens Schillebeeckx is met de apostolische tijd de heilsopenbaring afgesloten in de zin 

dat de mensengeschiedenis haar definitieve duiding heeft gekregen. Tegelijkertijd is Jezus 

de ‘eersteling’ en vangt met zijn hemelvaart een nieuwe fase binnen de heilsgeschiedenis 

aan. Van deze geschiedenis geldt: ‘Wij kunnen over de geschiedenis geen ander oordeel 

meer verwachten dan het oordeel dat door de dood en verrijzenis van Christus daarover is 

geveld, zoals de Schriftuur ons dit verkondigt.’
59
 Samen met de Bijbelse tijd vormt deze 

fase in de heilsgeschiedenis het medium van de Godsopenbaring tot op de dag van vandaag. 

Woord en werkelijkheid zijn dus voortdurend op elkaar betrokken, zowel in de Bijbelse als 

in de huidige tijd. Schillebeeckx stelt:  

 
‘Binnen de overal werkzame heilswil van God krijgen de wereld als schepping en de wereld 

als menselijke geschiedenis en ontmoeting een betekenis die zij in en uit zichzelf niet 

hebben: zij verschijnen ons nl. als een – zij het nog zwakke – vertaling van Gods innerlijk 

genadevol aanspreken, tevens als een medium waarin en waardoor de mens uitdrukkelijker 

attent wordt gemaakt op deze innerlijke uitnodiging van de genade, en tenslotte als een 

ruimte waarin hij zijn – weigerend of aanvaardend – levensantwoord op dit goddelijk appèl 

geeft.’60  

 

Op deze wijze tracht Schillebeeckx de traditionele leer van de twee bronnen van Schrift en 

traditie opnieuw te doordenken door de geschiedenis als het medium te zien van de 

dialogische ontmoeting tussen God en mens. Veel van zijn gedachten komen overeen met 

de uiteindelijk in 1965 vastgestelde dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring 

Dei verbum. Schillebeeckx zoekt de grenzen van het binnenkerkelijke neo-thomisme steeds 

meer te overstijgen. Zijn visie op de samenhang tussen openbaring, schepping en 

geschiedenis, brengen hem meer en meer tot een doordenking van Gods universele heilswil 

welke volgens hem nooit tot de muren van de Kerk beperkt kan worden.  

9.1.5 Geschiedenis als uitdrukking van Gods algemene heilsaanbod 

Doordat Schillebeeckx’ geschiedenisbegrip gedragen wordt door de opvatting dat God de 

Schepper het heil van zijn schepping zoekt en dat de geschiedenis berust op de aan de mens 

geschonken vrijheid om dit heilsaanbod al dan niet te aanvaarden, weerspreekt 

Schillebeeckx elke exclusivistische visie op de heilsopenbaring. Dit doet hij in latere 

publicaties steeds explicieter. De bijzondere openbaringsgeschiedenissen van Israël en 

Jezus van Nazareth plaatst Schillebeeckx nadrukkelijk in het bredere verband van de 

algehele geschiedenis, die overal waar het goede wordt gepromoot en het kwade wordt 

bestreden uitdrukking wordt van Gods wezen. De meer lineaire en progressieve benadering 

                                                 
58
 Schillebeeckx, Op zoek naar de levende God, 12.  

59
 Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 19. Cf.: ‘In deze eindgeschiedenis van de mens Jezus, die 

slechts de aanvang is van een nieuwe heilsgeschiedenis vanuit het hemels Christusmysterie, is de zin zelf 

van het heilsbestel historisch gerealiseerd. In het leven van deze Mens vinden wij het alpha en het omega 

van de Godsopenbaring en van alle godsdienstigheid: in menselijke, zichtbare verschijningsvormen 

beleefde Christus in en aan deze wereld zijn kindschap Gods’. (Schillebeeckx, Op zoek naar de levende 
God, 13.) 
60
 Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 14. 
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van de heilsgeschiedenis, waarbij de religieuze heidenen de voorbereiding vormen voor de 

openbaring in Israël en Israël de voorgeschiedenis is voor de openbaring in Jezus, lijkt nu 

verruimd te zijn tot een synthese binnen een concentrisch model. Schillebeeckx meent 

vanuit het scheppingsgeloof steeds meer recht te moeten doen aan de algemeen menselijke 

ervaringen van contingentie en van zin en onzin van het leven. 

Systematisch gezien legt Schillebeeckx daarom een grotere nadruk op de zogenaamde 

praeambula fidei en in methodisch opzicht krijgt de doordenking van de theologische 

hermeneutiek een steeds belangrijker plaats binnen zijn theologiseren. De geschiedenis is 

niet zozeer een verzameling feiten, maar een gebeuren. De feiten als zodanig worden 
geschiedenis door een eerste interpretatie van algemene menselijke zingeving. Religieuze 

ervaringen zijn vervolgens interpretaties op een tweede zinniveau welke dus nooit los 

kunnen staan van een reeds als menselijk zinvol ervaren geschiedenis. Binnen de religieuze 

interpretatie worden profane gebeurtenissen verwijzingen naar Gods handelen.
61
  

In de mogelijkheid dat de geschiedenis verwijzing kan worden van het handelen van God, 

ligt de sacramentele structuur van de geschiedenis besloten. Hoewel slechts gelovigen in 

het alledaagse gebeuren het gelaat van God zullen herkennen, biedt de profane geschiedenis 

evenwel de mogelijkheid voor een gemeenschappelijke taal voor gelovigen en niet-

gelovigen. Deze taal kan op het tweede zinniveau getransformeerd worden tot religieuze 

taal. Ook op dit niveau zijn woord en werkelijkheid direct op elkaar betrokken: ‘De 

religieuze taal met haar eigen spiritualiteit haalt haar materiaal uit onze menselijke 

contingentie-ervaring als mogelijke (nooit dwingende) ‘ontsluiting’ van niettemin 

ervaarbare diepere dimensies.’
62
  

Volgens Schillebeeckx is openbaring dus altijd historisch bemiddeld. En juist omdat de 

Godsopenbaring zich altijd voltrekt in een ervaringsproces van mensen in de geschiedenis, 

kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen een ‘objectieve’ en een ‘subjectieve’ 

openbaring. Openbaring als ‘kwetsbaar historisch verschijnsel’ is nooit een ‘absoluut 

bezit’.
63
 Deze visie op de verhouding tussen geschiedenis en openbaring kent uiteraard de 

nodige implicaties voor de wijze waarop Schillebeeckx omgaat met de kerkelijke traditie 

als zodanig en het dogma in het bijzonder. Ook is zij fundamenteel voor Schillebeeckx’ 

christologie, want daarvoor geldt: ‘Christologie zonder historisch fundament is leeg en 

onmogelijk’.
64
 En aangezien in dit geschiedenisconcept een centrale plaats wordt toegekend 

aan de menselijke vrijheid, zijn ook de gevolgen voor de antropologie en de ethiek 

aanzienlijk: de mens als beeld van God heeft, in antwoord op het goddelijk aanbod van heil 

en vanuit zijn geschonken vrijheid, de opdracht om in de geschiedenis Gods rijk van 

                                                 
61
 Op deze wijze herijkt Schillebeeckx het courante denken over openbaring en geschiedenis en wel onder 

verwijzing naar Bonhoeffer: ‘Openbaring veronderstelt een menselijk zinvol gebeuren, een gebeuren dat 

reeds menselijk-relevant is zonder directe referentie naar God, - ‘etsi Deus non daretur’.’ (E. Schillebeeckx, 

Als politiek niet alles is. Jezus in de westerse cultuur, Abraham Kuyper-lezingen (Baarn: Ten Have, 1986), 

17.). 
62
 Cf.: Ibid., 18. 

63
 Cf.: Schillebeeckx, Theologisch testament, 73-74.; E. Schillebeeckx, 'Breuken in christelijke dogma's,' in: 

Breuklijnen - Grenservaringen en zoektochten, red. E. Schillebeeckx e.a. (Baarn: Nelissen B.V., 1994), 19-

20. Deze grondgedachte uit Schillebeeckx’ theologie dat de openbaring nooit in absolute zin kenbaar is, 

maar altijd historisch bemiddeld, wordt reeds geuit in zijn inaugurele rede uit 1958: ‘Zelfs de 

mensengeschiedenis laat ons God niet zien. Juist omdat God werkzaam tegenwoordig is in deze wereld op 

de wijze van God, betuigt Hij er zijn aanwezigheid door voor ons afwezig te lijken.’ (Schillebeeckx, Op 
zoek naar de levende God, 6.). 
64
 Schillebeeckx, Als politiek niet alles is. Jezus in de westerse cultuur, 21. 
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gerechtigheid en liefde gestalte te geven.
65
 Op deze consequenties zal later worden 

ingegaan. Nu eerst zal de voor Schillebeeckx’ theologie zo belangrijke relatie tussen 

schepping en geschiedenis nader worden uitgewerkt.  

9.1.6 De mens leeft in God en is van God 

De grondovertuiging van Schillebeeckx’ denken over de geschiedenis is dat God reeds 

vanaf het begin van de geschiedenis de promotor van het goede is. Het heil, verstaan als de 

ontmoeting tussen God en mensen, ligt besloten in de belijdenis dat God de Schepper van 

hemel en aarde is. In overeenstemming met het denken van Thomas stelt Schillebeeckx dat 

het scheppingsgeloof het fundament is van alle theologie.
66
 Hoewel het niet te bewijzen is 

dat de wereld door God is geschapen, is het scheppingsgeloof rationeel benaderbaar vanuit 

de ervaring van de contingentie van het bestaan en de daaruit volgende vraag naar de 

oorsprong van de wereld. Op grond van een lange ervaringsgeschiedenis verwerpen de 

godsdiensten de mogelijkheid dat alles contingent is, want God zelf is niet contingent. 

Omdat God vanuit zijn niet-contingente wezensvrijheid de schepping heeft gewild, kan de 

contingente werkelijkheid positief worden verstaan als pure gratuïteit, als vrije gave van de 

Schepper. De reden dat God de wereld heeft geschapen is volgens Schillebeeckx ‘uiteraard 

ter wille van die wereld zelf’.67
  

De aanname dat God de wereld uit niets heeft geschapen (creatio ex nihilo) wil uitdrukken 

dat de schepping fundamenteel in relatie staat tot haar Schepper. Schillebeeckx duidt deze 

relatie nader met uitdrukkingen als Godsparticipatie en in-en-van-God-zijn. De moderne 

existentiële ervaring van Gods afwezigheid hoeft volgens Schillebeeckx het geloof dat de 

mens ‘in en van God is’ niet te weerspreken. Een even legitieme mogelijkheid als de 

atheïstische ontkenning van God vanuit de ervaring van zijn afwezigheid is te geloven dat 

God op gratuïte en absolute wijze met de schepping in relatie staat. Zijn aanwezigheid is 

echter een zwijgende aanwezigheid: ‘Absolute aanwezigheid toont zich in ‘empirisch’ 

zwijgende afwezigheid.’
68
  

De rationaliteit van het scheppingsgeloof krijgt met name haar uitdrukking wanneer dit 

geloof wordt waargemaakt in het leven van elke dag. Het scheppingsgeloof vraagt om een 

theologaal of Godgericht leven dat geheel beantwoordt aan de goddelijke roeping tot heil. 

Het besef dat de mens leeft van genade, geeft aan het leven een mystieke gerichtheid. Het 

scheppingsgeloof vormt vanuit zijn bewustmaking van de gratuïteit van het leven de basis 

van het mystieke leven en behoedt de mens ervoor zich terug te trekken uit de wereld.
69
 Het 

mystieke leven is volgens Schillebeeckx bij uitstek gericht op de medemens in nood. Een 

belangrijke implicatie van het scheppingsgeloof is, dat de mens in zijn zelfstandigheid als 

                                                 
65
 Cf.: Bijvoorbeeld Schillebeeckx, Theologisch testament, 99. En in het bijzonder: E. Schillebeeckx, 

Mensen als verhaal van God (Baarn: H. Nelissen B.V., 1989). 
66
 E. Schillebeeckx, Theologisch testament - Notarieel nog niet verleden (Baarn: H. Nelissen B.V., 1994), 

84. 
67
 E. Schillebeeckx, 'Plezier en woede beleven aan Gods schepping,' Tijdschrift voor Theologie 33 (1993), 

336. 
68
 Schillebeeckx, Theologisch testament - Notarieel nog niet verleden, 90. 

69
 Schillebeeckx verwijst met regelmaat in zijn publicaties naar Meester Eckhart die de hard werkende 

Martha als voorbeeld voor het mystieke leven verkiest boven Maria die aan Jezus’ voeten blijft zitten 

luisteren. In het grondprincipe van de dominicaanse spiritualiteit komen beide elementen samen en wordt de 

weg van Maria naar Martha gegaan: contemplari et contemplata aliis tradere. Cf.: E. Schillebeeckx, 

'Christelijke identiteit, uitdagend en uitgedaagd - Over de rakelingse nabijheid van de onervaarbare God,' in: 

Ons rakelings nabij. Gedaanteveranderingen van God en geloof, red. M. Kalsky, et al. 

(Nijmegen/Zoetermeer: DSTS/Meinema, 2005), 30. 
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schepsel wordt geponeerd, maar juist zo mens van God is. Kenmerkend voor de mens is dat 

hij eigen keuzevrijheid bezit en zelf scheppend in de wereld staat. De gelovige interpretatie 

dat de mens naar Gods beeld is geschapen, houdt de roeping in tot medeschepselijkheid en 

medemenselijkheid. Schillebeeckx verbindt met deze vrijheid tevens de notie van evolutie:  

 
‘Erkent men als gelovige de vrijheid als een beslissend element van de door God gewilde 

schepping, dan is het scheppingsgeloof ook concreter in te vullen: God heeft een evolutieve 

kosmos gewild om daarin de mogelijkheid voor te bereiden voor het ontstaan van 

menselijke vrijheid en dus van liefhebben, ook van wederliefde tot de scheppende God in 

solidariteit met medemensen. Als het ontstaan van vrijheid en de mogelijkheid van liefde in 

de schepping de dragende intentie is van de Schepper, is de evolutieve kosmos te begrijpen 

als goed en geslaagd. En God zag dat het goed was.’70 

 

De bestudering van het evolutieve wordingsproces van de kosmos leert dat de natuur zich 

niet volgens een bepaald vooropgezet plan ontwikkelt. Schillebeeckx meent dan ook dat 

Gods scheppende trouw niet besloten ligt in de aanname dat het evolutieproces van de 

kosmos in de tijd verloopt volgens een door God voorgeprogrammeerde blauwdruk. De 

samenhang tussen schepping en evolutie tekent hij op de volgende wijze:  
 

‘Evolutie is blijkbaar een poging van de natuur om op weg naar hogere structuren van alles 

uit te zoeken, als het ware haast alles uit te proberen wat mogelijk is, tastenderwijs te 

experimenteren wat kan en wat niet kan. Zo ontstaan er zowel in de anorganische als in de 

levende wereld veel afvalproducten, volkomen mislukkingen, een boel 

wegwerporganismen.’71  

 

Evenzo kunnen er uit het samenspel van determinisme en indeterminisme complexere 

structuren ontstaan, zoals na miljarden jaren de mens.
72
 Zoals contingentie en eindigheid 

kenmerken zijn van deze werkelijkheid die niet tot God zelf zijn terug te voeren, geldt dit 

ook voor het kwaad. Met Thomas van Aquino is hij van mening dat het kwaad geen eerste 

beginsel heeft. Het ‘goede’, dat voortkomt uit God als oerbron, is oorspronkelijker dan het 

kwaad. Hoewel God, door het scheppen van een eindige wereld en eindige mensen, zich nu 

wel op een bepaalde wijze verhoudt tot het kwade in deze werkelijkheid, is en blijft God de 

promotor van het goede, de God van leven - en niet van leven èn dood. Het fysische kwaad 

is voor Schillebeeckx één van de neveneffecten van het niet-deterministische 

evolutieproces waarin de menselijke vrijheid tot bloei kan komen. Het werkelijke kwaad in 

                                                 
70
 Schillebeeckx, 'Plezier en woede beleven aan Gods schepping,' 339. 

71
 Ibid., 337. 

72
 Volgens Schillebeeckx toont de moderne natuurwetenschap aan dat de mens ‘het verwachte kind van de 

grote evolutie is, het grootste succes van de kosmische experimenten met materie’: ‘Conclusie is: volgens 

dit nieuwe wereldbeeld is in de evolutie van de materie de gerichtheid op leven en van leven op het 

verschijnsel mens natuurwetenschappelijk niet meer te loochenen. De evolutie is blijkbaar gericht op het 

verschijnen van een bewuste waarnemer: de mens, ontstaan in de schoot zelf van die wordende grote 

kosmos. In tegenstelling tot de klassieke fysica en biologie is de mens niet meer een vreemdeling, een 

absurd, niet verwacht of zelfs wellicht niet gewenst verschijnsel in een grote kille en zwijgende kosmos, 

maar zelf kind van de grote kosmische evolutie. En deze evolutie heeft zelfs op gerichte wijze dat alles 

voorbereid om de mens gastvrij te ontvangen, al is de natuur bij wijlen ook ruig voor de mens, zoals zij het 

is voor alles wat leeft en adem heeft. Er zit aldus echte geschiedenis in de natuurlijke kosmische evolutie; 

deze is niet louter het resultaat van voorafgaande factoren: ze bevat ook nieuws, wat derhalve niet uit 

voorafgaande factoren te verklaren is.’ (Ibid., 330.)  
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de wereld is de menselijke weigering van Gods liefde.
73
 Door de verdiscontering van het 

evolutieve karakter van de op vrijheid aangelegde schepping, herijkt Schillebeeckx het 

traditionele scheppingsgeloof op de volgende wijze:  

 
‘Schepping en paradijselijke toestand, zondeval en verlossing of bevrijding vormen geen 

drie chronologische fasen in de geschapen werkelijkheid (…), maar drie kwalificeringen 

daarvan: (1) de wereld met de mens daarin is ‘van God’, (2) vertekend door vele vormen 

van zondigheid en onnodig lijden, en (3) gekenmerkt door Gods heilbrengende 

werkzaamheid. Volgens deze visie heeft bovendien God de wereld niet geschapen met het 

oog op een verlossende Jezus, maar met het oog op de schepping zelf, met name op de mens 

als vrijheid en mogelijkheid tot liefde; m.a.w. met het oog op het heil van mensen, en dus 

met het oog ook op de menselijke bemiddelaar van dit heil, Jezus de Christus.’74  

 

Vanuit zijn niet-chronologische voorstelling van de verhouding tussen schepping, zondeval 

en verlossing, wil en kan Schillebeeckx niet langer spreken van een verloren aards 
paradijs. Historisch gezien komt het spreken over het paradijselijke scheppingsbegin naar 

zijn mening voort uit het vroegchristelijke denken over de eindtijd. Het beeld van het 

paradijs is gemodelleerd vanuit het toekomstvisioen van de heerschappij van God: ‘Men 

heeft vanuit een profetische visie op het eschaton een schets uitgetekend van het 

scheppingsbegin van de geschiedenis of de ‘protologie’ (leer van het ‘prôton’ of ‘de eerste 

dingen’).
75
 Deze constructie van het paradijs ‘in den beginne’ krijgt een nadere uitwerking 

in de patristiek. De Latijnse kerkvaders gaan veelal uit van een volmaakte begintoestand, 

gevolgd door de zondeval die met name sinds Augustinus het karakter krijgt van de 

erfzonde voor de totale mensheid. De Griekse patristiek schetst vooral vanaf Ireneüs de 

mens in een groeiproces naar volmaaktheid. Binnen deze visie is het paradijs toekomstig en 

is de mens niet getekend door zondeval en erfzonde. Schillebeeckx zoekt aansluiting bij 

deze traditie en stelt dat de mens en de geschiedenis uitstaan naar Gods toekomst.  

De schepping is en blijft zo het begin en het eindpunt van al Gods heilshandelen, ook van 

het verlossende heil dat in Jezus Christus is bewerkt. God heeft de mens niet geschapen om 

hem te verlossen, maar aangezien het hem gaat om zijn geschapen werkelijkheid, zal het 

heil concreet tot verlossing en verzoening worden wanneer het leven wordt bedreigd.
76
 

Binnen deze schepping ontstaat met de komst van de mens een geschiedenis, een proces 

van bewuste cultivering. De mens, geschapen naar Gods beeld, heeft een ethische 

scheppingsopdracht om zijn vrijheid en creativiteit aan te wenden tot heil van de wereld en 

                                                 
73
 Cf.: Ibid., 343. ‘Gegeven een niet-deterministische, evolutieve kosmos is dat de prijs voor de menselijke 

vrijheid en ook voor alle liefde. De mens kan neen zeggen op Gods liefde: dat is de eigenlijke zonde, het 

eigenlijke kwaad dat men niet kan of mag relativeren. Maar terwille van de mogelijkheid om in liefde ja te 

zeggen op God en de medemens en op onze ambivalente wereld, is de kans op een dosis fysisch lijden 

inderdaad de prijs die ervoor staat.’ 
74
 Ibid., 343-344. Cf.: Schillebeeckx, Theologisch testament - Notarieel nog niet verleden, 109. 

75
 Schillebeeckx, Theologisch testament - Notarieel nog niet verleden, 107-108. 

76
 Schillebeeckx plaatst het bijbels getuigenis van het oude en nieuwe testament dan ook tegen dezelfde 

achtergrond van de schepping:  ‘Centraal staat de schepping met het aanbod van heil, niet de verlossing. 

Maar om wat wij van die schepping hebben gemaakt, is het begrijpelijk dat ter wille van de vreugde van de 

verlossing die zij ervoeren in Jezus de Christus, de nieuwtestamentische getuigen van die 

verlossingservaring haast uitsluitend spreken over hun nieuwe ervaring, die niettemin ook volgens hen zich 

afspeelt binnen een vanzelfsprekende vooronderstelling: tegen de achtergrond van het grote 

scheppingsgebeuren, waarvan ook het nieuwe testament de getuige is. (Schillebeeckx, 'Plezier en woede 

beleven aan Gods schepping,' 344.) 
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de medemens.
77
 De relatie tussen schepping, contingentie en geschiedenis, tekent 

Schillebeeckx o.a. op de volgende wijze:  
 

‘Mens, maatschappij en geschiedenis kunnen zichzelf niet absoluut poneren; ze zijn niet 

identiek met zichzelf. De gelovige zal dit gegeven interpreteren in het licht van zijn 

scheppingsgeloof: mens, maatschappij en geschiedenis hebben hun grond en totaal-zin in de 

levende God, die hen juist in hun eigen autonomie poneert. Dit geloof impliceert dat men 

zichzelf en de gehele geschiedenis toevertrouwt aan deze Bron, die het actieve en passieve 

vermogen van onze geschiedenismakende vrijheid in de wereld van binnen uit overstijgt.’ 78 

 

Schillebeeckx meent dat ook de persoon van Jezus van Nazareth verstaan moet worden 

vanuit dit scheppingsgeloof.
79
 Jezus heeft op volkomen wijze vanuit het besef geleefd van 

en in God te zijn en zijn levensverhaal maakt duidelijk dat God met name de 

verschoppelingen ter zijde wil staan. Mede op dit gegeven is Schillebeeckx’ grote 

waardering voor de bevrijdingstheologie gestoeld, mits zij haar fundering krijgt in het 

scheppingsgeloof. Schillebeeckx stelt:  
 

‘Zoals de gerichte kosmische evolutie, als aangetoond door de huidige 

natuurwetenschappen, zelfs onbewust op zoek was naar de mens, zo is de levende Schepper 

zeer bewust op zoek naar de mensen, vooral naar hen die men uit zijn scheppingswereld wil 

wegschoppen: uitgestotenen hier op aarde zijn bij voorkeur het thuis van de ‘levende God’, 

schepper van hemel en aarde: ‘Hij is onder ons zijn woonplaats komen vestigen’ (Joh. 1, 

14b). Gods scheppend handelen is tenslotte bevrijdend.’80  

 

Schillebeeckx noemt Jezus ook wel ‘verdichte schepping’, ‘het beeld van de onzichtbare 

God’ en ‘de eersteling van de schepping’.
81
 Jezus is geen nieuwe inzet om een zogenaamd 

mislukte schepping te redden, maar de hoogste uitdrukking van Gods eeuwig-nieuwe 
wezen. Christologie is vervolgens het geloof in de schepping zoals God hem wil. Deze 

samenhang klinkt eveneens op in het vroegchristelijke Credo:  
 

‘In het geloofssymbolum, waarin het scheppingsgeloof wezenlijk verbonden wordt met het 

geloof in de mens Jezus als Gods definitieve heil van en voor mensen, getuigen we ervan 

dat we bereid zijn te aanvaarden dat we ‘om niet’, onvoorwaardelijk en onverdiend, worden 

bemind door een God die partij kiest voor de mens: voor de menselijkheid van de mens.82 

En evenzo is de mens door Gods scheppingsdaad geroepen om het beeld van God te zijn en 

te handelen overeenkomstig zijn Rijk onder de niet aflatende bede Veni Creator Spiritus. 

                                                 
77
 Schillebeeckx’ visie op ethiek als menselijk zinvol handelen hangt dus direct samen met het 

scheppingsgeloof. Want slechts dit geloof dat de schepping en daarmee de geschiedenis door God worden 

gedragen, maakt menselijk zinvol handelen mogelijk. Zie bijv.: ‘Het geloofsgegeven dat de wereld door 

Gods goedheid geschapen is, houdt voor de mens, die zelf deel uitmaakt van de schepping, een opdracht in 

om ook zelf goedheid te realiseren. Dit zijn slechts twee aspecten, de voor- en keerzijde van eenzelfde 

realiteit.’ (E. Schillebeeckx, 'Christelijk antwoord op een menselijke vraag?' Tijdschrift voor Theologie 10  
(1970), 15.) 
78
 E. Schillebeeckx, 'Kritische theorie en theologische hermeneutiek: confrontatie,' Tijdschrift voor 

Theologie 11e jaargang (1971), 121. 
79
 Cf.: ‘Ook het mysterie van Christus moet men zien tegen de achtergrond van deze scheppingsbelijdenis. 

De mens Jesus is, op een unieke wijze, “van God” (I Kor. 3,23).’ (E. Schillebeeckx, 'Persoonlijke 

openbaringsgestalte van de Vader,' Tijdschrift voor Theologie 6 (1966), 282.)  
80
 Schillebeeckx, 'Plezier en woede beleven aan Gods schepping,' 346. 

81
 Cf.:  Schillebeeckx, Theologisch testament - Notarieel nog niet verleden, 99. (Dit naar Kol. 1:15.) En: E. 

Schillebeeckx, Evangelie verhalen (Baarn: Nelissen, 1982), 104vv. 
82
 Schillebeeckx, Evangelie verhalen, 106. 
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Dit is volgens Schillebeeckx het bijbelse resumé van ‘de geschiedenis van de nooit 

aflatende schepping’.83  

9.1.7 De Schepper is de Bevrijder 

Zoals gezegd, berust het scheppingsgeloof volgens Schillebeeckx op de grondovertuiging 

dat God een God van mensen is.84
 Over de precieze scheppingsact van God wil hij niet 

speculeren. De grondnotie is, dat de wereld van God is en daarmee in goede handen 

verkeert, zoals in de heilsgeschiedenis wordt ervaren: God blijft zijn schepping en zijn 

schepsels trouw. Schillebeeckx stelt:  

 
‘Het begrip schepping is dan ook fundamenteel om de heilsgeschiedenis, ‘het afdalen van 

God’ naar de van onrecht en pijn kermende mens (zie Ex. 3, 7-8), te begrijpen. Dat 

scheppingsgeloof is om diezelfde reden ook fundamenteel om het messiaanse verschijnen 

van de mens Jezus van Nazaret in onze scheppingswereld en onze geschiedenis te situeren 

en vooral om hem daar te kunnen verwelkomen.’85  

 

In het debat dat vanaf de dertiger jaren gevoerd wordt over de vraag of God allereerst de 

Bevrijder is van Israël om vervolgens ook als Schepper van hemel en aarde te worden 

beleden, ofwel dat God als Schepper óók de Bevrijder is, neemt Schillebeeckx dan ook 

principieel positie in. Tegenover de eerste opvatting – in die tijd vooral vertegenwoordigd 

door G. von Rad en K. Barth – volgt hij met C. Westermann en A.S. van der Woude de 

tweede opvatting. Schillebeeckx stelt: ‘De schepping valt buiten Israëls eigen geloofscredo 

omdat het scheppingsbesef deel uitmaakt van het wereldbeeld van elke antieke en 

primitieve mens, ook van de israëlieten.’
86
 God is niet alleen de God van het heil in de zin 

van bevrijding of van de vergeving van de zonde, maar hij is betrokken op het hele leven 

van alle dag en zijn gehele schepping. En hij kan slechts dan een God van bevrijding zijn, 

indien hij scheppingsmacht bezit. Tevens dient onderkend te worden dat de schepping zijn 

eigen evolutie kent die meer omvattend is dan de heilsgeschiedenis. Daarom geldt naar 

Schillebeeckx’ inzicht in deze volgorde: de Schepper is de Bevrijder en de Bevrijder is de 

Schepper.  

De barthiaanse afkeer van de natuurlijke theologie leidt volgens Schillebeeckx tot een zeker 

openbaringspositivisme. Hoewel hij Barths kritiek op de liberale Duitse theologie deelt, kan 

het christelijk geloof geen fideïstisch standpunt huldigen, zoals het barthianisme volgens 

hem dat inneemt. Bijbels-theologisch is daar ook weinig grond voor. Volgens 

Schillebeeckx is het scheppingsgeloof impliciet aanwezig in heel het Bijbelse getuigenis. 

                                                 
83
 Cf.: Schillebeeckx, Theologisch testament - Notarieel nog niet verleden, 135. Schillebeeckx visie op de 

schepping en de geschiedenis wordt gevoed vanuit zijn opvatting van de dominicaanse spiritualiteit. Daarin 

staat de vraag centraal hoe het rijk van God als heil van mensen verkondigt moet worden in de eigen 

situatie. Schillebeeckx zegt hierover: ‘Gissend en missend, gaat het bij deze religieuze worsteling erom ons 

bewust te blijven van onze dominicaanse levensopdracht, die père Lacordaire (1802-1861) schitterende 

heeft verwoord: “Notre présence à Dieu et notre présence au monde”, aanwezig zijn bij God en aanwezig 

zijn in de wereld. In het vaste besef dat de levende God een God van mensen is, een Deus humanissimus, 
blijf ik gelovig optimistisch!’ (Schillebeeckx, 'Ons rakelings nabij.,' 31-32.). 
84
 Cf.: ‘Vrij schept God de mens voor het heil en geluk van de mensen zelf; maar in diezelfde daad wil Hij, 

even soeverein-vrij, zélf de diepste zin, het heil en geluk van het menselijk leven zijn. Hij is een God van 

mensen, ónze God: Schepper. Dit is christelijk scheppingsgeloof.’ (Schillebeeckx, Evangelie verhalen, 
105.) 
85
 Schillebeeckx, Theologisch testament - Notarieel nog niet verleden, 93. 

86
 E. Schillebeeckx, Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding (Bloemendaal: H. Nelissen B.V., 1977), 

472. 
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De jahwistische scheppingsboodschap luidt volgens hem, dat God ondanks alles niet aan de 
mens wanhoopt. De historische ervaring wordt juist vanuit dit geloof geïnterpreteerd zoals 

bijvoorbeeld blijkt uit het ‘davidische model’:  

 
‘God vertrouwt het de mens toe, de chaos van onze geschiedenis te herscheppen tot sjaloom 

en ordening, heil van en voor mensen. Daartoe is, bij Gods souverein-koninklijk decreet, 

aan de mens de scheppingszegening van God gegeven. Gods trouw is groter dan alle 

menselijk falen. Zijn rijk kómt en zal eens geïnaugureerd worden. Hij, God, blijft zijn 

mensen vertrouwen.’87  

 

Voor het Nieuwe Testament wordt de mens Jezus, de zoon van David en de tweede Adam 

de uiteindelijke verstaanssleutel van het bestaan. Het oudtestamentisch visioen krijgt nu 

werkelijk gestalte in het komende rijk van God. Jezus, te verstaan als verdichte schepping is 

de ‘eindbelofte van Gods onvoorwaardelijke trouw aan het mensdom’ en de ‘perfecte 

menselijke beantwoording van dit goddelijk vertrouwen’. Juist ook voor de theologie ‘na 

Auschwitz’ acht Schillebeeckx het van groot belang dat de heilsgeschiedenis gefundeerd 

wordt op het scheppingsgeloof. Met de vragen ‘Wat is de mens?’ en ‘Waar was God in 

Auschwitz?’ wordt het vertrouwen in God en de mens zwaar op de proef gesteld. Het 

scheppingsgeloof leert echter dat God fundamenteel te vertrouwen is en dat hij vertrouwen 

houdt in zijn mensen. Dit vertrouwen komt op zeer geconcentreerde wijze in Jezus tot 

uitdrukking:  

 
‘Israëls oude droom van het komende rijk als sjaloom voor mensen, in handen van de mens 
gelegd, is dan ook de verwachtings- en ervaringshorizon waarbinnen Jezus gezien en 

geïnterpreteerd moet worden: dé mens in wie de scheppingsopdracht is geslaagd, zij het nog 

binnen de condities van een lijdensgeschiedenis. Het gevolg hiervan is dat vertrouwen in 
déze mens de concretisering is van het geloof in God, de schepper van hemel en aarde, die 

door zijn scheppingsdaad de mens onvoorwaardelijk vertrouwen schenkt. Zonder dit 

goddelijk vertrouwen in de mens zou de schepping inderdaad geen zin hebben! Déze mens 

Jezus maakt het ons mogelijk te geloven dat God de mens inderdaad zijn onvoorwaardelijk 

vertrouwen schenkt, - terwijl juist wat er in onze lijdensgeschiedenis gebeurt, voor velen de 

reden is dat ze niet meer kunnen geloven in Gód.’88 

 

Schillebeeckx verruimt vanuit het scheppingsgeloof ook de voor de barthiaanse theologie 

zo belangrijke term verbond. Hij verstaat hieronder de verhouding tussen schepping en heil 
of de relatie van schepping en rijk Gods. Hij stelt: ‘Het historisch ene Verbond van heil (dat 

trouwens telkens herhaald werd, en in Jezus de Christus zelfs hernieuwd) is zowel belofte 

als waarborg van het komende rijk Gods, waar alles eigenlijk om gaat.’
89
 Vanwege het 

gratuïte karakter van de schepping als uitdrukking van Gods algemene heilswil, behoedt het 

scheppingsgeloof het christelijk geloof voor exclusivistische opvattingen en kan tevens 

recht gedaan worden aan het humanum. Eén van Schillebeeckx’ bezwaren tegen de 

theologische lijn die inzet bij God als bevrijder, is het gevaar van een zeker 

                                                 
87
 Schillebeeckx, Tussentijds verhaal over twee Jezus boeken, 125. 

88
 Cf.: ‘Na Auschwitz e.d. wordt het geloof dat God mensen vertrouwt, zwaar op de proef gesteld. En toch! 

zegt de joods-christelijke ervaringstraditie. Daarin komt tot uitdrukking dat geloof in God onmogelijk is 

zonder geloof in de mens. … Dit geloof zowel in Gods vertrouwen in de mens als in déze mens Jezus is zo 

paradoxaal dat het slechts mogelijk is in de kracht van de Geest van God: ‘Ik geloof in de Heilige Geest’. ’ 
(Ibid., 125-126.) 
89
 E. Schillebeeckx, 'Plezier en woede beleven aan Gods schepping,' Tijdschrift voor Theologie 33 (1993), 

332-333. 
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christocentrisme. Een christocentrische interpretatie van de schepping leidt volgens 

Schillebeeckx al snel tot een bedreiging van de relatief zelfstandige waarde van de kosmos 

als schepping, waardoor per definitie andere (religieuze) tradities naast het christendom 

miskend worden.
90
 Ook de definitieve Godsopenbaring in Christus wil Schillebeeckx 

daarom niet in exclusieve zin verstaan:  
 

‘Het gevolg van het feit dat Gods schepping tevens het begin van de geschiedenis van heil 

en onheil is, sluit in wezen in, dat God zich niet uitsluitend en uitputtend in Jezus Christus 

heeft geopenbaard en dus dat als het om spreken over God gaat, elke mens recht van 

inspraak heeft.’91 De heilsgeschiedenis valt daarom ook niet te herleiden tot de geschiedenis 

van bepaalde godsdiensten, maar het gaat steeds om heel de ‘profane’ geschiedenis.’92  

 

Schillebeeckx pleit voor een hernieuwde doordenking van de theologie waarbij het 

heilshistorische perspectief steviger dan ooit verankerd wordt in een scheppingstheologie 

waarin de mens, de geschiedenis en de kosmos tezamen verdisconteerd zijn. Juist de 

ambivalentie en de contingentie die zo kenmerkend zijn voor de menselijke ervaring van de 

schepping kan het denken behoeden voor eenzijdigheden en weinig constructieve 

dualistische patronen zoals het dualisme tussen materie en geest, ziel en lichaam, natuur- en 

geesteswetenschappen, natuur en geschiedenis en tussen natuur en ‘bovennatuur’.
93
 Deze 

fundering van de heilshistorie op het scheppingsgeloof is eveneens noodzakelijk om God in 

de geseculariseerde wereld ter sprake te brengen en om de menselijke pogingen tot 

zingeving te kunnen waarderen. De ervaringen van zinloosheid kunnen niet simpelweg 

gecontrasteerd worden met een theologie van de verlossing waarbij Christus alles tot zin 

duidt en de mens redt uit de zonde.  

Schillebeeckx meent dat het aanbod van heil pas verstaanbaar wordt vanuit de universele 

heilsvraag van de mens die opkomt uit de ervaringen van zin en onzin van alle dag.
94
 

Daarbij verzet de natuur, ondanks alle natuurbeheersing, zich tegen een beperking tot de 

menselijke geschiedenis. Juist ook de zelfstandigheid van de natuur levert de mens zowel 

de ervaring van verwondering op als die van menselijk leed, waardoor hij wordt behoed 

voor een louter technologische natuurbeheersing. Ook vanuit de ecologische bedreigingen 

                                                 
90
 Cf.: Ibid., 333. Schillebeeckx zegt hier: ‘Er bestaat bij velen de tendens om de schepping alleen te 

bekijken of waarderen als gericht op Jezus Christus; Karl Barth staat dit voor, en binnen het katholicisme 

vindt men deze opvatting bij het laatmiddeleeuwse scotisme en in onze dagen bij vele andere niet-

scholastieke theologen.’  
91
 Schillebeeckx, Als politiek niet alles is. Jezus in de westerse cultuur, 11. 

92
 Cf.: ‘Juist de exclusivistische koppeling van heil aan godsdienst en kerk, in de plaats van de erkenning 

van een diepere basis van beginnend heil-van-godswege in de wereld – koppeling van heil aan de wereld 

van mensen - , had vaak een intellectualistische, idealistische, sacramentalistische en neoplatoons-

hiërarchische visie op Gods heilsbestel tot gevolg; tevens ook een eenzijdige concentratie van heil op 

innerlijkheid. Deze visie is bovendien een obstakel voor zowel de christelijke oecumene als de oecumene 

van alle godsdiensten en tenslotte de oecumene van heel het mensdom.’ (Ibid., 15.)  
93
 Schillebeeckx, 'Plezier en woede beleven aan Gods schepping,' 334. 

94
 Cf.: ‘De overmacht van Gods goede scheppingsdaad wekt in ons de vraag naar wat de eigenlijke grond is 

van dat ervaringsgegeven dat mensen, ondanks alles en zonder te weten van Christus’ verlossing, blijven 

vertrouwen dat de goedheid, niet het kwaad, het laatste woord moet hebben. De christelijke Godsopenbaring 

breidt dit ‘moet hebben’ uit tot ‘zál hebben’, maar zonder het menselijke ‘moet hebben’ zou het christelijke 

‘zal hebben’ onverstaanbaar zijn. De menselijke eindvoltooiing die alle mensen zoeken maar niet kunnen 

formuleren en maar ten dele kunnen realiseren, dit heil en vrede waarnaar allen uitzien, is het universele 

voorverstaan van het humanum dat ons in Christus is toegezegd. Eschatologie en christologie vallen 

wezenlijk samen.’ (Schillebeeckx, 'Christelijk antwoord op een menselijke vraag?' 18.) Zie voor een deze 

meer uitgebreide behandeling van deze problematiek paragraaf 1.7. 
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klinkt de vraag naar heelmaking en voltooiing op en wordt het perspectief geopend van de 

universaliteit van het christelijke verlossingsgeloof dat gefundeerd ligt in de ene God van 

alle mensen, die de Schepper is van hemel en van aarde: 
 

‘Terecht laat Paulus heel de schepping verzuchten naar de manifestatie van Gods 

heerlijkheid in het voltooide menselijk heil (Rom. 8, 19-22). Daarom is het 

scheppingsbegrip van fundamenteel belang in elke theologie van de genade. Als de mens 

alleen wordt gelaten met een wereld-voor-de-mens, die niet tevens en fundamenteler de 

wereld van God is, blijft de geloofszekerheid binnen de subjectiviteit van de mens en 

derhalve onder blijvende verdenking van pure projectie. De God van het heelal, ook van de 

natuur, is één van de elementen die de religieuze subjectiviteit kan vrijwaren van 

“subjectivisme”.’95 

 

God kan dan ook niet worden versmald tot de verlosser van zonde, waarbij de christologie 

geheel tot een theologia crucis verwordt. Dat God de zondaar liefheeft, is juist de 

uitdrukking van het scheppingsgeloof dat de Schepper zijn mens vertrouwt en bemint. De 

nieuwtestamentische boodschap van verlossing is verankerd in het universele 

scheppingsgebeuren en Gods algemene heilswil. Hierdoor krijgt het evangelie ook zijn 

universele reikwijdte. Schillebeeckx stelt dat het de Schepper van hemel en aarde is die 

over levenden en doden oordeelt. Daaruit volgt: ‘Schepping en heil belichten elkaar dan 

ook wederkerig en wezenlijk. Elke andere, vervreemdende visie op de schepping, als daad 

van vertrouwen van God in de mens, zal daarom de christelijke visie op Jezus vertekenen of 

zelfs onmogelijk maken.’
96
 

Vanuit dit scheppingsgeloof verzet Schillebeeckx zich met name tegen zowel een 

dualistisch als een emanatistisch perspectief op de schepping. Het dualisme miskent het 

menselijk bestaan in deze zin, dat het uitgaat van de vooronderstelling dat er een verloren 

paradijs bestaat waarnaar men dient terug te keren, danwel dat er een nieuwe hemel en 

aarde dient te komen terwijl de huidige werkelijk vernietigd wordt. De eindigheid van het 

bestaan is dan een abnormaliteit die veroorzaakt zou zijn door de zondeval. Schillebeeckx 

stelt: ‘De scheppingswereld is in deze visie een soort compromis tussen God en een of 

andere duistere macht.’
97
 Hijzelf meent echter dat schepping juist het ‘liefdevol verwijlen 

van God bij het eindige en het nederige’ uitdrukt.  

Vanuit deze optiek heeft hij eveneens bezwaar tegen het emanatisme. Binnen deze visie 

wordt een sterk accent gelegd op Gods transcendentie en wordt de mens als Gods 

stedehouder op aarde gezien. Ook binnen het emanatisme ligt het heil voor de mens niet 

besloten in de schepping als zodanig, maar heeft hij hierboven uit te grijpen naar de hogere 

orde van het zijn. Schillebeeckx meent dat het bijbelse scheppingsverhaal beide visies 

weerspreekt: ‘Het oud-testamentische Genesisverhaal ziet de zgn. oerzonde van de mens 

niet in het feit dat de mens sléchts mens wil zijn in een wereld die sléchts wereld is, maar 

veeleer in het feit dat de mens zijn eindige of contingente conditie niet wil accepteren, dat 

hij naar niet-eindigheid hunkert: naar onsterfelijkheid en alwetendheid, om God gelijk te 

worden.’
98
 Dat de schepping contingent is, is volgens Schillebeeckx juist een vreugdevol 

gegeven, omdat de schepping radicaal als onvoorwaardelijke gave van Godswege mag 

worden ontvangen. De eindigheid van de geschapen werkelijkheid is dan geen tekort, maar 

tekent juist haar vrijheid: 

                                                 
95
 Schillebeeckx, Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding, 485. 

96
 Schillebeeckx, Tussentijds verhaal over twee Jezus boeken, 127. 

97
 Ibid., 128. 

98
 Ibid. 
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‘Eindigheid betekent dan dat het schepsel geen enkele verklaring vindt in enige schakel van 

deze wereld: het is er, onverklaarbaar, als pure gift. Nergens – ook niet in God – is dan 

voorgeschreven hoe de mens, de samenleving en de wereld er uit zullen moeten zien. Hoe 

de wereld, die er is, er uit zal moeten zien, zal de mens zelf in eer en geweten moeten 

uitzoeken; hij zal het moeten bedenken en het effectueren binnen de grenzen van het 

stoffelijk heelal in evenzeer wisselvallige situaties, - in schepsel-conditie.’99 

 

Gods schepping is per definitie ‘niet-God’. De mens heeft dan ook te zijn wat hij is: een 

eindig mens. God heft deze eindigheid niet op, maar bevestigt de mens juist in zijn mens-

zijn. Voor God als de Oneindige is de schepselmatige eindigheid geen grens en kan hij de 

mens overal nabij zijn, ook in zijn falen en de menselijke begrensdheid. Het 

scheppingsgeloof kenmerkt zich volgens Schillebeeckx juist in de erkenning van de 

schepselmatige begrensdheid als een enorme kritische kracht, omdat het elke verafgoding 

van de werkelijkheid ontmaskert: het schepselmatige is niet-goddelijk. Hierin ligt 

tegelijkertijd de bevrijdende werking van het scheppingsgeloof, omdat het de mens radicaal 

in de hem geschonken vrijheid plaatst. Schillebeeckx stelt: 

 
‘Het geloof in de scheppende God is nooit een verklaring; naar eigen zelfverstaan wil het 

dat ook niet zijn. Dit geloof is een blijde boodschap, die iets zegt over God, mens en wereld, 

en wel in hun onderlinge verhouding. Het is een boodschap die de mens primair niet 

verneemt van een of andere gezagsinstantie die vreemd is aan eigen ervaring. Integendeel, 

het is een uitnodiging, een echo die hij kan beluisteren vanuit eigen vertrouwde 

ervaringswereld: vanuit natuur en geschiedenis. Natuur en geschiedenis zijn instanties 

waarin en waardoor God zich als Schepper onthult in en door onze fundamentele ervaringen 

van eindigheid.’100 

 

De kritiek op het beeld van God als de Lückenbüsser acht Schillebeeckx dan ook volkomen 

terecht, want het scheppingsgeloof leert juist dat de mens zelf de mogelijkheid heeft 

gekregen om de aarde te transformeren en dat God geenszins zijn problemen oplost. De 

mens heeft zelf met heel zijn vermogen tegen het lijden en kwaad op te staan. Dit gegeven, 

dat de wereld een in vrijheid te verwerkelijken mogelijkheid is, kenmerkt zich eveneens 

door een zekere mate van ambivalentie doordat de mens nooit tot de beoogde 

verwerkelijking komt. Schillebeeckx zegt: ‘Ook toekomst is contingent en valt daarom 

nooit ten volle onder de vaste greep van evenzeer eindige mensen in een contingente 

wereld. Op grond van het scheppingsgeloof is alleen God dan ook de Heer van de 

geschiedenis. Hij is dit avontuur begonnen en zó is het ook zijn opperste zaak; maar dàt is 

zijn terrein, niet het onze.’
101

 Daarom strookt zowel een pessimistisch perspectief op de 

werkelijkheid als ook een optimistisch vooruitgangsgeloof niet met het scheppingsgeloof, 

omdat beide visies onhistorisch zijn en ten diepste een ontkenning van het bestaande 

impliceren. De schepping als daad van Gods vertrouwen in de mens, mag de mens het 

                                                 
99
 Ibid., 129. Cf.: ‘Als God Schepper is, dan is het schepsel uiteraard niet-God, anders dan God; dan mag 

het anders zijn, en dit sluit ook de last in van onderworpenheid aan onwetendheid, aan lijden en 

sterfelijkheid, aan komen en gaan, aan falen en misstappen. Eindigheid of contingentie betekent dat de 

mens en de wereld in en uit zichzelf in een vacuüm, boven het absolute niets hangen. Tussen wereld en God 

is er niets dat er bij gehaald kan worden voor de interpretatie van hun verhouding. Dit bedoelt men als men 

in symbolische taal spreekt van “schepping uit het niets”.’ 
100

 Ibid., 132. 
101

 Ibid., 134. 
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vertrouwen geven in Gods voorbehoud. Dit voorbehoud verwoordt Schillebeeckx op 

pregnante wijze aldus:  

 
‘Ik wil God niet zien als een onveranderlijke God, maar als eeuwige jeugd – hoe moet je dat 

uitdrukken? Dat overstijgt toch onze begrippen. God is ieder ogenblik nieuw. Altijd bron 

van nieuwe mogelijkheid. Dat geldt met betrekking tot de geschiedenis, dat geldt ook als het 

gaat over het einde van de geschiedenis, het eschaton: God blijft ons overkomen. Ik denk, 

ook als we dood gaan. Hij is het perspectief op een leven over de dood heen. Ik zou 

hetzelfde nog eens zo willen proberen te zeggen: God is absolute vrijheid. En dat betekent 

dat, zolang de geschiedenis niet voleindigd is en de totaliteit van de geschiedenis nog niet 

gegeven is, wij Gods wezen niet kennen: er is steeds een meer, en dus openheid. En zelfs de 

totaliteit van de geschiedenis valt niet samen met Gods handelen, zij verwijst alleen naar de 

absolute bron van vrijheid. Trouwens, geen wezen gaat op in zijn handelen. Zo moeten we 

inderdaad zeggen dat God mysterie blijft en zich slechts in verhulling openbaart. Gods hart 

is groter dan de uitkomst van de geschiedenis. Dat is één der gronden waarom wij op een 

‘eeuwig leven’ mogen hopen, waarin werkelijk ‘iets nieuws’ valt te beleven.’102 

 

Binnen het christelijk scheppingsgeloof is er geen ruimte voor enige dualiteit binnen het 

godsbegrip. Volgens Schillebeeckx is de levende God een god van levenden en niet van 

doden en daarmee pure positiviteit en de promotor van het goede die het kwaad en het 

onrecht aanvecht. De mens in zijn vrijheid wordt opgeroepen om evenzeer het goede te 

promoten en het aardse bestaan te waarderen. Dat betekent ook dat hij de aarde niet mag 

uitputten omdat hij dan de toekomst van de wereld bedreigt en het heil, het heel-zijn van de 

schepping weerspreekt. Schillebeeckx houdt daarom het volgende pleidooi: ‘Dit alles roept 

ons op tot wat ik noemen zou: de urgentie van een collectieve ascese op grond van onze 

status als schepsel; we mogen sléchts mens zijn in een leefruimte die sléchts wereld is.’
103

 

De mens wordt geroepen om in vrijheid gehoorzaam de wil van de Vader te doen, zoals 

Jezus dat heeft gedaan. Het levensverhaal van Jezus overstijgt de grenzen van het eindige 

en de geschiedenis. Daarmee is gezegd dat de voltooiing van het universele heil ‘niet van 

deze wereld is’ maar door God bewerkt wordt. Het behoort tot het eindige mens-zijn dat de 

mens eenmaal sterft. Tegelijkertijd kan de ervaring dat de wereld en het leven in Gods hand 

is, hem brengen tot de verwachting dat ook de dood de mens niet uit Gods handen neemt, 

zoals wordt uitgedrukt in het geloof in de verrijzenis van Jezus Christus. De ervaringen van 

heil in deze aardse geschiedenis bevatten zo iets van een bovenhistorisch tegoed dat wordt 

uitgedrukt in de hoop dat God alles zal heel maken. Schillebeeckx’ eschatologie zal nu 

nader worden uitgewerkt. 

9.1.8 Een eerste heilshistorische herijking van de eschatologie 

Schillebeeckx startte zijn Nijmeegse periode in 1958 met het doceren van de eschatologie 

en de heilsgeschiedenis, dit tegen de wens in van zijn voorganger Kreling. Schillebeeckx 

had zich verdiept in het werk van moderne protestantse theologen als O. Cullmann en K. 

Barth die de heilsgeschiedenis in eschatologisch perspectief plaatsten. Vanuit deze nieuwe 

inzichten wilde hij nu zelf het leerstuk van de eschatologie opnieuw doordenken. De 

weergave van zijn colleges vangt aan met de volgende kenmerkende gedachten:  

 
‘God zelf is het Eschaton. God is de A en O, het begin en het einde van alles en allen. Doch 

concreet is God voor ons het Eschaton, in zoverre Hij zich naar de mens keert: daarom is 

                                                 
102

 Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 45. 
103

 Schillebeeckx, Tussentijds verhaal over twee Jezus boeken, 137. 
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Jezus Christus als Godmens het Eschaton. In Christus’ verrijzenis vindt ’t eschaton de 

climax, ’t hoogtepunt. In en door Christus is ’t eschaton, ’t eindrijk reeds ingezet. Wij leven 

dus nu reeds in ’t eschaton.’104  

 

Het eschaton in deze betekenis is dan onder te verdelen in een drietal fasen, te weten de 

periode van de Kerk die loopt van de verrijzenis van Christus tot aan zijn wederkomst, de 

fase van de individuele dood tot de algemene verrijzenis en tot slot de eschata bij het 

eindrijk. Schillebeeckx tracht het kerkelijk dogma te verstaan vanuit het Bijbels en 

patristisch denken en tegelijkertijd wil hij moderne inzichten verdisconteren. Grote nadruk 

valt hierbij op de aardse werkelijkheid en op de lichamelijkheid. De leer van de individuele 

dood maakt de mens bijvoorbeeld niet alleen bewust van zijn transcendentie maar ook van 

zijn geïncarneerd-zijn, zijn lichamelijkheid.  

Het klassieke dogma is naar Schillebeeckx’ idee vaak te statisch opgevat. Daarom herijkt 

hij de leer dat het oordeel over het leven van een mens samenvalt met zijn dood (anima 
separata est vere beata), omdat het geloof in de verrijzenis van het vlees dan nauwelijks 

gethematiseerd kan worden. In deze opvatting lijkt ook de interim-periode tussen de 

individuele dood en de parousie weg te vallen. Volgens Schillebeeckx kunnen we op grond 

van Paulus’ uiteindelijke getuigenis een dergelijk interim niet loochenen. De patristiek 

spreekt in onderscheid tot het kerkelijk dogma niet zozeer van de essentiële gelukzaligheid 

van de ziel, maar stelt dat de eindverlossing pas intreedt bij de algehele verrijzenis. 

Schillebeeckx houdt – contra Barth – vast aan een interimperiode van de gestorven ziel tot 

aan de wederkomst van Christus. In lijn met de patristiek en het Eerste Vaticaans Concilie 

stelt hij dat de anima separata eerst een geestelijke Godsaanschouwing geniet (visio 
beatifica) om vervolgens bij de verrijzenis te incarneren in het verheerlijkte lichaam. Dan is 

de mens als geheel voltooid en is hij weer aangelegd op intermenselijke subjectiviteit, iets 

waar de gescheiden ziel niet toe in staat is. Contra Cullmann spreekt Schillebeeckx van een 

continuïteit tussen het aardse leven en het leven na de dood dat besloten ligt in de 

genadegemeenschap met God. De dood behoort tot de tijdelijkheid en met dat een mens 

sterft komt hij dan ook niet in de zijnswijze van Gods eeuwigheid. Vandaar dat 

Schillebeeckx wel een interimperiode aanneemt maar deze besloten ziet binnen de 

continuering van Gods heil.  

In dit kader plaatst hij ook de leer van het vagevuur. Hij wil het vagevuur niet zozeer 

verstaan als straf voor gedane zonde zodat er voldoening tegenover God geschiedt. 

Schillebeeckx stelt dat, hoewel de zonde anti-goddelijk is, God zelf in zijn transcendentie 

niet door de zonde wordt geraakt. Het vagevuur noemt hij dan ook een liefdesvuur ‘dat de 

mens van binnenuit doet openbloeien tot de visio beatifica’. Op grond van zijn 

barmhartigheid en rechtvaardigheid bereidt God de ziel voor op de volledige 

liefdesgemeenschap met hem. Het doel van het vagevuur is dus de puritas cordis, de 

zuiverheid van het hart dat de voltooiing van de bekering van de mens tot God betekent, 

waarna hij volledig in Gods gemeenschap opgenomen kan worden.
105

 De interimperiode 

die Schillebeeckx aanneemt voor de hemel, geldt evenzo voor de hel. De ziel als zodanig 

(anima separata) lijdt pas aan wat de traditie verstaat onder hellevuur na de verrijzenis 

wanneer de ziel geïncarneerd is in het lichaam. Want zonder het lichaam kan de ziel de pijn 

niet ervaren en de mens wordt dus als mens gestraft. Op deze wijze bouwt Schillebeeckx 

een tijdselement in in de klassieke leer van de poena sensus en herijkt hij deze tevens 

vanuit moderne antropologische inzichten.  

                                                 
104
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Naast het aspect van de lichamelijkheid, stelt Schillebeeckx dat de mens gekenmerkt wordt 

door vrijheid en daardoor in staat is zichzelf in elke situatie opnieuw te bepalen. Deze 

positie sluit de mogelijkheid in dat een mens vrijwillig gedurende zijn hele leven Gods 

genade afwijst en zichzelf daardoor los van God situeert. Volgens Schillebeeckx verdoemt 

de mens zo zichzelf en wijst hij Gods heiligheid eveneens in de hel af. Ook hier 

veronderstelt hij dus een zekere mate van continuïteit.  

Zo tracht Schillebeeckx in zijn denken over de eschatologie recht te doen aan het dogma en 

de kerkelijke traditie en tegelijkertijd wil hij nieuwe antropologische inzichten verwerken 

en mijdt hij statische beelden van de laatste dingen door de aanname van een 

interimperiode tussen de individuele dood en de algehele verrijzenis. Hij stelt tevens dat er 

geen positieve voorstelling gemaakt kan worden van de hemel en de hel en maant de 

theologische geloofskennis tot soberheid.  

9.1.9 Hermeneutiek van de toekomst 

In 1969 publiceert Schillebeeckx zijn artikel Interpretatie van de toekomst, waarin hij het 

hermeneutisch probleem binnen de eschatologie schetst dat zowel binnen het Oude en het 

Nieuwe Testament diverse interpretaties van de toekomst te vinden zijn en dat ook de 

kerkelijke traditie tot nieuwe interpretaties komt onder invloed van wisselende mens- en 

wereldbeelden. Zo kan een moderne interpretatie van de toekomst enkel tot stand komen 

indien de eschatologische dogma’s mede worden benaderd vanuit de tekstkritiek en de 

kritische geschiedkunde, zo stelt Schillebeeckx. Hij constateert daarbij dat in zijn tijd er een 

verschuiving binnen het geschiedenisbegrip is opgetreden:  

 
‘De meer of minder onuitgesproken identificatie tussen ‘geschiedenis’ en het verleden die 

sinds het ontstaan van de moderne geschiedkunde gangbaar was, moet nu weer het veld 

ruimen voor een opvatting die meer aandacht schenkt aan de geschiedenis als ont-staand en 

nog uit-staand, komend gebeuren; een ontstaan waaraan wijzelf actief deelnemen. De 

categorie ‘toekomst’ heeft nu wederom het primaat bij wat ‘geschiedenis’ heet. Aldus 

begint het begrip ‘aardse toekomst van de mens’ in onze tijd het reflexief denken en weten 

te activeren, waar in het verleden – althans in het westen – de toekomstdimensie haast 

uitsluitend opging in het ‘finis ultimus’, bovenaards en na-aards einddoel van de mens.’106 

 

De moderne mens beseft in de tijd te leven en tegelijkertijd beleeft hij de toekomst als 

vraag en overstijgt hij enigermate de tijd wat zich in de tijd uit in een onvervuld verlangen. 

Indien men zich openstelt naar de toekomst, kan ook de vraag naar de zin van de 

geschiedenis opkomen. Tevens heeft deze wending naar de toekomst implicaties voor de 

inkleuring van Gods transcendentie. Binnen de ‘oude theologie’ die voornamelijk op het 

verleden was gericht, werd transcendentie vooral verstaan als een ‘vereeuwigd verleden’ en 

viel de nadruk op de onveranderlijkheid van God. Binnen de ‘nieuwe theologie’ is God 

eerder de ‘komende’. Schillebeeckx stelt:  
 

‘Zo ontstaat een ingrijpende ommekeer: Degene die we vroeger, vanuit een oudere mens- en 

wereldopvatting, de ‘Geheel Andere’ hadden genoemd, toont zich nu als de ‘Geheel 

Nieuwe’, degene die onze toekomst is en menselijke toekomst nieuw-maakt. Hij toont zich 

als God die ons in Jezus Christus de mogelijkheid schenkt toekomst te maken, dat wil 
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zeggen, alles nieuw te maken en de zondige geschiedenis van onszelf en van allen te 

overstijgen.’107 

 

Schillebeeckx zal in later tijd zijn opvattingen omtrent de eschatologie verder ontwikkelen. 

Maar een belangrijk constitutief element blijft zijn aandacht voor de menselijke vrijheid en 

de spanning tussen de keuze voor een leven met of tegen God. Deze keuze heeft dus direct 

verband met zijn geschiedenisbegrip. Dit blijkt duidelijk uit het volgende citaat:  
 

‘De mens is een historisch wezen, verstrikt in geschiedenis en hij/zij wil ook geschiedenis 

maken. Omdat hij een schepsel Gods is, ‘van God’, maakt de mens zijn levensreis ook ‘met 

God’. Maar het kan een reis worden zonder God, zelfs tegen God. Die verhouding van de 

historische mens tot de eeuwige God stelt het probleem van de eschatologie.’108  

 

Schillebeeckx meent dat de nieuwe theologie niet zozeer een modieuze theologie moet 

heten, maar dat aloude Bijbelse inzichten worden herontdekt, waarin voortdurend sprake is 

van de hoop op een vernieuwde toekomst vanuit het geloof in de trouw van God die zijn 

beloften gestand doet.
109

 Daarbij is volgens Schillebeeckx het scheppingsverhaal uit 

Genesis enkel te verstaan vanuit de ervaring van Gods trouw en de daarop gebaseerde 

eschatologische hoop op heil. ‘Het scheppingsverhaal is aldus tevens een eschatologisch 

ontwerp.’
110

 Het oudtestamentisch Bijbelonderzoek wijst uit dat een transcendente 

eschatologie slechts in een jonge traditielaag in het boek Daniël voorkomt en dat in de 

oudere profetische traditie de verwachting van toekomstig heil voornamelijk als een 

binnen-historische realiteit werd beschouwd. Pas op grond van de actuele 

verbondsgemeenschap met God groeit het geloof in een na-historische voortzetting van 

deze gemeenschap en raakt men ervan overtuigd dat de liefde onsterfelijk moet zijn.
111

 Op 

grond van deze ontwikkeling binnen het Oude Testament stelt Schillebeeckx dat de 

hermeneutische beginsel de actuele genadegemeenschap met God is. Over de transcendente 

eschata als zodanig valt ook vanuit het schriftgetuigenis in positieve zin niets concreets te 

zeggen: 
 

‘Het na-aardse ‘eschaton’ is slechts de wijze van eind-voltooiing van wat in onze aardse 

geschiedenis wordend aanwezig is. Rahner’s werkhypothese kunnen we dan ook vanuit 

deze analyse bevestigen: “Aus-sage vom Gegenwart in Zukunft hinein ist Eschatologie. 

Einsage aus der Zukunft heraus in die Gegenwart hinein ist Apocalyptik”. “Eschatologie” is 

de uitdrukking van het geloof, dat de geschiedenis in Gods hand is en dat de 

wereldgeschiedenis tot godsgemeenschap kan worden voltooid, en de toezegging in 

Christus, dat zij aldus zál voltooid worden. Daarom is de eschatologie geen cheque op het 

hiernamaals, maar een verantwoordelijke opdracht aan alle gelovigen binnen onze aardse 
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 Cf.: ‘Retrospectief betekent Jahwe’s trouw belofte; prospectie: heilsverwachting en voortgaande 
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 Ibid., 50. 
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geschiedenis. In confrontatie met het reële onheil in de geschiedenis spreekt de eschatologie 

het geloof uit, dat de God-gelovige reeds de aardse geschiedenis kan en moet ombuigen tot 

heil voor allen, en wel tot heil in het wereldhistorisch perspectief, in volkomen nieuwheid 

en universaliteit.’112 

 

Wanneer Jezus het rijk van God aankondigt, ontmoet de wereld in hem zijn uiteindelijke 

belofte. Zijn verrijzenis ligt verankerd in de aardse geschiedenis. Daarmee blijft volgens 

Schillebeeckx de geschiedenis enerzijds open ‘vanwege de ambiguïteit van de menselijke 

vrijheid’ en is anderzijds het oordeel met de opstanding van Jezus reeds over de 

geschiedenis geveld. De toekomst van de mens is namelijk gegeven met de 

levensvoltooiing van Jezus. ‘De in Jezus Christus onherroepelijk en metterdaad beloofde en 

komende ‘nieuwe wereld’ ligt dus niet voor-gefabriceerd klaar, maar ontstaat als 

historische wereld in de geschiedenis van het gelovig handelen in deze wereld.’
113

  

Schillebeeckx meent vanuit deze reconstructie van de christelijke eschatologie tevens de 

godsdienstkritiek van onder andere Marx en Freud te hebben ontzenuwd, omdat het geloof 

in de transcendente toekomst geenszins een projectie is of een vervreemding, maar een in 

de geschiedenis gefundeerde verwachting van de voltooiing van het mens-zijn. Tevens stelt 

hij dat de courante rooms-katholieke opvatting van de natuurlijke onsterfelijkheid van de 

ziel niet in de Bijbel is terug te vinden. Het leven in de gemeenschap met God heeft volgens 

Schillebeeckx echter uiteindelijk ‘zijn innerlijk geheim prijsgegeven: zulk een leven 

relativeert zelfs de dood, het is sterker dan de dood’.
114

 Kenmerkend voor heel 

Schillebeeckx’ theologiseren is dan ook de conclusie dat de theologie reflectie is op dat wat 

de geschiedenis zelf te verstaan geeft. De concrete gemeenschap met de levende God maakt 

het onmogelijk om de reflecties uit het verleden zomaar over te nemen en tot uitgangspunt 

te maken voor de hedendaagse geloofsbeleving. Elk spreken over ‘de hemel’, los van de 

aardse geschiedenis en de concrete menselijke ervaring, is inderdaad projectie. 

Schillebeeckx stelt echter: ‘In haar historiciteit is de geschiedenis een profetie die over het 

historische heen wijst naar het transcendente eschaton.’
115

 

In deze verdergaande doordenking van eschatologische vragen, redeneert Schillebeeckx dus 

niet langer vanuit het dogma zoals in Inleiding over de eschatologie. De bespiegelingen 

over de ziel trachtte hij toen reeds meer antropologisch te duiden met een grote nadruk op 

de lichamelijkheid van de mens en de verrijzenis van het lichaam. Deze lijn zet hij in zijn 

verdere werk voort en met name de reeds genoemde continuïteit tussen het tijdelijke leven 

en de eeuwigheid, die besloten ligt in de levensgemeenschap met God wordt meer en meer 

het uitgangspunt voor zijn eschatologie. Deze continuïteit krijgt nog meer profiel doordat 

hij het op God gerichte, ‘theologale’ leven van de gelovige de grondslag noemt van het 

christelijk geloof in het ‘eeuwig leven’.
116
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Waar Schillebeeckx in Interpretatie van de toekomst reeds over hemel en hel spreekt als 

realisaties van de al dan niet geaccepteerde gemeenschapsstichtende liefde van God, noemt 

hij de begrippen ‘hemel en hel’ in later werk verwijzingen naar twee verschillende 

‘antropologische mogelijkheden’. De vraag of er daadwerkelijk mensen zijn die een 

definitieve keuze maken voor het kwade, laat hij als mogelijkheid open. Hij stelt echter wel 

dat er een asymmetrie bestaat tussen wat men hemel en hel noemt: zij kunnen niet op 

hetzelfde niveau worden geplaatst. Juist vanuit de gedachte dat de genadegemeenschap 

tussen God en mens hier op aarde constitutief is voor de levensgemeenschap met God over 

de grens van de dood, concludeert hij niet langer een parallelle continuïteit tussen een aards 

leven tegen Gods wil in en een leven in een hel. Als de God van het leven het fundament is 

voor het eeuwige leven, dan heeft een leven dat God negeert geen bestaansrecht en zeker 

geen eeuwigheidswaarde, ook niet in een hel. Mochten er mensen zijn die in vrijheid God 

blijvend afwijzen, dan zijn zij zonder enige toekomst en verdwijnen zij met hun dood uit de 

geschiedenis. Op deze wijze interpreteert Schillebeeckx het nieuwtestamentisch spreken 

over de ‘tweede dood’.
117

 

Eschatologisch bezien bestaat dus alleen het rijk van God.
118

 Zijn vroegere uitleg van de 

poena sensus en de hel vervalt door deze veronderstelde asymmetrie tussen goed en kwaad 

en hemel en hel. Goed en kwaad kunnen niet eeuwig naast elkaar staan. Het goede heeft het 

eerste en het laatste woord en is dus oorspronkelijker dan het kwaad dat geen 

eeuwigheidswaarde kan hebben. Er is geen ‘negatief eschaton’ mogelijk naast de louter 

positieve levensgemeenschap met God. De aardse levensgemeenschap met God is het 

fundament van het geloof in het eeuwige leven dat de ‘rechtvaardige mens’ als een 

genadige toegift door God wordt geschonken.
119

 Schillebeeckx blijft het begrip ‘vagevuur’ 

wezenlijk achten voor de eschatologie, maar hij benadrukt nog sterker dan vroeger dat het 

een beeld is van het liefdesvuur dat de mens bij de eerste Godsaanschouwing uitzuivert. Het 

vagevuur is dus geen genoegdoening van gedane zonden maar een ‘liefdescatharsis’, 

waardoor de nog onvolmaakte mens oog in oog met zijn God tot volmaakte 

liefdesgemeenschap komt.  

Een wellicht nog belangrijker consequentie van Schillebeeckx steeds grotere accent op de 

liefdesgemeenschap tussen God en mens, is dat hij niet kan blijven staan bij het heil van de 

individuele mens. Heel de geschiedenis vol heil en onheil zal worden geoordeeld. Daarom 

hecht hij in zijn latere werk steeds meer waarde aan het geloof in de terugkeer of parousie 

van Jezus Christus en hij noemt dit zelfs het eschatologische kerngebeuren. Door de komst 

van de Mensenzoon, die recht zal doen aan een ieder die door de mensengeschiedenis is 
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verworpen, wordt de eindvoltooiing van het rijk van God, de algehele verrijzenis en de 

schepping van de nieuwe hemel en aarde mogelijk gemaakt en geïnaugureerd.
120

 Jezus’ 

dood heeft een universele betekenis en dat blijkt volgens Schillebeeckx ook uit de frase uit 

het Credo: ‘nedergedaald ter helle’. Het geloof in de verrijzenis betekent niet alleen hoop 

voor de levenden, maar ook voor de doden. Zowel de toekomst als het verleden worden in 

Christus verzoend en opgenomen in het rijk van God.
121

  

Maar de hoop op basis van Christus’ verrijzenis geeft ook aan dat God de macht is van het 

anti-kwaad, waardoor de christelijke hoop niet slechts een eschatologische hoop is. 

Schillebeeckx stelt: ‘De christelijke hoop stimuleert tot verzet tegen alle vormen van kwaad 

in deze wereld, zowel individueel als collectief en structureel kwaad.’
122

 De mens, als 

partner van de natuur, draagt verantwoordelijkheid voor de wereld, juist omdat hij in 

vrijheid kan kiezen te leven voor Gods aangezicht, coram Deo. Door deze geschonken 

vrijheid is de mens in staat om geschiedenis te maken. Daar waar hij zich in vrijheid keert 

tot God en tot medemenselijkheid en medeschepselijkheid, komt de mens tot zijn 

bestemming. Deze vrijheid bergt het risico van misbruik in zich. De twintigste eeuw met al 

zijn verworvenheden op technisch en wetenschappelijk gebied heeft deze ambivalentie 

duidelijk zichtbaar gemaakt: ‘Met culturele prestaties van wetenschap en techniek, beide op 

zichzelf waardevolle cultuurproducten, roeien cultuurwezens in onze tijd elkaar, zowel 

anderen als zichzelf, genadeloos uit. Cultuur kan een jungle zijn, erger nog: een 

holocaust.’
123

 De mens kan zich vanuit zijn geschonken vrijheid tegen God, de medemens 

en de natuur keren of bijdragen tot de heelheid van de schepping. Juist hierin ligt de 

ambivalentie van de geschiedenis besloten, zoals nu uiteen zal worden gezet. 

9.1.10  Menszijn: historisch gesitueerde vrijheid 

Naar modern inzicht stelt Schillebeeckx dat de historiciteit tot het wezen van de mens 

behoort. Antropologisch gezien sluit hij nauw aan bij inzichten uit de existentiële 

fenomenologie. Maar tegelijkertijd interpreteert hij allerlei noties als ‘geworpenheid’ en 

‘verlatenheid’ in theologische zin waardoor de gehele antropologie een andere richting 

krijgt.
124

 De relatie tussen God en mens beschrijft hij in termen van ‘intersubjectiviteit’, 

‘ontmoeting’ en ‘dialoog’. Grote nadruk legt Schillebeeckx op het feit dat elke menselijke 

verhouding tot de ander loopt via de lichamelijkheid als de grens naar buiten toe van het 

eigen innerlijk. Deze existentiële bewoordingen zijn voor hem moderne varianten om de 

werkelijkheid van de theologale, persoonlijke verhouding tot God te duiden.
125
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Het persoonlijke levensgeheim van een mens komt slechts tot uitdrukking in de 

intersubjectiviteit met de medemens. Elke menselijke relatie wordt gekenmerkt door 

openbaring en geloof en pas in liefde komt een dergelijke relatie tot volheid. God is volgens 

Schillebeeckx persoon in de absolute zin van het woord en de bron van zijn eigen innerlijk 

geheim, dat pas in de persoonlijke ontmoeting openbaar wordt. Een belangrijke 

vooronderstelling is de volgende: ‘In de idee van de “Godsontmoeting” ligt derhalve een 

verwijzing naar onze natuurlijke bestaanservaring. Zonder deze wereldlijke, menselijke 

betekenis van de ontmoeting zou het theologische geloofsbegrip van “Godsontmoeting” en 

dat van “openbaring” en “geloof” voor ons geen inhoud hebben.’
126

  

In de intersubjectiviteit met God wordt de mens werkelijk zichzelf. De mens wordt 

gekenmerkt door een tweeheid van innerlijkheid èn uiterlijkheid, door een innerlijk 

geestelijk moment èn een gerichtheid naar buiten. Dit zijn ook de twee aspecten van het 

geloof waardoor de mens in staat is om Gods genadige aanspraak te beantwoorden in de 

persoonsontmoeting. Daarom kan gezegd worden dat de mens feitelijk pas mens is en 

wordt indien hij in dialoog is met God. De mens wordt meer zichzelf door buiten zichzelf te 

treden of zich juist volledig tot zichzelf in te keren, beide met als doel zich geheel te richten 

op God om in persoonsgemeenschap met hem en de naaste te leven.  

Bij de uitwerking van Schillebeeckx’ geschiedenisbegrip bleek reeds dat hij een zeer 

centrale rol toekent aan de door God geschonken menselijke vrijheid. Theologisch gezien is 

het mens-zijn volgens hem dan ook ‘vocationeel’ bepaald: door Gods roeping. En die 

roeping is dat de mens zijn vrijheid benut om het beeld van God te zijn, imago Dei.127
 De 

menselijke vrijheid is dan ook een bepaalde vrijheid, zowel door het gratuïte karakter, als 

ook door de historische aard van deze gesitueerde vrijheid. Het behoort volgens 

Schillebeeckx tot de condition humaine dat de mens in een levende traditie staat. Dit 

gegeven impliceert dat hij zijn leven niet solipsistisch kan situeren in het huidige bestaan. 

Juist het besef van historisch gesitueerde vrijheid opent voor de mens de rijkdommen van 

het verleden en de weg naar de toekomst. Daarom moet worden gezegd: ‘De menselijke 

vrijheid hangt niet in het luchtledige; zij staat in een overlevering én is bovendien eigentijds 

gesitueerd.’
128

 Ook dit inzicht strookt volgens Schillebeeckx met het moderne denken: juist 

de atheïstische denkwijze breekt het meer gesloten aristotelische mens-zijn open en tekent 

de mens in zijn mogelijkheden.  

9.1.11 De mens als mysterie 

De moderne seculiere zienswijze sluit nauw aan bij de christelijke mensvisie die wijst op de 

bovenmenselijke of bovennatuurlijke mogelijkheid die de mens bezit. Schillebeeckx stelt 

het volgende: ‘De definitie van de mens komt uiteindelijk slechts tot uitdrukking wanneer 

wij hem beschouwen in het licht van het scheppings- en heilsdogma, d.w.z. vanuit de volle 

bestaanservaring, die een heilsgeschiedenis omvat.’
129

 Het scheppingsdogma is constitutief 

voor het mens-zijn en bepaalt niet alleen zijn metafysische en morele betekenis: de mens is 

er dòòr en vòòr God. De kern van het mens-zijn wordt bepaald door het mysterie van God 

en in de verbondenheid met God ervaart de mens zichzelf ook als mysterie. Deze correlatie 

met het goddelijke mysterie is bepalend voor elk mens, nog los van het feit of de mens in 

vrijheid deze relatie bevestigt. Het paradoxale in het bestaan van de mens is dat hij 
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geconstitueerd is door het persoonlijk mysterie van God en naar God uitstaat, zonder echter 

zelf in staat te zijn om de onmiddellijke ontmoeting met God te realiseren. De zin van het 

menselijk bestaan ligt buiten de mens zelf.  

Ook in de definitie van de mens houdt Schillebeeckx dus het profane en het mystieke 

element samen, waarbij de gerichtheid op het goddelijke het primaat behoudt: het menselijk 

staan in de wereld en de medemenselijke relaties worden pas werkelijk zingevend vanuit de 

dialoog met God. Samengevat:  

 
‘Willen wij derhalve het wezen van de mens als gesitueerde vrijheid theologisch benaderen, 

dan moeten wij de mens beschouwen in zijn intersubjectiviteit met God en daarbinnen zijn 
dialoog met de wereld situeren. Wanneer wij dan de goddelijke Voorzienigheid zien als een 

ontmoeting tussen de goddelijke vrijheid en de menselijke vrijheid, zal van hieruit blijken 

hoe God de menselijke persoon via zijn geschiedenismakende vrijheid brengen wil tot 

hetgeen de diepste zin van het menselijk leven is: primair bij God te zijn en, in tweede 

instantie, samen met God te zijn in deze wereld van mensen en dingen.’130  

9.1.12 Het kindschap Gods 

De intersubjectiviteit tussen God en mensen is bij uitnemendheid uitgedrukt in de relatie 

tussen God en Jezus, tussen de Vader en de Zoon. Daarin wordt duidelijk dat het gaat om 

het doen van ‘de wil van de Vader’. Zoals in het hoofdstuk over Schillebeeckx’ christologie 

nog zal blijken is voor hem met name Jezus’ aanspraak van God als ‘Abba’ elementair. 

Vanuit deze relatie tussen Vader en Zoon wordt uitgedrukt dat de mens als beeld van God 

zijn diepste inhoud vindt in het kindschap Gods. De medemenselijkheid is een implicatie 

van dit kindschap. ‘Broederlijke liefde is zichzelf zijn voor de anderen naar God toe: de 

theologische einddefinitie van de mens.’
131

 Doordat God zelf liefdevol uitstaat naar zijn 

schepselen, wordt ook de mens opgeroepen om zijn medemens lief te hebben. Ook de 

wereldlijke ordening kan hierbij niet worden veronachtzaamd, omdat de vrijheid van de 

mens ook een cultuurscheppende vrijheid is. Het grote verschil met de seculiere 

werkelijkheidsbeleving is dus dat de dialoog met de wereld is ingebed in de dialoog met 

God. De mens, staande tegenover God, treedt samen met God handelend op in de aardse 

geschiedenis. Juist op dit punt blijkt het scheppingsgeloof constitutief te zijn voor het 

humane handelen van de mens:  

 
‘Het aandurven, mensen scheppend in het leven te roepen, is vanuit God een motie van 
vertrouwen in de mens en in diens geschiedenis, zonder dat hiertoe aan de kant van de mens 

ook maar enige voorwaarden of garanties zijn gesteld. […] Het is een vertrouwensmotie die 

de mens die gelooft in de scheppende God, de moed geeft in woord en daad te geloven dat 

het rijk van God, d.i. menselijk heil en geluk, ondanks vele onheilservaringen, voor de mens 

met-ter-daad in de maak is, uit kracht van Gods schepping die mensen tot realisering ervan 

oproept.’132  

 

Daarom kan Schillebeeckx stellen dat geloof in God onmogelijk is zonder geloof in de 

mens. De zaak van de mens is de zaak van God zelf.
133
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9.1.13 Het geloof in de Voorzienigheid 

In diverse publicaties spreekt Schillebeeckx van het geloof in de Voorzienigheid. Dit geloof 

kwam sinds de negentiende eeuw sterk onder druk te staan. Volgens Schillebeeckx is dit 

onterecht. Juist het feit dat God de mens geschapen heeft ‘om niet’, impliceert dat dit een 

liefdedaad is. De mens in zijn lichamelijkheid en staande in de tijd komt nergens los van 

deze scheppingsact en daarom ook nooit van Gods liefde die zich voortdurend aan de mens 

toont als roep om wederliefde. In de liefdesgemeenschap met God gaat de gelovige iets 

ervaren van deze voorzienigheid van God.  

Jezus heeft getoond hoe een mens leeft die zich geheel toevertrouwt aan Gods 

voorzienigheid en zo is hij de concrete uitdrukking van de ware godsdienst, het gesprek 

tussen God en mens. En tegelijkertijd is heel zijn leven één groot getuigenis van hoe de 

Vader in alles voorziet en Jezus met waakzame zorg omringt. Deze beweging van God uit 

en het vertrouwen van Jezus in antwoord daarop, culmineren in Jezus’ dood en zijn 

verrijzenis. De gelovige weet zich op eenzelfde manier opgenomen in Gods geborgenheid 

en weet zich zo ook opgeroepen om te leven in deze persoonsgemeenschap met God. En 

vervolgens strekt de voorzienigheid zich ook door de gelovige heen uit over heel het leven. 

Schillebeeckx definieert het geloof in de voorzienigheid als volgt: ‘Het geloof in de 

goddelijke Voorzienigheid is dus niet een geloof in een soort wereldwijde bedrijfsleiding 

van God. Het betreft een wijze van liefde die het goed, het geluk, het wel-zijn van de mens 

beoogt. Het geloof in deze Voorzienigheid is een geloof van de vrije mens in de levende 

vrije persoon van God.’
134

  

De transcendente vrijheid van God maakt dat de mens Gods leiding veelal niet kan 

narekenen en dat deze leiding ook uitgaat boven tijdelijke zaken. Hoewel ook deze dingen 

Gods zorg hebben, staat alles gericht op de uiteindelijke levenszin en het heil voor allen. 

Daarom kan tijdelijk onheil in het teken staan van de uiteindelijke levensgemeenschap met 

God. Soms moet de mens eerst alles uit handen worden geslagen voordat hij bereid is om 

het heil te ontvangen. Zo kunnen levensgebeurtenissen in samenhang met de aan de mens 

geschonken gesitueerde vrijheid tot gespreksmoment worden met God. Het geloof in de 

voorzienigheid krijgt zo haar verinnerlijking in het christelijk geweten. Schillebeeckx stelt: 

‘In het religieuze geweten ervaar ik, ten aanzien van een bepaalde situatie, mijzelf als 

verantwoordelijk tegenover Gods roeping en opdracht; en in en door deze gewetensakt 

neem ik ten overstaan van God mijn persoonlijk aandeel in de geschiedenis van de 

mensheid. Ik geef God mijn trouw. Zo neem ik vrij deel aan die geschiedenis in de richting 

zelf waarnaar God de wereld van mensen en van dingen leidt.’
135

  

Het voorzienigheidsgeloof wordt dus gekenmerkt door een zekere mate van aanvaarding 

van de verschillende levenssituaties en juist deze aanvaarding maakt dat de gelovige kan 

overgaan tot vernieuwing zodat Gods heil meer ingang vindt in de wereld. Daarbij zij 

gezegd dat al het menselijke handelen dat heil tot stand brengt voortkomt uit Gods absolute 

initiatief en dat hijzelf borg staat voor zijn schepping.  God blijkt steeds verrassend 

betrouwbaar te zijn.  

 
‘Het niet-veranderlijke, d.i. niet-schepsellijke, wezen van God is op grond van zijn eeuwig-

absolute vrijheid voor de eindige mens het permanent nieuwe. Een nieuwheid, die niettemin 

herkenbaar is als daad telkens van dezelfde God: ‘Hij is het weer’! Omdat Gods 

scheppingsdaad zijn eeuwige, absoluut vrije wezen is, is zijn absoluutheid of niet-relativiteit 
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tevens relationeel, d.i. in absolute, door niets bepaalde vrijheid zichzelf betrekkend op zijn 
schepsel: de mens en de wereld.’136 

 

Schillebeeckx stelt dat de Bijbelse uitdrukking voor het wezen van God, ‘Rijk van God’ is. 

Het Rijk van God wordt gekenmerkt door de vernieuwde relatie tussen God en mens en 

deze bestaat uit wederzijdse liefde.  

 

9.2 Omgang met de kerkelijke traditie  

9.2.1 De positieve en speculatieve gerichtheid van de theologie 

Zoals hierboven betoogt valt de ene theologische wetenschap voor Schillebeeckx uiteen in 

twee complementaire functies, namelijk een positieve en speculatieve gerichtheid. De 

positieve functie van de theologie bedient zich van de historisch-kritische methode, maar 

laat zich leiden door het geloof en het leergezag. Het object van onderzoek is het geheel van 

de heilsgeschiedenis in haar eigenheid. De taak van het positieve onderzoek is dus niet 

gelegen in het leveren van bewijsplaatsen ter onderbouwing van de speculatieve functie van 

de theologie. In zijn artikel Wat is theologie? (1958) omschrijft Schillebeeckx het volgende 

doel van de positieve functie van theologie:  
 

‘De recursus tot het verleden is de poging om vanuit de ontwikkelingsfasen van de oud- en 

nieuwtestamentische, objectief groeiende openbaring, en vanuit de dogma-historische 

ontwikkelingsfasen van het dynamische, en toch zichzelf blijvende kerkelijke geloofsleven 

te komen tot een dieper inzicht in het heilsmysterie. En aangezien elke tijd haar eigen 

standpunt, accentuaties en reticenties bezit, kan alleen een breed opgezet positief-

theologisch onderzoek, dat geen enkele periode verwaarloost of schrapt uit de 

geloofstraditie, ons behoeden voor eenzijdig gerichte synthesen.’137 

 

Schillebeeckx stelt met nadruk dat de theologie dus veel meer omvat dan alleen de door het 

magisterium vastgestelde dogma’s die veelal zijn geformuleerd om bepaalde ketterijen 

buiten te sluiten. De dogma’s dienen daarom allereerst in hun context en 

ontwikkelingsgeschiedenis te worden verstaan. De positieve functie van de theologie richt 

zich daarbij ook op alles wat slechts zijdelings met de dogmaontwikkeling verband houdt. 

En tevens vallen de uitingsvormen van het hedendaagse kerkelijke leven voor 

Schillebeeckx onder het object van de positieve functie van de theologie. Hij komt zo tot de 

volgende definitie van positieve theologie: fides-ex-auditu in statu scientiae.138
  

De samenhang tussen positieve en speculatieve theologie wordt vooral in de 

dogmageschiedenis voor Schillebeeckx duidelijk zichtbaar. Hij meent dat een theologisch 

besluit de vrucht is van een proces van groeiend geloofsbewustzijn, ofwel dat het fungeert 

als een soort van werkhypothese die om nadere uitwerking vraagt. In beide gevallen is 

studie van de Bijbel, de patristiek en de verdere kerkgeschiedenis vereist om tot een dieper 

inzicht in deze geloofswaarheden te komen. De zekerheid van een theologisch besluit wordt 

groter naarmate het meer en meer gevoed is door de concrete geloofservaringen. Daarom 

dienen dogma’s altijd bestudeerd te worden vanuit de dogmaontwikkeling. Ook 

theologische systemen zijn altijd onaf en vragen om verdere groei en aanvulling en 

synthese.  
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Het is daarbij begrijpelijk dat het kerkelijk leergezag de voorkeur uitspreekt voor begrippen 

die in de traditie hun bruikbaarheid en waarde bewezen hebben in plaats van dat het zomaar 

meegaat met de mode van de dag. Tegelijkertijd is er voortdurend sprake van een 

hernieuwde geloofsassimilatie aan de eigen tijd, juist doordat Gods heilsaanbod tot zijn 

mensen in elke tijd klinkt en om antwoord vraagt.
139

 Daarom dient de theologie in al haar 

functies zowel positief als speculatief te zijn. Dit heeft volgens Schillebeeckx de volgende 

implicaties voor de systematisch theoloog: ‘Men kan dan ook geen goed dogmaticus zijn 

als men zich niet tevens toelegt op de H. Schrift, de patristiek, de hoogscholastiek, de latere 

theologie enz., alsmede op de hedendaagse wijsbegeerte. Thomas zelf strekt ons hierbij tot 

voorbeeld.’
140

 

In zijn eigen theologiseren neemt de theologie van Thomas de meest prominente plaats in, 

maar vervolgens ook de patristiek. Zoals opgemerkt wil Schillebeeckx geen breuk zien 

tussen de theologie van Thomas en die van de patres. Tevens benadrukt hij voortdurend dat 

de neo-scholastieke theologie slechts een historische verschijningsvorm is van speculatieve 

theologie. Volgens hem bedrijft Athanasius eveneens speculatieve theologie.
141

 Met 

Thomas, die volgens Schillebeeckx zelf met zeer veel aandacht positieve theologie bedreef, 

verwijst hij met regelmaat naar Augustinus. Het gaat hem er dan meestal om, om dragende 

gedachten uit zijn theologie te onderbouwen met een beroep op deze kerkvader. De vraag 

wat theologie en geloof nu eigenlijk is, beantwoordt hij ten dele vanuit Augustinus’ 

werk.
142

 De grondidee dat de theologie theocentrisch van aard is, maar de christologie en de 

heilshistorie als toegangsweg benut, herleidt hij eveneens tot een uitspraak van Augustinus: 

historia dispensationis temporalis divinae providentiae.143
 En één van de kerngedachten 

voor de verhouding tussen God en mensen, te weten dat Gods eer besloten ligt in het heil 

van de mens, is een afgeleide van Irenaeus’ uitspraak: Gloria enim Dei vivens homo; vita 
autem hominis Visio Dei.144

 Deze uitspraak keert in zijn latere werk steevast terug en hij 

kan zelfs gelden als een kernachtige samenvatting van Schillebeeckx’ theologie. In 

antropologisch opzicht voelt hij zich beter thuis bij Irenaeus dan bij Augustinus’ 

erfzondeleer.
145
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Verder verwijst Schillebeeckx vooral terloops naar de patres. Slechts in De sacramentele 
heilseconomie is een ruimere bezinning te vinden op de Vroege Kerk.

146
 In dit werk 

doordenkt Schillebeeckx vanuit de hedendaagse problematiek de sacramentsleer van 

Thomas in het licht van de traditie. Dit boek lijkt dan ook geschreven te zijn conform de 

hierboven beschreven opvattingen die Schillebeeckx in deze tijd huldigde ten aanzien van 

de theologiebeoefening. Maar ook in Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding zijn met 

regelmaat verwijzingen terug te vinden naar de patristiek. Met name worden de 

apostolische vaders (Ignatius, Didaché) en de apologeten als Justinus, Tertullianus en 

Origenes genoemd.
147

 Maar Schillebeeckx’ omgang met de patres is redelijk vrij van aard 

in de zin dat hij zich voornamelijk op grondmotieven uit hun theologie beroept zonder van 

een uitputtende studie te getuigen. Als schakel tussen de apostolische traditie en de vroege 

scholastiek zijn de patres echter van groot belang. 

Dat blijkt onder andere uit Schillebeeckx’ verhandeling in het Theologisch Woordenboek 
(1957) over de plaats van de patristiek in de theologiebeoefening. Hij behandelt hier 

grotendeels de gezagsvraag en stelt als conclusie dat het geheel van de patristiek met al zijn 

verscheidenheid aan kerkvaders een gemeenschappelijk getuigenis vormt en dat juist de 

gemeenschap van de kerkvaders de katholiciteit en apostoliciteit van dit getuigenis 

garanderen. De kerkvaders zijn de vertegenwoordigers van de christelijke oudheid en 

vormen voor de latere kerkelijke traditie de brug naar de apostolische tijd. Schillebeeckx 

ziet hun waarde onder andere in het feit dat ze de ‘initiators’ zijn van de kerkelijke 

theologie en daarmee zijn ze de grondleggers geworden van het fides quaerens 
intellectum.

148
 Gezamenlijk staan de kerkvaders dan ook voor de orthodoxie van het 

christelijk geloofsgetuigenis, de consensus Patrum, wat ook tot uitdrukking komt in hun 

heilige levenswandel.  

Tevens heeft de kerk aan bepaalde kerkvaders het gezag van kerkleraar verleend. Voor het 

Oosten zijn dit van oudsher Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Johannes 

Chrysostomus en in later tijd werd op voorspraak van met name het Westen ook Athanasius 

als kerkleraar aangemerkt. Sinds de achtste eeuw gelden voor het Westen Ambrosius, 

Hiëronymus, Augustinus en Gregorius de Grote als kerkleraar.
149

 Schillebeeckx benadrukt 

met Thomas dat hun gezag is afgeleid van het kerkelijk leergezag als zodanig. Daarom valt 

de nadruk ook niet zozeer op afzonderlijke kerkvaders, maar op hun collectieve getuigenis. 
Deze relativering betreft uiteraard ook de kerkleraren uit later tijd. Maar juist doordat de 

gehele kerkelijke overlevering ook het gezag van de kerkvaders normeert, is het van het 

grootste belang dat de patristiek op diepgaande wijze wordt bestudeerd. Volgens 

Schillebeeckx blijft hun getuigenis mede een kritische instantie tegenover de antwoorden 

die de theologie zoekt te geven op hedendaagse problemen.
150

  

                                                                                                                            
willen zetten – zoals ik dat beluister in sommige psalmen. De mens dankt daarin God, gewoon omdat hij 

mens is. Ik herken dat eveneens bij sommige Griekse kerkvaders, zoals Irenaeus. Die hebben geen begrip 

van erfzonde zoals Augustinus.’ (Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 91.) 
146

 Cf.: E. Schillebeeckx, De sacramentele heilseconomie - Theologische bezinning op S. Thomas' 
sacramentenleer in het licht van de traditie en van de hedendaagse sacramentsproblematiek (Antwerpen; 

Bilthoven: 't Groeit; H. Nelissen, 1952), 88-107. 
147

 Cf.: Schillebeeckx, Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding, 263, 298-299, 536, 560, 580-582. 
148

 Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 143-144. 
149

 Ibid., 144. 
150

 Cf.: Ibid., 145. Onder verwijzing naar M.D. Chenu’s Authentica et Magistralia merkt Schillebeeckx 

overigens wel op dat Thomas de kerkvaders de sancti noemt en stelt dat hun werken ‘authentieke’ waarde 

hebben, terwijl hij theologen na de 7
e
 en 8

e
 eeuw magistri noemt en deze hebben geen beslissend gezag. 

(143) Zie voor deze kwestie eveneens: Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 166. 
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9.2.2 Het gezag van het Apostolicum 

Ten aanzien van het geloofssymbolum stelt Schillebeeckx dat dit niet de samenvatting is 

van de totale christelijke leer, maar dat het slechts de hoofdwaarheden bevat die een 

dopeling diende te belijden. De heersende opvatting in de Middeleeuwen was wel degelijk 

dat het symbolum de totaliteit van het dogma bevatte, maar men was in die tijd onbekend 

met de wordingsgeschiedenis van het apostolisch symbolum. Schillebeeckx werkt deze 

ontstaansgeschiedenis juist wel uit en tracht het symbolum te verstaan tegen deze 

achtergrond.
151

 Ook wijst hij erop dat het Apostolicum wel altijd als een regula fidei heeft 
gegolden, maar nooit door het buitengewoon leergezag tot dogma is verklaard. Als 

oorspronkelijk doopsymbolum blijkt hier tegelijkertijd dat het katholieke credo wortelt in 

het geloofsleven van de Kerk en dan met name in de liturgie. Dit inzicht, lex orandi lex 
credendi, is van wezenlijk belang voor Schillebeeckx’ verstaan van de kerkelijke traditie en 

zijn eigen theologiseren.
152

  

Het apostolisch symbolum wordt volgens Schillebeeckx gekenmerkt door de heilsvisie dat 

de levende God als Vader, Zoon en Geest zich in en door de geschiedenis openbaart als de 

God van het heil, beginnend bij de schepping en uitmondend in het eeuwige leven. 

Schillebeeckx ziet zo in het Apostolicum de grondstructuur van zijn eigen theologie:  
 

‘Ik geloof in de God van het heil: Vader, Zoon en H. Geest, die door het heilswerk van 

Christus en in de kracht van het heiligingswerk van de H. Geest, en dit alles op initiatief van 

de Vader, het eeuwige leven is voor de mens naar ziel en lichaam. Dit is de blijvende basis 

van elk symbolum des geloofs en de inspiratie van elke theologie.’153  

 

Juist omdat het primaat ligt bij de zich openbarende God, denkt de theologie 

vanzelfsprekend vanuit gezagsargumenten en steunt zij op een auctoritas. Waar algemeen 

menselijke wetenschappen uitgaan van feiten en inzicht alleen, waardoor het 

gezagsargument hier juist weinig zeggingskracht heeft, is dit in de theologie precies 

andersom. Schillebeeckx beklemtoont echter dat deze gezagsargumenten opkomen uit de 

levende traditie en in die zin niet a-priori waar zijn. Ook is het beroep op de kerkelijke 

                                                 
151

 Schillebeeckx onderzoekt eerst de verschillende geloofsbelijdenissen die in het Nieuwe Testament te 

vinden zijn, vervolgens welke ‘stadia’ van doopbelijdenissen er zijn geweest totdat uiteindelijk het 

Apostolicum breed ingang vond. Zo vindt hij allusies bij Ignatius van Antiochië, Justinus, Irenaeus, 

Tertullianus en de Traditio apostolica van Hippolytus bevat dan een eerste versmelting van diverse 

christologische schema’s tot een trinitarische belijdenis. In een brief van Marcellus van Ancyra uit 340 

wordt een Romeins symbolum aangetroffen dat als een voorvorm beschouwd kan worden van de in het 

Westen uiteindelijke klassiek geworden tekst in de Ordo Romanus van 950. (Cf.: Schillebeeckx, 

Openbaring en theologie, 150.) 
152

 Cf.: Ibid. Volgens Schillebeeckx onderscheidt het Apostolicum zich juist op dit punt ook van de 

conciliaire geloofssymbola zoals die van Nicea en Constantinopel. Deze belijdenissen bevatten theologische 

reflecties die in eerste instantie niet wortelen in de kerkelijke (liturgische) praxis en die vaak ook een 

polemische spits hebben om ketterijen te bestrijden. 
153

 Ibid., 155. Juist ook het Apostolicum is voor Schillebeeckx een uiting van het theocentrische 

monotheïsme dat zo centraal staat in zijn theologie zoals eerder opgemerkt. Dit blijkt duidelijk uit de 

volgende afwijzing van de positie van o.a. Cullmann: ‘Het moge waar zijn dat de christologische symbola 

in de H. Schrift het meest frequent voorkomen, toch blijkt duidelijk dat de stelling van O. Cullmann, 

volgens wie de overgang van de christologische symbola naar de trinitarische een na-apostolische 

verschuiving en een verminking van het echte christendom betekent, onjuist moet heten. Duidelijk is 

immers hoe reeds in de H. Schrift heel het Christusmysterie onverbrekelijk verbonden is met het 

theocentrisch monotheïsme van het oud-testamentische geloof. Heel het heilsgebeuren wordt gezien vanuit 

de providentiële levensleiding van God, die de schepping, de oud-testamentische geschiedenis en de 

levensmysteriën van Christus in handen heeft.’ (Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 153.) 
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traditie niet bedoeld om het hedendaags kerkelijk geloof te bewijzen, maar om beter inzicht 

te geven in de rijkdom van het gehele geloofsgoed. Hij stelt: ‘Uit dit alles volgt dat 

theologisch elk gezagsargument een traditie-argument is in de moderne zin van het woord: 

de “paradosis”, d.i. Gods Woord levend in en gepraktiseerd door de Kerk, is de grondslag 

van geheel de theologie.’
154

 Schillebeeckx beseft dat vanuit het moderne waarheidsbegrip, 

dat gekenmerkt wordt door perspectivisme, dit gezagsargument moeilijk hanteerbaar lijkt te 

zijn. Maar hij benadrukt dat een ieder die niet aan een compleet relativisme ten deel wil 

vallen, zich gedreven weet tot het absolute zonder dit evenwel te bereiken. Deze 

fundamentele gerichtheid die geïmpliceerd ligt in het menselijk kennen, genereert een 

bepaalde continuïteit in de veelheid aan standpunten waardoor er sprake is van een zekere 

groei aan inzicht en kennis.  

9.2.3 Kentheoretische reflectie op het dogma 

Met De Petter spreekt Schillebeeckx tot begin jaren zestig van een niet-begrippelijk 

kenmoment waarin de waarheidswaarde van de begrippelijke kennis is gefundeerd. Met 

deze positie neemt hij afstand van het standpunt van een scholastiek denken waarbinnen 

begrippelijke kennis op proportioneel-analoge wijze op zowel God als op het geschapene 

toepasbaar zou zijn. Tegenover dit ‘representationistisch conceptualisme’ brengt 

Schillebeeckx een ervaringsmoment in dat samen met de begrippelijkheid de ene 

werkelijkheidskennis vormt. Daarbij stelt hij nadrukkelijk dat de menselijke concepten God 

niet kunnen omvatten, maar dat het niet-begrippelijke kenmoment wel gericht is op het 

absolute en dat de begrippen vanuit dit kenmoment een beperkte maar toch reële 

waarheidswaarde hebben, omdat zij boven zichzelf uitwijzen naar het transcendente. Hij 

concludeert:  

 
‘In deze visie, zo wil het ons voorkomen, is het juiste perspectief voorhanden waarin wij 

zowel de absoluutheid van de geloofswaarheid kunnen affirmeren als de grote marge van 

betrekkelijkheid en derhalve van groei in onze bezinning op het geloof en dit binnen het ene 

menselijke bewustzijn: dat is namelijk niet uitsluitend te herleiden tot begrippelijke 

kennis.’155  

 

Op deze wijze wil hij ontkomen aan het formele conceptualisme van de neoscholastiek en 

tegelijkertijd meent hij nu niet te vervallen in de relativistische tendens die zo kenmerkend 

lijkt te zijn voor het modernisme. Vanuit deze optiek stelt Schillebeeckx dan ook dat het in 

het dogma niet zozeer om het concept gaat, maar om de daarin vertolkte heilswerkelijkheid. 
Zowel de geloofsbegrippelijkheid als de geloofservaring horen bijeen. Maar het 

waarheidsmoment van het dogma kan wel in tijdgebonden begrippen en voorstellingen zijn 

weergegeven die in later tijd gewijzigd kunnen of zelfs moeten worden. Schillebeeckx zegt 

hierover:  
 

‘In de aanvankelijke periode van ononderscheidenheid sprak de Kerk, zoals alle gelovigen, 

als vanzelf alsof de inkleding mede behoorde tot de kern van het dogma, evenwel zonder dit 

                                                 
154

 Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 168. 
155

 Ibid., 195. Later neemt Schillebeeckx afstand van de idee van de impliciete intuïtie die hem dan te 

idealistisch overkomt. Cf.: ‘Maar in onze wereld met zijn uiteenlopende levensbeschouwingen kun je niet 

meer uitgaan van één totaal-zin die de bron is van afzonderlijke zin-ervaringen. Toch heb ik veel te danken 

aan De Petter, omdat hij – en dat heb ik vastgehouden – de theologie als begrippelijk systeem sterk 

relativeerde. Dat was voor hem en voor mij de grote omwenteling.’ (Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder 
ogenblik nieuw, 26-27.). 
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uitdrukkelijk te bedoelen of zelfs te kunnen bedoelen. Slechts wanneer door nieuwe 

menselijke ervaringen of nieuwe positieve gegevens de kwestie van het onderscheid tussen 

“geloofsinhoud” en “geloofsinkleding” uitdrukkelijk wordt gesteld kan blijken of de zgn. 

“inkleding” enkel maar een voorstellingswijze is of precies behoort tot de dogmatische 

inhoud.’156  

 

Men kan echter pas tot een bepaling van de geloofsinhoud komen indien de gehele traditie 

serieus wordt genomen. De Bijbel, gelezen binnen de Kerk, vormt vanuit Schillebeeckx’ 

geschiedenisbegrip een onaantastbare norm voor de theologie. Het bedrijven van dogmatiek 

is dan ook niet mogelijk zonder exegese en Bijbelse theologie. Want juist in zijn 

geschiedenis met Israël openbaart God zichzelf, met als culminatiepunt de komst van Jezus 

Christus. Schillebeeckx zegt:  

 
‘Dit eigentijdse beluisteren van het ene woord van God, waarover reeds de H. Schrift 

getuigt, is zo intiem verbonden met de openbaring, dat dit hedendaagse uitspreken van het 

beluisterde enigermate binnen de openbaring zelf valt. Een dogmabepaling is immers, 

ondanks de nieuwheid van haar formulering vergeleken met een Schriftuurlijke affirmatie, 

een weergave van het oorspronkelijke openbaringswoord.’157  

 

Schillebeeckx stelt, dat elk Schriftwoord een dubbele context heeft: de oorspronkelijke 

context èn de context waarbinnen het schriftwoord gelezen en verstaan wordt. Gods 

spreken is altijd een actuele werkelijkheid. Maar de Bijbelse context als onherhaalbaar 

gebeuren is dus altijd van belang om de hedendaagse interpretaties te normeren. 

Schillebeeckx aanvaardt, zoals eerder gezegd, de tijd van het Oude Testament tot en met 

het apostolische tijdperk als de constitutieve fase van de openbaring. Met die aanname is 

het belang van exegese en Bijbelse theologie gegeven. Deze opvatting betekent geen 

relativering van het woord van God. Eerder het tegendeel, in Schillebeeckx’ beleving:  
 

‘In geloof is de concrete mens zoals hij is in elke tijdsperiode, steeds op zoek naar de 

objectieve inhoud van het geopenbaarde woord van God. Maar, hoe absoluut en 

onveranderlijk de bovennatuurlijke waarheid, zoals elke waarheid, ook is, zij gaat niettemin, 

als gelovig door ons gekend, delen in de kenmerken van al het menselijke: in de 

onvolmaaktheid, de betrekkelijkheid en evolutiviteit of historiciteit van elk menselijk 

waarheidsbezit.’158  

 

Het omgekeerde is echter ook waar: de Bijbel dient evenzeer mede verstaan te worden 

vanuit de traditie die als interpretatiegeschiedenis in haar geworteld is. Wie meent dat de 

Bijbel los verkrijgbaar is, vervalt onherroepelijk in biblicisme.
159

 

                                                 
156

 Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 199. 
157

 Ibid., 127. Onder verwijzing naar Karl Rahner noemt Schillebeeckx de bijbel zelfs ‘het hègemonikon 

van de dogmatiek’. (Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 140.). 
158

 Schillebeeckx, Openbaring en theologie, 131. 
159

 Cf.: ‘Dat is de reden waarom, reeds op algemeen-hermeneutische gronden, de H. Schrift (die als 

overgeleverde tekst evenzeer een eigen toekomstdimensie heeft) niet begrepen kan worden als men de 

geloofstraditie verwaarloost die er uit is gegroeid. Biblicisme wordt reeds veroordeeld door de historiciteit 

zelf van ons bestaan en verstaan. Historische objectiviteit is de waarheid van het verleden onder de 
belichting van het heden en niet een reconstructie van het verleden in zijn onherhaalbare facticiteit.’ 

(Schillebeeckx, 'Naar een katholiek gebruik van de hermeneutiek,' 99.  
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9.2.4 De onfeilbaarheid van het kerkelijk leergezag 

Hoewel het vanuit Schillebeeckx’ betrokkenheid op de Kerk gerechtvaardigd zou zijn om 

hier nu ook uitgebreid in te gaan op de relatie van waarheid, leergezag en Kerk, zal hier 

slechts worden getoond hoe Schillebeeckx vanuit zijn geschiedenisconcept dezelfde 

denkbeweging maakt om zowel het objectieve als het subjectieve element in het wezen van 

de Kerk bijeen te houden. Onder verwijzing naar de constitutie over de Kerk van het 

Tweede Vaticaans Concilie wil hij de onfeilbaarheid, de indefectibilitas, van de Kerk 

handhaven. Want juist in de zichtbare gestalte van de Kerk in de wereld ligt haar grote 

waarde. Maar deze indefectibilitas is een onvergankelijkheid die tot stand komt door een in 

geloof steeds ondernomen zelfhervorming, een purificatio. Dit proces van purificatio is de 

historische modaliteit van de kerkelijke indefectibilitas. De Kerk heeft te beseffen dat ze de 

absolute waarheid nooit op absolute wijze bezit.  

De bepalingen van het Eerste Vaticaans Concilie omtrent de onfeilbaarheid moeten volgens 

Schillebeeckx dan ook worden begrepen in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie: 

‘De openbaring blijft immers een nooit uit te putten mysterie. Zelfs de dogmabepalingen 

kunnen daar naar slechts innerlijk verwijzen, zinvol maar toch steeds vanuit een historisch 

bepaald standpunt, vanuit begrippen ontleend aan een bepaalde cultuur.’
160

  

De Kerk weet zich zo de daadwerkelijke gestalte van het Koninkrijk van God, maar zij staat 

tevens onder de belofte van de komst van dit Rijk. De Kerk presenteert zich dus niet in een 

oppervlakkig triomfalisme, maar weet dat Gods genade in haar zwakheid tot openbaring 

komt. De Kerk is daarom sancta et semper purificanda en juist in deze spanning kan zij 

getuigen van Gods genade. Schillebeeckx leert dus geen directe identificatie tussen de Kerk 

en haar Heer, maar stelt wel dat God in zijn Geest de Kerk in waarheid leidt en haar 

voortdurend oproept tot een gelovig antwoord. Deze dynamiek vormt het hart van de 

kerkgeschiedenis:  

 
‘Juist in de gelovige instemming met en gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, in het 

voetspoor van Christus, wordt het heersen van God een historische realiteit en groeit het 

Rijk Gods in deze zichtbare wereld. Maar juist deze existentiële beaming – medewezenlijk 

voor de Kerk zelf – maakt van de kerkelijke indefectibiliteit een geschiedenis; een 

geschiedenis niet slechts van menselijke gedragingen maar van de genade zelf. Waar de 

genade in liefde en geloof wordt beaamd, en in zoverre zij existentieel wordt beaamd, staan 

wij in Gods ogen voor de Ecclesia qua sancta.’161 

 

De vragen over veranderlijkheid en onveranderlijkheid in de waarheidsopenbaring hebben 

Schillebeeckx steeds doen zoeken naar nieuwe wegen om het probleem van openbaring en 

werkelijkheid theologisch te doordenken. Met steeds meer kracht betoogt hij dat het 

evangelie actueel wordt in de confrontatie van de christelijke ervaringstraditie met het 

actuele werkelijkheidsbesef. Deze hermeneutische benadering maakt dat hij zich niet langer 

                                                 
160

 Cf.: ‘Het leerambt kan dus slechts kritisch en gezagvol, schiftend, naar voren halen wat in de 

geloofstraditie van heel de kerk levend aanwezig is. Zo gaat het leergezag heel anders functioneren dan zou 

volgen uit de geloofsdefinitie zoals die in haar geïsoleerde preciesheid op het eerste Vaticaanse concilie 

werd omschreven. Uit het voorgaande blijkt duidelijk hoe de bepaling van Vaticanum I onherroepelijk wáár 

blijft, maar dat deze waarheid dan toch pas haar echtheid realiseert in de totaliteit zoals die door Vaticanum 

II werd omschreven. Wie de uitspraak van Vaticanum I aanneemt maar die van Vaticanum II loochent, 

vervalt in formele ketterij.’ (E. Schillebeeckx, De zending van de Kerk, Theologische peilingen IV 

(Bilthoven: Nelissen, 1968), 33; 35.) 
161

 E. Schillebeeckx, 'Ecclesia semper purficanda,' in: Ex auditu verbi, red. R. Schippers, et al. (Kampen: 

J.H. Kok NV., 1965), 230. 
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kan verenigen met De Petter.
162

 Een van de belangrijkste uitgangspunten van zijn 

hermeneutisch geschiedenisbegrip ligt besloten in dit citaat: ‘En geschiedenis, ook de 

geschiedenis van het geloof, is inderdaad een ontwikkelingsproces. In onze geschiedenis 

valt er geen luciditeit van een ‘eeuwige rede’ te ontdekken, en zo is er evenmin een on-

historisch ‘eeuwig geloof’.’
163

 Wil de theologie werkelijk een reflectie kunnen bieden op 

het geloof in de levende God, dan dient zij tot een nieuw begrip te komen van geschiedenis 

en traditie. Zoals hierboven beschreven, ziet Schillebeeckx de geschiedenis als een 

mengeling van zin en onzin, als heil- en onheilsgeschiedenis. Anders gezegd: de 

geschiedenis is een ervaring van de werkelijkheid die zich in conflicten voltrekt. Deze 

conflicten kunnen niet op een theoretisch niveau worden opgelost, maar dienen betrokken 

te worden op de praxis.  

Schillebeeckx noemt op grond van zijn geschiedenisbegrip de theologie het zelfbewustzijn 
van de christelijke praxis. De geschiedenis leert dat het onmogelijk is om christelijke 

tradities theoretisch te heractualiseren. Het gaat in deze zin niet zozeer om onhistorische 

orthodoxie, maar om orthopraxie. De geschiedenis heeft een daadkarakter. De geschiedenis 

kent geen lineaire continuïteit, maar deze komt tot stand door tal van breuklijnen, juist door 

het contextuele karakter van de heilsopenbaring. In later tijd formuleert hij dit als volgt: 

‘Geloof en cultuur leren van elkaar en geven elkaar kleur, zelfs een ‘colour locale’. 

Daardoor komt continuïteit slechts via breuken tot stand.’
164

 Deze opvattingen werkt 

Schillebeeckx in de komende decennia steeds verder uit in relatie tot de moderne 

wijsbegeerte, de verschillende emancipatoire theologieën en tot de nieuwe vragen vanuit de 

wereldproblematiek. 

9.2.5 Het mysterie geeft te denken 

De verbreding van Schillebeeckx’ denkkader blijkt allereerst uit het reeds genoemde 

artikel: Naar een katholiek gebruik van de hermeneutiek. Meer consequent doordenkt hij 

hier de implicaties van zijn geschiedenisbegrip. Hij vat het Oude en Nieuwe Testament op 

als het getuigenis van mensen die door gebeurtenissen in hun leven iets van de God van het 

heil hebben ervaren. Gods spreken verloopt niet verticaal en onmiddellijk, maar is altijd 

historisch bemiddeld. Hij stelt: ‘In een tussenmenselijk gesprek wordt de God van het heil 

ter sprake gebracht; zo wordt Gods woord tot ons gericht. Dit menselijk gesprek, waarin 

God zich te verstaan geeft, is als zodanig wezenlijk gesitueerd: het heeft een ‘Sitz im 

Leben’, een eigen historische levenscontext.’
165

 Het is de Geest van God die het Bijbelse 

getuigenis en de zin daarvan in herinnering roept binnen de Kerk. Ieder mens dient 

vervolgens het getuigenis van eeuwen her luisterend te interpreteren in zijn eigen context. 

Het Woord van God kan dus alleen verstaan worden in een gelovige herinterpretatie.  

Schillebeeckx merkt op dat het probleem van de ‘hermeneutische cirkel’ zoals dat 

bijvoorbeeld door Bultmann in het kader van de nieuwtestamentische exegese gesteld is, 

geen nieuw probleem is. Hoewel onthematisch en niet in termen van hermeneutiek, maakt 

dit probleem altijd al een wezenlijk onderdeel uit van de rooms-katholieke visie op de 
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 Cf.: ‘Nooit heeft De Petter overigens het woord “hermeneutiek” over zijn lippen laten komen; daarin lag 

juist het conflict dat ik in zijn laatste levensjaren met hem had.’ (Schillebeeckx, 'Cultuur, godsdienst en 

geweld - 'Theologie als onderdeel van een cultuur',' 398.) 
163

 E. Schillebeeckx, 'Kritische theorie en theologische hermeneutiek: confrontatie,' Tijdschrift voor 
Theologie 11e jaargang (1971), 131. 
164

 Schillebeeckx, Theologisch testament, 69. 
165

 Schillebeeckx, 'Naar een katholiek gebruik van de hermeneutiek,' 79. 
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dogmaontwikkeling.
166

 Dat er toch wel degelijk een verschil bestaat tussen het huidige 

denken over de openbaring van waarheid en de klassieke visie op de dogmaontwikkeling 

waarbij de boventijdelijke waarheid zich in de tijd ontvouwt, beseft ook Schillebeeckx.
167

 

Hij wil echter de onrust over dit hedendaagse probleem wegnemen, door te stellen dat de 

erkenning van de historiciteit van het menselijk bestaan en verstaan niet hoeft te leiden tot 

waarheidsverlies, zoals vele protestantse denkers doen vermoeden en rooms-katholieken 

vrezen.
168

  

Maar hij beseft dat ook de door hemzelf verkondigde accommodatieleer, als zou de 

onveranderlijke waarheid in elke context een specifieke historische inkleding kennen, 

uiteindelijk het probleem niet oplost. Indien de historische inkleding is ontmanteld, blijft er 

namelijk geen waarheidskern over, maar eveneens een geïnterpreteerde waarheid. Het 

probleem is dus radicaler in de zin dat er geen objectieve, onveranderlijke waarheidskern 

kan worden vastgesteld omdat het huidige standpunt eveneens historisch bepaald is. 

Schillebeeckx vat dit inzicht als volgt samen: ‘Historische objectiviteit is de waarheid van 

het verleden onder de belichting van het heden en niet een reconstructie van het verleden in 

zijn onherhaalbare facticiteit.’
169

  

Deze constatering betekent echter geen waarheidsrelativisme, maar wekt juist meer eerbied 

op voor het geloofsmysterie. Het mysterie blijft namelijk het ongedachte: het geeft te 

denken, er wordt overal over gesproken, maar het valt uiteindelijk niet te denken. Het 

mysterie blijft uitstaan, het blijft belofte. Daarmee is echter wel de richting gegeven van 

waaruit de waarheid op de mens toekomt. Tevens impliceert dit, dat men slechts historisch 
in het geloof kan staan: alleen vanuit zijn subjectieve perspectief kan de mens de objectieve 

waarheid op het spoor komen. Schillebeeckx zegt: ‘Maar het onaantastbare van de 

geloofsinhoud ligt in een onuitsprekelijk objectief perspectief, dat, steeds opnieuw, vanuit 

                                                 
166

 Cf.: Schillebeeckx stelt: ‘Deze katholieke interpretatie van de ‘dogma-ontwikkeling’ impliceert op een 

eigen, specifieke wijze wat, vooral op basis van M. Heidegger, zowel de Bultmanniaanse school, als 
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theologen als P. Tillich en K. Löwith (82) de ‘hermeneutische cirkel’ noemen.’ (Ibid., 81.) 
167
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bewijsmateriaal in de hand.’ (Schillebeeckx, 'Naar een katholiek gebruik van de hermeneutiek,' 95.) 
168

 Cf.: ‘Zij beklemtonen terecht de historiciteit van de waarheid, maar nergens merkt men een poging om te 

laten zien hoe waarheid in deze historiciteit meer is dan een historische uitdrukking welke anders is in elke 
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een katholiek gebruik van de hermeneutiek,' 84.) 
169

 Ibid., 99. ‘Dit inzicht kan m.i. welhaast een omkering genoemd worden van het traditiebegrip zoals dit 

na de hoogscholastiek vorm heeft gekregen.’  
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en in een wisselend historisch profiel zinvol wordt gesuggereerd en dat zich in elke 
profilering doet gelden: het mysterie geeft ons steeds te denken.’170

  

9.2.6 Een nieuwe samenhang tussen verleden, heden en toekomst 

Wanneer de historische gesitueerdheid van de mensheid en van de openbaring van de 

waarheid in al zijn consequenties wordt doordacht, dan moet dit leiden tot een hernieuwde 

samenhang tussen verleden, heden en toekomst, aldus Schillebeeckx. Hij wijst erop dat het 

heden niets anders is dan een zich realiserende toekomst van wat in het verleden heden is 

geweest. Het verleden heeft vanuit deze optiek een eigen toekomstdimensie. Ten aanzien 

van de interpretatie van de Bijbel geldt dan:  
 

‘Het gaat om de toekomst van de Schrift zelf. In het heden en in de toekomst ontvangt het 

verleden door onze vrijheid een vervulling van zijn eigen zin. Onder belichting van het 

heden zal het verleden steeds weer zichzélf vertonen, en dat toch telkens anders. En daarbij 

is het heden bovendien niet alleen de eigen toekomstdimensie van het verleden, maar ook, 

zoals elke menselijke tijd, een ‘kairos’ van Gods genadigheid.’171  

 

Juist op dit punt van de toekomstdimensie dient de ‘nieuwe hermeneutiek’ van R. Bultmann 

en H.-G. Gadamer naar Schillebeeckx’ mening gecorrigeerd te worden. Elke hedendaagse 

interpretatie van het verleden staat open naar de toekomst, wat impliceert dat er ruimte 

ontstaat voor nieuwheid. Ten aanzien van de interpretatie van dogma’s betekent dat dat elk 

dogma binnen een toekomsthorizon steeds opnieuw voltrokken wordt. De waarheid van het 

dogma is in dit opzicht toekomstig en het vraagt om een concreet handelen in het heden. 

Het in het verleden gerealiseerde gehalte van de geloofswaarheid presenteert zich in het 

heden als belofte en niet als een afgerond statisch geheel. Het wordt dan de taak van de 

gelovige om dit beloftekarakter te verstaan en uit te drukken, zodat verleden en heden 

worden opengebroken naar een nieuwe, komende werkelijkheid. Het dogma dient dan niet 

zozeer overgeleverd te worden als wel te worden verkondigd. ‘Dogma wordt dan: 

verkondiging van de historische verwerkelijking van Gods belofte, die uiteraard een 

openheid voor toekomstige, nieuwe historische realisering impliceert.’
172

  

Dit houdt tevens een nieuwe wijze van omgang met de Bijbel in: ‘Om de bijbel te begrijpen 

– moet men niet naar de bijbel omkijken, maar mét de bijbel naar de toekomst kijken die 

wij te doen krijgen, - te doen, maar ook te doen krijgen.’173
 Ware orthodoxie is dan ook 

gelegen in de orthopraxie. Grote nadruk legt Schillebeeckx binnen dit interpretatiemodel op 

de trouw van God en de in Jezus Christus gerealiseerde belofte. Want juist het getuigenis 

van Gods trouw in het verleden garandeert Gods werkzaamheid in heden en toekomst en 

maakt dat de toekomst de vervulling van Gods belofte zal worden. Vanuit dit 

heilshistorische kader uit Schillebeeckx dus scherpe kritiek op Bultmanns ‘existentiale 

Bijbelinterpretatie’, omdat Bultmann de menselijke existentie tot het heden reduceert en 

losmaakt van de natuur en de geschiedenis.  

Volgens Schillebeeckx behoort het wezenlijk tot de condition humaine dat de mens in de 

geschiedenis en in een levende traditie staat en zich daarin niet zozeer geworpen voelt, 

zoals M. Heidegger meent, als wel in vrijheid geplaatst door Gods gratuïteit. De tendens 

van de nieuwe hermeneutiek om alle nadruk te leggen op het gebeuren in het hier en nu 
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173
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maakt dat zij geen oog meer kan hebben voor wat Schillebeeckx noemt ‘een aspect van 

permanentie of dynamische zelf-identiteit’ in verleden, heden en toekomst.
174

 De 

geschiedenis herbergt een zeker appèl dat zich tot de mens richt en om een antwoord 

vraagt. Schillebeeckx verwijst naar wat Heidegger noemt de gehoorzaamheid aan de 

‘lautlose Stimme des Seins’ en herdefinieert dit als het in de geschiedenis ondefinieerbare, 

maar zich daadwerkelijk gevende mysterie van de Belofte dat op de mens toekomt in steeds 

hernieuwde geloofsinterpretaties binnen de kerkelijke traditie.
175

 Alleen wanneer dit in de 

geschiedenis gegeven mysterie met het beloftekarakter wordt erkend, vervalt men niet tot 

relativisme, maar kan men werkelijk gelovend in de wereld staan en gericht zijn op Gods 

toekomst. Schillebeeckx spreekt van een geleidelijke realisering van het Eschaton in de tijd 
door de herinterpretatie van de traditie en in de orthopraxie van de gelovigen.

176
  

9.2.7 De universele verstaansvoorwaarde van het geloof 

De noodzaak van een nieuwe doordenking van theologische methoden en hermeneutiek 

lijkt voor Schillebeeckx in de daarop volgende jaren alleen maar klemmender te worden. 

Hij doordenkt zijn eigen geschiedenisbegrip in methodisch opzicht radicaler vanuit de 

moderne godsdienstkritiek. In 1969 stelt hij dat de problematiek van de Godsvraag binnen 

een geseculariseerde wereld een geheel andere problematiek is dan in de tijd daarvoor. Het 

‘hedendaagse’ probleem is of de Godsvraag als zodanig nog wel een zinvolle vraag is. Het 

christendom staat volgens hem voor de keus om het alleenrecht op het zinvol spreken over 

God op te eisen en zich daarmee compleet te isoleren, dan wel om een gemeenschappelijke 

basis te zoeken die een reële dialoog mogelijk maakt met niet-christenen. Juist dit zoeken 

naar de verstaansvoorwaarde van de christelijke openbaring is één van de grote taken die 

Schillebeeckx zichzelf als theoloog gesteld heeft.  

Waar Schillebeeckx in vroegere publicaties vooral theologiseerde vanuit het perspectief sub 
ratione Deitatis en de geschiedenis verstond als het menselijke antwoord op het 

heilsaanbod van God, stelt hij nu ook de omgekeerde ‘vraag-antwoord-correlatie’. De 

theologie dient op een bepaalde wijze inzichtelijk te maken dat het spreken over God ook 

een antwoord is op vragen van het menselijke bestaan en dat dit spreken over God de 

mensheid daadwerkelijk aangaat. Waar hij eerder nadrukkelijk stelde dat God inderdaad 

niet ‘nodig’ is, stelt hij nu dat de Godsaffirmatie wel enige relevantie dient te hebben voor 

het moderne verstaan om de Godsvraag als zodanig te kunnen legitimeren. Hij formuleert 

het dilemma als volgt:  
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 Cf.: Ibid., 113. 
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 Cf.: Ibid., 114. 
176

 Waar W. Pannenberg en J. Moltmann in tegenstelling tot H.-G. Gadamer en R. Bultmann wel aandacht 
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‘Enerzijds mag christelijke spreken over God zich niet aandienen als iets dat het menselijk 

kennen en kunnen binnen de wereld vruchtbaar en succesvol maakt, want het Godsgeloof is 

geen garantie voor onze aardse risico’s en vermindert niet de duizeling die het reële 

menszijn in een ambivalente geschiedenis oproept. Anderzijds moet de godsdienst iets te 

bieden hebben dat voor ons menszijn zelf en binnen onze ervaringscontext zinvol en 

menselijk relevant is, anders wordt godsdienst niets-zeggend, menselijk onverstaanbaar en 

zinloos.’177  

 

Het kenmerkende van de moderne tijd is, dat katholieken èn protestanten voor dezelfde taak 

staan om te verduidelijken wat zij met het begrip ‘God’ bedoelen te zeggen. Volgens 

Schillebeeckx is het zelfs de christelijke plicht bij uitstek om in de geseculariseerde wereld 

de menselijke context te verhelderen, opdat daarbinnen de Godsvraag zinvol gesteld kan 

worden. Deze hermeneutiek tracht dus niet zozeer het bestaan van God te bewijzen, maar 

wil in de geseculariseerde wereld de christelijke Godsopenbaring verstaanbaar maken. 

Zowel katholieke als reformatorische theologen kunnen deze taak niet volbrengen zonder te 

reflecteren op wat klassiek gezien natuurlijke theologie heet. Schillebeeckx stelt: ‘Het 

antwoord op de vraag wat christelijke godsdienst met ‘God’ bedoelt, valt pas verstaanbaar 

te maken wanneer het wordt betrokken op een radicale en noodwendige Fraglichkeit van de 

menselijke werkelijkheid.’
178

  

Het probleem van de dialectische theologie van de jonge K. Barth en ook van R. Bultmann 

is, dat zij voornamelijk oog had voor de transcendentie van God die als de ‘Geheel Andere’ 

echter onverstaanbaar werd voor de mens. De meest radicale reactie op de dialectische 

theologie kwam van de ‘God-is-dood-theologie’. Deze theologie laat echter haar claim van 

universaliteit vallen, waardoor het christelijk geloof haar kritisch-emancipatieve kracht 

verliest, aldus Schillebeeckx. Met de theologen die Gods dood proclameren, meent hij dat 

de vraag naar de zin en de betekenis van het spreken over God vooraf moet gaan aan de 

waarheidsvraag en de menselijke ervaring dient per definitie te worden gethematiseerd.
179

 

Maar als deze weg bewandeld wordt, dan komt de waarheidsvraag wel degelijk aan bod. De 

theologie staat daarom ook onder kritiek van de filosofie daar waar het de toetsing van de 

verstaanbaarheid en zinvolheid van religieuze uitspraken betreft. De filosofie kan de 
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grenzen van het spreken en de grenzen van het menselijk bestaan duiden en precies op deze 

grenzen kan godsdienstig spreken relevant worden. Pas dan kan ook het eigene van het 

christelijke spreken over God ter sprake komen.  

Volgens Schillebeeckx maken veel moderne theologen als de latere Barth, Brunner, 

Bultmann, Ebeling, Tillich, Gogarten en Moltmann deze stap naar het specifiek christelijk 

spreken nog te vroeg, waardoor er van een werkelijke correlatie tussen vraag en antwoord 

geen sprake meer kan zijn. Hij stelt:  

 
‘Bij een menselijke levensvraag hoort correlatief in eerste instantie alleen een menselijk-

zinvol antwoord; een vraag die de mens stelt zal alleen de mens zelf zinvol moeten 

beantwoorden, alvorens hij een eventueel transcendent, goddelijk openbaringswoord kan 

verstaan. Het christendom kan niet direct een antwoord geven op een menselijke vraag; doet 

men dit toch, dan maakt men, taalanalytisch, een categorie-blunder. Men doorbreekt dan de 

vraag-antwoord-correlatie en geeft er blijk van noch de menselijke vraag noch het 

transcendente christelijke antwoord juist begrepen te hebben.’180  

 

Vanuit deze optiek herneemt Schillebeeckx zijn vroegere inzichten: waar de mens zelf 
worstelt met de problematiek die op de grenzen van het leven wordt opgeroepen, heeft hij 

God niet nodig om zijn existentiële vragen op te lossen. Maar juist daarom kan God pas op 

deze grenzen werkelijk worden aanbeden. Dit overbodig zijn van God maakt dat er ruimte 

komt voor het puur gratuïte, het geschenk dat in zekere zin nutteloos, overbodig is. 

Tegelijkertijd kan blijken dat de gratuïte lofprijzing aan God op eigen wijze uiterst zinvol 

kan zijn waardoor de oorspronkelijke existentiële problematiek irrelevant wordt. 

Schillebeeckx wil hiermee niet terugkeren naar een compleet transcendente God. Ook wil 

hij God niet als oplossing aanbieden binnen de vraag-antwoord-correlatie. Hij meent dat de 

antwoorden op existentiële vragen zo uitputtend mogelijk vanuit de menselijke 

werkelijkheid dienen te worden beantwoord. Pas voor wie daar doorheen is gegaan, kan het 

antwoord van God zinvol worden omdat het als het verrassende en gratuïte wordt ervaren.  

Schillebeeckx stelt dan ook dat een zinvolle correlatiemethode mogelijk is en wel als daarin 

een negatieve dialectiek èn een positieve zin-horizon van feitelijke, individuele ervaringen 

van zinvolheid zijn opgenomen.
181

 Het universele element in alle positieve mensontwerpen 

is volgens hem een negatief moment: mensen trachten tegen alle bedreigingen in het 

humanum te realiseren. Hoe dit humanum precies gestalte moet krijgen, weet niemand 

waardoor er een pluralisme aan positieve mensbeelden ontstaat. Maar de ervaring dàt dit 

humanum voortdurend bedreigd wordt en dat daartegen verzet is geboden, is het universele 
moment temidden van dit pluralisme. Schillebeeckx stelt:  

 
‘Deze kritische negativiteit of negatieve dialectiek is het universele voorverstaan van alle 

positieve mensontwerpen. Eigenlijk is het niet allereerst een kennis, maar een door hoop 

bewogen praxis, waarin zich een te theoretiseren element van kennen aftekent. Er bestaat 

onder de mensen een kritische solidariteit tegenover de bedreigde “humaniteit”.’182  

 

                                                 
180

 Schillebeeckx, 'Christelijk antwoord op een menselijke vraag?' 10. Over dit punt treedt Schillebeeckx 

overigens later ook met H. Berkhof in discussie. Cf.: E. Schillebeeckx, 'Fides quaerens intellectum 

historicum,' in: Weerwoord: reactie's op Dr. H. Berkhofs "Christelijk Geloof" (Nijkerk: Callenbach, 1974), 

332-349. 
181

 Cf. Schillebeeckx, 'Christelijk antwoord op een menselijke vraag?' 10-11. 
182

 Ibid., 11-12. Cf.: Schillebeeckx, 'Hermeneutiek en theologie - Schematische proeve van een totaal-

concept,' 51. 



9. E.C.F.A. Schillebeeckx: God, de promotor van het goede  

     

719 

Hoewel de theoretische antwoorden leiden tot een pluralisme aan mensbeelden en 

zinduiding, blijkt volgens Schillebeeckx uit deze kritische solidariteit - geboren uit contrast-

ervaringen - dat de mensheid een eenheid is. Het negatieve voorverstaan binnen een zin-

horizon van hoop is ook het voorverstaan van het evangelie en van al het christelijk spreken 

over God. Het universele heil dat in de christelijke boodschap wordt verkondigd, sluit aan 

bij dit universele negatieve voorverstaan doordat het de geschiedenis tot 

onheilsgeschiedenis verklaart. En tegelijkertijd weerspreekt het heil al het onrecht met 

kracht in het beeld van de werkelijkheid als het ‘rijk van God’.
183

 Het is deze hoop op de 

voltooiing van de ‘zin-ervaring’ - christelijke geduid als het eschaton - , die de mens 

uitnodigt om in de geschiedenis, die een mengeling van zin en onzin is, iets van deze 

heelheid van zin te realiseren.  

Onder verwijzing naar E. Bloch stelt Schillebeeckx dat aan de subjectieve hoop, die zich uit 

in het verzet tegen de ervaring van onzin en de bedreiging van de menselijke existentie, een 

‘objectieve hoop’ moet beantwoorden. De vraag naar de uiteindelijke zin kan de mens 

misschien nog wel in zijn denken ontlopen, maar niet in zijn handelen. En in dit handelen 

kunnen individuele ervaringen van zin ontstaan die tevens als teken kunnen worden 

opgevat van de totaal-zin van het menselijk leven. Hoe massief de ervaring van het kwaad 

ook in de geschiedenis door de mens kan worden ervaren, desondanks verliest hij het 

vertrouwen niet dat er zin te ervaren valt, en komt hij in verzet. Schillebeeckx zegt 

hierover: ‘Dit vertrouwen in de eindzin van ons leven lijkt de grond-voorstelling van ’s 

mensen handelen in de geschiedenis. Het komt mij voor dat de onherleidbare zin-

ervaringen temidden van een leven vol onzin de eigenlijke ervaringscontext vormen waarin 

het zinvol en verstaanbaar is wederom over God te spreken.’
184

 

Vanuit deze gedachte klinkt dan ook weer zijn in zekere zin positieve waardering voor de 

eigen geseculariseerde tijd: ‘Ondanks het zwijgen over God, staat onze tijd wellicht dichter 

bij een authentieke Godsaffirmatie dan een vroegere periode, waarin het woord ‘God’ te 

pas en te onpas ter sprake werd gebracht.’
185

 Voor Schillebeeckx dient het christelijk geloof 

als mogelijke duiding van de werkelijkheid en de geschiedenis te worden gefundeerd in het 

scheppingsgeloof dat voor de mens het perspectief opent van de gratuïteit van zijn bestaan 

en hem zichzelf doet verstaan als het absolute initiatief van God. Het is volgens hem 

noodzakelijk om heel nadrukkelijk de praeambula fidei te doordenken om het geloof in 

God verstaanbaar te maken voor de moderne mens. Voor Schillebeeckx biedt de contrast-

ervaring van onzin en onrecht in het menselijk bestaan, welke verzet oproept en de hoop 

doet opleven naar een rijk van liefde, gerechtigheid en vrede, de mogelijkheid om God 

                                                 
183

 Cf.: ‘Alleen een zo opgezette correlatiemethode is gewapend tegen de verantwoorde verwijten o.m. van 

de taalanalyse. Zo’n correlatiemethode geeft niet alleen geen religieus of theologisch antwoord op een niet-

religieuze of filosofische vraag, maar wijst tegelijkertijd de menselijke ervaringscontext aan waarin het 

christelijk spreken over God zinvol en universeel verstaanbaar te beluisteren is. Er blijkt aldus een 

convergentie of correlatie te bestaan – zonder dat van identiteit sprake kan wezen – tussen wat de 

evangelische boodschap als eis stelt en wat de mens ervaart als bevrijding in zijn verzet tegen de bedreiging 

van het gezochte humanum.’ (Schillebeeckx, 'Christelijk antwoord op een menselijke vraag?' 13.). 
184

 E. Schillebeeckx, 'Christelijk antwoord op een menselijke vraag?' Tijdschrift voor Theologie 10 (1970), 

14. 
185

 Schillebeeckx, 'Christelijk antwoord op een menselijke vraag?' 14. Schillebeeckx stelt zelfs het 

volgende: ‘De godsdienstkritiek, die onze onbewuste behoeften analyseert, draagt in dit licht duidelijk bij 

tot de uitzuivering van het geloof. Ik zou zelfs durven zeggen, dat de gelovige leeft bij de gratie van de 

aanvallen van de godsdienstkritiek, - waarbij ‘leven’ dan slaat op de authentieke geloofshouding. De 

godsdienstige mens getuigt niet van zichzelf, maar van de Ander, van God; en als zodanig heeft hij niets te 

vrezen van demystificaties.’ (Ibid., 19.). 
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weer zinvol ter sprake te brengen. Verwijzend naar de vele ervaringen van onmenselijkheid 

zegt hij: 

 
‘De ruimte die vrijkomt na analyse van deze vervreemdingen, zal de mens weliswaar niet 

onmiddellijk als een vraag om God ervaren, maar alleen deze concrete ervaringscontext lijkt 

een gevoelig resonantiepunt te bieden voor het christelijk spreken over God, dat alleen daar 

als blijde boodschap zinvol en verstaanbaar kan worden. Wij kunnen een ‘natuurlijke 

theologie’ (ervaringsgetrouwe antropologie) nu minder missen dan ooit. … De menselijke 

geschiedenis, schepping Gods, is daarom zelf de verstaansvoorwaarde van de christelijke 

openbaring en tevens het antwoord dat de openbaring geeft.’186  

 

Juist het inzicht dat de gratuïte menselijke geschiedenis verstaansvoorwaarde is voor de 

openbaring, mist Schillebeeckx in de hermeneutiek van genoemde theologen maar ook in 

tal van andere hermeneutische benaderingen zoals de structurele, de fenomenologische en 

de logische taalanalyse. Deze taalanalytische benaderingswijzen gaan namelijk allemaal uit 

van een zekere methodische reductie doordat ze het werkelijkheidsgehalte van wat zinvol 

gezegd kan worden, buiten beschouwing laten. Deze benaderingen hebben allen hun 

waarde voor de theologische hermeneutiek, maar uiteindelijk dient de werkelijkheid zelf ter 

sprake te komen.  

Een welkome aanvulling op al deze vormen van taalanalyse vormt voor Schillebeeckx 

hetgeen Heidegger de ontologische dimensie van taal noemt.
187

 Deze dimensie maakt 

duidelijk dat aan alle taalstructuren bestaansstructuren voorafgaan. De ontologische 

dimensie impliceert daarom dat de fundamentele relatie van de mens tot taal die van het 

luisteren is en niet die van het spreken. Het zijn zelf geeft namelijk te denken en de mens is 

geroepen tot verstaan. Sterker nog: Schillebeeckx stelt dat de mens bestaat op de wijze van 
het verstaan. 
 

‘De taal spreekt ons het wezen der dingen toe. Het aanspreken van het zijn en het menselijk 

uitspreken daarvan vormen ‘de taal’: binnen het spreken verschijnen de dingen. De taal 

‘hoedt’ het zijn. In het woordgebeuren komt het zijn op ons toe. Spreken is een zich laten 

                                                 
186

 Ibid., 20. Schillebeeckx kritiseert eerder genoemde theologen niet enkel op hun te vroeg spreken over 

God als antwoord op de menselijke vraag, maar is ook van mening dat hun correlatiemethode slechts 

universele geldigheid kan hebben indien deze gebaseerd is op het geloof in God de Schepper die daarmee 

tevens blijkt te zijn de promotor van het goede. Cf.: ‘Hier stoot men op de paradox van de vraag-antwoord-

correlatie: het is de mens die vraagt en die ook zelf in eerste instantie antwoord moet geven; maar vraag én 

antwoord worden van binnenuit scheppend omvat en overstegen door de scheppingsdaad van God. Het 

komt mij voor dat de theologen bij hun zoeken naar een correlatie tussen vraag en antwoord hun doel 

voorbijschieten wanneer zij de universeel geldende waarde van de openbaring willen funderen zonder een 

echte ‘natuurlijke theologie’, al zal deze dan wel een andere vorm moeten hebben dan het begrippelijke, 

abstracte ‘Godsbewijs’ van weleer. Iets van onze overtuiging van de gratuïteit van ons bestaan – dat is 

tenslotte wat in het gelovige spreken geduid wordt als ‘geschapen zijn’- zal zich in allerlei tekenen moeten 

uiten in ons bestaan in de wereld, anders valt niet te verwachten dat de moderne mens nog openstaat voor 

de christelijke boodschap.’ (Schillebeeckx, 'Christelijk antwoord op een menselijke vraag?' 16.)  
187

 Schillebeeckx benoemt deze winst van de ontologische dimensie boven de genoemde methoden van 

taalanalyse als volgt: ‘Deze ontologische dimensie van de taal gaat vooraf niet alleen aan de taalstructuren, 
zoals die ontleed werden door het structuralisme en door de logische taalanalyse, maar ook aan de intentie 

van de sprekende subjecten, die vooral ontleed is door de fenomenologische taalanalyse. Het 

woordgebeuren wordt nu gezien als de zetel van een dialectiek tussen wát zich manifesteert en wat wíj er 

sprekend van uitdrukken, tussen de openheid van het zijn en ons be-grijpen van het zijn. Hier openbaart 

zich de prioriteit van de taal-die-ons-toespreekt en die op óns spreken beslag legt.’ (Schillebeeckx, 

'Hermeneutiek en theologie - Schematische proeve van een totaal-concept,' 46.) 
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gezeggen: het is steeds ant-woord ‘op de stille taal van het zijn’. Spreken is 

gehoorzaamheid.’188  

 

Schillebeeckx meent op grond van de ontologische dimensie van de taal te kunnen 

concluderen dat de taal zelf een hermeneutische functie heeft en wezenlijk een 

openbaringsmedium is.
189

  In de taal wordt het zijn zelf geopenbaard. De mens zelf wordt in 

zijn spreken geconfronteerd met de universele zijnsopenbaring en hij beseft dat hij door de 

waarheid van het zijn bepaald wordt. In zijn spreken onderwerpt de mens zich aan deze 

universele zijnsopenbaring en tegelijkertijd draagt hij zo zijn verantwoordelijkheid als 

sprekend subject. En alleen omdat de mens bestaat op de wijze van het verstaan, is het 

menszijn ook spreken. Daarom noemt Schillebeeckx de taal als openbaring van het zijn 

tevens bron van elke verdere humanisering.  

De theologische hermeneutiek gaat nog een stap verder door te stellen dat in het menselijk 

zelfverstaan Gods logos ter sprake wordt gebracht. Aan deze redenering ligt wederom mede 

het scheppingsgeloof ten grondslag: de mens is schepsel van God. Daarom kan 

Schillebeeckx zeggen dat het menselijk handelen als zelfuitdrukking van de mens, het 

handelen van God is. Het gaat namelijk om één handelingsact in twee subjecten. Wel maakt 

hij onderscheid tussen alledaagse en bevoorrechte handelingen. Elk handelen van de mens 

herbergt de mogelijkheid om mede expressie van God te zijn, maar dit geschiedt op 

bevoorrechte wijze in die handelingen waarin de mens zijn ultieme bestaanszin uitdrukt. De 

zelfinterpretatie van de mens kan zo God zelf tekenen.  

Wanneer de mens in zijn handelen zijn diepste wezen weerspreekt, wordt omgekeerd de 

goddelijke logos niet of slechts heel beperkt ter sprake gebracht. In woord en daad schrijft 

de mens zo een geschiedenis van heil of onheil. Zoals gezegd: spreken is gehoorzamen. In 

de gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan de waarheid van het zijn die aan het spreken 

voorafgaat, deelt de mens al dan niet in het geschieden van de waarheid. De Bijbel spreekt 

over waarheid zelden in abstracte zin, maar ziet haar als daad.190
 In deze zin spreekt 

Schillebeeckx van openbaring: ‘“God handelt in de geschiedenis” betekent daarom, in een 

gelovige en toch “seculiere” interpretatie: er zijn bepaalde menselijke woorden en daden 

waarin Gods karakteristieke handelen, als schepper en verlosser, op een eigen zeer 

bijzondere wijze wordt geopenbaard.’
191

 Tegelijkertijd moet gezegd worden dat openbaring 

vraagt om verstaan. Pas indien een historisch gebeuren door mensen begrepen wordt als 

een bepalend gebeuren voor hun zelf- en werkelijkheidsverstaan, kunnen zij tot de gelovige 

interpretatie komen dat het een daad van God betreft.  

Zo meent Schillebeeckx dat de Bijbel of de openbaring in Jezus Christus geen 

vanzelfsprekend gezag hebben, maar dat hun gezag wordt onderkend doordat de Bijbel en 

het leven van Jezus bij uitstek getuigen van een zinvol gebeuren dat door de gelovige als 

normerend voor zijn eigen leven wordt begrepen. Zo erkent de gelovige dat in het leven van 

Jezus tot uitdrukking komt dat de transcendente liefde van God de enige authentieke basis 

is van het menselijk leven. 

                                                 
188

 Ibid. 
189

 Hierin volgt hij G. Ebeling en E. Fuchs, die eveneens op grond van Heideggers visie op taal tot de 

conclusie komen dat de taal zelf een hermeneutische functie heeft. (Cf.: Ibid., 46.) 
190

 Cf.: ‘In de bijbel vindt men voor de beschreven christelijke houding de uitdrukking ‘de waarheid dóen’. 

Daarin komt een begrip van waarheid naar voren dat kennelijk verschilt van het westerse, uit het hellenisme 

overgenomen idee van waarheid, dat door zijn onderscheid tussen theoretische en praktische rede, ondanks 

alle nuanceringen, toch een fatale splitsing bevat.’ (Schillebeeckx, 'Het nieuwe Godsbeeld, secularisatie en 

politiek,' 54.) 
191

 Schillebeeckx, 'Hermeneutiek en theologie - Schematische proeve van een totaal-concept,' 48. 
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De gelovige geschiedenisinterpretatie berust dus niet op een evident verantwoord inzicht en 

zij sluit de zuiver rationele mogelijkheid in, dat het geloof een illusie zou kunnen zijn. Voor 

de gelovige biedt het christelijke antwoord op het existentieel-ontologisch voorverstaan van 

de zijnsopenbaring wel degelijk absolute zekerheid, maar dit betreft wel een 

geloofszekerheid die slechts eschatologisch verifieerbaar is. Het universele aspect van dit 

voorverstaan is dus gelegen in de dialectiek van de negatieve contrastervaringen en het 

verzet tegen de bedreigingen van het humanum.
192

 

Het in het evangelie verkondigde universele heil sluit volgens Schillebeeckx aan bij dit 

menselijk voorverstaan: ‘Het gezochte maar steeds bedreigde humanum wordt in Jezus 

Christus toegezegd en aangezegd: het rijk Gods is het gezochte, maar nu in Christus 

beloofde en ons werkelijk in genade toegezegde, onvoorstelbare humanum’.
193

 En juist op 

dit punt dient er een nieuw element aan de theologische hermeneutiek te worden 

toegevoegd. Dat is het element van de orthopraxie. Het universele voorverstaan, dat 

beluisterd kan worden in de interpretatie van verleden en heden, bevat ook een bepaalde 

imperatief tot verandering en verbetering van de werkelijkheid. Christelijk gesproken 

vraagt het eschatologisch om realisatie in het heden.  

Schillebeeckx meent daarom dat de elementaire hermeneutische vraag binnen de theologie 

niet zozeer die naar de verhouding tussen verleden en heden betreft, maar tussen theorie en 

praktijk. De waarheid moet worden gedaan. Elke gelovige interpretatie of herinterpretatie 

van de werkelijkheid kan slechts geloofwaardig worden indien zij gerealiseerd wordt in de 

kerkelijke praxis. In het volgende citaat wordt inzichtelijk op welke wijze Schillebeeckx de 

gelovige interpretatie van verleden, heden en toekomst verbonden ziet met de orthopraxie:  
  

‘Het object van het christelijke geloof is inderdaad reeds gerealiseerd, in Christus; maar in 

hem dan toch slechts als onze belofte en onze toekomst. Welnu, toekomst kan niet 

theoretisch geïnterpreteerd worden; toekomst moet gedaan worden. Het gezochte en ons in 

Christus toegezegde en beloofde ‘humanum’ is geen object van louter contemplatieve 

verwachting, maar tevens een in deze wereld reeds groeiende historische gestalte: dat is 

althans vanuit de eschatologische hoop onze opdracht. Christendom is geen louter 

hermeneutische onderneming, niet louter een bestaansverheldering, maar ook een 

bestaansvernieuwing, waarbij ‘bestaan’ de mens betreft in zijn persoon-zijn én 

maatschappelijkheid.’194 

 

Uit een aantal artikelen uit 1970-1971 blijkt vervolgens dat Schillebeeckx zijn theologische 

hermeneutiek verder ijkt en ontwikkelt in confrontatie met de kritische geschiedenis- of 

maatschappijtheorie van in het bijzonder de zogenaamde Frankfurter Schule.
195

 De kritische 
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 Cf.: Ibid., 49-50. Cf.: ‘Wat de positieve inhoud is van ‘le souhaitable humain’ (de term is van P. 

Ricoeur), is niet te formuleren, maar het mensdom heeft er kennelijk negatief weet van. Want op den duur 

komt men in mensonwaardige situaties tot uitdrukkelijk protest, niet uit naam van een reeds positief 

omschreven begrip van wat het menswaardige hier en nu dan wél zou zijn, maar uit naam van de 

menswaardigheid waarnaar men nog op zoek is en die zich negatief openbaart in de contrastervaring van 

mensonwaardige situaties. Evenmin als de niet-gelovige heeft de christen een positief idee van wat het 

menswaardige uiteindelijk én hier en nu moet zijn. Ook hij moet er tastend naar op zoek gaan, alternatieven 

overwegen en daarbij de menselijke waarde die in de geschiedenis reeds gerealiseerd is als achtergrond 

hanteren.’ (Schillebeeckx, 'Het nieuwe Godsbeeld, secularisatie en politiek,' 57-58.) 
193

 Schillebeeckx, 'Hermeneutiek en theologie - Schematische proeve van een totaal-concept,' 52. 
194

 Ibid., 52-53. 
195

 Cf.: E. Schillebeeckx, 'Het kritisch statuut van de theologie,' in: De toekomst van de Kerk: verslag van 
het wereldcongres ’Concilium’ te Brussel, 12-17 september 1970, red. E. Schillebeeckx (Amersfoort: De 

Horstink, 1970).; E. Schillebeeckx, 'Naar een verruiming van de hermeneutiek: de 'nieuwe kritische 
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theologische hermeneutiek heeft met de kritische geschiedenistheorie gemeen dat zij beide 

de emancipatieve vrijheid van de mens serieus nemen van waaruit de werkelijkheid onder 

continue kritiek wordt gesteld, zodat repressieve en gewelddadige elementen worden 

blootgelegd. Maar waar de theologie in de geschiedenis zoekt naar welke mogelijkheden er 

te realiseren zijn, geeft de kritische geschiedenistheorie aan welke mogelijkheden op grond 

van de geschiedenis zeker niet meer gerealiseerd moeten worden. De theologie heeft de 

kritische geschiedtheorie wel degelijk nodig om zelf niet tot ideologie te verworden en om 

haar eigen traditie te zuiveren van repressieve elementen. Maar tegelijkertijd overstijgt de 

theologie haar ook.  

De theologie stelt namelijk ook de rede onder kritiek door het zicht te openen op het 

mysterie van het leven. De mens en de werkelijkheid kunnen niet tot zichzelf worden 

gereduceerd. Het is juist deze mystieke dimensie in het menselijk leven, die rekent met de 

principiële ondoorgrondelijkheid van de werkelijkheid en die zin verleent aan het verzet dat 

de mens kan bieden tegen gewelddadige werkelijkheidselementen. Terecht herinnert de 

kritische geschiedenistheorie de theologie er aan dat zij toch vooral theologia negativa 
dient te zijn, omdat vrijwel alle grote woorden als ‘vrede’ en ‘zin’ in hun tegendeel kunnen 

verkeren indien ze louter ‘positief’ geduid worden. Maar Schillebeeckx is van mening dat 

het voor de integriteit van het menszijn noodzakelijk is dat er een zekere dialectiek bestaat 

tussen de mystieke dimensie en de sociaal-politieke emancipatieve dimensie.  

Slechts de dialectiek van rede en ‘mythe’, van kritische rationaliteit en geloof, zorgt ervoor 

dat maatschappelijke systemen open blijven en niet verworden tot totalitaire ideologieën die 

leiden tot repressie en dwang. De mystieke dimensie bepaalt de mens bij zijn concrete 

wezen dat besloten ligt in zijn gesitueerde vrijheid, de constitutieve mogelijkheid in de 

geschiedenis om zijn lot te bepalen. Het besef dat de mens historisch gesitueerd is, kan hem 

het gevoel geven dat het buiten zijn mogelijkheden ligt om elke vorm van vervreemding en 

repressie te overwinnen. Tegelijkertijd maakt de mystieke dimensie de mens ervan bewust 

dat hij wel degelijk de mogelijkheid tot zelfoverstijging bezit. Op deze wijze wordt het al te 

grote optimisme dat de kritische theorie in de mogelijkheden van de rede stelt, gecorrigeerd 

door wat Schillebeeckx noemt het optimisme van de genade. Schillebeeckx licht het 

‘tegoed’ van de mystieke dimensie tegenover de kritische rede als volgt toe:  
 

‘Deze menselijke mogelijkheid tot overstijging van zichzelf is een ondoorgrondelijk geheim 

en valt niet te identificeren met wat de wetenschappen er van vastleggen. Daarom blijft er 

een interpretatie in de diepte mogelijk, die de grond zelf van deze menselijke transcendentie 

probeert te peilen, - die zoekt naar een Vrijheid welke onze vrijheid mogelijk maakt en 

fundeert. Het christelijk geloof ziet de grond van deze menselijke, door de wetenschap niet 

te omvatten transcendentie in de goddelijke transcendentie, die op transcendent-innerlijke 

wijze de mens in staat stelt het bereikte te overstijgen in de richting van het ‘nog niet’.’196  

 

Het eigene aan het geloof is dus dat de mens vanuit zijn transcendentiebesef gelooft in het 
menselijk onmogelijke. Daarom houdt de theologie ook vast aan de geloofsovertuiging dat 

de geschiedenis een eindzin heeft en wijst zij elke defaitistische geschiedenisinterpretatie 

van de hand, als ook elke opvatting die uitgaat van een vooropgestelde totaalzin van de 

geschiedenis. De theologie staat namelijk in het spanningsveld van het reeds presente heil 

en het nog te realiseren heil. Hierin ligt het kritische element van de theologische reflectie 

besloten, dat zij de geschiedenis in haar ambiguïteit van zin en onzin volledig serieus neemt 

                                                                                                                            
theorie',' Tijdschrift voor Theologie 11e jaargang (1971).; Schillebeeckx, 'Kritische theorie en theologische 

hermeneutiek: confrontatie.'  
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 Schillebeeckx, 'Kritische theorie en theologische hermeneutiek: confrontatie,' 136. 
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en de werkelijkheid juist daardoor kan kritiseren. Schillebeeckx verstaat deze spanning als 

volgt:  

 
‘Wat die eindzin precies inhoudt, is ons niet meegedeeld, tenzij in negatieve, evocerende 

symbolen: een rijk zonder tranen, zonder ellende of vervreemding. Dát die zin in kracht van 

het geloof in Jezus Christus inderdaad te realiseren is, is ons wèl toegezegd, als een 

verlossende mogelijkheid en als opdracht. In deze zin kan men stellen dat de theologie, de 

kritisch-rationele reflectie, werkt met een ‘hypothese’ die de thesis zelf van het geloof is: de 

in de bijbel gegeven zin kan en moet en zal ook telkens opnieuw opgenomen en 

geactualiseerd worden. Deze hypothese zal in de loop van de geschiedenis zelf 

waargemaakt moeten worden, en men moet eveneens de mogelijkheid openhouden dat de 

hypothese gefalsifieerd wordt, als nl. de poging om de bijbelse zin in de geschiedenis te 

realiseren fundamenteel en definitief zou worden opgegeven.’197 

 

Het is voor Schillebeeckx dus van wezenlijk belang dat het geloof zich niet terugtrekt in 

een stormvrije zone, maar dat de theologie werkelijk kritische theologie is in het besef dat 

zij geen beroep kan doen op een bovenhistorische waarheid of zin.
198

 Het geloof deelt 

volgens hem juist ‘in de ambivalentie van al het historische, zoals Jezus van Nazaret zelf 

deelde in de aanvechtbaarheid die kenmerkend is voor heel de menselijke geschiedenis, - de 

reden waarom ook verantwoorde, niet-christelijke interpretaties van het Christusgebeuren 

mogelijk zijn’.
199

 De theologie dient het transcendentiebesef dus niet te willen waarborgen 

door een fideïstisch standpunt in te nemen. Transcendentie is ook geen gegeven, maar moet 

in een kritische praxis voortdurend worden gezocht. De theologie is de kritische theorie van 

deze kritische praxis en zij bedient zich van de methoden en resultaten der analytische en 

hermeneutische wetenschappen om zin en onzin in de werkelijkheid te ontdekken.  

Vanuit deze optiek komt Schillebeeckx ertoe om de christologie geheel te herschrijven 

vanuit de mens Jezus van Nazareth in zijn historische context. Jezus Christus kan slechts 

sacrament van de Godsontmoeting heten, indien de Christus geen ander is dan Jezus van 

Nazareth en tevens dient zijn levensverhaal universele strekking te hebben, wil hij 

werkelijk het heil van God voor mensen kunnen bemiddelen. Terwijl de leuze in de jaren 

zestig lijkt te zijn ‘God is dood, maar Jezus leeft’, wil Schillebeeckx’ aantonen dat wie 

Jezus is, onverstaanbaar blijft zonder zijn historische levensverhaal dat de neerslag is van 

de dialoog met zijn Vader. Dit levensverhaal blijft onverstaanbaar indien Jezus’ 

verbondenheid met God niet als dragende grond voor heel zijn handelen en spreken wordt 

gezien. In de volgende paragraaf zal deze ontwikkeling worden beschreven. 
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 Ibid., 137. 
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 Zoals hij in een artikel uit 2005 verwoordt: ‘Mensen zijn zich pijnlijk bewust van snijdende 

tegenstellingen tussen enerzijds de feitelijk verkondigde evangelische boodschap en anderzijds het 

verheffen van dat evangelie tot een absoluut en definitief gegeven, hoewel dit evangelie zelf verschillende 

historische verwoordingen van die boodschap kent. Fundamentalisme en historicisme – de bijbel heeft toch 

gelijk! –, of een uniforme orthodoxie zijn onaanvaardbaar. Al sinds de eerste reflecties op het christelijk 

geloof is er sprake van wat Anselmus (1033-1109) vrij scherp zou formuleren als het ‘fides quaerens 

intellectum’, het geloof is op zoek naar een zinvol verstaan van wat men gelooft. Tijdens de bloei van de 

Middeleeuwen was geloven vanzelfsprekend en maatschappelijk algemeen plausibel, maar niet het zinvolle 

verstaan ervan. Anno 2004 leven wij in een andere tijd en moeten we dit adagium omdraaien. Wij, Noord- 

en West-Europese mensen, wonen in een tijd van het intellectus quaerens fidem: in een geseculariseerde 

wereld zijn mensen op zoek naar levenszin en dus op zoek naar geloof.’ (Schillebeeckx, 'Ons rakelings 

nabij.,' 14.) 
199

 Schillebeeckx, 'Kritische theorie en theologische hermeneutiek: confrontatie,' 137. 
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9.3 Jezus het verhaal van een levende 

In 1966 publiceert Schillebeeckx een artikel in reactie op een nieuw christologisch ontwerp 

van A. Hulsbosch, die uitgaat van de mens Jezus van Nazareth als correctie op de 

scholastieke interpretatie van het dogma van de unio hypostatica waarin het menszijn van 

Jezus in de verdrukking komt. Schillebeeckx sluit zich geheel aan bij de kritiek van 

Hulsbosch, hoewel hij diens evolutionistisch kader niet deelt. Hij stelt dat hij sinds 1953 

reeds de formules Christus is God én mens en de mens Jesus is God heeft 

geproblematiseerd vanwege de verwarring die hiermee is opgeroepen:  

 
‘Eerder moet men zeggen: “Jesus, de Christus, is de Zoon Gods in menselijkheid”. De 

diepste zin van de openbaring is, dat God zelf zich in menselijkheid openbaart. Gods 

openbaringsgestalte is de mens Jesus. Het God-zijn openbaart zich in de menselijkheid van 

Jesus. Men moet niet achter, boven of onder de mens Jesus zoeken naar zijn God-zijn. De 

goddelijkheid moet in zijn menszijn zelf blijken; de Schriftuur laat Jesus zeggen: “Wie Mij 

ziet, ziet de Vader”. Jesus’ menselijke gestalte is de Godsopenbaring. Uitdrukkingen als 

“Jesus is behalve mens ook nog God” ontnemen de diepste zin aan de incarnatie; voor ons 

zou Christus dan ook geen Godsopenbaring zijn, als wij naast de mens Jesus nog een 

openbaring van zijn “natuur” nodig hadden,  - die zich dan toch weer in een geschapen 
gestalte zou moeten manifesteren.’200 

 

De mens Jezus is dus Gods persoonlijke openbaringsgestalte. De menselijke 

ervaringswereld in al haar eindigheid is de enige toegang tot God en daarom geschiedt de 

Godsopenbaring in een mensengeschiedenis. Als Jezus werkelijk God is, dan moet dit tot 

uitdrukking komen in wie hij is en zijn concrete levenspraxis. Volgens Schillebeeckx 

hebben de beste getuigen in de traditie dit ook altijd zo geleerd. Daarom voelt hij zich ook 

niet geroepen om met A. Hulsbosch de traditie als zodanig aan te vallen als zou zij het 

Christusmysterie verduisterd hebben door het subject van de godheid, “de Zoon”, buiten 
Jezus’ menselijke werkelijkheid te geplaatsen.

201
 Thomas kent dit probleem niet eens, 

omdat bij hem God en mens nooit concurrent kunnen zijn en dus is het menselijke en het 

goddelijke ook niet optelbaar zijn. Het persoonlijk menszijn van Jezus is ook voor Thomas 

gefundeerd in de menselijke natuur. Schillebeeckx verstaat Thomas zo:  

 
‘Twee menselijke personen kunnen nooit één persoon vormen, omdat hun eindigheid hen 

tegenover elkaar afgrenst. Maar het wordt heel anders wanneer het gaat om een “oneindige 

persoon”. Het God-zijn vernietigt of bekort dan het menszijn niet, maar maakt dat God zélf 

verschijnen kan in de begrensde maat van het menselijke, - dat Hij voor ons God is op een 

menselijke wijze: “het Woord zelf is persoonlijk mens”. Thomas hierin zuiver 

interpreterend, durft Cajetanus daarom zonder meer te zeggen: “Het Woord zelf is een 

menselijke persoon”.’202 

 

Om te weten wie Jezus is, dient men niet bij het christologisch dogma te beginnen, maar 

moet men uitgaan van de mens Jezus zoals die rondliep in Palestina en bezien welke indruk 

hij maakte op de mensen om hem heen. Schillebeeckx zegt:  

                                                 
200

 Cf.: ‘Zelfs Thomas zegt: “Et ideo haec est vera: Christus, secundum quod homo, habet gratiam unionis; 

non tamen ista: Christus, secundum quod homo, est Deus” (Summa Theol., III, q. 16, a. 11, ad 1).’ 

(Schillebeeckx, 'Persoonlijke openbaringsgestalte van de Vader,' 276.) 
201

 Cf.: Ibid., 277. 
202

 Schillebeeckx verduidelijkt: ‘Ik wil niet ontkennen dat deze scholastieke versie allerlei vragen oproept; 

ik wilde alleen maar laten zien, dat ook in déze visie het God-zijn zich slechts in de menselijkheid van Jesus 

manifesteert, niet daarbuiten.’ (Ibid., 278.). 
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. 
‘Vinden wij zo in deze mens niets unieks, dan zullen we ook nooit tot een hypostatische 

vereniging kunnen besluiten. Als de Kerk daar wel toe is gekomen, bewijst dit dat zij iets 

absoluut unieks in deze mens heeft beleefd. Maar eerst zullen wij zelf dit unieke opnieuw 

moeten doorleven en waarmaken, om op basis daarvan tot een hernieuwde bezinning te 

komen en de christelijke visie weer beleefbaar te maken in de huidige wereld.’203  

 

Hij noemt de ‘nieuwe’ historische benadering van Hulsbosch de enige juiste toegangsweg 

tot Jezus, maar dat komt doordat deze weg in het geheel niet nieuw is maar reeds het 

perspectief was van de Vroege Kerk zelf. Vanuit hun concrete ervaring kwam men tot 

diverse belijdenissen over Jezus Christus. De moderne mens leert Jezus kennen middels het 

getuigenis van de geloofsgemeente die in relatie stond met Jezus. Jezus zelf heeft 

aanleiding gegeven tot het christologisch spreken van de leerlingen en binnen de 

geloofsgemeenschap is het ook noodzakelijk gebleken om tot een meer helder 

christologisch spreken te komen. Maar deze ontwikkeling maakt het tevens noodzakelijk 

dat elke latere christologie zich hoe dan ook nauw dient te verhouden tot de oorsprong van 

elk christologisch spreken: 

 
‘De mens Jesus is de absolute, vergevende nabijheid of presentie van God: dat is de 

oerervaring, de “impliciete” of onthematische christologie die in de oergemeente langs 

allerlei fazen uitgroeit tot een reflexieve christologie, welke bv. tot uiting komt in de nieuw-

testamentische titels van Christus, of in de (thematische) verhalen over zijn wonderen. 

Openbaring zoals die ons bereikt is steeds door gelovige mensen beluisterde en daarom 

geduide openbaring.’204 

 

Zo is ook het dogma van Chalcedon een gelovige expressie van het Christusmysterie. De 

tweenaturenleer wil dus niets anders zeggen dan de nieuwtestamentische auteurs hebben 

gedaan in hun context. De eigentijdse uitdrukking van Gods reddende nabijheid in de 

persoon van Jezus Christus dient zich in dezelfde traditie te plaatsen, maar het is mogelijk 

dat ze daarbij afscheid moet nemen van bepaalde verwoordingen uit het verleden die in het 

heden hun betekenis hebben verloren. Schillebeeckx suggereert het volgende: ‘Het kan 

voor ons nodig zijn het mysterie van Jesus, de Christus, los te maken van een conceptuele 

bovenbouw die voor onze christelijke ervaring niet meer nodig is. Zo’n poging kan een 

diepere orthodoxie verraden dan een reactie die de voorstellingswereld van Chalcedon zou 

gaan gebruiken als banbliksem.’
205

 Daarbij bergt het spreken in twee naturen, ook binnen 

het kader van de hypostatische vereniging, kennelijk altijd het gevaar in zich om God en 

mens toch als concurrent te zien. Terwijl het scheppingsgeloof fundamenteel uitdrukt dat de 

mens van God is en dat het onderscheid tussen beide aan de kant van de mens ligt, in zijn 

eindigheid. Ook Christus is van God, zo zegt het Nieuwe Testament. En Thomas stelt dat 

de incarnatie geheel aan de kant van de mens Jezus ligt. Openbaring vindt altijd bemiddeld 

plaats, waardoor men niet kan loochenen dat de mens Jezus de openbaringsgestalte van God 

is:  
‘Jesus is mens, en daarin juist openbaring van de Vader. Deze unieke Godsopenbaring zal 

ook alleen uit de unieke wijze van Jesus’ menszijn kunnen blijken. Men kan niet stellen dat 

wij tot deze uniciteit besluiten vanuit de hypostatische vereniging. Dan zou men de 

                                                 
203

 Ibid., 279. 
204

 Ibid., 280. 
205

 Ibid., 281. 
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wordingsgeschiedenis van de openbaring op z’n kop zetten, en lijnrecht ingaan tegen de 

“Traditionsgeschichte” van het Nieuwe Testament.’206 

 

Indien men vanuit dit perspectief het geloofsgegeven verstaat dat in de leer van de 

hypostatische eenheid ligt vervat, dan kan men niets anders concluderen dan dat Chalcedon 

geen dualisme heeft willen leren in de zin dat Christus behalve mens ook nog God zou zijn. 

Ook Chalcedon heeft het Christusmysterie willen bewaren, ondanks alle scheefgroei die in 

later tijd is ontstaan. Schillebeeckx komt dan tot de volgende interpretatie:  

 
‘In het geval van Jesus is de menselijke subjectiviteit van God zelf, op een absoluut-unieke 

wijze. God zelf poneert dus niet alleen scheppend deze menselijke subjectiviteit – dit 

gebeurt bij elke mens -, maar scheppend poneert Hij deze menselijke subjectiviteit als de 
Zijne. Het “van God zijn” krijgt hier dan zulk een diepte dat het alleen te begrijpen is vanuit 

een “hypostatische eenheid”, die geen dualiteit kent en zich uit in de nieuwe wijze van 

menszijn die Christus is; een nieuwe wijze van menszijn die binnen de aardse geschiedenis 

door Jesus tevens als een opdracht wordt beleefd (ook hierin trouwens aansluitend bij een 

algemeen gegeven: menszijn is steeds een opdracht, een roeping die men in de historische 

situatie realiseren moet).’207 

 

Jezus is dus op enkelvoudige wijze mens en zo is hij de menselijke wijze van God-zijn. Het 

is volgens Schillebeeckx niet mogelijk om het omgekeerde te zeggen, namelijk dat Jezus op 

goddelijke wijze mens is. Dan loochent men zowel de eindigheid van het menszijn als de 

alomvattendheid van God.
208

 Maar zodra men de absolute uniciteit van de mens Jezus heeft 

erkend als de persoonlijke openbaringsgestalte van God, dan kan vervolgens gezegd 

worden dat deze mens door de kracht van de Geest in zijn menselijkheid de Zoon van God 

is, zodat God zelf beleden dient te worden als Drie-eenheid. De uniciteit van de mens Jezus 

ligt besloten in het scheppend handelen van God waardoor hij een nieuwe schepping kan 

worden genoemd.
209

 Schillebeeckx meent dan ook dat Jezus Christus vanuit de 

hypostatische vereniging wezensgelijk aan de Vader is (homoousios). Het belang van deze 

aanname is groot:  
 

‘Als men de hypostatische eenheid wegcijfert, ontneemt men aan de mens Jesus elke 

absolute uniciteit, want dan is Hij niet meer dan een van de vele religieuze gestalten die de 

godsdienstgeschiedenis kent, en die het mensdom ook inderdaad dichter bij God hebben 

gebracht. Maar dan valt moeilijk in te zien dat de “nieuwe mens” van het christendom er 

aanspraak op kan maken Gods absolute presentie te openbaren.’210  

 

                                                 
206

 Ibid., 282. 
207

 Ibid., 283. 
208

 Cf.: ‘In Christus is God immers God op een menselijke wijze. God-zijn op goddelijke wijze valt samen 

met God zelf; daaraan kunnen we slechts raken via de menselijke openbaringsgestalte die Jesus Christus is, 

- die menselijke verschijningsvorm is immers geen afsluitende, maar juist een openbarende horizon.’ 

(Schillebeeckx, 'Christelijk antwoord op een menselijke vraag?' 284.). 
209

 Schillebeeckx verwijst hier naar Augustinus: ‘Augustinus heeft hiervoor een wat onhandige maar toch 

suggestieve uitdrukking gesmeed: “ipsa assumptione creatur”. (Contra sermonem Arianorum 8, 6: PL 42, 

688) De schepping die in dit geval plaats vindt is het poneren van een mens in hypostatische eenheid met 

God, een scheppend handelen waardoor God voor ons Gód is op menselijke wijze, en aldus zelfgave aan 

alle medemensen van Christus. Jesus is openbaring van de Vader in wat Hij als ongedeelde geschapen 

werkelijkheid is: dit blijft staan. En als van de Vader onderscheiden persoon is de persoonlijke mens Jesus 

openbaring van de Vader: “wie Mij ziet, ziet de Vader”.’ (Ibid., 285.) 
210

 Ibid. 
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Verwijzend naar Merleau-Ponty zegt Schillebeeckx dat elk menselijke kennis absolute 

kennis is. Juist daarom kan men niet spreken over de Zoon los van de mens Jezus van 

Nazareth. Het Absolute geeft zichzelf te kennen in de gestalte van een medemens. Dat is de 

wezenlijke betekenis van de incarnatie. De historische mens Jezus blijft daarom altijd het 

uitgangspunt van elke christologie. In zijn autonoom spreken als mens, spreekt God 

zichzelf persoonlijk uit. Daarin is hij uniek. ‘De goddelijke hypostasis is voor ons relevant 

in zover de mens Jesus voor ons relevant is. De goddelijke hypostasis ligt dan ook niet 

achter de mens Jesus; de Schriftuur noemt Hem niet voor niets als mens Zoon Gods.’
211

 

Ondanks het feit dat de tweenaturenleer onder continue verdenking staat een dualisme in 

Jezus te creëren en daarom om herformulering vraagt, wil Schillebeeckx vasthouden aan 

het vertolkte geloofsfeit van de hypostatische eenheid. Tegelijkertijd zal hij in Jezus, het 
verhaal van een levende het dogmatische spreken vrijwel geheel loslaten en tracht hij 

vanuit de Bijbelexegese de hier beschreven toegangsweg tot Jezus van Nazareth zo 

nauwkeurig mogelijk te ontsluiten. De hypostatische eenheid als zodanig wordt niet meer 

gethematiseerd maar lijkt herijkt te zijn in de Abba-ervaring van Jezus, wanneer hij God 

aanspreekt als Vader.  

9.3.1 Verhouding tot het kritisch-historische onderzoek naar Jezus 

De weg naar zijn eerste grote Jezus-boek, Jezus, het verhaal van een levende, begint naar 

Schillebeeckx’ eigen zeggen reeds in de tijd dat hij in Leuven over christologie doceerde. 

Waar hij destijds vooral Thomas had bestudeerd en in 1955 moderne christologische 

ontwerpen, las hij ter voorbereiding op dit werk zich een paar jaar in in de moderne 

nieuwtestamentische exegese.
212

 Het doel van het werk is om de historische kritiek zo 

serieus mogelijk na te rekenen, vrij van dogmatische vanzelfsprekendheden, om zo op het 

spoor te komen wat nu het wezenlijke is in deze persoon Jezus en in het geloof dat de kerk 

sindsdien in hem heeft beleden. Waar de historisch-kritische methode de historische Jezus 

los had gemaakt van de Christus van het geloof, wil Schillebeeckx weer de verbinding 

tussen beide tot stand brengen, met gebruikmaking van de historisch-kritische methode. 

Schillebeeckx stelt in de inleiding op zijn boek, dat de beweging van volgelingen die Jezus 

heeft voorgebracht, de blijvende bemiddeling vormt voor elke benadering van het historisch 

Jezusgebeuren. Het is de interpretatie van deze gelovigen, de belijdenis dat zij heil-in-Jezus 

van Godswege hebben ervaren, die geschiedenis heeft gemaakt. Deze mensen zagen in een 

tijd waarin tal van heilsverwachtingen leefden, in Jezus het heil vervuld en zij getuigden 

hiervan. Deze correlatie tussen de eigentijdse heilsverwachtingen en de geschiedenis van 

het leven van Jezus vormt het hart van het christologisch probleem, aldus Schillebeeckx. 

Hier is sprake van zowel continuïteit als discontinuïteit:  

 
‘De vraag naar het ware wezen van de mens en het vinden van een antwoord daarop in de 

historische mens Jezus zijn correlatief, althans zó, dat niet de voor-gegeven 

heilsverwachtingen bepalen wiè Jezus is, maar andersom: vanuit de eigen, zeer bepaalde 

geschiedenis van Jezus worden de gegeven heilsverwachtingen weliswaar mede opgenomen 

maar tegelijkertijd omgevormd, her-ijkt of gecorrigeerd.’213 

 

Het is volgens Schillebeeckx zaak om deze grondbelijdenis van het oerchristendom, dat in 

Jezus Christus heil van Godswege is geschonken, in de eigen tijd opnieuw tot expressie te 
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 E. Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende (Bloemendaal: H. Nelissen B.V., 1982
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brengen. De vertolking van deze grondbelijdenis staat dan voor het dubbele probleem dat 

1.) de historische bemiddeling door de eerste volgelingen voor het heden de enige 

verstaansmogelijkheid van Jezus als heilbrenger vormt, die echter tegelijkertijd door haar 

concrete heilsverwachting deze Jezus ook ten dele versluiert als de levende die heil brengt 

in het heden en 2.) dat de eigen tijd met zijn wetenschappelijke paradigma en moderne 

mensbeeld ook vervreemdend werkt op de huidige lezing van het Nieuwe Testament en de 

daarin vervatte geschiedenis van het leven van Jezus.  

Daarnaast is de uniciteit en met name de exclusiviteit van de belijdenis dat in Jezus van 

Nazareth het heil besloten ligt, in de moderne wereld niet meer vanzelfsprekend en staan 

deze pretenties voortdurend onder de verdenking van christelijk imperialisme in plaats van 

dat er sprake is van bevrijding. Daarbij is er zowel buiten als ook binnen de kerk sprake van 

een zeker pluralisme aan beelden van Jezus. Binnen de kerk lijken deze beelden 

categoriseerbaar in ‘lage’ en ‘hoge’ christologieën, waardoor ofwel de mens Jezus van 

Nazareth centraal staat, ofwel de God Jezus Christus, de bij de Vader verhoogde Heer. 

Schillebeeckx spreekt zelfs van twee typen christendom, bestaande uit ‘Jezus-volgelingen’, 

danwel ‘Christus-volgelingen’. Hij doet echter de oproep om elkaar als christenen te blijven 

erkennen en geeft de volgende omschrijving van een christen:  

 
‘Men is christen als men ervan overtuigd is dat definitief heil van Godswege ontsloten 

wordt in de persoon van Jezus, en dat deze grondovertuiging genadegemeenschap sticht, - 

ook al kunnen degenen die dit aanvaarden nog verschillende posities innemen over wat de 

volheid van Jezus Christus inhoudt, d.i. wat de vulling is van hetgeen de geloofsbelijdenis 

formuleert: ik geloof in Jezus (van Nazaret): de Christus, de eniggeboren Zoon, onze Heer; 

wat in feite betekent: ik geloof in Jezus als definitieve heilswerkelijkheid, zinbepalend voor 

mijn leven.’214  

 

Tevens wil Schillebeeckx in zijn boek expliciet de waarheidsvraag aan de orde stellen en 

dat betekent voor hem dat de relatie tussen het concrete historische Jezusgebeuren en God, 

‘de Schepper van hemel en aarde’, inzichtelijk moet worden gemaakt. Daarmee is ook het 

probleem gegeven dat in de weergave van het verhaal van Jezus Christus in de 

nieuwtestamentatische geschriften de joods-christelijke polemiek uit de eerste eeuw een 

onmiskenbaar grote rol heeft gespeeld. Schillebeeckx wil het leed dat de joden mede door 

christenen in de geschiedenis is aangedaan verdisconteren en tegelijkertijd aantonen dat het 

vroeg-christelijke denken in zijn kern niet anti-joods is, maar een binnen-joodse kritiek op 

Israël heeft overgenomen en zo tot een joodse Jezusinterpretatie is gekomen.
215

 

Schillebeeckx typeert zijn werk als een zoektocht naar de uiteindelijke identiteit van Jezus, 
die beweert de persoonlijke openbaringsgestalte van God te zijn. Hij wil hierbij de 

continuïteit van de Jezus-belijdenis in de kerkelijke traditie serieus nemen, als ook de 

historische kritiek, om zo de dichotomie tussen de kerkelijke Christus en Jezus van 

Nazareth te overbruggen. Daartoe keert hij terug naar de eerste fase van het 

oerchristendom: ‘Deze broeierige voorgeschiedenis van het canonieke “nieuwe testament” 

kan bevrijdend én tevens oriënterend werken, t.a.v. de door velen als vastgelopen ervaren 

traditionele christologie van onze westerse systematiek.’
216

 Hij wil deze 
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ontstaansgeschiedenis bestuderen noch vanuit de systematiek, noch vanuit een louter literair 

exegetisch standpunt, maar vanuit wat hij noemt een theologische exegese die gericht is op 

Gods heilshandelen in de geschiedenis zelf.
217

  

Vanuit deze optiek wil Schillebeeckx Jezus in zijn historiciteit als menselijke persoon 

bezien, waarbij hij de menselijke persoon definieert als het brandpunt van een serie 

interactieve relaties tot het verleden en de toekomst en het eigen heden. De historische 

toegang tot Jezus wordt dan ook gevonden in de beweging die rondom Jezus is ontstaan en 

in haar getuigenis wordt indirect zichtbaar wat Jezus gedaan en geleerd heeft.
218

 

Schillebeeckx stelt dat dit christologische antwoord van de eerste christelijke 

gemeenschappen het prisma is waarin de persoon en het leven van Jezus wordt 

weerspiegeld. Hij formuleert dit als volgt:  

 
‘De christelijke ervaring als antwoord van de gemeente op het werkelijkheids-aanbod van 

Jezus is primair, de titels – ofschoon niet onbelangrijk – zijn secundair; ze zijn binnen de 

schrift bovendien reeds verwisselbaar, door andere te vervangen, en ze kunnen uitsterven. 

De heilservaring blijft, en vraagt telkens om een aangepaste expressie en articulatie vanuit 

nieuwe sociaal-historische situaties. Men kan die belevenis een “disclosure”-ervaring 

noemen, een ontsluitings- of ontdekkings-gebeuren: een bron-ervaring (zowel voor wie 

Jezus rechtstreeks had gekend, als voor wie slechts via de “memoria Jesu” en het leven der 

gemeente van hem hoorde), d.i. zij hebben in Jezus iets ontdekt dat niet direct empirisch 

aanwijsbaar is, maar dat voor wie onbevangen binnen een levende gemeenschap wordt 

geconfronteerd met Jezus, toch gaat oplichten als een geschonken “evidentie”.’219  

 

Schillebeeckx wil op deze wijze het tegoed van theologieën honoreren die het accent legden 

op de openbaringswerkelijkheid die met de historische feiten gegeven zou zijn. Hij verwijst 

hier naar A. Gardeils opvatting van le donné révélé, welke in de kerygmatische theologie 

van met name Bultmann haar reformatorische pendant kent. Tegelijkertijd meent 

Schillebeeckx dat openbaring en de cultuurhistorische expressie van de gelovigen nooit te 

scheiden zijn en dat het kerygma een innerlijk verband met de historische persoon Jezus 

van Nazareth impliceert.
220

 Deze beide polen van elk getuigenis aangaande Jezus verklaren 

                                                                                                                            
op het hedendaagse probleem van “verlossing” en “emancipatie” of menselijke zelfbevrijding, mede met 
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voor het leven van enkele groepen mensen. M.a.w. het uitgangspunt is de eerste christelijke gemeenschap, 

maar als re-flectie, d.i. weerspiegeling van wat Jezus zelf was, zei en deed.’ (Ibid., 35-36.) 
219

 Ibid., 37. 
220

 Cf.: ‘Openbaring is steeds mede gegeven in wat P. Ricoeur noemt “le croyable disponible” van een 

periode, d.i. het geheel van algemeen geaccepteerde vooronderstellingen, verwachtingen en ideologieën, die 

niettemin (en dat is de christelijke visie) innerlijk veranderen in en door het feit dat ze golfslag van 

openbaring worden. De christen uit de hellenistische oecumene lijkt daarom in alles méér op zijn mede-

romeinen en –grieken dan op zijn mede-christenen in 1973; niettemin staat in uitgesproken christelijk 



9. E.C.F.A. Schillebeeckx: God, de promotor van het goede  

     

731 

ook de pluriformiteit in het belijden, waarvan het Nieuwe Testament zelf reeds blijk geeft. 

Daarom kiest Schillebeeckx noch de historische Jezus tot uitgangspunt, noch het kerygma, 

maar het gaat hem om het gegeven dat er steeds groepen mensen zijn die in Jezus 

beslissend heil-van-Godswege ervaren: 

 
‘Het Jezusgebeuren staat derhalve aan de oorspong van de gemeente-ervaring, waartoe we 

historisch toegang hebben, en het beheerst die gemeenschapservaring. Anders gezegd: de 

constante factor is het wisselende leven van de “gemeente van God” of “gemeente van 

Christus”, de gemeentevormende ervaring die wordt opgeroepen door de indruk die Jezus 

maakt en in de Geest blijft maken op volgelingen: mensen, die definitief heil hebben 

ervaren in Jezus van Nazaret.’221  

  

Schillebeeckx tracht zo tevens de reformatorische schriftopvatting te verenigingen met de 

constitutie Dei Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie over de verhouding tussen 

schrift en traditie. Het nieuwtestamentisch getuigenis heeft als kerkelijke oorkonde een 

onvervangbaar gezag, maar tegelijkertijd impliceert dit getuigenis dat er een geschiedenis 

van christelijke antwoorden op Jezus ontstaat, die de grenzen van de canon zal 

overschrijden. Reeds binnen de canon ontstaan er verschillende beelden van Jezus in de 

relatie tussen het joodse christendom en het christendom ‘uit de heidenen’. ‘Zo is, bijbels 

reeds, de conclusie duidelijk: de kritische relatie tot het concrete heden maakt deel uit van 

het christologisch antwoord op Jezus; deze relatie bepaalt mede de christologie: de 

“herinneringen aan Jezus” blijven het leidend beginsel maar bevrucht door de vragen van 

het heden.’
222

  

Als voorbeeld van deze interactie tussen de memoria Jesu en de concrete context, bespreekt 

Schillebeeckx tevens de ariaanse controverse die de christelijke gemeenschap ertoe heeft 

gebracht om de relatie tussen de Vader en de Zoon te duiden met de half-gnostische term 

homoousia:  
 

‘De kerk was inconsequent met het filosofische middenplatonisme (filosofisch was Arius 

het meest consequent), maar zij was trouw aan de gemeente-ervaring die in de greep was 

van de anamnese aan Jezus. De christelijke trouw aan hem doorbrak aldus de universele 

vanzelfsprekendheid (ook voor de rechtgelovige christenen) met deze filosofie.’223  

 

Op vergelijkbare wijze dienen christenen altijd weer in hun eigen tijd een eigen actueel 

antwoord te geven op het Jezusgebeuren. Schillebeeckx noemt als belangrijke articulaties 

van het Jezusbeeld in de jaren zeventig het verlangen naar vrede en gerechtigheid en 

bevrijding. Er bestaat dus een duidelijk correlaat tussen de historische verschijning van 

Jezus en de eigen context, waardoor de historische waarheidsvraag naar wie Jezus van 

Nazareth was, urgent wordt. Omwille van het geloof kunnen de resultaten van het 

historisch-kritisch Bijbelonderzoek daarom niet worden geloochend. Tegelijkertijd heeft de 

geschiedenis van het onderzoek naar het leven van Jezus uitgewezen dat elke historische 

beschrijving een abstractie is en dat ook de in de negentiende eeuw gereconstrueerde levens 

van Jezus nooit konden samenvallen met ‘de aardse Jezus’. Al deze beelden bleken 

                                                                                                                            
opzicht een christen van 1973 dichter bij de hellenistische christen dan bij velen van zijn tijdgenoten.’ 

(Ibid., 39.) 
221

 Ibid., 46. 
222

 Ibid., 48. 
223

 Ibid., 48-49. 
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vanzelfsprekend zelf weer projecties van de eigen tijdgeest te bevatten. Volgens 

Schillebeeckx geldt daarom: 

 
‘Aldus is geschiedkundig principieel niet achterhaalbaar of de “geschiedenis” plaats van 

heilshandelen van God is, terwijl dit niettemin een realiteit kan zijn binnen de dimensie van 

het reëel geschiedende, en dat voor de gelovige naar waarheid ook zo is. Geschiedende 

realiteit (= “geschiedenis”), is daarom ruimer dan wat de “geschiedenis” (= geschiedkunde) 

ervan kan achterhalen, zonder dat aldus de “interpretatie” tot een puur subjectief gegeven, 

en in dié zin een louter “interpretament”, hoeft te devalueren.’224 

 
Wil het christendom zijn pretentie volhouden dat de mens op beslissende wijze afhankelijk 

is van het Jezusgebeuren, dan dient het de historische basis van het geloof volledig serieus 

te nemen. Daarom wijst Schillebeeckx elke vorm van een theios anèr –christologie af, als 

zou Jezus een in menselijke gestalte verklede god zijn. Niet een hemelwezen in aardse 

gedaante, maar de historische mens Jezus van Nazareth is de enige grondslag van een 

waarachtige christologie.
225

 Hij sluit aan bij de kritiek die de leerlingen van Bultmann 

onder aanvoering van E. Käsemann op hun leermeester hebben uitgeoefend, namelijk dat 

de sterke discontinuïteit tussen de ‘verkondigende Jezus’ en de ‘verkondigde Christus’ 

gerelativeerd dient te worden en dat de historische reconstructie van Jezus’ leven wel 

degelijk een zekere theologische relevantie kent. Hij wil hiermee niet stellen dat de 

historische kritiek de basis van het geloof zou kunnen zijn, of het geloof zou kunnen 

funderen. ‘Een historische studie van Jezus is uiterst belangrijk, het geeft het geloof ook 

concreet vulling, maar zij kan nooit een verificatie van het geloof zijn.’
226

  

Wanneer men echter slechts in de idee Jezus gelooft zonder historische basis, dan verwordt 

het christelijk geloof tot ideologie. Schillebeeckx zelf richt zich daarom op een narratieve 
christologie waarin het levensverhaal van de historische mens Jezus áls verhaal van God 

centraal staat.
227

 De historische exegese wijst volgens hem ook uit dat in de 

nieuwtestamentische tradities de verkondigde Christus volledig met de aardse Jezus wordt 

geïdentificeerd. Deze identiteit is dan ook de hermeneutische sleutel waarmee de 

evangeliën gelezen dienen te worden. De oergemeenten vertellen op grond van hun 

ervaringen hun verhaal van Jezus. Hierbij geldt:  
 

‘Herinneringen aan bepaalde woorden en daden van Jezus worden dus overgeleverd, omdat 
deze oergemeenten, hoe dan ook, heil vonden. Erkenning van heil-in-Jezus was derhalve de 

matrix van alle overlevering over Jezus. In die zin staat een bepaalde “christologie” aan de 

oorsprong van, is zij de motor van elke concrete overlevering omtrent Jezus van Nazaret’.228 

 

Schillebeeckx wil zo de band tussen het evangelie, het religieuze en het humane 

onderzoeken. Juist de moderne niet-kerkelijke belangstelling voor de persoon van Jezus 

versterkt bij hem de noodzaak om vanuit de historische context het verhaal van Jezus op het 

spoor te komen en te bezien of dit verhaal inderdaad universele strekking kan hebben. De 

niet-kerkelijke Jezus-interpretaties missen vaak eveneens de historische basis, waardoor 

Jezus een soort ‘ontijdelijk’ model wordt van algemene menselijkheid. Schillebeeckx 

meent dat zowel de ‘Christus van de kerk’ als het beeld van Jezus als de ideale mens 

                                                 
224
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 Ibid., 59. 
227

 Ibid., 64. 
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gefundeerd dienen te worden op het verhaal van Jezus de levende. Dan zal volgens hem 

tevens blijken dat de kerkelijke en niet kerkelijke interpretaties elkaar wederzijds kunnen 

bevruchten. Zou dit niet zo zijn, dan dient de kerk de pretentie dat Jezus Heer van de kerk 

èn van de wereld is, moeten loslaten. Deze problematiek beschrijft Schillebeeckx expliciet 

in De mens Jezus, concurrent van God?. Terwijl velen afscheid hebben genomen van het 

beeld van een almachtige God en God zelfs dood hebben verklaard, blijkt de aandacht voor 

de mens Jezus van Nazareth daarvoor in de plaats te komen. Schillebeeckx meent dat 

hierdoor een patstelling dreigt te ontstaan tussen conflicterende beelden van God en Jezus:  

 
‘Door deze nieuwe situatie is inderdaad zo iets ontstaan als het probleem van een zekere 

concurrentie tussen God en Jezus van Nazaret. Bepaalde correlaties vallen immers op: 

gelovigen die de gevestigde orde willen handhaven huldigen een beeld van de 

‘onveranderlijke God’, garant van die orde; binnen dit Godsbeeld kunnen zij wel de 

hemelse koninklijke Jezus-Messias, de ikoon Christus, plaatsen, maar hebben daarbij 

moeilijkheden met Jezus van Nazareth. Gelovigen daarentegen die een nieuwe, betere 

wereld voor állen willen, doen hierbij juist een beroep op Jezus van Nazaret, maar weten 

‘God’ niet meer te plaatsen en evenmin de hemelse, verhoogde Christus.’229 

 

Hijzelf meent dat men dit conflict slechts te boven kan komen, indien men uitgaat van wie 

Jezus zelf zegt dat God voor hem is. Zijn eigen godservaring, die pregnant tot uitdrukking 

komt in zijn aanspreekwijze van God als Abba, is volgens Schillebeeckx bepalend om de 

identiteit en de boodschap van Jezus te verstaan.
230

  

9.3.2 Het evangelie van Jezus Christus 

Schillebeeckx stelt vanuit de ontdekte correlatie tussen het leven en werk van Jezus en zijn 

betekenis voor de huidige tijd de vraag wat nu dat evangelie, die goede boodschap van 

Jezus inhoudt. Zijn boodschap kan volgens hem slechts bevrijdend werken, indien deze ook 

in het heden als belofte èn kritiek kan worden ervaren. De noodzaak van een actueel 

christologisch antwoord blijkt uit Schillebeeckx’ volgende analyse:  
 

 ‘Dat wij, christenen, onmachtig blijken te worden om in creatieve trouw het evangelie, 

ondanks en samen met zijn mens-kritische aspecten, niettemin als een blijde boodschap 

                                                 
229

 E. Schillebeeckx, 'De mens Jezus, concurrent van God?' in: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? red. A. 

Camps e.a. (Baarn: Ten Have b.v., 1975). 
230

 Schillebeeckx wil het tegoed van de theologie van de dood van God waarderen. Hij noemt deze 

theologie ‘een niet-bevredigende maar a.h.w. onvermijdelijke, voorlopige doorgangsfase naar een 

christologie die in Jezus op een nieuwe wijze de vraag naar God gaat stellen’. Cf.: ‘De ‘dood van God’-

theologie, die niettemin een echte christologie wilde zijn, zag in de verwerping van het in feite benauwende 

Godsbeeld de noodzakelijke voorwaarde voor het oprichten van een universele broederschap rond Jezus. 

Jezus Christus, zo zeiden ze, heeft ons verlost van Gods mensvervreemdende transcendentie. In plaats van 

deze theologen allereerst aan te vallen als uithollers van het christelijk geloof, doen wij er beter aan, na te 

gaan wat in feitelijk voorgedragen verlossingstheorieën werkelijk een mens-vervreemdend effect heeft 

gehad, zodat velen de loochening van de goddelijke transcendentie metterdaad als een reële bevrijding 

hebben kunnen beleven. Volgens sommige verlossingstheorieën eist God immers het offer van een 

onschuldige Jezus, om het mensdom te verlossen van zijn schuld tegenover God. Zo ongeveer doen op het 

ogenblik ook vliegtuigkapers met onschuldige gijzelaars, om ten overstaan van de wereldopinie de schuld 

van geheel de maatschappij aan de kaak te stellen. Zo doet nu nog in zijn nieuwe boek ‘Der gekreuzigte 

Gott’ J. Moltmann. Jezus is hier niet alleen solidair met ‘tollenaars en zondaars’, d.i. met uitgestotenen, 

maar God zelf identificeert Jezus door diens terechtstelling met de uitgestotenen: Jezus zelf wordt 

uitgestoten! Het knelpunt in deze opvatting is, dat men aan Gód toeschrijft wat de menselijke geschiedenis 

van onrecht hem heeft aangedaan.’ (Ibid., 52.) 
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over te brengen aan mensen van vandaag (tenzij verbaal: door autoritair te spreken van 

evangelie en blijde boodschap, die, in eerbied voor het gezag van het nieuwe testament, 

aanvaard moét worden), lijkt wel de grondreden te zijn waarom onze kerken leeg lopen. 

Wie blijft luisteren naar wat niet meer overkomt als bemoedigend nieuws, vooral als dat op 

autoritaire toon, met een beroep op het evangelie, wordt bevestigd?’231 

 

Vandaar dat Schillebeeckx allereerst de blijde boodschap van Jezus zelf tracht te 

ontdekken. Zijn geboorte noemt hij een joods theologoumenon dat historisch niet 

vaststelbaar is. Het eerste historisch betrouwbare gegeven is zijn doop door Johannes de 

Doper. In deze figuur ziet Schillebeeckx dan ook een eerste hermeneutische sleutel om tot 

een nader verstaan van Jezus te komen. Tegen de achtergrond van Johannes’ profetische 

oordeelsprediking en de gehele Israëlitische profetentraditie enerzijds en in het licht van 

Jezus’ verdere profetische leven anderzijds, komt Schillebeeckx tot de volgende 

theologische interpretatie van Jezus’ doop:  

 
‘Het is Jezus’ eerste profetisch optreden: een profetische symbooldaad, of een profetie-in-

actie, waardoor hij te kennen geeft dat inderdaad héél Israël omkeer behoeft en zich 

opnieuw tot God moet bekeren, zoals de Doper vraagt. Als profetische daad, is zijn doop 

bevestiging van Israëls afvalligheid, doch tegelijk van Israëls omkeer, en dus van redding.’ 

232  

 

Net als Johannes verkondigt Jezus de toekomst van God maar dan niet zozeer als oordeel 

maar als blijde boodschap van de naderende Godsheerschappij en het rijk van God.
233

 Jezus 

spreekt van Gods trouw aan zichzelf en aan de mensen voor wie hij een zinvolle toekomst 

bereidt.  
 

‘Het is tenslotte de oude verbondsliefde, gemeenschap met God, waarin niettemin God de 

soevereine partner blijft. Wie dus met Jezus en zijn boodschap te maken krijgt, wordt 

geconfronteerd met de God van Jezus. Daar is het Jezus om te doen, om niets anders dan dat 

deze God een “God van mensen” is; de Titus-brief formuleert dit kernachtig mooi: 

‘Verschenen is de goedheid en de op menselijkheid bedachte God” (Tit. 3,4).’234  

 

Deze heerschappij van God is daarmee tevens een oordeel over de geschiedenis en oefent 

een sterke kritiek uit op de mens en de cultuur voor zover Gods wil daarin wordt 

weersproken. Schillebeeckx noemt het opvallend dat Jezus op geen enkele wijze is 

geïnteresseerd in iemands zondige verleden. ‘Hij veroordeelt dan ook niemand; hém is het 

om de toekomstmogelijkheid in het heden van de metanoia te doen. Zulk een houding 

neemt elk krampachtig zoeken naar zelf-identiteit weg.’
235

 Tevens blijkt in alles dat Gods 
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 Schillebeeckx, Jezus, het verhaal van een levende, 92-93. 
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rijk in de aardse geschiedenis zal worden gerealiseerd. De orthopraxis is daarbij de 

consequente vertaling van Gods universele heilsliefde waardoor grenzen doorbroken 

worden en de angst verdwijnt.  
 

‘In zulk een praxis ziet Jezus zelf de tekenen van het komen van de Gods heerschappij, en 

kan hij in eigen levenspraxis vooral hét teken van dit komen zien. Het komen van het rijk 

Gods heeft aldus in Jezus een menselijk bemiddelende factor. Zorg van de mens voor de 

medemens is de zichtbare gestalte waarin het komen van het rijk Gods zich manifesteert; 

het is de weg die de Godsheerschappij gaat. In Jezus’ levensgedrag is niet een theoretisch 

maar een praktisch proleptische realisering – vooruitgrijpenderwijs – gegeven van de 

“nieuwe wereld”, van de gezochte nieuwe praxis van het menswaardige, goede en ware 

leven, - zij het in een zeer concrete, als zodanig door ons niet te herhalen, historische 

contingentie.’236  

 

Zo vertelt Jezus niet alleen parabels over het koninkrijk van God, maar is hijzelf een 

parabel van het Godsrijk. In een parabel zit een paradoxaal schokeffect en zo dient heel 

Jezus persoon en optreden te worden verstaan. Schillebeeckx zegt: ‘In het omzien naar de 

mens en zijn lijdensgeschiedenis, naar tollenaars en zondaars, naar armen, lammen en 

blinden, naar ontrechten en door “boze geesten” van zichzelf vervreemde mensen, is Jezus 

een levende Godsparabel: zó ziet Gód om naar de mens. In het verhaal van Jezus wordt het 

verhaal van God verteld.’
237

 Jezus blijkt de joodse wet niet als objectieve norm tussen God 

en mens te verstaan, maar hij plaatst de mens in een rechtstreekse persoonlijke relatie tot 

God met als roeping Gods wil te doen. Oftewel: de praxis van het rijk van God. Volgens 

Schillebeeckx nodigen de parabels de twintigste-eeuwse mens, die met de christologie geen 

raad meer weet, opnieuw uit om zelfstandig de vraag te beantwoorden wie Jezus is.
238

 

Geruime aandacht schenkt Schillebeeckx vervolgens aan de zaligprijzingen, die hij een 

eschatologische revolutie noemt. Met name geldt dit voor de zaligspreking van de armen 

die geen enkel recht kunnen laten gelden en daarmee geheel aan God zijn overgeleverd. 

Binnen de joodse traditie leeft de verwachting dat de eschatologische profeet de armen blij 

nieuws zou brengen. Dit is precies wat Jezus doet:  
 

‘Tegenover de onbegrijpelijke lijdensgeschiedenis van het mensdom, voorzover daartegen 

vanuit ons menszijn geen remedie te vinden is, gaat God nu zelf optreden. Allereerst brengt 

Jezus daardoor “van Godswege” de boodschap van Gods radicale néén tegen de menselijke 
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lijdensgeschiedenis. De zin zelf van de geschiedenis, al blijkt dit pas eschatologisch, is 

vrede, lachen, verzadiging: heil en geluk.’239  

 

Deze zin uit zich reeds concreet in Jezus zorgende nabijheid. Evenzo vallen de 

wondertekenen op die Jezus verricht. Los van de problemen die de moderne wetenschap 

met wonderen heeft, wordt zichtbaar dat Jezus’ optreden tot een keuze dwingt: hij is van 

God òf van de duivel. Binnen het Bijbelse kader gaat het niet om het verbreken van 

natuurwetten, maar om het feit dat God in Jezus weldaden stelt tegenover de wandaden van 

‘de boze’. Daarbij wijst alles erop dat men Jezus verstaat als de voorzegde eschatologische 
profeet. Zijn handelen roept op tot geloof, waarin een nieuwe gemeenschap met God 

ontsloten wordt. ‘Het tekent tevens de hoop, die dankzij Jezus in deze geschiedenis is 

binnengetreden: iemand die alleen maar weldoende rondgaat; een man in wie geen kwaad 

is.’
240

 De meest concrete uitdrukking van de gemeenschap is het feit dat Jezus letterlijk 

voortdurend tafelgemeenschap zoekt en wel met zondaren. Hij haalt hen uit hun isolement 

en brengt zo metterdaad de boodschap van Gods naderende rijk. Schillebeeckx vat het 

getuigenis van de synoptici aangaande Jezus als volgt samen:  

 
‘In zijn aardse, historische leven wordt de eschatologische praxis van de komende Gods 

heerschappij reeds zichtbaar binnen de dimensie van onze aardse mensengeschiedenis. Hoe 

langer hoe meer dringt de suggestie zich op: verkondiging, praxis en persoon blijken in deze 

concrete Jezusverschijning niet gescheiden te kunnen worden. Jezus identificeert zich met 

de zaak van God áls zaak van de mens.’241 

 

In de roeping van de discipelen en in het onvoorwaardelijke volgen van Jezus is volgens 

Schillebeeckx wellicht het meest duidelijke bewijs van Jezus’ optreden als eschatologische 

profeet geleverd. De normale kaders van de verhouding tussen een leerling en een meester 

worden hier verbroken en zij uit zich in een radicale lotsverbondenheid met Jezus. Juist hier 

ligt echter een zeker mate van continuïteit in de tijd van voor en na Pasen. Reeds de voor-

paschale fundamenteel soteriologisch ervaren gemeenschap met Jezus roept na Pasen de 

christologische implicaties van Jezus persoon’ en leven op. Daarbij pretendeert de 

eschatologische profeet een definitieve, voor heel de geschiedenis geldende boodschap te 

brengen.
242

 Jezus, het verhaal van een Levende, laat zien dat soteriologie, christologie en 

antropologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn omdat God een God van mensen is 

en zijn eer in het geluk van de mens ligt.
243

 De relatie tussen het heil in Jezus van 

Godswege en de menselijke vraag naar zin onderzoekt Schillebeeckx in het tweede deel van 

zijn trilogie over Jezus.  

9.3.3 Het vijfde evangelie 

Schillebeeckx schrijft in zijn Woord vooraf van Gerechtigheid en liefde, genade en 
bevrijding deze karakteristieke woorden: ‘Het actuele levensverhaal van christenen is een 

vijfde evangelie: het behoort mede tot het hart van de christologie.’
244

 Het christelijk geloof 

en de ervaring van heil en genade is ontsprongen aan een concreet ontmoetingsgebeuren 
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met Jezus. Schillebeeckx acht het daarom noodzakelijk om in de bezinning op wat heil en 

genade nù betekenen, voortdurend terug te gaan op deze bronervaring, wil de theologie niet 

verworden tot mythologie of ontologie. Ook een theologie van genade en bevrijding, een 

soteriologie kan niet volstaan met Jezus of het kruis als symbolisch referentiepunt. Daarom 

analyseert Schillebeeckx in dit werk de bronervaringen van de eerste christenen zoals 

opgetekend in het Nieuwe Testament.
245

 Hiermee is tevens gezegd, dat een definitieve, 

objectieve verlossingsleer niet is te geven, maar dat het heil telkens weer opnieuw 

geactualiseerd moet worden vanuit de eschatologische hoop op het definitieve heil.
246

  

Vanuit de bronervaring èn de eschatologische hoop dient men in het heden te komen tot een 

geloofspraxis. Op deze wijze hangen volgens Schillebeeckx geloof en ervaring direct 

samen. Hij noemt het één van de grootste oorzaken van de crisis binnen de kerken dat 

traditie en actualiteit tegenover elkaar worden gesteld. Vandaar dat hij eerst uitwerkt hoe 

ervaring altijd geïnterpreteerde ervaring is vanuit een samenspel tussen denken en 

waarnemen.
247

 Voortdurend is de mens experimenterend en construerend rationeel bezig 

met projecteren, waarbij de werkelijkheid als laatste criterium geldt in de zin dat zij de 

menselijke projecten kan corrigeren. Zo wordt de mens voortgedreven naar steeds weer 

nieuwe experimenten en projecties:  
 

‘Via vervreemding en desoriëntatie van het reeds verworvene en van onze projecten, komt 

waarheid ons nabij. De zgn. normativiteit of het dogmatisme van het factische of ‘zuiver 

gegevene’ wordt erdoor stukgeslagen. Niet het vanzelfsprekende maar het skandalon, de 
ergernis over de weerbarstigheid van de werkelijkheid is het hermeneutisch beginsel van 

werkelijkheidsontsluiting. De werkelijkheid is altijd anders en méér dan zij gedacht wordt. 

Daarom is voor het denken zelf, werkelijkheid zelf steeds een verrassende openbaring, 

waarvan het denken slechts de getuige mag zijn. In zulke ervaringen van het volkomen 

weerbarstige aan al onze verzinsels zullen we tenslotte ook de grond vinden van wat we 

terecht Openbaring mogen noemen.’248  

 

Wanneer de menselijke projecties stukbreken op de werkelijkheidservaring, komt er na de 

desoriëntatie een moment van heroriëntatie. De contrastervaringen zijn in zichzelf negatief, 
maar dragen tevens de positieve mogelijkheid van werkelijkheidsopenbaring in zich. 

Tevens blijkt telkens weer dat de menselijke ervaring eindig is en nooit verabsoluteerd kan 

worden en hetzelfde geldt daarmee voor de menselijke kennis. Juist wanneer men het 

gegevene niet wil beheersen, maar het ontvangt en men zich er door laat gezeggen, worden 

er wegen geopend naar wat Schillebeeckx noemt menselijke levensvoering. Deze 

levensvoering heeft een narratieve structuur: de mens verhaalt van wat hij heeft ervaren, 

want het feit zelf maakt hem tot getuige. Zo bouwt een individu voortdurend levenservaring 
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op en binnen het verband van een historische collectiviteit ontstaat er overlevering, een 

gemeenschappelijke ervaringstraditie:  
 

‘Evaringen worden in herinnering en taal vastgelegd; zij wordt een levend ‘depositum’ dat 

als overlevering wordt doorgeven. … Ervaring is ervaringstraditie; ervaring en overlevering 

zijn daarom niet per se tegenpolen; zij maken elkaar mogelijk. Ook nieuwe ervaringen zijn 

slechts mogelijk binnen de ruimte van een traditie.’249  

 

Ervaringen zijn noodzakelijk om de traditie levend te houden. Ook een traditie dient nieuwe 

ervaringen zinvol te integreren en niet te verwerpen met beroep op het oude. Juist wanneer 

men in het nieuwe iets herkent van het oude, vindt er voortgang plaatst. ‘Het nieuwe is 

nooit het radicaal ‘geheel andere’, om de eenvoudige reden dat wijzelf in onze ervaringen 

een stuk van deze werkelijkheid zijn, die zich aan ons openbaart. De werkelijkheid heeft 

zich al geopenbaard, zij het dat wij die openbaring pas via zelfvervreemdingen her-kennen 

als het ons reeds vertrouwde.’
250

 De narratieve structuur heeft als zodanig een 

gezagselement in zich, dat van kracht wordt zodra iemand wordt aangesproken en hem iets 

wordt geopenbaard. 

Schillebeeckx wijzigt op deze wijze de openbaringsopvatting die in de Verlichting opgeld 

heeft gedaan als zou openbaring de ontwikkeling zijn van een immanente zintotaliteit die 

zichzelf rechtvaardigt en in de geschiedenis tot zelfvoltooiing komt. Maar ook draagt hij de 

angst voor de ervaring weg zoals die zeker sinds het Eerste Vaticaans Concilie binnen de 

Rooms-katholieke Kerk gold, waardoor het depositum fidei niet als een vreemd stuk 

waarheid door het leergezag wordt opgelegd. Hij stelt:  
 

‘Sinds het Verlichte deïsme uit de horizon van het christelijke leven verdween, kon de kerk 

zich enigszins vrijmoediger opstellen tegenover menselijke ervaringen. Toch is het resultaat 

van de dogmatische constitutie over de openbaring “Dei Verbum” van Vaticanum II een 

soort compromis tussen de nawerking van het anti-deïsme van Vaticanum I en de oudere 

christelijke opvatting van de openbaring als heilshistorische zelfmededeling van God, de 

genadige God van mensen.’251  

 

Hijzelf meent dat er geen openbaring mogelijk is zonder ervaring: ‘Openbaring is een in 

taal ter sprake gebrachte ervaring; zij is Gods heilshandelen àls ervaren en ter sprake 

gebracht door mensen.’252
 Binnen de grenzen van de menselijke ervaringshorizon worden 

perspectieven van zin en onzin geopend die niet te herleiden zijn tot de menselijke 

geschiedenis en projecten als zodanig. Openbaring als ervaring van bevrijding en heil is 

daarom altijd een gave. En zoals gezegd is de openbaring volgens Schillebeeckx niet op te 

tellen bij de historische werkelijkheid, maar licht het handelen Gods op in de menselijke 

ervaring en praxis zelf: ‘Het geschenk, of Gods genade openbaart zich noch vanuit de 

hoogte noch vanuit de diepte maar frontaal: in ontmoeting met medemensen binnen onze 

menselijke geschiedenis.’
253

 Het religieus spreken dient aan deze ervaring ontleend te zijn; 

een tegenstelling tussen beide creëren, waardoor een bepaald dogmatisme los van de 

ervaring ontstaat, is onmogelijk. 
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Schillebeeckx onderscheidt vervolgens twee richtingen waarin het transcendente of 

onuitsprekelijke kan worden gethematiseerd, te weten een mystieke of religieuze en een 

ethische expressie. De ontoereikendheid van het menselijk spreken over datgene wat zijn 

ervaring van de werkelijkheid overstijgt, mag geen reden zijn tot zwijgen. De ervaring van 

openbaring die hem tot getuige maakt, vraag ook om expressie. ‘Belijdenis en liturgie zijn 

daarom een noodzakelijke gevaarlijke anamnese of herinnering’
254

 Ook de theologie heeft 

over God te spreken en zij wordt zo eveneens tot een gevaarlijke herinnering, ook in deze 

zin dat zij een tegenwicht vormt tegenover het exclusivisme van alle ‘beheersende 

weten’.
255

  

Tevens impliceert de ervaring van genade en godsdienst als zodanig wezenlijk een ethische 

opdracht en een aan het geloof beantwoordende levenspraxis. En ook hier is weer geen 

scheiding mogelijk. Hoewel de ethiek een betrekkelijke autonomie kent, wordt de mens 

door de ethiek overvraagd en wordt de menselijke rationaliteit overschreden. Het ethos kan 

zo vragen naar een religieuze of mystieke thematisering van het bestaan. Zo zijn de ethische 

en de mystieke vormgeving van het leven niet van elkaar te scheiden, want lofprijzing 

zonder een daaraan beantwoordende levenspraxis verkeert in haar tegendeel. Beide vormen 

van thematisering van het transcendente zijn tezamen expressie van het geloof.  

En religieus geloof is altijd een geloven op gezag van God en niet op gezag van menselijke 

projecten, zo stelt Schillebeeckx. Dit is dus geen pre-kritisch of formeel autoritair gezag, 

maar het gezag van God zelf dat in de ervaring op de mens afkomt, zoals op pregnante 

wijze is gebeurd in de ontmoeting met Jezus van Nazareth. In die ontmoeting valt het gezag 

van de door hem in het leven geroepen ervaring samen met het gezag van de goddelijke 
openbaring.256

 De religieuze crisis van de moderne tijd ligt precies hier, dat men terecht 

niet op formeel gezag wil geloven, maar dat de ervaringsbasis is weggevallen, waardoor 

men niet meer inziet welk heil er in Jezus besloten ligt. De christelijke traditie heeft dan 

ook als taak om de actualiteit steeds weer in relatie te brengen tot de eigen 

oorsprongsgeschiedenis, waardoor het heil van Godswege zich met een innerlijk gezag 

opdringt. Het risico van de op zichzelf overigens noodzakelijke institutionalisering van de 

kerk in liturgie, canon, credo, ambt en kerkvorm, is echter dat het gezag reeds op 

institutionele, juridische wijze voorrang krijgt boven de geloofservaring.  
 

‘Het gevaar ontstaat aldus, dat nieuwe ‘transformaties’ van hetzelfde verhaal voortaan wel 

niet als onmogelijk gezien, maar toch wel met wantrouwen bekeken worden. Dynamische 

groepsidentiteit kan er een sociale groepsstabiliteit door worden: van beweging-rond-Jezus-

Christus kan het christendom dan een godsdienst van een boek worden, waarbij 

‘schriftgeleerden’ in plaats van gemeenteleden met hun charismatische leiders de richting 

van de geloofsgemeenschap bepalen.’257  
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In de dimensie van de menselijke geschiedenis dient de openbaring van Gods handelen in 

de menselijke ervaring en praxis te worden geïnterpreteerd. Het gezagsmoment ligt in de 

ervaring als zodanig besloten en niet in de interpretatie zelf. Het is het gezag van de 

onverwachte genade in de menselijke ervaring, die tegelijkertijd deze ervaring te boven 

gaat.  

Vanuit deze optiek leest Schillebeeckx de nieuwtestamentische geschriften om zo te 

ontdekken wat de auteurs als boodschap van genade en bevrijding hebben verstaan en 

gepraktiseerd. Dan komt men diverse interpretamenten op het spoor, die elk binnen de 

eigen levenscontext van de auteur een eigen articulatie zijn van de oorspronkelijke 

boodschap van Jezus als heil van Godswege.
258

 En telkens weer gaat het volgens 

Schillebeeckx om het eschatologische heil dat nu reeds werkzaam is in de geschiedenis. 
Tevens wordt Jezus bij geen van de nieuwtestamentische schrijvers een leeg chiffre, maar 

leggen ze allemaal, op welke wijze dan ook, de relatie met de historische Jezus. Ondanks de 

diverse accentverschillen bestaat er geen onderscheid tussen de historische Jezus en de 

verkondigde Christus. Daarbij herkent hij in elk geschrift de universele reikwijdte van de 

goddelijke genade: in Jezus Christus wordt openbaar dat God een God van mensen is en de 

Heer van de geschiedenis. 

En hoewel bij Paulus de verrijzenis van de gelovigen nog uitstaat naar de toekomst, is de 

eschatologische vergeving van de zonde tegelijkertijd een levende actualiteit, waardoor het 

eschaton reeds binnen de geschiedenis werkzaam is. Paulus betrekt de genade vrij exclusief 

op Jezus’ kruisdood, terwijl in het geheel van het Nieuwe Testament een dergelijke 

concentratie niet te vinden is. Schillebeeckx meent dat deze toespitsing plaatsvindt binnen 

Paulus’ zendingsarbeid en binnen de problematiek van de verhoudingen tussen christenen 

uit de Joden en uit de heidenen. De genade wordt gethematiseerd in een vroegchristelijke 

problematiek, die later niet meer op deze wijze speelt. Mede hierdoor is te verklaren dat 

Paulus het heil zeer geconcentreerd verkondigt en grote nadruk legt op de iustificatio impii. 
Het moet volstrekt duidelijk zijn dat Jezus de enige heilsweg is en dat de werken volgens de 

wet geen heilsbeginsel kunnen zijn.
259

  

Op dit punt bestaat er dan ook geen fundamenteel verschil met de brief van Jakobus, zo 

zegt Schillebeeckx. Wanneer Jakobus stelt dat het geloof zonder de werken dood is, heeft 

hij het over de liefdeswerken, niet zozeer over de wetswerken in paulinische zin. Beiden 

zoeken hun uitgangspunt in het geloof in Jezus. Jakobus leeft echter binnen de context van 

de verdrukte gemeente te Jeruzalem. Deze gemeente was van oudsher ontstaan onder de 

armste bevolkingslaag. Jakobus kent niet de sterke concentratie op Jezus als de 

Gekruisigde, maar herinnert zich Jezus van Nazareth meer als de profeet van de 

naastenliefde die het rijk Gods preekt voor de armen.  
 

‘Maar voor Paulus blijkt dit precies ten sterkste uit zijn offerende dood. Jakobus staat in een 

traditie, die zich het doen en laten van Jezus sterk herinnert, Paulus, in een traditie die zich 

bezint op alle consequenties van Jezus’ dood. De conclusies zijn dezelfde. Jakobus is meer 

‘jesuanisch’, Paulus ‘christologisch’. De conclusies zijn dezelfde: Jezus van Nazaret is de 
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verrezen gekruisigde. De orthopraxis van zowel Paulus als Jakobus beklemtoont de ene en 

zelfde orthodoxie.’260 

 

In de brief aan de Filippenzen vindt men evenmin deze concentratie op het kruis. In de 

Christushymne uit het tweede hoofdstuk opent zich een veel weidser perspectief, waarin 

Jezus als de wereldheerser, de kosmokrator, wordt getekend binnen het schema van 

incarnatie en verhoging. Ook hier staat een diepe verbondenheid met Jezus’ historiciteit 

centraal:  

 
‘Heil, ofschoon van Godswege komend, moet daarom, volgens de teneur van dit lied van de 

nederige, in een bepaalde manier van menszijn en menselijk leven gelegen zijn. Ondanks 

alle pre-existentiegedachten in dit lied, ligt de nadruk enerzijds op de zelfontlediging en het 

onrechtvaardige leed van Jezus’ historische menszijn én, anderzijds, op het feit dat dit 
uiteindelijk niet het allerlaatste woord is.’261  

 

Gods beaming van Jezus’ persoon en levenshouding in de verhoging heeft reële betekenis 

voor de persoon van Jezus zelf en zo betoont God zich een God van mensen. De historische 

mens Jezus betoont zich solidair met het mensenlot als zodanig en zijn levenshouding krijgt 

in de verhoging universele, kosmische strekking. 

Volgens Schillebeeckx is het ten tijde dat de deutero-paulinische brief aan de Kolossenzen 

wordt geschreven allang gemeengoed om Jezus als Heer van de Kerk te zien. Het 

kosmische heersersschap neemt hier een specifiekere gestalte aan. Christus is het beeld van 

God, de eerstgeborene van de schepping. Hier is geen sprake van preëxistentie in 

trinitarische zin, zoals de latere dogmatiek Christus als de Zoon als de tweede persoon van 

de Drieëenheid verstaat, maar van een eschatologisch-apocalyptische, sapiëntiële pre-

existentie. Hiermee is uitgedrukt dat het van eeuwigheid af door God toebereide heil nu in 

Jezus tot openbaarheid wordt gebracht. Ook hier ligt echter de focus op de doorwerking van 

het heil in de geschiedenis:  

 
‘Kolossenzen is ondanks wat velen zeggen, niet kosmisch maar ecclesiocentrisch, al wordt 

het kerkelijk zelfverstaan er begrepen vanuit de hellenistische voorstellingen van de kosmos 

als lichaam van de Logos, die het leven en bestand geeft. Resultaat van de correctie is: 

Christus oefent via de kerk zijn heerschappij uit over de wereld, nu reeds.’262  

 

Hier vindt een nieuwe ervaring plaats van het heil-in-Jezus van Godswege die 

geïnterpreteerd wordt in een ecclesiologische soteriologie. ‘Vanuit de apostolische 

christologie wordt de genade, heil-in-Christus, ecclesiaal uitgewerkt en krijgt daarin een 

‘kosmische’ betekenis, d.i. een vredebrengende boodschap voor alle mensen.’263
  

In de brief aan de Efeziërs wordt de ecclesiologische richting die men in de 

Kolossenzenbrief aantreft scherper geactualiseerd: De volheid van God woont niet alleen in 

Christus, maar ook in de Kerk als het lichaam van Christus. De Kerk is hier de middelares 

van Christus en zo van heil en vrede voor de wereld. Volgens Schillebeeckx vindt hier een 

ontmythologisering plaats van een mogelijk voorgegeven kosmische christologie, waardoor 

een pankosmisch perspectief wordt vervangen door een historisch en kerkelijk perspectief: 

de Kerk, vol van Christus’ levenskracht, wordt tot sacramentum pacis, een vredestichtend 
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teken voor de wereld.
264

 De openbaring van het heil geschiedt overeenkomstig Gods 

raadsbesluit, wat het evangelie van vrede als inhoud heeft. Ontdaan van een eenzijdige 

kosmische lezing, opent de Efeze-brief onder andere dit perspectief:  
 

‘Een moderne actualisering van Ef. (zoals Ef. een heractualisering is zowel van Kol. als 

Rom.) opent verregaande perspectieven, – zij het steeds van religieuze aard: verzoening en 

vrede onder de mensen door gezamenlijke toegang tot één en dezelfde God. De Ef.-brief 

geeft een bijbelse grondslag voor een politieke theologie en een bevrijdingstheologie, maar 

tevens een religieuze kritiek op verschijningsvormen hiervan die slechts verdubbelen wat de 

wereld al doet. Het religieuze moment met zijn eigen bevrijdende én kritische kracht – is de 

wezenlijke kern van de bevrijdende vredestheologie, de we in Ef. vinden.’265 

 

De eerste Petrusbrief stelt de navolging van Christus centraal en het lijden ten goede van 

anderen. Hoewel deze brief geen directe kerygmatische geschiedenis van het leven van 

Jezus geeft gelijk de vier evangeliën, meent Schillebeeckx dat in de ervaring van de auteur 

en in de levenspraxis van de imitatio Christi oplicht wie Jezus van Nazareth voor de tweede 

generatie christenen moet zijn geweest. Ook hier wordt de genade als een concreet 

werkende macht in het leven ervaren. De reikwijdte van de genade lijkt zich in deze brief 

zelfs uit te strekken tot hen die reeds gestorven zijn:  
 

‘In 1 Pe. 3,19 en 4,6 leert de auteur dus een louteringsoordeel voor afgestorvenen, nà de 

heilsverkondiging door de gestorven Jezus, met mogelijkheid van een definitieve heilskans. 

Naar de dogmatische kern beklemtoont hij de universele heilswaarde van Jezus’ zoendood. 

Deze dood geeft toekomst zelfs aan de zondige mislukten uit het verleden.’266  

 

Schillebeeckx beschouwt de brief aan de Hebreeën als het gevoeligste document humaine 
dat het Nieuwe Testament bevat. De auteur, een voormalige alexandrijnse diasporajood, 

tracht volgens hem binnen een joods-religieuze spiritualiteit het apostolisch geloofsgoed te 

verwoorden en hij doet dat in een kosmisch-oecumenisch perspectief.
267

 Schillebeeckx 

meent de courante lezing van deze brief te moeten corrigeren, als zou hier worden geleerd 

dat er een scheiding bestaat tussen deze wereld en de komende wereld, deze aeon en de 

toekomende.  

 
‘Zo on-grieks als maar mogelijk is, beweert deze auteur dat bepaalde gebeurtenissen binnen 

de chronologie van onze aardse tijd van beslissende en definitieve (eschatologische) 

betekenis kunnen zijn. Dat de christelijke, apostolische eigenheid, nl. de fundamentele 

verwijzing naar Jezus als historisch gebeuren, zich zó onverkort staande kon houden in een 

alexandrijnse geest, tegen de ziel van elk grieks alexandrinisme in, is voor mij een der 

duidelijkste tekenen, dat de religieuze verwijzing naar de historische Jezus een 

wezenskenmerk van het christendom is en dat het loslaten van deze relatie het christendom 

innerlijk aantast. Christendom is, als godsdienst, in wezen gekenmerkt door de verwijzing 

naar een historische bron, een historisch individu, en primair niet door verwijzing naar 

menselijke, exemplarische oerervaringen, - al zijn deze mede-wezenlijk, omdat het 

identificerend verstaan van Jezus als heil slechts voltrokken wordt in de akt waarin men 

tevens met een fundamentele menselijke levensproblematiek in het reine komt. Juist daarom 
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is voor Hebr. de menselijke lijdensgeschiedenis de grote test van het christendom, zowel 

voor Jezus als voor de christenen.’268 

 

Concreter dan welk ander nieuwtestamentisch geschrift vult de Hebreeënbrief volgens 

Schillebeeckx in op welke wijze Jezus de afdruk en expressie (eidos en charaktèr) van God 

is. Jezus als de hogepriester staat zowel aan de zijde van God als aan die van de mensen. Zo 

komt de schrijver tot een sacerdotale herinterpretatie van de apostolische overlevering, 

waardoor Jezus’ persoon en werk beschreven wordt binnen een priesterlijk-messiaanse 
christologie en soteriologie. Jezus is de afstraling en het evenbeeld van God én de broeder 

van de mensen die de mens in alles gelijk is geworden, behalve in de zonde. Jezus’ mens-

zijn wordt zeer realistisch getekend en met kracht wordt de aanstootgevende gedachte 

geponeerd dat Jezus mens geworden is en beneden de engelen is gesteld. Als zodanig leeft 

Jezus in volkomen gehoorzaamheid aan God, die zijn levensoffer aanneemt en daarmee 

zijn leven tot voltooiing brengt. Zo wordt een mens gesteld in de hoogste sfeer bij God, om 

daar de zaak van de mens te bepleiten. Dit is volgens de auteur de kernboodschap, 

waardoor men verzekerd is dat het geloof geen toekomstutopie is, maar is gebaseerd op de 

gegronde hoop op Christus die aan Gods rechterhand zit.
269

  

Door Gods genade komt Jezus’ offer uit liefde voor de mensen deze mensen ten goede. In 

de liturgie als dank- en lofoffer neemt de gemeente deel aan Jezus’ hemelse liturgie. Zo 

blijkt ook hierin de verbondenheid van het aardse leven met ‘de wereld van de toekomst’. 

‘Volgens Hebr. staat het leven van een christen met één voet in ‘deze aeon’, met de ander in 

de ‘nieuwe aeon’; dat is het regime van het geloof: christenen staan nog vóór het 

voorhangsel waarachter de hoop is doorgedrongen, terwijl het geloof nog niet ziet.’
270

 De 

zekerheid van het geloof berust op de belijdenis dat Jezus Christus gisteren en heden 

dezelfde is en dat tot in eeuwigheid. Men heeft dus geen steun te zoeken in allerlei aardse en 

tijdelijke theorieën, maar in de genade van God die van eeuwen af is voorbereid om 

historisch in Jezus tot openbaring te komen. Deze Jezus pleit nu eeuwig voor de mens bij 

God. Schillebeeckx concludeert:  
 

‘Niet een leer, niet eens Jezus’ aardse verkondiging en levenswoorden staan bij deze auteur 

centraal, alleen de levenspraxis van Jezus, die bovendien niet gevuld wordt met het 

evangelisch of kerygmatisch verhaal van zijn levensgeschiedenis, zoals in de vier 

evangeliën, maar a.h.w. ‘geformaliseerd’ tot de diepste kern ervan, zoals die in het 

kruisoffer tot pregnante uitdrukking is gekomen: offerende zelfgave in solidariteit met de 

lijdende broeders. Woorden en boodschappen hebben voor deze nieuwtestamentische 

getuige – Hebr. – slechts zin áls gedemonstreerd in het gaan van een bepaalde levensweg: 

de lijdensweg van alle mensen. De Hebr.-kerk spréékt niet: zij marcheert, en pauzeert af en 

toe om onderweg liturgie te vieren.’271 
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Voor Schillebeeckx is de Hebreeënbrief één van de beste voorbeelden binnen het Nieuwe 

Testament waarmee het hermeneutisch probleem van ervaring en interpretatie kan worden 

geïllustreerd. De wijze waarop hier het beeld van Jezus als hogepriester wordt gebruikt als 

vertolking van het apostolisch getuigenis, waarmee de brief tevens een kritiek uitoefent op 

een gesloten priestercultus, ziet hij als een aansporing om in het eigen heden op 

vergelijkbare wijze tot herinterpretaties te komen van de apostolische overlevering.
272

  

De pastorale brieven (1 en 2 Timotheüs en Titus), de brief van Judas en de tweede 

Petrusbrief zijn volgens Schillebeeckx als een soort encyclieken te verstaan, gericht aan de 

kerkelijk leiders van de gemeenten in de overgang van de tweede naar de derde christelijke 

generatie. Hij stelt: ‘Het bewustzijn van het begin van een “na-apostolische tijd” begint zich 

te openbaren in een tendens om traditiemateriaal “onveranderd”, niet-geactualiseerd door te 

geven en als criterium te hanteren tegenover allerlei dwalingen.’
273

 Het belang van het 

kerkelijke ambt neemt in deze tijd toe. Kernachtig wordt de mens Jezus Christus als 

middelaar tussen God en mensen beleden, de verschijning van Gods genade op aarde. Uit 

de brief van Judas en de tweede Petrusbrief lijken ook tekenen zichtbaar te worden van een 

canonvorming en het komt de Kerk toe deze geschriften te interpreteren. De constitutieve 

overlevering of paradosis gaat richting een afsluiting en er lijken vormen van leergezag te 

ontstaan. Deze stabilisering van een ‘orthodoxie’ houdt volgens Schillebeeckx overigens 

gelijke tred met een brede maatschappelijke behoefte aan een stabiliteit temidden van 

groeiend pessimisme binnen het Romeinse Rijk. Ook de rabbijnse orthodoxie groeit in deze 

dagen. Evenzo tracht de nieuwe generatie christenen trouw te zijn aan het apostolisch 

geloof, maar men doet dit in een poging om de traditie enigermate te fixeren in plaats van 

dat men komt tot een heractualisering van de boodschap in relatie tot de nieuwe vragen en 

problemen.  

Tot slot behandelt Schillebeeckx het johanneïsche corpus. In het evangelie naar Johannes 

staat het beeld van Jezus als de van God gezonden getuige centraal. Het beeld van Jezus als 

de eschatologische profeet, zoals in Jezus, het verhaal van een Levende uitgewerkt, vindt 

hij geaffirmeerd in de ontleding van dit evangelie:  

 
‘Persoonlijk verdedig ik hier het standpunt, dat de eerste inspiratie van de johanneïsche 

traditie is gelegen in de identificatie van Jezus van Nazaret met de alle verwachtingen 

overtreffende eschatologische profeet-als-Mozes (zie Stefanusrede in Hand.), en, 

bovendien, dat deze identificatie van Jezus als de nieuwe Mozes, “die van aanschijn tot 

aanschijn” met God als met zijn Vriend sprak, een ander motief tot zich heeft getrokken: 

met name dat van neerdalende en opstijgende hemelse verlossersfiguren, een model dat 

echter óók joodse wortels heeft.’ 274 

 

Duidelijk is in ieder geval dat niet alleen Jezus’ dood wordt verhaald, maar dat reeds zijn 

zending centraal komt te staan. Los van trinitarische gedachten is Jezus de van God 

gezondene die getuigenis kan afleggen van wat hij ‘preëxistent’ gehoord en gezien heeft. 

Jezus’ neerdaling betekent naar vroeg-joods gebruik, dat hij ‘van Godswege’ is. Eveneens 

is in deze vroeg-joodse traditie sprake van redding door een hemelse figuur die geduid 

wordt als Logos, Wijsheid of Engel.
275

 De nadruk in het evangelie valt vervolgens geheel 
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op de tweedeling geloof-ongeloof: men dient in het heden, in contact met de historische 

Jezus hem te beamen of te verwerpen.
276

 Juist de incarnatiegedachte toont Gods genade 

reeds onder de mensen aanwezig in de persoon en het mens-zijn van Jezus. Schillebeeckx 

meent zo dat het exclusieve paulinische accent op het kruis hier een correctie krijgt. 

Tegelijkertijd leert dit evangelie geen theologia gloriae, want ook hier loopt Jezus aardse 

leven uit op zijn dood. Maar opvallend is wel dat alle aandacht uitgaat naar de aardse Jezus 
die reeds het licht in het duister is en dat voor de korte tijd van zijn leven.

277
  

Het verschil met de synoptici ligt hierin dat dit evangelie niet zozeer terugziet op Jezus’ 

leven na zijn verrijzenis, maar vanuit zijn pre-existentie: ‘Zoals voor de synoptici heel de 

inhoud van het heil wordt samengevat in de term rijk Gods, zo wordt in het Joh.-ev. het heil 

samengevat in de persoon van Jezus: rijk Gods is Jezus als één met de Vader en daarin heil 

voor ons.’
278

 Duidelijk blijkt ook dat de johanneïsche gemeenten hebben te leven van de 

herinnering aan en de lering van de aardse Jezus, nu uiteengezet door de door Jezus 

gezonden Geest die de volle waarheid brengt. De levensgemeenschap tussen de Vader en 

de Zoon vindt haar verruiming en weerspiegeling in de onderlinge liefde van de christenen. 

Alle christologische uitspraken in dit evangelie zijn volgens Schillebeeckx tegelijk 

soteriologisch van aard.
279

  

Jezus’ dood krijgt hier een geheel eigen betekenis. Het is een definitief afscheid van ‘deze 

wereld’ en daarmee ook een oordeel: de ongelovigen zullen hem niet meer zien. Door de 

zending van de Geest wordt de gemeente echter in de volle waarheid gevoerd en zo wordt 

zij als het ware de voortzetting van de Godsopenbaring in Jezus.280
 Zowel in het evangelie 

naar Johannes als in de eerste brief van Johannes ligt het verbindende element geheel in de 

liefde van God tot de mens, die geopenbaard is in Jezus en die gemeenschapsstichtend 

werkt in de Geest. Juist ook vanwege het feit dat de Vader en Jezus één zijn in de liefde, in 

wil en in werk, is het een vals dilemma om vanuit het johanneïsche corpus een onderscheid 

te maken tussen een christologie ‘van boven’ of ‘van beneden’.
281

 Dat geldt eveneens voor 

het boek van de Openbaring waarin Jezus Christus op grond van zijn verrijzenis als de 

wereldheerser wordt getekend die via zijn gemeente op aarde de boze machten bestrijdt. 

Tegen de achtergrond van de christenvervolgingen binnen het Romeinse imperium wordt 

Jezus als het Lam tegenover het beest uit de aarde de Heer van de geschiedenis. Ook hier 
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gaat het om een ecclesiologisch gerichte christologie, echter nu binnen het kader van een 

apocalyptisch drama:  

 
‘In de apocalyptiek gaat het steeds om een interpretatie van de geschiedenis – verleden, 

heden, toekomst; en daarbij wordt het heden gezien als de begintijd vlak vóór de eindtijd. 

Als Heer van de gemeente is Christus voor de gelovige ook de albepalende macht van het 

heden der gemeente. Dit dieptevisioen stelt Openb. voorop, alvorens de auteur terugkijkt 

naar het aardse gebeuren: het in het verleden met Jezus Christus reeds voltrokkene is 
bepalend voor wat in het heden gebeurt. Het “boek der geschiedenis” is het apocalyptische 

symbool van Christus’ wereldheerschappij.’282 

 

De wereldheerschappij van Christus krijgt haar verwerkelijking door de zending van de 

kerk in de wereld. En deze zending betreft niet zozeer een verkondiging door het woord, 

maar het is de evangelische praxis van verzet tegen de verabsoluteerde macht van de 

keizer.
283

 En de hoop van de Kerk ligt besloten in het visioen van de ziener van de stad van 

God. Omdat het de stad van God is, is het een stad van de mensen van God. Juist dit visioen 

werpt de mens terug in het heden om daar reeds mens van God te zijn, die het kwaad 

bestrijdt en volhardt in het lijden.  

 

9.3.4 De algehele vernieuwing van het leven 

De kern van het veelkleurige nieuwtestamentische spreken is volgens Schillebeeckx, dat de 

genade die God in Jezus Christus voor de mens heeft toebereid, in het vlak van de eigen 

aardse geschiedenis wordt aangeboden als een gratuïte en verblijdende nieuwe levensweg. 
De mens wordt door God in staat gesteld om in navolging van Jezus’ leven met God Gods 

barmhartige liefde en trouw te ervaren en te continueren in de eigen levenspraxis. De mens 

wordt aangenomen tot kind van God of geboren uit God, zoals Paulus (adoptie) dan wel 

Johannes (wedergeboorte) het uitdrukken. ‘Beide richtingen bedoelen hiermee dat de 

christen deelt in de eigen levensrelatie die de mens Jezus, als de Zoon, door de Geest 

verbindt met de Vader, - drie termen (Vader, Zoon, Geest), die in het nieuwe testament naar 

Gód verwijzen maar in diens toewending tot de mens.’
 284

  

Deze genade blijft echter niet tot het individu beperkt, noch tot de eigen gemeenschap maar 

heeft een universele strekking, juist vanuit Jezus’ dood en verrijzenis en de uitstorting van 

de Geest. God heeft de wereld met zich verzoend en dat gaat verder dan de 

rechtvaardigmaking van de enkeling: ‘Kernstuk van het nieuwe testament mag daarom wel 

heten: we zijn verlost tot broederlijke liefde.’
285

 In de naastenliefde wordt de verlossing 

openlijk zichtbaar. Wanneer de mens verzoend is met God, leert hij te leven in volheid en 
dat is een leven in vreugde.

286
 Zo wordt de mens bevrijd van zonde en schuld en van allerlei 

existentiële angsten, tot vrijheid, gerechtigheid en vrede onder de mensen en vrede met 

God. ‘Kortom: bevrijd tot heil, tot helen en heelmaking van allen en eenieder; tot 

“navolgers van God, zoals geliefde kinderen past” (Ef. 5,1), “een leven van liefde naar het 

voorbeeld van Christus”(Ef. 5,2).’
287

 Nogmaals zij benadrukt dat Schillebeeckx het heil in 
de geschiedenis werkzaam acht en de apocalyptische gedachte van twee verschillende 
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werelden, waarbij het aardse tranendal wordt vervangen door een geheel nieuwe schepping, 

Bijbels gezien onaanvaardbaar acht:  

 
‘Jezus grijpt juist diè ervaringen aan die in tegenspraak lijken te zijn met Gods 

gerechtigheid. De menselijke klacht over Gods ongerechtigheid wordt ‘bij het woord 

genomen’ om Góds gerechtigheid bespreekbaar te maken. Dit sluit wel in, dat de 

maatstaven van de goddelijke rechtvaardigheid heel anders zijn dan wereldlijke normen. 

Het rijk Gods wordt in doen en spreken van Jezus wederom ervaarbaar ook in déze wereld. 

Conform daaraan is bij Paulus het uit elkaar vallen van christologie en eschatologie. 

Christologie is de aanwezigheid van God juist in deze wereld, maar in het teken van 

zwakheid en kruis, van vloek en dood. Deze wereld is en blijft Gods schepping, God heeft 

er zich niet uit teruggetrokken. Gods gerechtigheid is in deze wereld en stelt, tegelijkertijd, 

de wereld in discussie, want Hij is veelal in het teken van onmacht en mislukking. Het 

conflict tussen scheppingsgeloof en de empirische tegenindicaties van de alledaagse 

ervaring is het grondthema van het Godsgeloof in de Tenach, in het nieuwe testament en de 

oude kerk, tijden waarin het geloof nog niet herleid was tot de innerlijke relatie tussen God 

en mens met prijsgave van natuur, wereld en maatschappij.’288 

 

De gehele schepping staat onder een eschatologisch voorbehoud, wat tevens betekent dat de 

wereld niet ideologisch verabsoluteerd mag worden. Vele gebeurtenissen in deze wereld 

weerspreken de gerechtigheid en de liefde van God. Maar juist door de Godsopenbaring in 

de mens Jezus van Nazareth die verheerlijkt is en de vorst van deze wereld is geworden, 

wordt elk denken in twee werelden doorbroken. De zondevergeving en de verzoening 

maken het mogelijk dat het rijk van God in bemiddelde zin fragmentarisch gerealiseerd kan 

worden. Het levensmotto van de Kerk is dan ook: ‘zoekt eerst het koninkrijk en de 

gerechtigheid’. Maar deze oproep heeft wel degelijk te maken met de inrichting van een 

samenleving op aarde waar Gods gerechtigheid kan wonen. ‘Zoals het rijk Gods onder ons 

verscheen in de persoon van de mens Jezus, zo moet de menswording van de mens 

verwerkelijkt worden door de praxis van het Godsrijk.’
289

  

In de nieuwtestamentische tijd betekende dit allereerst dat men de gerechtigheid zocht 

binnen de Kerk, aangezien de mogelijkheden in bredere zin zeer beperkt waren en de 

gemeenten zelfs vervolgingen ten deel vielen. Maar nergens in de Bijbel kan men het 

moderne onderscheid vinden dat het geloof slechts een zaak van het hart zou zijn en niet 

ook gericht is op maatschappelijk-politieke veranderingen, aldus Schillebeeckx. De 

nieuwtestamentische strijd tegen de antichrist is vaak ook een verzet tegen concreet kwaad 

en lijden en de antichrist is veelal beeld van politieke machten.
290

 Zo zijn er in het Nieuwe 

Testament diverse ‘modellen’ te vinden voor de verhouding tussen geloof en politiek. De 

tendens is volgens Schillebeeckx steeds de gerichtheid op algehele vernieuwing, ook van 

de samenlevingsstructuren. ‘Maar wel blijkt iets “speels” in elk model, en ook die houding 

is bevrijdend. Het christendom kent niet de grimmigheid die met onmenselijkheid de 

wereld wil verbeteren.’
291

  

Overal in het Nieuwe Testament wordt gewezen op de nieuwe levenswandel, op de ethiek. 

Ethische vragen zijn altijd actuele vragen. Het doen van de wil van God, maakt de bevrijde 

gelovige tot een handelende persoon, die streeft naar liefde en gerechtigheid. Niet dat de 

ethiek het leven geeft; het leven wordt door God in geloof geschonken. De Bijbelse ethiek 
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is niet Kants ethiek van de categorische imperatief, noch een waarden- of deugdethiek, 

maar een ethiek die berust op Gods heilscheppend handelen, op de iustitia Dei:  
 

‘Het religieuze manifesteert zich in het ethische en transformeert dan ook de louter 

“natuurlijke” betekenis van het ethos. Het rijk Gods komt aldus, via het werkzame ethos, 

aanwezig in onze geschiedenis in niet-definitieve, telkens achterhaalbare gestalten. Ethische 

wereldverbetering is niet het rijk Gods (zoals evenmin  de kerk dit is), maar zij is er wel een 

anticipatieve vormgeving van.’292  

 

Christelijke ethiek kent een christologische èn een eschatologische fundering en elk 

handelen deelt zo in de dialectiek van het ‘reeds’ en het ‘nog niet’ van het rijk van God. 

Daarbij berust heel het heilswerk van God naar het joods-Griekse verstaan op de goddelijke 

uitverkiezing. Daarin is uitgesproken dat de natuur en de geschiedenis gedragen worden 

door een transcendente goddelijke bedoeling. Tevens is daarmee het volgende uitgedrukt: 

‘Er is een correlatie tussen Gods wil en de ultieme zin van het menselijke leven. Geloven is 

daarom zowel een geloof in de fundamentele goedheid van Gods bedoelingen met de mens, 

als geloven in de ultieme zin van het menselijk leven, - zichzelf en de ander aan God 

toevertrouwen. Dat is, Bijbels gezien, genadebeleving.’
293

 Dan leert de gelovige hetzelfde 

te zeggen als God en kan hij het leven dankbaar beamen. 

9.3.5 Structuurelementen van het verhaal van God en mens 

Na zijn gedetailleerde exegetische onderzoek naar het genadebegrip in de diverse 

nieuwtestamentische geschriften, komt Schillebeeckx tot een aantal vormende 
structuurelementen ter oriëntatie voor een actuele verwoording van de eigen ervaring van 

beslissend heil in Jezus. Het allereerste is dat God een verhaal met de mens wil aangaan. 

Zijn eer en geluk ligt in het geluk en het heil van de mens, zo zegt hij op eigen wijze 

ettelijke malen Irenaeus na. ‘Heil heeft te maken met menselijk héél-zijn en geluk en dit 

staat in een wezenlijke correlatie met de solidariteit van de mens met de op menselijkheid 

bedachte levende God. Dit is Gods verhaal met de mens.’
294

  

Het tweede structuurelement is, dat de kern van het verhaal van God met de mens valt te 
beluisteren in de persoon en het leven van Jezus. ‘In Jezus is zowel Gods voorbeschikking 

als de zin van het menselijk leven ten voeten uit getekend: promotie van het goede, verzet 

tegen alle kwaad.’
295

 In eigen menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid is Jezus 

gehoorzaam aan de wil van God en zo is hij de vervulling van Gods liefdevolle zorg voor 

de mens en maakt hij duidelijk dat de zaak van de mens, de zaak van God is.  

Als derde moment benoemt Schillebeeckx de navolging van Jezus, oftewel het verhaal van 

de gemeente. Dit vormt een levende traditie die geënt is op de memoria Jesu. Elke gelovige 

heeft een leven te leiden dat een gedachtenis aan Jezus Christus vormt. In het werk van de 

Geest gaat het verhaal van Jezus verder de geschiedenis in als een ‘brok levende 

christologie’: ‘Zo werkt de christen in vrije verantwoordelijkheid aan de voltooiing van 

Gods project van ultieme zingeving aan het leven van mensen. Daarin actualiseert zich de 

correlatie tussen Gods universele heilswil in Jezus en menselijk heil of geluk voor allen en 

een ieder.’
296
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Het vierde structuurmoment leert dat het verhaal zonder historisch einde is: ‘Het einde van 

dit verhaal van God met de mensen in Jezus, door de “gemeente van God” doorgegeven en 

gepraktiseerd, kan binnen de enge grenzen van onze wereldwijde mensengeschiedenis door 

niemand worden voltooid of ten einde toe verhaald.’
297

 Men leeft vanuit de eschatologische 

belofte op definitief heil, vanuit de huidige ervaring van gedeeltelijk heil. Het evangelie 

steunt niet louter op een woord-openbaring en is ook niet alleen maar kerygmatisch te 
verstaan, zo weerspreekt Schillebeeckx het barthianisme en bultmannianisme, maar het 

vindt ingang in concrete ervaringen die de belofte op de voltooiing in leven houden.  

9.3.6 Bevrijding, gerechtigheid en politiek 

Schillebeeckx keert zich vanuit genoemde structuurmomenten tegen elk 

waarheidsabsolutisme en meent dat als niemand de waarheid in pacht heeft, een 

democratisch functionerend tweepartijenstelsel in politiek opzicht een minimumvereiste is 

voor een zo rechtvaardig mogelijke en menselijke samenleving. De moderne tijd wordt 

bedreigd door tal van ideologieën die elkaar wederzijds lijken op te roepen. Vanuit het 

belangeloze visioen van de liefde zoals uitgedragen en voorgeleefd door Jezus van 

Nazareth, dient elke ideologie of utopie te worden bekritiseerd. Elke theologie wordt echter 

onder dezelfde kritiek gesteld. De bevrijdingstheologieën, zwarte theologieën en 

feministische theologieën hebben duidelijk gemaakt dat theologie altijd geregionaliseerd is 
en dat geldt niet minder voor de Westerse theologie die, wellicht ongewild maar niet 

minder reëel, een imperialistisch karakter heeft gekregen.
298

 Maar hetzelfde risico lopen de 

nieuw opgekomen theologieën. Gods universele heilswil kent geen tussenfase van een 

tijdelijke triomf van uitgebuite mensen over verslagen uitbuiters.  

 
‘Anders dreigt het gevaar van allerlei (rechtse of linkse) pseudo-solidariteiten, een moderne 

herhaling van wat vroeger, geïnspireerd door een even absoluut visioen, kruistochten 
werden genoemd. In het geding is de vraag naar het ware, het goede en het gelukkige 

menszijn in een zo rechtvaardig mogelijke samenleving. Wat is menszijn en 

menswaardigheid?’299 

 

De orthopraxis die gericht is op het overwinnen van bedreigingen van het humanum is 

volgens Schillebeeckx een fundamenteel hermeneutisch beginsel, ‘een voor-verstaan 
waarbinnen de actualiserende interpretatie van de christelijke Boodschap pas concreet 

mogelijk wordt’.
300

 Door de enorme globalisering is het in de moderne tijd voor het eerst in 

de wereldgeschiedenis noodzakelijk geworden om op wereldniveau tot verantwoordelijk 
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handelen te komen. ‘Deze internationale, algemeen-menselijke solidariteit eist dan ook 

universeel-geldende, alle mensen bindende ethische normen of grondbeginselen, wil deze 

situatie op geen farce óf een wereldcatastrofe uitlopen.’
301

 Gedacht vanuit de universaliteit 

van het heil, spreekt Schillebeeckx zijn waardering uit voor de universele rechten van de 

mens, want het heil kan niet beperkt blijven tot een bepaalde groep mensen. De mens is 

volgens Schillebeeckx reeds in zijn concrete verschijning gericht op de ontmoeting met de 

medemens. ‘Daarin ligt de opdracht om, in intersubjectiviteit, de ander in z’n anderszijn en 

vrijheid te accepteren. Juist in deze wederkerige relatie tot de ander wordt de begrenzing 

van eigen individualiteit overstegen in de vrije, liefdevolle beaming van de ander en komt 

de persoon zelf tot persoonsidentiteit.’
302

 Tevens staat de mens in relatie tot 

maatschappelijke en institutionele structuren. Volledige heelheid zal alle constitutieve 

elementen van het menszijn hebben te verdisconteren, want zolang anderen nog lijden, is 

niemand geheeld.  

Vanuit de universaliteit van Gods heilswil is het daarom ook niet goed mogelijk om een 

werkelijk onderscheid te maken tussen een heilsgeschiedenis en een algemene 

geschiedenis. Elk menselijk handelen is in een bepaalde mate gericht op heil, al is het maar 

de heelheid van zichzelf. Voor de gelovige geldt in ieder geval dat al Gods handelen in de 

natuur en de geschiedenis betrokken is op het heil van de mens. ‘Slechts vanuit een 

interpretatieve ervaring van juist onze geschiedenis tout court kunnen we iets zeggen over 

Gods plan met onze menselijke geschiedenis en niet andersom.’
303

 Schillebeeckx 

bekritiseert vanuit deze optiek een zeker dualisme in het denken van het Westers 

christendom waardoor er een onderscheid optreedt tussen godsdienst en wereld, rede en 

geloof, filosofie en theologie en kerk en staat. Hij meent dat in vrijwel elke religie werkelijk 

alle facetten van het leven vanuit het religieuze worden doorleefd, terwijl het Westers 

christendom de neiging lijkt te hebben om de ruimte van het christelijke leven te beperken 

tot een specifiek-christelijk deelgebied. ‘Men kan zelfs zeggen: twee wijzen van geloof 
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staan hier uiteindelijk tegenover elkaar: geloof in de rede en geloof in God.’
304

 Juist de 

volksreligie, de vermeende ketterijen en de moderne emancipatiebewegingen laten zien dat 

een dergelijke scheiding wezenlijk onmogelijk is.  

Het streven moet dus zijn: universeel heil voor alle mensen en dit in de wetenschap dat 

vanwege de eindigheid van de mens elke totaliteitspretentie van emancipatieve 

zelfbevrijding afgewezen dient te worden. Daarom verwacht de gelovige het heil van 

Godswege en kent hij vanuit het eschatologisch voorbehoud aan de toekomst een 

wilsprioriteit toe boven het verleden. Het verleden is richtinggevend en werkt inspirerend 

ook in de zin dat afgewezen moet worden wat in de geschiedenis als apert inhumaan is 

gebleken. Zingeving is daarom altijd een open proces dat uitstaat naar de toekomst en 

metterdaad wordt vanuit de ervaring in het heden zin telkens weer gerealiseerd. 

Schillebeeckx beschrijft onder verwijzing naar Thomas van Aquino hoe de gelovige zo in 

genade tot leven komt:  

 
‘De volle beleving van de belofte van ons menszijn steunt op gratuïte, overstelpende 

genade. Een mens is ten volle mens bij de gratie van God. Zelfverwerkelijking is vooral 

voor Thomas overname of toeëigening van Gods heil door mensen, actieve aanvaarding van 

een goddelijk Geven: een ‘Entgegennehmen’. Juist omdat Gods genade bemiddeld is, door 

mens en wereld heen gaat, is de mogelijkheid gegeven voor mensen Gods genade te 

weerstaan. Wat historisch bemiddeld is, gaat door die bemiddeling delen in de ambiguïteit 

van elke geschiedenis en is daarom nooit onfeilbaar eenzinnig dwingend; het blijft de mens 

steeds mogelijk de goddelijke uitnodiging daarin niet te erkennen en niet op te volgen (zo 

zou ik de m.i. in zichzelf juiste ‘thomistische leer’ van de innerlijke efficaciteit van de 

genade willen nuanceren).’305 

 

Het verhaal van Jezus de levende is een verhaal zonder enig exclusivisme en eist vrijheid en 

liefde voor alles en iedereen. Dat maakt dat het christelijk geloof een uiterst kritisch gehalte 

heeft. De ethiek kan dan ook niet zonder de religieuze dimensie, maar beide doortrekken 

elkaar wederzijds. De mens is voor het geloof het fundamentele symbool van het heilige. In 

deze historische bemiddeling betoont God zich de voorvechter van het goede en de 

bestrijder van het kwade. Elke verschijning van God wordt echter verhuld door de 

bemiddelende gestalten. Het heilige is zonder deze bemiddeling onbereikbaar, terwijl het 

nooit samenvalt met de bemiddelende beelden. Schillebeeckx concludeert: ‘Daarom is er 

een noodzakelijke identiteit tussen verschijning èn verhulling. Aan deze structuur heeft de 

godsdienst, onder het opzicht van het religieuze mens- en wereldverstaan, eigen religieuze 

symboliek te danken, die, ondanks haar eigenheid, toch weer verwijst naar de historische 

realiteit van de mens in de wereld.’
306

  

Elke godsdienst, maar zeker ook het christelijk geloof, heeft volgens hem alleen al om deze 

reden politieke relevantie omdat zij zich verzet tegen elke sacralisering of verabsolutering 

van welke politieke idee dan ook, waardoor menselijk heil met deze idee zou samenvallen. 

Religieus besef waardeert dus het bestaande, juist ook als gestalte van het heilige en is 

tegelijkertijd kritisch tegenover elke verabsolutering van het bestaande. Daarmee heeft zij 

een descraliserende werking, ook van het politieke bedrijf. Dit vermogen van de religie acht 

Schillebeeckx van groot belang, juist omdat in de moderne tijd de heilsvraag niet alleen 

theologisch maar in het algemeen de grote drijfveer van de huidige geschiedenis lijkt te 
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zijn. ‘Meer dan ooit wordt het duidelijk dat de menselijke geschiedenis de plaats is waar 

over de heelmaking of het heil van mensen wordt beslist en nu uitdrukkelijk bewust.’
307

  

Ook hier is het verhaal van Jezus weer richtinggevend, in de zin dat hij als exegeet van God 

en practicus van het handelen overeenkomstig het rijk van God geen vast omlijnd begrip 

van definitief heil hanteerde.  
 

‘Veeleer zag hij in en door eigen, historisch en dus beperkt of eindig gesitueerde, 

fragmentarische praxis van ‘weldoende rondgaan’, van genezing, bevrijding van heersende, 

demonische machten, en van verzoening, een ver visioen van definitief, volkomen en 

universeel heil oplichten – het rijk Gods. In die zin leefde Jezus niet vanuit een utopisch, ver 

visioen of vanuit een ‘ideeël’ reeds voltrokken voltooiing van alles in God, maar erkende hij 

in zijn concrete praxis van goeddoen een praktische anticipatie van ooit te voltooien heil. 

Hiermee is de blijvende geldigheid van elke onvoltooide – immers historisch beperkt 

gesitueerde – praxis van goeddoen bevestigd.’308 

 

Jezus verzoent zich radicaal met zijn eindigheid en dan blijkt dat in zijn dood God de 

wereld met zich verzoent. Binnen de grenzen van de geschiedenis kan de mens het heil 

nooit in absolute zin bewerken, maar dit ontslaat hem niet van de eis om radicaal het goede 

te kiezen en het kwaad te bestrijden. Voor Schillebeeckx ligt de kern van het Bijbels 

getuigenis besloten in het lijden-door-en-voor anderen ‘als uiting van de onvoorwaardelijke 
gelding van een praxis van goeddoen en van verzet tegen kwaad en lijden’. Dan geldt nog 

steeds: ‘Wie geen grenzen stelt aan z’n inzet voor andermans lijden, zal het – tot vandaag 

de dag – vroeg of laat met z’n dood moeten bekopen. Juist hiermee heeft Jezus “zich 

verzoend”.’
309

 En dan blijkt dat God een God van mensen is – en niet zozeer van idealen - 

en in de verrijzenis van Jezus dit leven beaamt. Daarmee is het ook voor allen geopenbaard 

dat een leven met God de dood overwint. Schillebeeckx weerspreekt dan ook de gedachte 

dat Jezus aan het kruis door God verlaten zou zijn geweest.
310

 De kern van het verhaal van 

Jezus is dat hij besloten heeft om op God te vertrouwen, ondanks alle strijd en 

moeilijkheden en de ervaring van mislukking.  
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‘Christologie, in de zin van een gelovige persoonsidentificatie van Jezus, is, in-één, het 

eigenmenselijke antwoord op het levensgrote probleem van menselijke mislukkingen. Juist 

de verrijzenis is de logenstraffing van het falen van Jezus’ boodschap en leven maar 

tegelijkertijd de logenstraffing van louter menselijke visies op wat ‘werkelijk slagen’ 

eigenlijk moet en kan betekenen. In de christelijke visie gaat het er niet zozeer om zich 

verzoend te weten met het gegeven dat het menselijk leven een mengsel is van gedeeltelijk 

slagen en gedeeltelijk falen, maar dieper: het gaat om een andere waardering van waarachtig 

succes en van menselijk falen; en daarom, uiteindelijk, om een andere ervaring.’311 

 

Hierin blijkt wederom de universele strekking van de verlossing van Godswege in Jezus. 

God is een God van alle mensen en godsdiensten, die uit is op volkomen heil voor mens en 

wereld. In verkondiging en praxis mag dit heil uitgedragen worden over heel de wereld en 

aan alle mensen. De in Jezus aangeboden levensweg betekent een verrijking van de 

menselijke ervaring en van de mensenwereld, zo meent Schillebeeckx. En precies hierin 

ligt voor hem de betekenis van het dogma van Chalcedon. Zo komt Schillebeeckx tot de 

volgende omschrijving van wat geloven is:  
 

‘Geloven is gefundeerd zijn, vertrouwen op wat als vast fundament wordt geloofd. Daarom 

is geloof in God de grondbeslissing van een mens die zichzelf, de ander en de hele 

geschiedenis toe-vertrouwt aan God, en daarin zich verzoend weet met zichzelf, met de 

ander en met de geschiedenis – heden, verleden, toekomst –  omdat de gelovige zich 

verzoend heeft met Gods onbegrijpelijk gedrag. Geloven is vastigheid in de boodschap van 

het God-zijn van God als grond en bron van de menselijkheid van de mens.’312 

  

Uit het verhaal van Jezus blijkt dat God zich identificeert met hen die onschuldig lijden en 

slachtoffer worden van een historisch mislukken en dat hijzelf het laatste woord over de 

geschiedenis spreekt. Maar de verzoening gaat verder dan de verzoening van het onschuldig 

lijden. Ook de schuld vindt in het geloof verzoening. Geloof impliceert wezenlijk metanoia, 
levensbekering.

313
 De bevrijding van Godswege verlost de mens eveneens van de diepte 

van de zonde. Deze ervaring van genade kan in dit leven reeds fragmenten van 

eschatologische vreugde geven, juist ook in het lijden. En zolang er lijdensgeschiedenissen 

bestaan, dient de sacramentele liturgie gevierd te worden, opdat de hoop op universele 

vrede en verzoening levend blijft. De mystieke en ethische dimensie van het geloof zijn dus 

niet te scheiden: 

 
‘De sacramentele liturgie is daarom de geëigende plaats waar gelovigen zich scherp bewust 

worden, dat er een pijnlijke breuk is tussen hun profetisch visioen van de op menselijkheid 

bedachte vredesheerschappij van God en de reële situatie van het mensdom, en tevens dat 

onze menselijke lijdensgeschiedenis niet noodzakelijk – en dus: veranderbaar is. Daarom 

ligt er, mits juist beleefd, in de christelijke sacramentele symboolhandeling een enorm 

historisch potentieel, dat in staat is om mystiek en politiek (zij het via wereldlijke 

vormgeving) te integreren. Vanuit de herinnering aan de door God overwonnen 

lijdensgeschiedenis van Jezus – als belofte voor ons allen – vieren de christenen in hun 

liturgie hun actuele verbondenheid met deze Jezus en, daarin, de mogelijkheid van creatieve 

bevrijding en verzoening in de dimensie van onze mensengeschiedenis.’314  
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Het heil in Jezus van Godswege maakt de gelovige vrij om ten volle in het leven te staan 

met zijn ervaringen van zin en onzin, van vreugde en lijden. Het maakt hem bereid om 

zichzelf te verliezen aan anderen om zo te werken aan het ware menszijn in 

communicatieve vrijheid. De universele heilsbetekenis van Jezus ligt hierin dat hij zowel 

het ware wezen van de mens ontsluit als ook – en juist in zijn bevrijdende levenspraxis – 

het ware gelaat van God. Hiermee is Schillebeeckx’ christologie ten diepste samengevat en 

zo meent hij getrouw te zijn aan Chalcedon en met Chalcedon bovenal een getrouwe 

articulatie te zijn van het apostolisch getuigenis van Jezus. In het volgende citaat komen 

alle lijnen van het verhaal van God met mensen als een vervolg op het verhaal van Jezus 

samen:  
 

‘Gods rijk van vrede stichten betekent de op menselijkheid bedachte God recht doen 

wedervaren in het leven van op menselijkheid bedachte ménsen, door wie dan terecht – met 

het bewijs van geloofsbrieven in de hand – Gód ter sprake mag en kan worden gebracht. 

Door mens en wereld heen zal daaruit tenslotte Jezus’ identiteit blijken als persoonlijke 

manifestatie van Gods niemand uitsluitende menslievendheid. Geloven in Jezus kan dan niet 

anders dan, inéén, in de vorm van een Godsbelijdenis. “Waarlijk, deze mens was een zoon 

van God” (Mc. 15,39b). Maar deze belijdenis moet dan telkens opnieuw opwellen uit een 

persoonlijke bron-ervaring in de concrete situatie van onze geschiedenis van 

ongerechtigheid en mensenverknechting, onverdraagzaamheid en onverzoenlijkheid, en niet 

een (hoe sacraal ook) napraten van een eens gehoord kerygma!’315 

9.3.7 Balans: Is Jezus God? 

In Tussentijds verhaal over twee Jezus boeken maakt Schillebeeckx in zekere zin de balans 

op door zijn intenties nogmaals samen te vatten en te verduidelijken. Hij stelt dat zijn twee 

Jezus-boeken om een aantal scharnierpunten draaien. Allereerst gaat hij uit van de oud- en 

nieuwtestamentische vanzelfsprekendheid dat Gods openbaring de weg volgt van de 
menselijke ervaring.316

 Ten tweede vraagt deze concrete ervaring om een interpretatie en 

vervolgens om expressie. De ontmoetingservaring van de eerste gemeente met Jezus bracht 

hen tot hun christologie. Binnen het moderne christologische debat dient elke scheiding 

tussen laag en hoog of tussen een wezenschristologie en een functionele christologie dan 

ook op grond van het Nieuwe Testament te worden bekritiseerd. Schillebeeckx stelt: ‘Een 

christologie (die bij haar zaak blijft) is dus het verhaal van een bijzondere 

ontmoetingservaring, die identificeert wat ze ervaart, d.i. die aan het ervarene een naam 

geeft.’
317

 De ontmoeting met het verhaal van Jezus roept zowel enigermate herkenning op, 

maar tegelijkertijd worden alle beelden en verwachtingen radicaal doorbroken. Jezus is de 

messias en de bevrijder waarop men wacht, maar hij is dat anders dan verwacht. Dit 

kritische element kan men nooit uit de christologie bannen, wil deze tenminste werkelijk 

getuigen van de levende Jezus. Dit betekent ook dat de dogmageschiedenis niet pas begint 

bij het sluiten van de canon, maar heel het Bijbelse getuigenis dient te verdisconteren. De 

methode van de theologie kan daarom tweeledig: ‘Het gaat derhalve om een fides quaerens 
intellectum historicum en, tegelijk, om een intellectus historicus quaerens fidem.’

318
  

In deze omschrijving klinkt de kritiek door die Schillebeeckx nog steeds op het 

neothomisme levert. Want hoewel het Tweede Vaticaans Concilie het faillissement leek te 

zijn van deze theologie, blijkt na het concilie de sterke onderstroom van conservatieven – 
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met name curiekardinalen – zich toch te kunnen handhaven en zelfs de werkelijke 

vernieuwing tegen te kunnen gaan.
319

 Zoals gezegd en nog nader zal blijken, werden 

Schillebeeckx’ Jezus-boeken met grote argwaan gelezen door leden van de Congregatie 
voor de Geloofsleer. Vandaar dat Schillebeeckx zich wederom afzet tegen wat hij noemt 

Denzingertheologie, waarmee is gezegd dat de kerkelijke leeruitspraken op welhaast 

onhistorische wijze als een maatstaf gehanteerd worden om te bepalen wat orthodox 

genoemd kan worden en wat niet. Mede hierom herhaalt hij nogmaals dat zijn christologie 

direct aansluit bij de visie van Thomas van Aquino die eveneens gericht was op heel Jezus’ 

leven en niet enkel oog had voor zijn dood en verrijzenis en de hypostatische vereniging. 

De christologie van de conservatieven is dus in deze zin modern en staat niet in continuïteit 

met de oudere christologie van Thomas en de tijd daarvoor tot en met het schriftgetuigenis, 

zo luidt zijn betoog.
320

 Geloof en ervaring hangen voor Schillebeeckx direct samen, 

waarmee gezegd is dat het geloof niet simpelweg het aanvaarden van waarheden is. Hij 

stelt:  
 

‘Zonder telkens hernieuwde ervaring ontstaat er een breuk tussen het ervaringsgehalte van 

het voortgaande leven en de verwoording van vroegere ervaringen, een breuk tussen 

ervaring en leer en tussen mens en kerk. Dit betekent al dat het christendom geen boodschap 

is die geloofd moet worden, maar een geloofservaring die boodschap wordt en als 

uitgedragen boodschap een nieuwe en ervaarbare levensmogelijkheid wil aanreiken aan 

anderen, die er binnen hun eigen levenservaring van horen.’321 

 

Direct hiermee samen hangt een derde scharnierpunt, namelijk de kritische correlatie tussen 

wat Schillebeeckx verstaat onder de twee bronnen van de theologie: de christelijke 

ervaringstraditie en de hedendaagse ervaringen. Deze correlatie impliceert een drietal taken, 

te weten een kritische analyse van de eigen ervaringswereld, een onderzoek naar de 

constante structuren van de christelijke ervaringstraditie inclusief het gehele Bijbelse 

getuigenis en tot slot de reflectie op de verhouding tussen beiden.
322

 Schillebeeckx zelf ziet 

als constante dat het heil van Godswege op universele wijze het goede promoot en het 

kwade bestrijdt, omdat de levende God solidair is met de mens en bedacht is op 

menselijkheid, zoals het verhaal van Jezus de levende in het bijzonder zichtbaar heeft 

gemaakt. Hij meent dat de officiële kerken het kritische element in het verhaal van Jezus, 

vaak onbewust, uit het oog hebben verloren daar waar ze zich te zeer hebben verbonden 

met ‘de utilitaristisch-individualistische maatschappij en haar burgerlijke deugden’.  

De kerken treft nu eveneens de massale maatschappijkritiek, zoals die sinds de jaren zestig 

opgekomen is. Tegelijkertijd zijn vrijwel al deze bewegingen op zoek naar de zin van het 

leven, of het nu revolutionaire groepen dan wel de vredesbewegingen of nieuwe religieuze 

stromingen betreft. Schillebeeckx meent dat de Kerk niet net als in de modernistenstrijd 

zich tegen al deze bewegingen moet keren, maar moet inzien dat de heilsvraag een 

algemene vraag is. Slechts wanneer de Kerk haar exclusieve claims loslaat en het verhaal 

van Jezus in relatie weet te brengen met de tijdgeest, dan kan zij in gesprek treden met de 

wereld. Daarbij heeft zij eveneens de maatschappelijk-politieke relevantie van het evangelie 
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te erkennen en uit te dragen. Tevens leert het evangelie dat historische particulariteit de 

universaliteit manifesteert. Zo heeft ook het verhaal van Jezus universele strekking.
323

 

Daarbij gaan ethiek en mystiek hand in hand, zo bleek, omdat al het menselijk handelen 

onder eschatologisch voorbehoud staat. Jezus als de eschatologische profeet schreef geen 

program maar deed de wil van zijn Vader ook al betekende dat de verwerping door de 

aardse machten. En dat leven werd door de Vader beaamd en daarmee het leven als 

zodanig, opdat elke mens het leven beaamt en God de lof zingt. Schillebeeckx meent dat 

vanuit Gods algemene heilswil soteriologie, christologie en antropologie innig met elkaar 

zijn verbonden. Hij komt daarom tot een nadere definiëring van de meest oorspronkelijke 

christologische notie: ‘Daarom zou ik nu precies kunnen zeggen: de parousiechristologie is 
de moeder van alle christendom: Jezus is ‘de Komende’. M.a.w.: de moeder van alle 

christendom is niet de apocalyptiek als zodanig, maar de geloofsovertuiging dat ondanks 

alle tegenschijn het rijk Gods tóch komt.’
324

  

Dit vertrouwen ligt eveneens besloten in het feit van de zending van de Geest na Jezus’ 

verrijzenis en de gave van de gemeente. Het geloof van de Kerk kan dus nooit 

triomfantelijk worden en uitmonden in een theologia gloriae, maar het is evenmin een 

sprong in het diepe zoals het fideïsme lijkt te verlangen. De geschiedenis is per definitie een 

wordende geschiedenis en daarmee open naar de toekomst. Het verhaal van Jezus de 

levende vraagt om een duidelijk antwoord in de geschiedenis. Vanuit het geloof dat in 

Jezus God de wereld met zich heeft verzoend kan men noch wanhopen aan het wereldleed, 

noch overgaan tot activisme. Het is nog minder mogelijk om zich terug te trekken in het 

eigen isolement om daar de ‘objectieve verlossing in Christus’ te vieren. Schillebeeckx vat 

zijn positie als volgt samen:  

 
‘Zo is Jezus’ boodschap en persoon via een lange geschiedenis verbonden met de grote 

joodse heilsverwachting van het naderende rijk van God, verbonden ook met Israëls 

koninklijk-messiaanse verwachtingen als model van algemeen-menselijke verwachtingen, 

en tenslotte verbonden met de schepping als aanvangspunt van dit komende gebeuren, 

waarin God zijn strijd tegen de chaotische machten toevertrouwt aan de mens. In deze strijd 
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is de mens Gods eigen stadhouder op aarde. God vertrouwt het de mens toe ondanks alles, 

en zonder enige grond in de mens zelf, d.i. als vrije gave en onvoorwaardelijk.’325 

 

In de epiloog van dit boek stelt Schillebeeckx de vraag aan de orde of Jezus in zijn visie 

nog wel God is. Hij geeft als antwoord dat uit het Nieuwe Testament blijkt dat Jezus de 

persoonlijke openbaringsgestalte van God is en dat Jezus als mens slechts verstaanbaar is 

vanuit zijn unieke relatie tot God. Tegelijkertijd overstijgt God zijn definitieve 

zelfopenbaring in de mens Jezus. Schillebeeckx zegt daarom:  
 

‘Het menszijn van Jezus verwijst dus wezenlijk naar God en naar het komen van het rijk 

van God, waarvoor Hijzelf zijn leven veil had, d.i. ‘minder achtte’. Voor Jezus was de zaak 

van God – het rijk van God, als heil van mensen – dus groter dan het belang van eigen 
leven. In die, zichzelf wegcijferende verwijzing naar God, die Jezus zijn Schepper en Vader 

noemde, ligt de bepaling, d.i. de eigenlijke betekenis van Jezus. Naar christelijk geloof is 

Jezus daarom (a) de beslissende en definitieve openbaring van God; én (b) daarin laat hij 

ons tegelijkertijd zien, wat en hoe wij mensen tenslotte kunnen en eigenlijk behoren te zijn. 

De heerlijkheid van God is zichtbaar in het aangezicht van Jezus de Christus, zoals wat 

menszijn behoort te zijn in diezelfde verschijning van Jezus openbaar wordt. Dit is de 

interpretatie van het christelijk geloof. Hieruit blijkt dat de transcendentie van God niet te 

scheiden is van Zijn immanentie of zijn bij-ons-zijn. Gods wezen is absolute vrijheid: zijn 

wezen bepaalt vrijelijk hoe Hij als wezen voor ons wil zijn, en dat is – gezien vanuit onze 

geschiedenis, waarin Jezus is verschenen, want een andere invalshoek hebben we niet – heil 

voor mensen in Jezus binnen een grotere heilsgeschiedenis, die de schepping van prôton tot 

eschaton omvat. We kunnen Gods wezen en zijn openbaring niet uit elkaar leggen. Daarom 

heeft de mens Jezus in de bepaling van wat hij is, inderdaad te maken met het wezen van 
God. Of we dit theoretisch nog precieser kunnen, hoeven en mogen bepalen, weet ik nog 

niet. Ik ben er soms huiverig voor, het mysterie van een persoon, vooral van de persoon van 

Jezus, als het ware tot op het bot te willen omlijnen.’326 

 

Deze opvatting heeft hij in zijn twee Jezus-boeken willen uiteenzetten. Het is zijn 

vertolking van de reeds eerder genoemde uitspraak van Irenaeus, die hij hier overigens 

omdraait door eerst te stellen dat het heil van de mens in de levende God besloten ligt, om 

vervolgens te zeggen dat Gods eer ligt in het geluk, de bevrijding en het heil van de mens. 

Tevens geeft hij nogmaals zijn verstaan van de vroegkerkelijke christologisch dogma’s 

weer:  

‘In de mens Jezus vallen de openbaring van het goddelijke en de ontsluiting van het ware, 
goede en waarlijk-gelukkige menszijn – als tenslotte do hoogste menselijke 

levensmogelijkheid – volkomen samen in een en dezelfde persoon. Dit verantwoordt 

ruimschoots de christelijke traditie van de Christusmystiek. Deze liturgische mystiek heeft 

in Nicea en Chalcedon een aangepaste maar laat-antiek begrippelijke expressie 

gevonden.’327 
 

9.3.8 De zaak Schillebeeckx: vòòr of tegen Chalcedon? 

Reeds in de jaren zestig onderzocht de Congregatie voor de Geloofsleer Schillebeeckx’ 

publicaties, maar dat onderzoek werd in 1968 geseponeerd. Na het verschijnen van Jezus, 
het verhaal van een levende werd echter een nieuw onderzoek gestart, waarin later ook de 
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werken Gerechtigheid en vrede en Tussentijds verhaal over twee Jezus-boeken werden 

betrokken. De eerste vragen betreffen de door Schillebeeckx gevolgde historisch-kritische 

methode en zijn schrift- en traditiebegrip. Men vreest dat Schillebeeckx’ onderscheid tussen 

eerste en tweede orde-uitspraken het leergezag van de Kerk relativeert. Rome staat een 

meer organisch traditiebegrip voor waarbinnen de continuïteit van de geloofstraditie voorop 

staat, terwijl Schillebeeckx de indruk wekt dat tal van zaken in latere tijd zijn toegevoegd of 

overgeschilderd en in ieder geval second order assertions zijn. De onveranderlijkheid van 

het door de Geest geleide leergezag van de Kerk lijkt op dan het spel te staan.
328

   

Deze kwestie werkt door als men overgaat tot de behandeling van concrete dogma’s. 

Centraal staat de vraag of Schillebeeckx de klassieke christologische leer van Chalcedon 

onderschrijft. In een brief uit 1976 aan Schillebeeckx valt te lezen:  
 

‘Als wij rekening houden met uw definitie van persoon, in welke zin, eerwaarde pater, 

noemt u Christus dan een menselijke persoon? Het lijkt er helaas op dat een reeks 

christologische beweringen van u begrepen moet worden in die zin, dat Jezus een 

menselijke persoon is omdat zijn mensheid in zichzelf alle constitutieve elementen van de 

persoon bevat. Als dat zo is, is Christus niet een goddelijke persoon in twee naturen 

(Denz./S. 800): er wordt afstand genomen van de christologie die al eeuwenlang in de kerk 

beleden is.’329 

 

Schillebeeckx’ visie dat de leer van de anhypostasie een verkorting van Jezus’ menszijn 

betekent, wordt bestreden. Wanneer hij spreekt van een hypostatische identificatie zonder 
anhypostasie, neigt zijn christologie afhankelijk van de aard van de veronderstelde 

identiteit naar het monofysitisme dan wel het nestorianisme, aldus de brief van de 

congregatie. Daarbij is men van mening, dat de ‘Jezus van de geschiedenis’, die 

Schillebeeckx’ als norm en criterium voor elke christologie poneert, maar een zwakke basis 

voor het geloof biedt, zeker vergeleken bij de rijkdom die schrift en traditie over Jezus 

Christus leert. Men stelt: ‘De constitutie “Dei Verbum” (n.19) van het Tweede Vaticaans 

Concilie verwacht degelijker resultaten van een gezonde historische studie der 

evangeliën.’
330

 Eveneens zijn er vragen over Schillebeeckx’ opvatting over de leer van de 

maagdelijke geboorte van Jezus. En tot slot worden er uitspraken uit een interview met 

Schillebeeckx bekritiseerd, waarin hij zegt dat hij de verbondenheid met het Vaticaan en 

zijn congregaties als verlengstukken van de paus, verloren heeft. Hij bepleit een minder 

hiërarchisch gezag, waardoor de bisschoppenconferenties meer gezag krijgen en de paus als 

laatste gezagsinstantie zou gelden.
331

 

In zijn verweer gaat Schillebeeckx nader in op zijn motivatie om Jezus, het verhaal van een 
levende te schrijven. Als één van de aanleidingen noemt hij de ‘anti-christelijke’ publicaties 

van R. Augstein over de ‘echte Jezus’:  

 
‘Augstein zou bewezen hebben dat de historische Christus niet bij machte was het hele 

bouwwerk te dragen dat de kerk opgericht zou hebben op het historische fenomeen Jezus. 

… Er moest een antwoord gegeven worden, niet zozeer aan Augstein alswel aan alle 

christenen die inzake de christologie in verwarring geraakt waren, niet zozeer door toedoen 
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van theologen, maar door dergelijke geschriften. Dat heb ik zo goed mogelijk proberen te 

doen.’332  

 

Schillebeeckx beroept zich tevens op de katholieke exegeet R. Schnackenburg, die van 

mening was dat alles wat vanuit historisch oogpunt over Jezus gezegd kon worden, in één 

werk beschreven moest worden, om zo helderheid in het debat te verkrijgen. Dit is precies 

wat Schillebeeckx gepoogd heeft te doen. Hij zegt daarom: ‘De tegenwerping van het 

dossier, dat ik blijk gegeven zou hebben van een voorkeur voor de radicale protestantse 

exegese, is dan ook een totale miskenning van de bedoeling van mijn eerste boek.’
333

 Men 

heeft het werk niet gelezen vanuit het uitgangspunt dat het een historisch wetenschappelijk 

boek moest zijn, maar vanuit een ontologische perspectief.  

Tevens beweert Schillebeeckx dat het dogma van Chalcedon de onbetwistbare premisse 
van zijn onderzoek is. Hij begrijpt dan ook geenszins dat het dossier zijn geloof in dit 

concilie in twijfel trekt. Schillebeeckx verstaat het dogma echter wel vanuit dit perspectief: 

fides quaerens intellectum historicum. Voor de moderne mens zijn de begrippen van het 

dogma onverstaanbaar geworden. Zijn Jezus-boeken zijn een poging om het dogma van 

Chalcedon te vertalen in de taal van de moderne gelovige.
334

 Hij spreekt ook niet over Jezus 

als een menselijke persoon, zoals het dossier stelt, maar meent dat Jezus persoonlijk mens 
is, wat volgens hem heel wat anders is.  
 

‘Dit is de enig mogelijke manier om ook de terminologie van Chalcedon te redden: het 

mens-zijn van Jezus is personalistisch, formeel spiritueel; dat is een terminologie welke 

zelfs een neo-chalcedoniër zou kunnen aanvaarden. Chalcedon spreekt zelf niet van een an-

hypostase (die komt van het neo-chalcedonisme, zoals heel duidelijk is aangetoond door 

Mgr. L. Lebon en Mgr. Ch. Moeller), maar van ‘één en dezelfde’ die is en waarlijk God en 

waarlijk mens. Dat is nu juist mijn gezichtspunt in heel het boek.’335  

 

Met een beroep op Thomas ontkent Schillebeeckx dat Jezus’ mensheid een leemte zou 

bevatten die door de hypostatische vereniging gevuld zou worden, opdat Jezus werkelijk 

persoon zou zijn. Het spreken over en- en anhypostasie vervangt hij inderdaad door zijn 

uitleg van het dogma in termen van een hypostatische identificatie. Daarmee is gezegd dat 

de goddelijke persoon zich identificeert met een volledige menselijkheid van lichaam en 

ziel. Hij meent de leer van de hypostatische vereniging in zijn zuiverste gestalte te hebben 

uitgewerkt en hij ontkent hem dus geenszins. Wel begrijpt hij dat zijn spreken over een 

wederkerige enhypostasie verwarring kan oproepen; vooral voor ‘scholastieke geesten’, zo 

voegt hij niet zonder ironie toe. ‘In feite wil ik met die terminologie verstaanbaar maken 

wat de griekse vaders de perichorese en het theandrisme noemen: de persoon van het 

Woord omsluit heel Jezus’ personalistische (= formeel spirituele) mensheid, en deze 

concrete mensheid blijft niet extrinsiek of buiten de hypostase van het Woord.’
336

 

Tevens gaat hij in op de kwestie of de Jezus van de geschiedenis inderdaad een te smalle 

basis vormt voor de christologie. Allereerst merkt hij op dat Jezus van de geschiedenis voor 

                                                 
332

 Cf.: ‘Dat is ook de reden waarom we met opzet voor de nederlandse editie een zwarte omslag kozen, die 

de tegenhanger moest vormen van de zwarte omslag van het boek van Augstein.’ (Ibid., 58.) 
333

 Ibid., 59-60. 
334

 Cf.: Ibid., 64-65. En: ‘Voor de meeste moderne lezers is een ‘menselijke persoon’ heel wat anders dan in 

de semantiek van conciliaire en scholastieke begrippen. Moet men hen eerst bekeren tot een bepaalde 

filosofie alvorens hen te leiden naar het apostolisch geloof? Stellig niet. Dus moet men Chalcedon uitleggen 

in hun eigen taal.’ (Ibid., 77.).  
335
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336
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hem niet per definitie de historische Jezus als reconstructie van de historische 

Bijbelwetenschap is. De concrete ervaring met Jezus wekte het geloof op en de vertolking 

van en reflectie op dit geloof is wat men christologie noemt. Daarom handhaaft hij ook zijn 

hermeneutisch interpretatie model en wederom ondersteunt hij zijn betoog met 

verwijzingen naar Thomas. Dat hij uitgaat van de concrete historische persoon Jezus van 

Nazareth, betekent dus geen verwerping van de Christus van de Kerk. Wanneer men zijn 

twee Jezus-boeken in hun onderling verband leest, dan blijkt volgens Schillebeeckx juist 

dat hij de continuïteit benadrukt tussen Jezus’ aardse leven en de ‘verrezen Gekruisigde’. 

Deze Jezus staat als de messiaanse eschatologische profeet eveneens in continuïteit met 

heel het oudtestamentische getuigenis. Dat het dossier hem verwijt dat hij Jezus niet zou 

zien als de dienaar van Jahwe die is overgeleverd om de zonden van de mensen, noemt hij 

dan ook onbegrijpelijk: deze uitspraak is voor hem juist het hoogtepunt van zijn visie.
337

  

Schillebeeckx zegt echter het meest te zijn geraakt door de vragen over de verhouding 

tussen Jezus en zijn Vader:  

 
‘Voor mij, reagerend tegen een zuiver humaniserende tendens, die de constitutieve relatie 

tussen Jezus en zijn Vader teniet doet, zijn mijn bladzijden over God als de Abba van Jezus 

Christus het hart van mijn hele boek. Om redenen die ik niet ken, brengt het dossier die 

bladzijden in verband met een protestantse thesis uit de 19de eeuw. Juist in deze bewuste en 

unieke relatie van Jezus met zijn Vader vind ik het aanknopingspunt voor de “hypostatische 

vereniging”…’338 

 

Bij wijze van conclusie herhaalt Schillebeeckx nogmaals dat Chalcedon voor hem de norm 

is voor al zijn theologiseren:  

 
‘Het is aan de hand van dit dogma, dat ik een handleiding wil bieden aan christenen, die 

bedolven zijn onder literatuur over ‘de dood van God’ en over Jezus die gewoon maar een 

mens, een groot profeet zou zijn. Als Chalcedon voor mij een dode letter zou zijn, zou ik de 

moed noch de lust kunnen opbrengen, twee boeken over Jezus te schrijven, die samen meer 

dan veertienhonderd bladzijden tellen.’339  

 

Maar voor de Congregatie voor de Geloofsleer is deze intentie kennelijk onvoldoende. In 

het antwoord uit 1978, opgesteld door een anonieme schrijver, worden Schillebeeckx’ 

christologische uitspraken uitgebreid vergeleken met de leer van de concilies van met name 

Nicea, Chalcedon en Constantinopel II. De auteur komt tot de conclusie dat Schillebeeckx 

‘niet zonder meer’ de godheid van Christus loslaat, maar dat hij haar evenmin aanvaardt ‘in 

de zuivere en volle zin waarin de katholieke kerk haar belijdt’. Hij doet voorkomen de leer 

van de Kerk te vertolken en contrasteert deze met Schillebeeckx’ positie: 

 
‘De kerk, in haar verstaan van Chalcedon en interpretatie van het nieuwe testament, schrikt 

er echter niet voor terug om zonder voorbehoud te belijden, dat er in Christus één hypostase 

of persoon is, die van het Woord, en twee naturen: de godheid en de mensheid. Daarna 

bevestigen zowel p. Sch. als de kerk dat de mensheid van Jezus Gods hoogste openbaring is. 

Het verschil is dat de kerk – in tegenstelling met onze schrijver – dat doet zonder zich te 

laten verleiden tot een theologie van min of meer nestoriaans type (in de klassieke zoal niet 
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zuiver ‘historische’ betekenis van het woord): twee hypostasen in Christus, die van zijn 

menselijke realiteit (zonder anhypostasie) en die van het Woord.’340 

 

Ook uit de reactie op het onderhoud, waarvoor Schillebeeckx in 1979 naar Rome was 

ontboden, blijkt dat de vragen omtrent Schillebeeckx’ opvatting van de leer van de  

anhypostasie zijn blijven staan. De prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, 
kardinaal Seper, schrijft namelijk in 1980, dat nog een viertal detailpunten overgebleven 

zijn die ‘dubbelzinnigheden’ oproepen: ‘De grond waarop Schillebeeckx de maagdelijke 

geboorte van Jezus aanvaardt, de vraag welke geldingskracht hij toekent aan het kerkelijke 

geloof voor àlle takken van de theologie, de relatie die hij legt tussen Jezus’ verrijzenis en 

de verschijningen en zijn afwijzing van de term anhypostasie’.341
  

Schillebeeckx zelf verandert zijn mening niet, zo blijkt onder meer uit zijn antwoord uit 

1982 op de vraag van Oosterhuis of Chalcedon Jezus overschat heeft: ‘Dat Jezus dé unieke 

Zoon Gods is, dát dogma, díe belijdenis, richt ons geloof, zoals ook andere formuleringen 

uit de traditie ons geloof richten. Maar het ís wel een belijdenisformule binnen een heel 

bepaalde midden-platoons filosofische vraagstelling.’
342

 En in de belijdenis van Nicea ziet 

hij een poging om de intieme relatie tussen Jezus en de Vader weer te geven als een gelovig 

antwoord op de vraag die Arius en anderen in die tijd stelden. Hoewel het begrippenkader 

de moderne mens niets meer zegt, dient de verwoorde mystieke communio met God 

constitutief geacht te worden voor Jezus’ persoon en leven, zoals uitgedrukt in de bede: 

‘Vader, niet mijn wil geschiede, maar uw wil.’ Dat is precies wat Schillebeeckx met zijn 

wederzijdse identificatie van Jezus en de Vader heeft willen zeggen. Daarom wil hij het 

Credo geenszins schrappen. Er kan en moet volgens hem wel een nieuw credo worden 

geformuleerd, maar tevens stelt hij: 

 
‘Maar ik vind dat het oude ‘symbolum’, als een geijkte liturgische hymne, een soort 

gemeenschappelijk herkenningsteken moet blijven voor alle christenen. Je mag daar niet 

aan raken. Het is wel voor een deel onverstaanbaar geworden, maar het functioneert in de 

liturgie, als herkenningsteken. Het moet uitgelegd worden. Het Onze Vader roept ook 

allerlei vragen op, maar daarom ga je die tekst nog niet veranderen.’343  

 

Schillebeeckx stelt dan ook zelf dat hij de Kerk nooit zal verlaten, hoe groot zijn kritiek ook 

mag zijn. Ten eerste omdat wanneer de critici verdwijnen, de onbijbelse tendensen binnen 

de kerk vermoedelijk eerder zullen toe dan afnemen. Maar tevens omdat voor hem Bijbel 

en Kerk onlosmakelijk bijeen horen.
344

 Hij blijft echter onverminderd een pleidooi voeren 

voor mindere legalistische vormen van organisatie en geloofsformulering binnen de Kerk. 

In een artikel uit 2005 lijkt zijn terughoudendheid om de relatie tussen christologie en 

triniteit begripsmatig nauwkeurig te beschrijven, slechts te zijn toegenomen:  

 
‘Hoe je die unieke relatie van de mens Jezus moet benoemen weet ik niet; dan zou men 

inderdaad het wezen van God moeten kennen en dat is juist het Onbenoembare. We weten 

wat God in Jezus’ bemiddeling voor ons betekenen kan, maar wroetend speculeren in het 

binnengoddelijke Wezen gaat zelfs onze kennis van de heilseconomische Tri-uniteit te 
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boven. Ik geloof in de trinitarische manifestatie van de ene God in onze heilsgeschiedenis 

(het christelijk credo), en bovendien geloof ik dat de trinitaire wijze waarop God in onze 

geschiedenis voor christenen verschijnt haar grond heeft in het Wezen van God zelf. Dit 

laatste is de kern van het triniteitsdogma. Maar elke verdere speculatie laat ik aan het 

onkenbare, absoluut vrije Wezen van God over.’345 

9.3.9 Mensen als verhaal van God  

Het derde deel van Schillebeeckx’ Jezus-trilogie zou volgens het vooropgezette plan ingaan 

op de pneumatologie en de ecclesiologie. Door de ontwikkelingen binnen de Kerk in de 

jaren 1970-1980 is Mensen als verhaal van God een geheel ander boek geworden dan hij 

beoogd had te zullen schrijven in de tijd dat het vuur van het Tweede Vaticaans Concilie 

nog brandende was. Ongetwijfeld mede op grond van zijn eigen aanraking met het kerkelijk 

leergezag, zoals hierboven beschreven, spreekt deze publicatie op zeer scherpe toon over 

het ‘restauratiebeleid’ van Rome waardoor elke vernieuwing onmogelijk wordt gemaakt. 

Terwijl de kerkelijke hiërarchie de geest van het concilie uitblust – en daarmee de Heilige 

Geest, zo meent Schillebeeckx –, bespeurt hij op het grondvlak een ongekende authentieke 

evangelische groei van aan Kerk en wereld geëngageerde mensen.
346

 Hijzelf wil in de grote 

traditie van de Catholica staan, om van daaruit de basisbewegingen theologisch bij te staan. 

Hij bekritiseert daarom zowel heel de institutionalisering van het geloof, zoals die zich 

zeker sinds de Contrareformatie heeft doorgezet en nog steeds wordt voorgestaan door de 

conservatieve (curie)kardinalen, als ook alle onmenselijke tendensen in de moderne wereld 

buiten de kerk.
347

  

Hiermee zijn de twee hoofdlijnen van dit boek geduid, die worden geïllustreerd door twee 

fragmenten uit concilieteksten, waarmee Schillebeeckx zijn betoog aanvangt. Het eerste 

citaat verwijst naar de opvatting van het concilie van Florence-Ferrara uit 1442, dat er 

buiten de heilige kerk van Rome geen heil is en dat alle schismatici naar de hel zullen gaan. 

Hier legt hij een passage uit de dogmatische constitutie Lumen Gentium van het Tweede 

Vaticaans Concilie naast, waarin gesteld wordt dat ook buiten de kerk heil te vinden is voor 

een ieder die God met een oprecht hart zoekt. Daarmee wil Schillebeeckx de contextualiteit 

van elke uitspraak aantonen en tevens destilleert hij uit het onderscheid tussen de uitspraken 

een tweetal grondstellingen die de inhoud van zijn boek dragen. Het betreft het adagium 

ecclesia semper purificanda als ook de apostolaatsgedachte dat de kerk er nooit ter wille 
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 Cf.: ‘Al vóór 1957, in Leuven, stond ik in mijn theologie nogal kritisch tegenover die officiële theologie 

van de kerk. In die jaren hebben Rahner en Congar mij gevormd in mijn reactie op de theologie van Rome. 

Maar na het Tweede Vaticaans Concilie, en vooral toen het als het ware werd lamgeslagen door reactionaire 

stromingen, vanaf ’69-’70, werd het voor mij niet alleen een theologische kwestie, maar een levenskwestie: 

Hoe nu verder? Toen zag ik de kritische gemeenten ontstaan, en dat is beslissend geweest. Een marginale 

kritische beweging die zich toch verspreidt door heel de kerk. Die beweging wilde ik theologisch 

begeleiden, omdat ik inzag dat daar de toekomst van de kerk ligt. Wil de kerk ooit van bovenaf veranderen, 

dan moet ze ervaren dat ze in feite steeds meer een top wordt zonder basis – de basis, de mensen, zijn weg. 

Zo alleen kan die top veranderen. En dat zal ook gebeuren.’ (Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder 
ogenblik nieuw, 106.)  
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van haarzelf is. Schillebeeckx zegt dat hij het daarom nauwelijks rechtstreeks over de kerk 

zal hebben:  
 

‘We hebben een brok negatieve ecclesiologie, kerktheologie in mineur, nodig om tot gezond 

evenwicht te komen, om het eeuwenlange ecclesiocentrisme van het empirisch verschijnsel 

‘christelijke godsdienst’ ongedaan te maken, en wel: ter wille van God, ter wille van Jezus 

de Christus en ter wille van de mensen. En deze drie: God, Jezus Christus, de mensen, zijn 

één; in deze zin: ze mogen nooit in een antagonistische of concurrerende verhouding 

worden geplaatst. Zelfs de zonde krenkt Gòd alleen in Zijn schepselen: in de mensen en in 

zijn en haar mede-creatuurlijke wereld, in dier en plant, in hun en ons natuurlijk leefmilieu, 

in onze samenleving, in ons hart, onze innerlijkheid en ons solidair aangewezen zijn op 

medemensen. Deze wereld krenken en schenden is, theologisch gezien, juist een zonde 

tegen de Schepper van hemel en aarde, - tegen Degene die, onder welke naam ook, vele 

mensen God noemen: het Mysterie dat de passie bezit voor het ‘heel-zijn’ van natuur en 

wereldgeschiedenis, van maatschappij en mensen-onder-elkaar; - hoezeer die Naam ook 

door het gedrag van hen die in velerlei godsdiensten in God geloven, werd ontluisterd en 

bezoedeld.’ 348 

 

Schillebeeckx meent dat de Kerk wel degelijk een leerambtelijke leiding nodig heeft, maar 

dan moet deze wel vanuit genoemd adagium handelen en het goede promoten, waaruit 

volgt dat zij nooit de mens kan klein houden. Evenzeer kant hij zich tegen de moderne roep 

naar totale zelfbevrijding van de mens door de mens. Hij noemt dit de mogelijk grootste 

bedreiging van alle menselijkheid.
349

 Wetenschap en techniek werden ooit bejubeld als de 

bevrijding van de mens, maar blijken inmiddels zelf een onderdrukkend fatum te kunnen 

zijn. Schillebeeckx acht de joods-christelijke ontmoetingservaring met de op menselijkheid 

bedachte God de basis voor het meest universele ‘humanisme’. Maar deze 

geloofsovertuiging kan nooit exclusief worden beleefd en worden uitgedragen, wil zij niet 

met haar eigenlijke inhoud in botsing komen. Het joods-christelijke geloof in God is 

onmogelijke zonder geloof in de mens. Daarbij is heel de wereld en heel de geschiedenis 

het terrein waarop God zijn heil via mensen bemiddelt. Niet slechts de godsdiensten hebben 

deze bemiddelende functie; zij zijn vooral de bewuste articulatie van de ervaring van Gods 

werkzaamheid in de wereld. Daarom kan Schillebeeckx zeggen: ‘Extra mundum nulla 
salus’, buiten de wereld van mensen geen heil.’

350
 De Kerk als sacramentum mundi heeft 

vanuit dit perspectief te handelen en te spreken, maar dat lijkt ze vanaf de tijd dat ze 

staatskerk werd onder keizer Theodosius geleidelijk aan steeds meer vergeten te zijn. Het 

Tweede Vaticaans Concilie komt in zijn constitutie Lumen Gentium tot de nodige 

hervorming, maar in de praktijk wordt deze tekst op conservatieve wijze geïnterpreteerd. 

Schillebeeckx staat een andere lezing voor, die hij in Mensen als verhaal van God tracht uit 
te werken.

351
 Daarom noemde hij dit werk ook wel een westerse bevrijdingstheologie. 352
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Nu is bevrijdingstheologie voor Schillebeeckx een synoniem voor wat hijzelf sinds 1945 

heilstheologie had genoemd. Volgens hem heeft theologie slechts zin, wanneer zij 

bevrijdend werkt. Hoewel er dus duidelijke sprake is van continuïteit in zijn denken, vormt 

de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie wel een enorme impuls voor Schillebeeckx’ 

eigen ontwikkeling, hierin overigens mede geïnspireerd door J.-B. Metz politieke theologie. 

Wil men werkelijk tot een Westerse bevrijdingstheologie komen, dan kan dat alleen maar in 

relatie tot de Derde Wereld in het besef dat het Westen zelf een zeer groot onderdeel is van 

het probleem en zich daarom heeft te bekeren.
353

 Het onderscheid tussen goed en kwaad 

lijkt in een welvaartsstaat te vervagen, zo meent hij. ‘In de arme landen voelen de mensen 

aan lijf en ziel, in het leed van contrastervaringen, wat het onderscheid is tussen goed en 

kwaad: zo zoals het is, kan en mag het niet zijn. Via dit contrast nemen ze een glimp waar 

van wat goed en gelukkig, waarlijk mens-zijn kan betekenen.’
354

 Alleen hierom dient de 

Westerse samenleving te luisteren naar de Tweede en met name ook naar de Derde Wereld. 

Deze opvatting heeft ook consequenties voor Schillebeeckx’ geschiedenisbegrip in relatie 

tot de theologie, in zin dat deze aan universaliteit wint, juist door de particuliere 

lijdensgeschiedenissen. De ontmanteling van de universeel geachte Westerse theologie en 

het besef van de radicale contextgebondenheid van geloofservaringen, bieden de kans voor 

nieuwe communicatie en een gezamenlijk zoeken naar werkelijk bevrijdende theologie die 

uitgaat van Gods universele heilswil. De consequentie die hij trekt, is dat God zijn eigen 

gelaat alleen kan openbaren in een profane geschiedenis waar mensen tot ware 

menselijkheid worden bevrijd. De profane geschiedenis bevat ook vele lijdens- en 

onheilsgeschiedenis. Daarin openbaart God zich slechts als veto, als oordeel. En ook deze 

openbaring kent geen exclusieve claim. De negatieve contrastervaringen zijn algemeen 

toegankelijk voor de menselijke beleving en uiten zich in elk verzet van de mens tegen de 

wereld zoals die is.  

Slechts in de interpretatie van de gelovige wordt de geschiedenis tot heils- of 

onheilsgeschiedenis. Maar de menselijke grondervaring geldt daarmee wel als een 

voorreligieuze universele beleving. En het heil-van-Godswege voltrekt zich primair in de 

werkelijkheid zelf en niet in het bewustzijn van de gelovigen. Daar waar het goede 

doorwerking krijgt en het kwade wordt bestreden ter bevordering van de menselijkheid, 

wordt in de historische praxis het wezen van God bevestigd. Het heilsinitiatief als zodanig 

ligt dus bij God zelf, maar krijgt in de geschiedenis van mensen een gelaat waardoor 

reflectie en lofprijzing mogelijk worden. Binnen de godsdiensten geschiedt dit op bewuste 

wijze. Maar daarmee valt het heil dus niet te claimen voor een bepaalde godsdienst of kerk:  
 

‘Juist de exclusivistische koppeling van heil aan godsdienst en kerk, in de plaats van de 

erkenning van de diepere basis van het heil – koppeling van heil aan de wereld van mensen 

-, had vaak een intellectualistische, idealistische, sacramentalistische en neoplatoons-

hiërarchische visie op Gods heilsbestel tot gevolg; tevens ook een eenzijdige concentratie 

van heil op innerlijkheid. Deze visie is bovendien een obstakel voor zowel de christelijke 

                                                                                                                            
de mensheid, wordt in de kerk een epifanie: voltooid zichtbaar. … krachtens eigen wezen waarlijk 
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oecumene als de oecumene van alle godsdiensten en ten slotte de oecumene van heel het 

mensdom. Heilsgeschiedenis is dus niet hetzelfde als openbaringsgeschiedenis; in deze 

laatste komt de heilsgeschiedenis tot bewuste en verwoorde geloofservaring. Zonder 

algemene heilsgeschiedenis is een bijzondere openbaringsgeschiedenis zoals die in Israël en 

Jezus onmogelijk.’355 

 

Schillebeeckx noemt godsdiensten en kerken de anamnese van Gods universele 

‘zwijgende’ heilspresentie.
356

 De verkondiging en het pastoraal en sacramenteel kerkelijk 

handelen is nooit te scheiden van de sociaal-politieke praxis in de wereld. Het gelovig 

spreken is een antwoord op ‘Gods scheppend handelen in de geschiedenis in en door 

mensen tot heil van mensen’:  
 

‘Het zijn mensen, gelovigen binnen een bepaalde ervaringstraditie, die dit handelen Gods 

ter sprake brengen: tot Woord laten worden; alleen zo kunnen we, en dan terecht, van ‘het 

Woord van God’ spreken. God zelf is de voorgegeven bron van al ons spreken over God. 

We hebben ons belijdend spreken over God te danken aan God die ons zichzelf 

toespreekt.’357  

 

De ervaring krijgt gezag in de interpretatie die iemand of een traditie eraan verleent en kan 

daarom nooit opgelegd worden. Openbaring is altijd gave en daarmee is haar gezag 

gegeven aan een ieder die deze gave aanneemt. Zoals eerder gezegd: ‘Je kunt vandaag 

alleen geloven wanneer het klikt tussen je eigen menselijke ervaring en wat we in de bijbel 

zien beschreven. Geloven op gezag is sinds de Verlichting niet meer mogelijk.’
358

 

Het geloof bevrijdt de mens dus tot ware humaniteit en roept op een niet-activistische wijze 

op tot een menslievende praxis. De mens is tevens cultuurmens en daarom is de cultuur ook 

de plaats waar het geloof wordt beleefd en waarop het geloof wordt gemodelleerd. Het 

mystieke en ethische handelen van de gelovigen zijn niet van elkaar te scheiden. De 

mystiek drijft de gelovige niet de wereld uit, maar doet hem er juist midden in staan. De 

geloofstraditie met haar dogma’s is daarbij richtinggevend. Dogma’s zijn volgens 

Schillebeeckx irreversibel, omdat ze binnen een bepaalde historisch-culturele constellatie 

het Christusmysterie hebben vertolkt. Ze kunnen in later tijd echter wel irrelevant worden, 

in de zin dat ze om een nieuwe vertolking vragen.
359

 Door deze nieuwe vertolking wordt 

                                                 
355

 Schillebeeckx, Mensen als verhaal van God, 32. 
356

 Cf.: ‘Kerk en godsdienst zijn het dankend verwelkomen van het als het ware anoniem, verhuld en 

bescheiden in de wereld komen van God. Belijdenis en Woord, Sacrament en Geloofspraxis, helend en 

communicatie-ontsluitend handelen, Jezus achterna, maken de ervaring van het wereldgebeuren niet 

overbodig, terwijl het zogenaamde wereldlijke buitengebeuren het spreken in geloofstaal en de christelijke 

praxis noodzakelijk maakt.’ (Ibid., 33.). 
357

 Ibid., 34. 
358

 Cf.: ‘Zowel Karl Barth, die het criterium bij het evangelie legde, als Friedrich Schleiermacher en zijn 

liberale theologie, die het criterium enigszins bij de hedendaagse situatie legde, zitten er mijns inziens naast. 

De éne bron van openbaring, het criterium dus, wordt gevormd door die twee polen samen in hun 

onderlinge kritische correlatie. Het criterium is niet te objectiveren in de bijbel. De bijbel zoals die daar ligt, 

heeft nog geen gezag. Pas ín onze interpretatie vanuit de huidige situatie wordt de bijbel gezaghebbend.’ 

(Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 78-79.)  
359

 Cf.: ‘Niet alleen de onkenbare God, maar ook de uitspra-ken of dogma’s over God behoren op hun 

manier tot het geloofsobject. Maar dat sluit geenszins in dat ze op gelijke voet mogen worden behandeld. 

De zelfopenbaring van God is gegeven in ervaringen van mensen die deze ervaringen interpreteren. We 

hebben het ‘Woord van God’ nooit sec. … Dit betekent dat in elk dogma inderdaad waarheid ter sprake 

wordt gebracht, maar altijd op gebrekkige, historisch geconditioneerde wijze. Als verwoording van het 

geloof kan het dogma in de loop der tijden veranderen. Trouw aan het evangelie en trouw aan dogma’s van 
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het geloofsgoed niet aan de culturele mode geassimileerd, maar bewaart het juist zijn 

kritische en bevrijdende werking. Want elk theologisch spreken is ook een antropologisch 

spreken, zo meent Schillebeeckx.
360

 Als het theologisch spreken niet meer verstaanbaar is, 

verliest het zijn betekenis. Juist de vertolking naar de eigen tijd geeft het geloof een 

ongekend kritisch gehalte en roept het op tot metanoia. Hij zegt:  
 

‘Daarom ook lijkt me het zwaartepunt van het westerse spreken over God, van theologie, te 

liggen in onze concrete universele geschiedenis àls geschiedenis van lijden en 

onderdrukking èn van verzet hiertegen en van bevrijdend handelen. Wat kan het immers 

betekenen dat ik, als in God gelovende westerling, heil beweer te vinden in mijn 

godsgeloof, terwijl twee derde van het mensdom onvrij is, geknecht wordt en dodelijke 

honger lijdt?’361 

 

Eén van de oorzaken van de moderne geloofscrisis ligt volgens Schillebeeckx besloten in 

het feit dat men niet meer werkelijk over God weet te spreken, omdat het niet langer 

evident is wie God is en hoe hij handelt. Daarmee is ook het spreken over de mens 

aangetast. Het al te transcendente beeld van God als de geheel Andere heeft in velerlei 

opzicht vervreemdend gewerkt en het kan zelfs machtsmisbruik en dictaturen legitimeren. 

De kritiek van ondermeer L. Feuerbach dient dan ook serieus genomen te worden, zo meent 

Schillebeeckx.
362

 Hij pleit daarom voor een onderzoek naar de sociogenese, het 

maatschappelijk wordingsproces, van de gehanteerde godsbegrippen, aangezien 

godsbeelden opkomen in concrete sociaal-maatschappelijke contexten waardoor veelal 

slechts een bepaalde groep ‘baat’ heeft bij een bepaalde godsvoorstelling. Zo heeft Jezus 

het oorspronkelijk bevrijdende godsgeloof van Israël als zodanig gepromoot en daarom 

bepaalde voorstellingen gewraakt, opdat de armen en de rechtelozen weer in beeld 

kwamen.
363

 Het heil als zodanig doorbreekt dus juist menselijke projecties, maar dit 

betekent ook dat godsdiensten altijd open hebben te staan voor kritiek en transformatie. 

Want juist nieuwe godservaringen kunnen oude beelden stukslaan.  

Zo meent Schillebeeckx dat binnenkerkelijke strijd om ‘de ware orthodoxie’ vaak eveneens 

het gevolg is van een synchrone culturele ongelijktijdigheid, waarbij sommigen aan een 

                                                                                                                            
de kerk kunnen soms van ons vragen om te breken met het verouderde mens- en wereldbeeld waarin de 

evangelische waarheid eertijds werd verwoord.’ (Schillebeeckx, 'Ons rakelings nabij.,' 16.) 
360

 Schillebeeckx, Mensen als verhaal van God, 61. 
361

 Ibid., 73. Cf.: ‘We kunnen ons niet meer beperken tot de vraag, of ons handelen hier en nu goed en 

rechtvaardig is voor de ogenblikkelijke toekomst b.v. van ons welzijn of onze gemeente. We moeten ons de 

vraag stellen of wat we doen en laten hier en nu, goed en rechtvaardig is ook voor alle mensen: in Oost en 

West, in Noord en Zuid; nu en in de toekomst. Het gaat om de vraag over goed en kwaad voor de mensheid 

in haar geheel. Dit is onze nieuwe ethische situatie.’ (Schillebeeckx, 'Bevrijdende theologie,' 55-56.) 
362

 Cf.: ‘De kerk heeft zich zo geïdentificeerd met een door haarzelf tot Absoluut Heerser vertekende 

Christus, dat ze inderdaad een machtsinstituut is geworden, dat zich niet meer onder de kritiek van het 

evangelie stelt. Die encyclieken van de negentiende eeuw, waarin de macht van Christus in rechte lijn en 

zonder enige bedenking wordt overgedragen op de paus – en onder deze paus begint dat opnieuw – dat zijn 

verschrikkelijke vergissingen.’ (Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 104.) 
363

 Schillebeeckx zegt op bepaalde plaatsen dat het enig nieuwe dat Jezus kwam brengen feitelijk zijn 

aandacht voor de armen was. Maar deze kritiek zet de gehele wereld op zijn kop. Belangwekkend binnen 

zijn theologie is dan ook deze uitleg van Mattheüs 25: ‘Als je Mattheüs 25 leest, het eschatologisch oordeel, 

zoals het daar staat, dan heb je iets van Jezus te pakken: wij worden uiteindelijk geoordeeld op het feit of 

wij water hebben gegeven aan dorstigen, of wij de armen hebben geholpen enz. Een puur atheïstisch 

oordeel, zo gezien! Daarin komt de kern van Jezus’ boodschap tot uiting. Heel die evangeliepassage klinkt 

puur horizontaal, atheïstisch: wat heb je gedaan voor de armen? … De arme oordeelt in hoeverre wij 

solidair zijn geweest met hem. In Jezus identificeert God zelf zich met de arme.’ (Ibid., 47.). 
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oud paradigma vasthouden, terwijl anderen binnen een nieuw paradigma denken: 

‘Orthodoxie en heterodoxie is nooit een gevecht om ‘authentiek’ of ‘niet-authentiek’ 

geloof, maar om paradigmata! Daarom zijn godsdienstoorlogen zo waardeloos en 

onmenselijk.’
364

 Het meest kritieke punt van elk godsbeeld ligt echter hierin, dat God zelf 
de menselijke projecties transcendeert en wel in deze zin dat God ervaren wordt als de niet-
Ervaarbare.365

 Zoals hij elders verwoordt: 

 
‘Het gaat niet zozeer om een ervaring van God, maar om een wedervaren van de 

transcendente God: we ervaren God als de Onervaarbare. Dát bedoel ik met het wedervaren 

van Gods transcendentie. Je stuit tegen het mysterie dat je overvalt. Daarom is de 

christelijke geloofsbeslissing waarin wij eigen leven en dood wagen op grond van de 

onuitsprekelijke, levende God, inderdaad een risicovolle daad van vertrouwen: hopen tegen 

alle hoop in. Die keuzedaad gaat niet tegen de rede in, maar overstijgt de rede die open staat 

voor het niet te vatten mysterie.’366  

 

Op deze wijze lijkt Schillebeeckx de kritiek van Feuerbach, dat geloven projectie is, te 

willen weerleggen: ‘Dit gevoeligste punt van al onze godsbeelden, namelijk het besef niet 

over de realiteit van God te kunnen beschikken, is geen menselijke constructie of projectie, 

maar veeleer (zó kan en mag het ook geduid worden en zo wordt het door gelovigen 

geduid) een projectie vanuit God naar ons toe via wereldlijke, historische 

bemiddelingen.’
367

 Hij spreekt van de moderne grondervaring van een absolute grens van 

radicale eindigheid en contingentie.  

 
‘Erkenning van radicale eindigheid is als zodanig niet meer zoals voorheen een religieus 
begrip, maar gewoon een algemeen erkende, menselijke ervaringswerkelijkheid. Niemand 

beter dan de agnost, aanvankelijk zelfs een militant atheïst, Jean-Paul Sartre, heeft deze 

radicale eindigheid van het mens-zijn in deze contingente wereld ontleed.’368 

 

Op deze absolute grens ontstaan godsdienstige en niet-godsdienstige interpretaties en 

levensbeschouwingen. Vanwege de gemeenschappelijke ervaring van deze grens is de 

religieuze interpretatie toetsbaar aan de door alle mensen gedeelde ervaringsdimensie. De 

absolute grenservaring kan de bemiddeling zijn voor de godservaring die zich als een 

gratuïte gave aandient. ‘Vandaar Ruusbroecs religieus-geniaal spreken over de ervaring van 

God als duister licht: bemiddelde onmiddellijkheid.’
369

 Godsgeloof kan dan ook niet vanuit 

                                                 
364

 E. Schillebeeckx, 'Vanzelfsprekendheid van een eigentijds geloof,' in: Zijn de middeleeuwen nu echt 
voorbij? - Over verschuivingen in een katholiek paradigma, red. A.G. Weiler (Nijmegen: Katholieke 

Universiteit Nijmegen, 1987), 42. 
365

 Cf.: ‘Terecht kunnen we zeggen: er is een ervaring van God als de niet-Ervaarbare, zonder dat hierbij 

van contradictie (mogelijk wel van een paradox) sprake is. In dit geheel van menselijke ervaren is méér 

aanwezig dan alleen het ‘niet-zien’ van het laatste betekenisgeheel dat zin verleent aan elke ervaring; méér 

dan slechts ‘een vooronderstellen’ van dat zinverlenend geheel. Dit zinverlenend geheel èn zijn grond (want 

beide zijn niet hetzelfde, zoals we van W. Pannenberg hebben geleerd) worden indirect mede-ervaren in het 
wereldlijk direct ervaarbare en die grond kan daarom vanuit wereldlijke ervaringen metaforisch zinvol ter 

sprake worden gebracht.’ (Elke theologie…,226) 
366

 Schillebeeckx, 'Ons rakelings nabij.,' 17. 
367

 Schillebeeckx, Mensen als verhaal van God, 93. 
368

 Cf.: ‘De radicale grenservaring wordt bemiddeld door allerlei ervaringen van relatieve grenzen in ons 

leven. Ik wijs hierbij dus Schleiermachers onmiddellijk gegeven van een ‘slechthinniges 

Abhängigkeitsgefühl’ van de hand; dit theologisch begrip reflecteert te zeer negentiende-eeuwse, liberaal-

sociale toestanden.’ (Ibid., 96.). 
369

 Ibid., 99. 
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rationele argumenten bestempeld worden tot het enig juiste antwoord op levensvragen. 

Enkel vanuit de samenhang met de concrete levenspraxis wordt een geloof geloofwaardig. 

Juist deze verbinding met het concrete leven vindt Schillebeeckx in de dominicaanse 

spiritualiteit terug.
370

 De voorwaarde voor een redelijke geloofsverantwoording ligt dus 

besloten in de algemeen gedeelde menselijke negatieve contrastervaring.  

Christenen vinden God vervolgens vooral in het verhaal van Jezus Christus, zo zegt 

Schillebeeckx. Met dit woordje vooral is gezegd dat ook Jezus niet exclusief Gods heil 

bemiddelt, hoewel hij op beslissende en definitieve wijze het ware gelaat van God zichtbaar 

heeft gemaakt. Maar juist zo verwijst Jezus naar de onnoembare en onzienlijke Vader, die 

absoluut vrij is en niet opgaat in welke gestalte dan ook. De christologische openbaring van 

God laat God God zijn en de mens mens, waarmee God ook de vrijheid heeft om zich in 

andere gestalten te openbaren, die echter altijd kritisch geconfronteerd kunnen en moeten 

worden met Jezus, het verhaal van een levende.
371

 Maar juist het historisch-kritische 

onderzoek heeft uitgewezen dat men niet vanuit een zuiver historische benadering van de 

Jezus van de geschiedenis kan overgaan tot de Christus van het geloof. Jezus van Nazareth 

als contingent wezen laat altijd meerdere interpretaties open.
372

 De christologische norm 

kan dus noch biblicistisch worden geponeerd, noch door een magisterieel of charismatisch 

beroep op de Heilige Geest. Schillebeeckx stelt: 

 
‘De Schrift blijft dus de noodzakelijke referentietekst, maar de kerkgemeenschappen maken 

van de tekst een levend Woord hier en nu op grond van de volgehouden dialectiek tussen het 

nieuwtestamentisch verhaal van de levensweg en dood van de historische Jezus enerzijds en 

het leven van Gods Geest, erkend als Geest van de verrezen Jezus, in de kerk van vandaag 

anderzijds. Daarom kunnen we specifiek ‘als christenen’ niets zinvols over God zeggen 

zonder christologie en kunnen we niets over christologie zeggen zonder pneumatologie. En 

                                                 
370

 De Jezuïtische spiritualiteit zoekt het wezen van het mystieke leven echter primair in het theologale 

leven als zodanig, aldus Schillebeeckx. (Ibid., 87). In een interview met Oosterhuis (1982) antwoordt 

Schillebeeckx op de vraag wat hem in Dominicus aantrok: ‘Het intellectuele in combinatie met iets 

universeels en harmonisch. Ik werd getroffen door het evenwicht tussen het religieuze enerzijds en het 

humane en het bij-de-wereld-zijn anderzijds.’ Ook hier wordt de vergelijking met de Jezuïeten getrokken 

die meer prestatiegericht zouden zijn, terwijl de Dominicaanse spiritualiteit God meer God laat zijn en 

daarom geheel gericht is op het heil van mens en wereld: ‘Voor zover de jezuïeten aan mystiek gedaan 

hebben, hebben ze die altijd als iets uitzonderlijks gezien, met de nadruk op bijkomende verschijnselen, 

waarvan Thomas van Aquino zei, dat ze niet de kern raakten, maar te herleiden zijn tot psychosomatische 

eigenschappen en zo. De mystieke auteurs bij de jezuïeten hebben de mystiek losgemaakt van het geloof en 

als een uitzonderlijke beleving van God omschreven. Ik vraag me overigens af of dit wel in de lijn van 

Ignatius van Loyola ligt.’ (Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 20; 146.). 
371

 Cf.: ‘Daarom definieert de christelijke traditie God als Pure Positiviteit. Dat wil zeggen: deze 

godsdienstige ervaringstraditie weigert alle godsnamen en godsbeelden die in plaats van de mens te 

bevrijden en te verlossen, hem en haar zouden krenken en knechten. Juist in dit begrip van Pure Positiviteit 

(wat verzet tegen en oordeel over het kwade insluit) houden we God in zijn of haar – in de wereld absoluut-

immanente – transcendentie. Want wát God uiteindelijk is, en wát het humanum, menselijkheid, uiteindelijk 

kan zijn, weten we niet en behouden we God voor. Of liever: dat is Gods eigen goddelijk voorbehoud ten 

aanzien van al ons denken, doen en bedenken.’ (Schillebeeckx, 'Elke theologie heeft haar eigen filosofie,' 

228-229.). 
372

 Cf.: ‘Ik ben het met C. Duquoc eens dat heel de polemiek rond de Jezus van de geschiedenis en de 

kerygmatische Christus, of de Jezus van het kerkelijk geloof, historisch minder een christologische kwestie 

was dan wel een gevecht tegen het exclusivistisch patent van schriftuurinterpretatie, van wie dan ook.’ 

(Schillebeeckx, Mensen als verhaal van God, 125.) 
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het spreken over zowel christologie als pneumatologie is onmogelijk zonder levende 

kerkgemeenschap, onmogelijk dus zonder (althans impliciete) ecclesiologie.’373  

 

In de verkondiging en de levenswandel van Jezus gaat het centraal om de praxis van het 
rijk van God. Rijk Gods is volgens Schillebeeckx de Bijbelse uitdrukking van het wezen 

van God. Jezus nu belichaamt dit Rijk in deze zin, dat volgens de vroegste getuigenissen in 

hem het rijk van God, God zelf, rakelings nabijgekomen is.
374

 Hij verwoordt deze 

verhouding als volgt: 

 
‘In de mens Jezus vallen de openbaring van het goddelijke en de ontsluiting van het ware, 

goede en waarlijk-gelukkige mens-zijn volkomen samen in een en dezelfde persoon. Kern 

van heel het optreden van Jezus is dus: de op menselijkheid bedachte “God van mensen” 

wil ons maken tot “mensen van God” die dan ook, zoals God, op mensen en hun 

menselijkheid zijn bedacht. Wat in Jezus opvalt is de bevrijdende vermenselijking van de 

godsdienst, die niettemin dienst van God  blijft.’375 

 

Schillebeeckx wil ervoor waken dat het theocentrische perspectief van Jezus zelf uit het 

zicht verdwijnt, doordat God wordt geabsorbeerd in Christus ofwel dat men een jesuologie 
overhoudt. De discussie over een hoge of lage christologie verliest zijn zin wanneer men in 

het oog houdt dat Jezus het beeld van de onzienlijke God is. Wie strikt christologisch denkt, 

dreigt Gods reddende aanwezigheid in de natuur en de geschiedenis buiten Jezus in 

praktische zin te loochenen.  

De heilsbetekenis van Jezus’ levensweg en dood komt evenzeer in het gedrang als men zijn 

soeverein-vrije menselijke levenskeuze om de wil van zijn Vader te doen en daarom het 

kwaad te bestrijden en zich te identificeren met de machtelozen, uit het oog verliest of zelfs 

ontkent. Schillebeeckx uit vanuit dit perspectief zowel kritiek op bepaalde interpretaties van 

de tweenaturenleer als ook op verwordingen van de anselmiaanse satisfactieleer.
376

 Het was 

Jezus’ grondkeuze om af te zien van macht en juist daarom kregen zijn woorden en daden 

een ongekend gezag. ‘Vele bestaande theorieën over onze verlossing door Jezus Christus 

ontdoen Jezus, zijn boodschap en levenspraxis van zijn subversieve kracht, en wat erger is: 

ze sacraliseren het geweld tot een binnengoddelijke werkelijkheid.’
377

  

Het vertrouwen dat de zaak van de mens de zaak van God is, ontkracht volgens 

Schillebeeckx elke machtsclaim en openbaart juist de gratuïteit van het leven. De verlossing 

                                                 
373

 Ibid., 128-129. Cf.: ‘Het beroep op de Geest is tegelijkertijd een beroep op de bemiddeling van héél de 

gelovige kerkgemeenschap; geenszins uitsluitend een beroep op gezag of, anderzijds, op verinnerlijkt 

individueel geestescharisma. En dat beroep op de Geest, werkzaam in de kerkgemeenschap, is tegelijkertijd 

een beroep op de Schrift. Hier is onvermijdelijk dialectiek in het spel.’ (Ibid., 129.).  
374

 Ibid., 131. Cf.: ‘In mijn studie na mijn Leuvense tijd is het mij duidelijk geworden: het gaat hem om 

‘Gods heerschappij’, het koninkrijk Gods. Dat is het sleutelwoord. Het brengt tot uitdrukking dat de zaak 

van God de zaak van de mensen is. God identificeert zich met de zaak van de mens, met de onderdrukte, 

geknechte mens. Hij is de God van de armen. Gods heerschappij is daar waar aan de ontrechten recht wordt 

gedaan. Om die heerschappij gaat het Jezus.’ (Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 36-

37.) 
375

 Schillebeeckx, Mensen als verhaal van God, 140-141. 
376

 Cf.: ‘Vooral binnen het ‘twee naturen’-schema van paus Leo de Grote kwam men vaak tot een soort 

paradox-christologie, tussen het extreme van het menselijke en het extreme van het goddelijke met 

voorbijgaan aan het feitelijk verhaal van de evangeliën. Deze visie vergeet de soeverein-vrije beslissing en 

keuze van Jezus die alle machtsideologie afwijst en daarom elke toedichting van een joodse ‘messias’-titel 

op hemzelf resoluut verwerpt. Jezus is niet veroordeeld omdat hij als mens goddelijke pretenties zou 

hebben, en evenmin om zijn zwakke menselijkheid.’ (Ibid., 143.) 
377

 Ibid., 144. 
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van de zonde betreft daarom ook de maatschappelijke context. Schillebeeckx bestempelt 

zaken als seksisme, racisme, antisemitisme, haat en wrok tegen gastarbeiders en een 

westers cultureel en religieus superioriteitsgevoel eveneens als zonde. De Kerk gelooft in 

de constitutieve relatie tussen Jezus en het universele rijk van God. De levende herinnering 

aan Jezus enerzijds en de werkzaamheid van de Geest van Christus anderzijds doen de 

geloofsgemeenschap als een beweging van bevrijding en metanoia in de wereld staan, 

verwijzende naar het rijk van God. Niet de belijdenis als zodanig dat Jezus de Heer is, 

brengt verlossing, maar het doen van de wil van de Vader. De universaliteit van Jezus als 

verlosser, impliceert dat zijn volgelingen handelen overeenkomstig de praxis van het rijk 

van God. Jezus’ uniciteit ligt in zijn weigering van elk machtsmessianisme, daarbij zelfs de 

via crucis insluitende. De universaliteit van de christelijke gemeente ligt vervolgens in het 

feit dat zij handelt overeenkomstig dezelfde praxis en daarom per definitie een open 

gemeenschap vormt. Schillebeeckx past dit als volgt toe op de actualiteit:  
 

‘Welnu, binnen de hedendaagse context van schrijnende structurele wereldarmoede krijgt 

de universele openheid en universele uitnodiging van de evangelische boodschap een 

sociaal zeer concrete dimensie en als het ware nieuwe plaatsbepaling. Daartoe inspireren me 

vooral Latijns-amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse vormen van bevrijdingstheologie en 

sinds lang is het ook thema van mijn eigen theologisch zoeken. Het gaat om een ‘concrete 

universaliteit’ doordat christelijke gelovigen de aspiraties van de ontrechten van deze 

wereld op zich nemen en solidair zijn met de roep naar gerechtigheid van arme en stemloze 

mensen.’378  

 

9.4 Besluit: De katholiciteit van het christelijk geloof 

Schillebeeckx stelt dat elke theologie contextueel bepaald is, maar dat deze particulariteit 

naar universaliteit heeft te streven, wil zij geen ‘getto-theologie’ worden. In zijn 

Theologisch testament schrijft hij: ‘Mijn theologiseren was en is dus eveneens contextueel, 

met een tendens naar universaliteit die de sociaal-culturele beperktheid van mijn 

geloofsbeleving tracht te overstijgen.’
379

 Tevens is aangetoond dat Schillebeeckx meer en 

meer de universaliteit van het christelijk geloof is gaan benadrukken en de christelijke 

articulatie als een verbijzondering is gaan beschouwen van het algemeen menselijke streven 

naar zin en heelheid, welke vooral tot openbaarheid komt in de negatieve contrastervaring 

van lijden en onrecht. 

De katholiciteit van het christelijke geloof betekent voor Schillebeeckx een bij 

uitnemendheid niet-discriminatoire universaliteit, waardoor de wereld wordt 

getransformeerd tot een hogere menselijkheid, tot gerechtigheid en vrede. En dat betekent 

dus ook dat het heil niet exclusief binnen het christendom te vinden is: ‘Heil van godswege 

is universeel. Emancipatieve zelfbevrijding is heil voor mensen. En dat kan ik als christen 

verlossing noemen. Christelijk heil in zijn totaliteit is natuurlijk nog méér, maar het is ook 

dát.’
380

 

Schillebeeckx wil tevens recht doen aan de godsdienstkritiek, die sinds de Verlichting aan 

kracht heeft gewonnen, door het authentieke Godsgeloof te typeren als een bevrijding van 

het imperialisme van de godsdienst en de mensknechtende godsbeelden. De strijd voor 

emancipatie die op talloze fronten gevoerd is en wordt, waardeert Schillebeeckx positief in 

zoverre de menswaardigheid van het bestaan hierdoor wordt verhoogd. Het christelijk 

                                                 
378

 Ibid., 188. 
379

 Schillebeeckx, Theologisch testament, 172. 
380

 Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 126. 
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geloof, beschouwd als het vijfde evangelie, is zelf een bevrijdende en kritische kracht. Hij 

stelt dat hij zijn eigen werk als theoloog beleefd heeft als een vorm van apostolaat, gevoed 

door de dominicaanse spiritualiteit die de mens oproept om de blijde boodschap te 

verkondigen: ‘het evangelie van Jezus, de met de Geest gezalfde: de Messias van de 
bevrijdende God’.381

 Ethiek en mystiek zijn voor Schillebeeckx ten nauwste verbonden, 

omdat ze naar zijn inzicht in het levensverhaal van Jezus ten nauwste zijn verbonden. Zijn 

solidariteit met de kwetsbare en uitgestoten mens wordt gevoed door zijn geloof in God die 

hij ‘Abba’ noemt en wel op zodanige wijze dat ook als zijn weg een kruisweg wordt, hij de 

mens ‘voor anderen’ blijft. Deze mystiek impliceert dus geenszins wereldmijding en zo kan 

ook Jezus’ dood niet worden verstaan. Nadrukkelijk stelt Schillebeeckx dat Jezus door de 

wereld is verstoten vanwege zijn solidariteit met de verstotenen en dat God deze levensweg 

heeft bevestigd als de uitdrukking van zijn liefdevolle wezen. Zo komt juist ook op het 

kruis de onlosmakelijke verbondenheid van ethiek en mystiek tot uitdrukking: 

 
‘Jezus’ mystieke gelatenheid tijdens het kruisgebeuren was, binnen de condities van een 

onmenselijke, zondige wereld, juist de innerlijke consequentie van zijn radicale verzet tegen 

deze, onze boze wereld. De mystiek van Jezus verwerpt daarom een definitieve 

wereldvlucht, elke vorm van uiteindelijk zich afwenden van de mensenwereld en haar 

wereldlijke problemen. Christelijke mystiek, zo leer ik vanuit de kern van het nieuwe 

testament, is in wezen bevrijden aanwezig zijn bij de wereld, “présence au monde”.’382 

 

In de loop van de kerkgeschiedenis is de verbinding tussen Jezus’ levenspraxis van het rijk 

van God met het wezen van God geleidelijk aan meer en meer losgelaten, waardoor God de 

waarborg werd van een vaststaande orde die elke vernieuwing en emancipatie uitsloot, zo 

meent Schillebeeckx. De crisis van de Verlichting was volgens hem historisch gezien 

onvermijdelijk. De Verlichting plaatste God echter buiten de geschiedenis, waardoor ze 

slechts een gehalveerde emancipatie bewerkte en het Westen zelf tot onderdrukker werd 

van andere volkeren. Het is de taak van de christenheid om de onlosmakelijke band tussen 

godsverering en een praxis van bevrijding weer voor te leven. De universele waarheid die 

men in het spoor van de Verlichting nastreeft, noemt Schillebeeckx een ontkenning van de 

wezenlijke historiciteit van het bestaan en zij heeft de concrete mens tot een abstractie 

gemaakt.
383

 

Universele zin kan volgens Schillebeeckx slechts via historische ervaringen en engagement 
worden voltrokken. De praxis heeft het primaat boven de theorie en de idee. Waarheid heeft 

om universeel te kunnen zijn altijd praktische bemiddeling nodig. ‘waarheid moet gedaan 

worden,’ zo stelt Schillebeeckx.
384

 Juist binnen de christelijke traditie wordt aan de 

historiciteit van het leven recht gedaan en daarmee is tevens elk levensproject onder het 

behoud van de toekomst geplaatst. De belijdenis dat God zelf de Heer van de geschiedenis 

is, staat daarom kritisch tegenover elke ideologie en mensonterende theorie en praxis. Dat 

God universele mensenliefde is, gelooft de Kerk op grond van het levensverhaal van Jezus: 

‘Voor christenen is Jezus de definitie van God; anders heeft hun christologie geen enkele 

zin. Tegelijk is het, ook voor christenen, een definitie van God in niet-goddelijke termen, 
namelijk in en door het historisch-contingente mens-zijn van Jezus.’

385
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 Schillebeeckx, Theologisch testament, 173. (Cursivering AvW.) 
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 E. Schillebeeckx, 'Identiteit, eigenheid en universaliteit van Gods heil in Jezus,' Tijdschrift voor 
Theologie 30 (1990), 273. 
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Deze Jezus is het godsbeeld dat de mens van Godswege is gegeven. Daarop breken ook de 

eigen christelijke beelden van God en mens steeds weer stuk en dient de Kerk vanuit de 

confrontatie met de concrete ervaring telkens opnieuw tot een actuele herinterpretatie te 

komen van Jezus als beeld van God. Want juist vanwege Jezus’ historische particulariteit 

blijft het goddelijke mysterie onaangetast. De spanning tussen Jezus’ identificatie van God 

en Gods eigen identiteit is volgens Schillebeeckx wezenlijk voor het christelijk geloof. 

Jezus onthult Gods wezen als absolute vrijheid waardoor het christendom nooit zonder een 

stuk negatieve theologie kan. Slechts op deze wijze ontkomt het christelijk geloof aan 

zowel het absolutisme als aan het relativisme en kan het vasthouden aan zijn gronddogma 

‘dat in Jezus, beleden als de Christus, een eschatologische, d.i. definitieve, in onze 

geschiedenis niet terug te nemen openbaring van God plaats heeft gevonden’.
386

 Wie de 

belijdenis loslaat dat God zich in en door de levensweg van Jezus van Nazareth 

geopenbaard heeft, laat het wezen van het christendom los, aldus Schillebeeckx. In dit 

gronddogma ligt ook de apostolaire opdracht van het christelijk geloof besloten: ‘Het 

evangelie brengen aan alle noodlijdenden in de wereld, niet alleen door woord maar vooral 

door solidair handelen, en dus door een bevrijdingspraxis, behoort tot het wezen van het 

christendom.’
387

  

Indien gelovigen invulling geven aan de praxis van het koninkrijk, eerder ‘het vijfde 

evangelie’ genoemd, dan realiseert zich fragmentarisch ‘de historische universaliteit van 
het christendom in tijd en ruimte’.

388
 Op grond van het universele heil bepleit Schillebeeckx 

daarom een post-oecumenisch standpunt. Oecumene betekent volgens hem zelf-onteigening 
van allen en iedere kerk. En in de moderne wereld gaat het dan ook steeds meer over de 

oecumene van de wereldgodsdiensten en de oecumene van de mensheid als geheel.
389

 

‘Eigenlijk en uiteindelijk gaat het (om een vroeger woord van J.B. Metz te gebruiken) om 

de “oecumene van de lijdende mensheid”.’
390

  In lijn met zijn uitleg van Gaudium et spes, 
meent Schillebeeckx dan ook dat het christelijk geloof zich met geen enkele gevestigde 

orde op aarde kan verbinden, wil het niet zelf tot ideologie worden. De Kerk heeft altijd 

open te blijven staan naar Gods toekomst.
391 

Juist dit besef wordt radicaal ontsloten door 

het levensverhaal van Jezus:  
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‘Uit de godsopenbaring in Jezus leren we dat geen enkele historische particulariteit absoluut 

genoemd kan worden en dat daarom, door de in Jezus aanwezige betrekkelijkheid, elke 

mens God kan ontmoeten ook buiten Jezus om, met name in onze wereldlijke geschiedenis 

en in de daarin ontstane vele godsdiensten. Ook de verrezen Jezus van Nazaret blijft over 

zichzelf heen verwijzen naar God. Men zou kunnen zeggen: God verwijst via Jezus Christus 

in de Geest naar zichzelf als Schepper en Verlosser: als naar een God van mensen, van alle 
mensen. God is absoluut, maar geen enkele godsdienst is absoluut.’392 

 

Vanuit deze optiek herziet Schillebeeckx het aloude adagium dat er buiten de kerk geen heil 

zou zijn. Hij had gehoopt dat het Tweede Vaticaans Concilie de Rooms-katholieke kerk 

daadwerkelijk zou vernieuwen, zowel intern als in haar verhouding tot de wereld. Zoals 

gezegd noemt hij dit concilie een liberaal concilie, dat eindelijk de verworvenheden van de 

Franse Revolutie wist te integreren. Dit was zeer noodzakelijk, maar tegelijkertijd bleek 

deze vernieuwing niet in één keer anderhalve eeuw van klerikaal hiërarchisch denken 

ongedaan te kunnen maken, noch werkelijk in te kunnen gaan op de actuele problematiek. 

Hierin ligt voor hem de tragiek besloten van de tijd na Vaticanum II: de noodzakelijke 

verdere vernieuwing bleef uit, doordat er een restauratief beleid werd ingezet. 

Schillebeeckx doet de volgende pijnlijke constatering:  

 
‘Maar de door het concilie eindelijk gewonnen en goedgekeurde, niet-feodale inzichten, 

kwamen na dit concilie op hun beurt in botsing met de hedendaagse maatschappijkritiek en 

ideologiekritiek en nadien met de volkstheologie van de bevrijdingstheologen uit 

verschillende continenten. Vaticanum II was een inhaalmanoeuvre van de (tegenover wat er 

in de wereld gebeurde) te laat komende kerk. Toen was het gegroeide en kritische 

bewustzijn van de wereld en het algemeen-menselijk bewustzijn al veel verder gevorderd 

dan de late feodale dromen die de kerk er nog op nahield.’393 

 

Het gezag binnen de Kerk berust op de ononderbroken successie van de apostolische 

traditie en gaat daarom terug op de werkzaamheid van de Geest van Jezus Christus. 

Schillebeeckx stelt dat er in de Kerk wel gezag en leiding dient zijn, maar geen eigenlijke 

hiërarchie. Juist zijn eigen confrontaties met het leergezag hebben hem ertoe aangezet om 

op te komen voor de individuele mens tegenover het instituut ‘kerk’ met zijn 

‘onrechtmatige, mensonwaardige eisen’.
394

 Hij stelt dat God zelf als Heer van de 

geschiedenis een niet-autoritaire, uiterst kwetsbare heerschappij voert:  

                                                                                                                            
bestaat er geen “christelijke cultuur”, geen “christelijke sociale orde”, geen “christelijke politiek”. Het 

christelijke is juist het telkens overstijgen van het bereikte resultaat, de weigering te zeggen: nu is het goed, 

het resultaat voldoet. Daarom is het christendom de bevestiging van een steeds open blijvende toekomst.’ 

(Schillebeeckx, De zending van de Kerk, 69-70.) 
392
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‘Juist uit die geschiedenis, vooral uit het verhaal van Israël en ten slotte van Jezus van 

Nazaret leren we hoe God heerst in de geschiedenis: zeker niet als keizers, potentaten en 

prelaten, veeleer in uiterste schroom voor de eigen vrijheid van mensen. De erkenning van 

de werkelijkheid van de opgestane Gekruisigde, als eigen-goddelijke wijze van openbaar 

heersen over alle geschiedenis, is slechts in een zelfde geest van schroom en deernis 

mogelijk.’395  

 

Zoals gezegd steunt Schillebeeckx vanuit deze optiek de religiekritiek van de Verlichting 

en waardeert hij het tegoed van de talloze emancipatiebewegingen die de moderne tijd rijk 

is. Waar de Verlichting gericht was op de vrijheid en rechten van het individu, dient in een 

post-burgerlijke maatschappij echter de identificatie met andermans vrijheid te worden 

bevorderd, opdat de neiging tot macht en heersen en het door de welvaart gevoede egoïsme 

getransformeerd wordt tot dienstbaarheid. In dit kader pleit Schillebeeckx ook voor een 

integratie van het beste van het gedachtegoed van Marx.
396

 Men hoeft niet bang te zijn dat 

de Kerk zichzelf opheft, indien ze zich overgeeft aan dienstbaarheid. Hij stelt: ‘Kerk-zijn 

blijft toekomst behouden en overleeft elke secularisatie omdat de eindigheid zelf door 

mensen weliswaar geseculariseerd kan worden beleefd, maar voor gelovigen de nooit 

uitdrogende bron van alle godsdienstigheid bij uitstek is.’
397

 De Kerk heeft toekomst zolang 

zij gericht blijft op de ander en het streven naar zelfbehoud loslaat. Dat betekent eveneens 

dat men in de theologie elke vorm van supranaturalisme en dualisme te boven moet komen, 

omdat anders het heil niet ten volle ingang kan krijgen in de menselijke geschiedenis. De 

ware universaliteit van het geloof ligt dan ook besloten in de onvoorwaardelijke liefde tot 

God en al het bestaande, voortkomend uit het besef van Gods liefde voor de wereld en zijn 

mensen. Schillebeeckx stelt:  

 
‘Een uiteindelijke verzoening van de gespletenheid van ons bestaan in de wereld kan dan 

ook slechts het gevolg zijn van een werkzame realiteit die persoon en maatschappij, d.i. de 

totale werkelijkheid, omvat zonder haar geweld aan te doen; en dàt juist is een omschrijving 

van Gód, de door interioriteit alles Transcenderende, de van binnen uit alles Overstijgende. 

Alleen absolute vrijheid die tevens creatieve liefde is, is daartoe in staat. Dit betekent, dat 

het rijk Gods niet de simpele voltooiing van het heden kan zijn en evenmin het optimum dat 

een cultuur ooit kan bereiken. Heil ligt in de lijn van wat er aan heilige, goede, schone en 

genotvolle dingen is gerealiseerd in onze geschiedenis, maar zo dat God vrijblijft in 

verrassende gave, die dit alles overstijgt.’398  
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Hier komt wederom de verbinding tussen ethiek en mystiek naar voren. Met Meester 

Eckhart stelt Schillebeeckx, dat de hoogste vorm van mystiek een actieve beaming van het 

leven is, zodat men werkt om te werken, rust om te rusten, bemint om te beminnen en leeft 

om te leven. Het fundament van de verhouding van de mens tot de wereld, zijn medemens 

en God ligt voor Schillebeeckx besloten in het scheppingsgeloof. De universaliteit van het 

geloof berust ten diepste op de schepping als uitdrukking van Gods vertrouwen in zijn 

mens, waardoor het leven het karakter van de gratuïteit draagt. Schillebeeckx brengt in het 

volgende citaat deze geschetste lijnen samen: 

 
‘Ik geloof dat het juist de kritische en produktieve kracht van het authentieke 

scheppingsgeloof is, dat wat daaruit aan steeds universaliseerbare en in die zin 

seculariseerbare waarde, inspiratie en oriëntatie vrijkomt ten bate van alle mensen en zo 

a.h.w. ‘ontsnapt aan’ het monopolie of de particulariteit van de godsdiensten en het 

christendom, nooit het onuitputtelijke verwachtings- en inspiratiepotentiaal van het 

scheppingsgeloof kan inhalen. Want seculariteit zegt eindigheid. En al ziet de niet-

godsdienstige seculariteit daarin alleen eindigheid, de godsdienstige en christelijk 

seculariteit ziet bij deze eindigheid, inéén, Gods onuitputtelijke, want absolute, presentie. 

Op grond hiervan zal eindigheid of seculariteit tot in lengte van dagen blijven verwijzen 
naar de alle seculariteit overstijgende bron en grond, inspiratie en oriëntatie, die gelovigen 

de Levende God noemen en die niet vatbaar is voor enige secularisering. Juist daarom is het 

scheppingsgeloof ook de grondslag van gebed en mystiek. Er ligt in de schepping een 

‘teveel’ dat tot geen seculariteit is te herleiden. Daarom is ook de volheid van het heil niet te 

herleiden tot wat mensen ervan terecht brengen. Heil van de mens is God zelf, als héél-zijn 

van de mens. Dit sluit in, dat de godsbeleving – noem het ‘mystiek’, zonder daarmee 

buitengewone dingen te bedoelen – de kern van alle menselijk heil is, - mystiek echter, die 

vanuit en met de godsbeleving in het hart, uitgaat naar de mens.’399 

 

In Jezus, als verdichte schepping, wordt duidelijk dat God zelf universeel heil is, zonder 

enige vorm van discriminatie van welke mens dan ook.
400

 Zijn lijdensgeschiedenis is tot 

een bevrijdingsgeschiedenis geworden, omdat God zich geïdentificeerd heeft met het leven 

en de dood van deze uitgestotene. Dat het evangelie een universele boodschap is, betekent 

dan ook dat het door alle mensen ervaren moet kunnen worden als boodschap van heil. De 

katholiciteit van het geloof vraagt daarom om een veel diepgaandere interne kritiek binnen 

de theologie dan welke godsdienstkritiek ooit kan leveren. En juist in het gebed breken alle 

godsbeelden in stukken uiteen. Treffend verwoordt A. Houtepen dit aldus:  
 

‘De zoektocht naar een ook tegenover een agnostische cultuur te verantwoorden godsbeeld 

en de uitzuivering van valse godsbeelden, is dan ook bij uitstek de taak van de theologie. 

“Want in een God, waarin de atheïsten niet kunnen geloven, daarin kan ook ik niet 

geloven”, zo citeerde Schillebeeckx in zijn colleges over het atheïsme in 1966 uit een 

toespraak op Vaticanum II van patriarch Maximos IV Zaigh.’401  

 

Omdat het oordeel over de geschiedenis in handen van de Mensenzoon ligt die door God de 

Vader, de Schepper van hemel en aarde is gerechtvaardigd, mag worden geloofd dat Gods 

laatste woord over de schepping een bevrijdend erbarmen is en geen veroordeling, aldus 
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400
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Schillebeeckx.
402

 De mens mag daarom leven van de hoop, omdat het leven in Gods hand 

is. Schillebeeckx zegt met Thomas dat de wanhoop de ergste zonde van de mens is, omdat 

daarmee de toekomst wordt afgesloten en de deur voor God, die als de komende in vrijheid 

telkens weer op nieuwe wijze aan de mens verschijnt, wordt dichtgedaan.  

Pregnant verwoordt Schillebeeckx dit geloof in Gods toekomst in relatie tot de vraag hoe de 

mens nog kan geloven na Auschwitz. Volgens hem is het onmogelijk om dit gebeuren op 

welke wijze dan ook in relatie te brengen met Gods wil. Men kan en mag deze 

verschrikkingen niet religieus duiden. Tegelijkertijd heeft men in geloof te zeggen dat 

Auschwitz nooit het laatste woord kan hebben, maar dat de mens hoe dan ook in Gods hand 

is. Omdat God in zijn mens gelooft, heeft de mens uiteindelijk eveneens te geloven in God 

en zijn schepping, wat betekent dat het kwaad nooit het laatste woord kan hebben. 

Schillebeeckx stelt: ‘Wij zeggen nu na Auschwitz: God, waar was je, in die uren? Maar 

joden zeggen ons dan: Dat is een verkeerde vraag: het is God die de vraag stelt: “Adam, 

waar ben je?” Het is zijn vraag aan de mens: wat wij met onze geschiedenis gedaan 

hebben.’
403

 De mens zou ten ondergaan aan de ambivalentie van de geschiedenis, ware het 

niet dat hij niet een basisvertrouwen in het leven als zodanig bezit. Dit vertrouwen in de 

geschiedenis en het bestaan, is volgens Schillebeeckx in de eerste en de laatste plaats 

gefundeerd in het geloof dat God de Schepper is die alles in allen zal zijn. De mens als 

schepsel, als niet-God, is geroepen om als een vijfde evangelie in Gods naam het goede te 

promoten en het kwaad te weerspreken. Dat is zijn eer en tevens de eer van God die de 

gemeenschap van de liefde zoekt met zijn mens. Schillebeeckx’ visie op de geschiedenis 

van God en mens, ontsloten door de levensgeschiedenis van Jezus van Nazareth, kan tot 

besluit door het volgende citaat worden samengevat: 
 

‘Iemand heeft eens gezegd: ‘God is begonnen in de geschiedenis toen een mens “God” heeft 

gezegd’. Maar ik voeg eraan toe: Gods handelen in de geschiedenis was dit menselijk 

spreken voor en lokte dit spreken uit! In het bijbelse verhaal hoor ik als het ware God 

zeggen: Ga op stap, mens, vrouw en man, het werk van mijn handen, het werk van mijn 

liefde. Jij bent niet alleen, want ik, JHWH, ben Degene ‘die er zal zijn voor jou’. Ga op weg, 

en in je eigen voetsporen op de levensweg van de geschiedenis zul je de trekken van Mijn 

liefde ontwaren.’404 

 

 

 

 

 

 

                                                 
402

 Cf.: Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 70. Schillebeeckx noemt Jezus, zoals 

gezegd, de eschatologische of definitieve openbaring van God. Cf.: ‘Met “definitief” of beslissend bedoel ik 

dan, dat volgens de christelijke geloofsbelijdenis God in Jezus Christus inderdaad zijn eindbedoelingen met 

het mensdom kenbaar heeft gemaakt: zijn laatste woord over de mens is geen ‘woord van toorn’, maar een 

‘woord van erbarmen’; het goede, niet het kwaad heeft het laatste woord.’ (Schillebeeckx, 'Identiteit, 

eigenheid en universaliteit van Gods heil in Jezus,' 260.) 
403

 Oosterhuis en Hoogeveen, God is ieder ogenblik nieuw, 134. 
404

 Schillebeeckx, Theologisch testament, 136. 
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In deze studie is betoogd dat de Westerse mens in de negentiende eeuw zich steeds meer 

bewust is geworden van de historiciteit van het bestaan. De historisering van de 

werkelijkheid en tevens van het mensbeeld betekende een nieuwe groei-impuls voor het 

menselijk zelfbewustzijn waarmee de lijn van de antropologische wending sinds de 

Verlichting werd voortgezet. Door de opkomst van de burgerij, de ontwikkelingen in de 

natuur- en menswetenschappen en de technische vooruitgang, ontstond er een toenemend 

optimisme ten aanzien van de menselijke mogelijkheden om het leven zelf vorm te geven. 

Hoewel het bewind van Willem I getypeerd kan worden als een verlicht despotisme en het 

bestuur centralistisch van aard was, bood de gecreëerde rust en orde binnen de natiestaat 

met haar nadruk op onderwijs en zedelijke moraal, met name de protestantse boven- en 

middenlaag de ruimte tot ontplooiing. Het supranaturalisme, maar zeker de Groninger 

richting, huldigde een optimistisch geschiedenisbegrip: men zag Gods leiding in de 

geschiedenis vooral gericht op de opvoeding van het mensengeslacht. Jezus Christus gold 

als het ideaalbeeld van ware humaniteit. Niet de leer, maar de christelijk-zedelijke praxis 

stond centraal en men streefde ook in godsdienstig opzicht naar eenheid in de vorm van een 

nationaal christendom. Van Eijnatten en Van Lieburg verwoorden de intentie van het oud-

liberalisme en de Groningers als volgt:  

 
‘Het door hen voorgestane nationale protestantisme waaraan alle burgers zonder 

onderscheid bereid moesten zijn zich innerlijk te wijden, was nauwelijks gebaat bij 

diepzinnige godgeleerde speculaties. Van cruciale betekenis voor de moderne Nederlandse 

religiegeschiedenis was veeleer het praktische werk dat deze lichting theologen op zich 

nam: de aanpassing van het theologisch leven aan een zich moderniserende infrastructuur, 

het nastreven van volksopvoeding en de herijking van overgeleverde tradities.’1 

 

Dit eenheidsideaal werd echter verstoord door een onderstroom van mensen en groepen met 

meer orthodoxe en restauratieve overtuigingen. In 1830 onttrokken de katholieke Zuidelijke 

Nederlanden zich aan het bewind van Willem I. In 1834 volgde de Afscheiding en met 

name in de kring van het Réveil zocht men naar een  religieus veel meer verdiepte vorm 

van de trits God, Nederland en Oranje. Zo kan worden gesteld dat juist door de opgelegde 

eenheid de pluriformiteit binnen de Nederlandse samenleving zichtbaarder werd. Het verzet 

tegen de opgelegde eenheid droeg immers bij aan de vorming en versterking van de 

identiteit van de diverse groepen. Met een beroep op de wettelijk vastgelegde rechten van 

vrijheid en gelijkheid kon men weliswaar protest indienen, maar omdat de regering de 

paradox van de principiële principeloosheid in stand hield, had dit veelal niet het gewenste 

effect. Met de grondwet van 1848 wordt nog meer vrijheid gegenereerd doordat de vrijheid 

van drukpers, van godsdienst en van vereniging nu voor een ieder van kracht werd. Deze 

vrijheden stimuleerden de verdere ontplooiing van een groot deel van de bevolking op 

sociaal, godsdienstig en politiek terrein. Ook werd onder Willem II de weg gebaand naar 

het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie van de Rooms-katholieke kerk, waardoor ook 

dit volksdeel zich verder kon ontplooien. Samengevat kan worden gesteld: ‘In de kleine 

zeventig jaar vóór de Eerste Wereldoorlog kwam de Nederlandse religiegeschiedenis in het 

teken te staan van een algehele mobilisering van de massa.’
2
  

                                                 
1
 J. v. Eijnatten en F. v. Lieburg, Nederlandse Religiegeschiedenis (Hilversum: Verloren, 2005), 260. 
2
 Ibid., 269. 
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Deze ‘mobilisering van de massa’ maakte niet alleen dat de pluriformiteit van  de 

verschillende volksgroepen meer zichtbaar werd, maar ook dat de rechten van het individu 

meer en meer werden bevochten inzake onderwijs, kiesrecht, arbeid en inkomen. Dat laatste 

in wat bekend werd als ‘de sociale kwestie’. Met name het liberalisme met als religieuze 

pendant het modernisme bepaalde aanvankelijk de koers van de doorgaande emancipatie 

van de Nederlandse burger. Het modernisme sloot het nauwste aan bij de snelle 

ontwikkeling van de wetenschap en de techniek en maakte het denken in termen van groei, 

evolutie en vooruitgang tot gemeengoed in het godsdienstig bewustzijn. De doorgaande 

historisering van het wereldbeeld resulteerde binnen de exegese in de opkomst van de 

historisch-kritische methode. Al deze genoemde ontwikkelingen kregen een diepgaande en 

blijvende doorwerking in de receptie van de Bijbel en de omgang met de kerkelijke traditie 

en haar dogma’s. Het werd steeds meer de vraag op welke wijze de zich mobiliserende en 

emanciperende moderne burger zich verhield tot Gods handelen in de geschiedenis. God 

werd voor de modernen een God van vooruitgang en Jezus Christus de logos, de 

wereldrede die geenszins in strijd was met de wetenschap. Jezus Christus zoals beleden in 

de kerkelijke dogma’s, werd echter voor de rechtbank van de wetenschap gedaagd, evenals 

het geloof in zijn wonderen. Geleidelijk aan drongen de eerste resultaten van de ‘Leben 

Jesu Forschung’ vanuit Duitsland door in de theologie van het Nederlandse modernisme. 

De vraag naar de verhouding tussen de historische Jezus en de Christus van het geloof werd 

steeds urgenter en ook in Nederland verschenen tal van publicaties over het leven van 

Jezus. 

Het modernisme riep echter ook veel reacties op. Er ontstond een heftige polemiek met de 

Groninger richting en uit de kring van het Réveil kwamen de confessionelen en ethischen 

voort. In 1886 vond er onder leiding van Kuyper een nieuwe scheuring plaats. Conform de 

ingezette pluriformisering ontwikkelde elk van deze stromingen een eigen reconstructie van 

de kerkelijke traditie, men kwam tot een eigen verhouding tussen christelijk geloof en 

cultuur en men beantwoordde op eigen wijze de vraag naar de relatie tussen God en mens 

in de geschiedenis, met de christologie als brandpunt van deze kwestie.  

De geconstrueerde eenheid van de natiestaat werd door de richtingenstrijd en daarop 

volgende maatschappelijke verzuiling in feite ontmaskerd als een utopie. Elke zuil ging uit 

van eigen principes en riep een eigen sociaal-maatschappelijke organisatie in het leven. 

Anderzijds kan de verzuiling juist in dit opzicht beschouwd worden als een systeem dat de 

ruimte creëerde voor emancipatie van met name het maatschappelijk middenveld. Noch aan 

protestantse, noch aan rooms-katholieke zijde bleek men echter in staat te zijn om op 

adequate wijze het eigen geloofsgoed in rapport te brengen met de actuele vragen en de 

alternatieve antwoorden van concurrerende ideologieën. Maar vanwege haar hiërarchische 

structuur en de reeds door de achtergestelde positie binnen de protestantse natie gegroeide 

onderlinge samenhang, bleek de Rooms-katholieke Kerk veel beter dan de protestantse 

kerken in staat om de eenheid te bewaren.  

De ontstane richtingenstrijd binnen de Nederlandse Hervormde Kerk valt mede te verklaren 

als een reactie op de door het Algemeen Reglement gecreëerde situatie,, waardoor kwesties 

omtrent de belijdenis van de kerk niet werkelijk open ter sprake konden komen en ook uit 

de weg werden gegaan vanwege de algemene behoefte aan rust en orde en vanwege het 

accent op praktisch religieus leven in de eerste decennia van de negentiende eeuw. Maar 

toen de richtingenstrijd  het belijden van de kerk tot inzet maakte, leidde dat bepaald nog 

niet tot een sluitend antwoord op de vragen omtrent de werking van God in de geschiedenis 

en het christologisch dilemma met betrekking tot de historische Jezus en de Christus van 

het geloof. Iedere stroming was overtuigd van het eigen gelijk, maar meer nog van het 

ongelijk van de ander. Tegelijkertijd ging men, gedreven door de noodzaak de ander zoveel 
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mogelijk te overtuigen, op zoek naar een ‘katholieke’ theologie en spreken tal van 

vooraanstaande theologen over de ‘katholiciteit’ van de kerk en het geloof. In de twintigste 

eeuw met zijn oecumenisch élan zal men trachten om tot een diepere eenheid te komen dan 

de geconstrueerde harmonie van het verlichte en ‘tolerante’ oud-liberalisme van het begin 

van de negentiende eeuw. 

Door de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog slaat het negentiende-eeuwse 

optimisme om in een zeker pessimisme. De bestaande orde lijkt voorgoed te zijn 

doorbroken en zowel in maatschappelijk als godsdienstig opzicht is er sprake van een 

afname van de erkenning van gezag en gezagsinstanties. Het interbellum kan worden 

gekarakteriseerd als een tijd van crisis waarin het levensgevoel wordt beheerst door een 

mengeling van ondergangsstemmingen en desoriëntatie èn van hoop op een nieuwe 

toekomst en een ‘nieuwe mens’. 

10.1 Noordmans  

De genoemde ambivalentie in het levensgevoel komt zeer duidelijk tot uitdrukking in de 

theologie van Noordmans die sterke verwantschap vertoont met ‘de theologie van de crisis’ 

of ‘dialectische theologie’. Enerzijds is Noordmans’ perspectief op de schepping en de 

geschiedenis bijzonder negatief in de zin dat hij de geschiedenis verstaat als een 

geschiedenis van de val van de mens. Anderzijds wordt zijn theologie gekenmerkt door een 

sterke nadruk op progressie, vernieuwing en herschepping door de Geest. Noordmans 

hekelt het gezagsverlies binnen kerk en maatschappij, maar beseft tevens in lijn met De la 

Saussaye Sr. dat een beroep op uiterlijk gezag niet mogelijk is, te meer omdat daarmee de 

progressie wordt bedreigd door de fixatie op bepaalde historische gestalten. Maar contra de 

ethische theologie en het gehele negentiende-eeuwse levensbesef wil Noordmans de 

gezagsproblematiek niet verstaan in termen van heteronomie en autonomie. De crisis in zijn 

tijd leert hem dat het negentiende-eeuwse positivisme en het geloof in de menselijke 

vrijheid geheel ongegrond is. Men dient te leven op de ‘afstand van het geloof’ en gericht te 

zijn op de eeuwigheid. Binnen de christelijke geloofsbelijdenis is geen plaats voor de 

antropologie, noch voor enige vermenging van de openbaring met de cultuur. Het 

gronddogma van het christelijk geloof ligt besloten in de predestinatie: niet de mens, maar 

de trinitarische God schrijft met zijn oordelen de geschiedenis. Geloven geschiedt dan ook 

op gezag van God. 

Noordmans laat zich inspireren door Augustinus, de vader van het Westers christendom, 

die geleerd heeft dat een christelijk leven getekend wordt door deemoed. Augustinus staat 

op de grens van een nieuwe wereld tegenover het oude Romeinse Rijk. Paradigmatisch 

strekt Augustinus’ leven de moderne mens ten voorbeeld, die wordt opgeroepen om zijn 

menselijke hoogmoed af te leggen en zich te buigen voor de heilige God. Naast 

Augustinus’ levensweg, vertolkt in diens Confessiones, wijst Noordmans op het belang van 

Augustinus’ geschiedenisopvatting zoals uiteengezet in De civitate Dei. Het onderscheid 

tussen de aardse en de hemelse stad, dwingt de mens tot een keuze, tot bekering. In de 

moderne tijd tracht men het hemelse en het aardse te vermengen tot een bepaald 

cultuurchristendom, wat eerder verwantschap vertoont met het door Augustinus 

overwonnen neoplatonisme, dan met het christelijk geloof. 

De crisis in het begin van de twintigste eeuw is volgens Noordmans vooral zo groot, omdat 

de kerk en de prediking van het Woord in deze crisis delen. Hij zet zich dan ook erg in voor 

de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk en het herstel van de 

Woordverkondiging. Men moet doordrongen worden van het besef dat men zich dient te 

bekeren en zich niet moet richten op aardse gestalten, maar op het koninkrijk der hemelen. 
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De geschiedenis kan enkel vanuit God en vanuit het eschaton gedacht worden. Hoewel de 

geschiedenis zich voor het besef van de mens in discontinuïteit voltrekt, wordt zij enkel 

bepaald door de continuïteit van de oordelen van God. God is inderdaad een God van 

vooruitgang, zoals men in de negentiende eeuw stelde, maar Noordmans bedoelt daar geen 

vooruitgangspositivisme mee. God drijft de mens in de zonde namelijk voort tot op het 

kruis. De continuïteit van de geschiedenis wordt gevormd door de discontinuïteit van het 

kruis dat middenin de schepping is geplant en de geschiedenis heeft geoordeeld. Vanaf het 

kruis begint de herschepping als een plek licht rondom het kruis. Dit is het werk van de 

Geest, die zich op dialectische wijze verhoudt tot Jezus Christus. Op grond van het 

vernieuwende handelen van God, kan men dus geloven in Gods toekomst en dat is wat de 

mens temidden van de chaos van het leven heeft te doen:  
 

‘We moeten er van overtuigd zijn dat de dingen die we tegenkomen een eschatologische zin 

hebben en dat de beslissing voor of tegen ons nadert. We moeten belijden dat 

eschatologische zin, met de gedachte van cultuureinde ingesloten, zonder de belijdenis van 

Christus te geweldig is om te denken en te dragen. Daaruit ontwaakt ons verlangen naar een 

kerk die ons draagt en bewaart, een ark waarin we veilig zijn. Een gedachte die Augustinus 

zo sterk heeft gevoeld. Deze kerkidee voert ons ver uit boven het gezin en de school. Kerk 

is iets veel groters dan cursus. In die kerk komt dan weer plaats voor autoriteit.’3 

 

Op deze wijze tracht Noordmans onder verwijzing naar met name de bijbel, Augustinus en 

Calvijn op kritische wijze het moderne besef van fragmentarisatie, desoriëntatie en crisis 

theologisch te interpreteren. In de wetenschap dat de ware katholiciteit van de kerk 

eschatologisch van aard is en dat de verheerlijkte Christus als Heer van de Kerk in de 

geschiedenis aanwezig is als de Lijdende en de Geest de waarheid die in Christus is op 

fragmentarische wijze vertolkt, dient men op kritische wijze het gesprek met elkaar aan te 

gaan opdat elk absolutisme wordt verbroken. Evenals in de eerste decennia van de 

negentiende eeuw, spreekt Noordmans terughoudend over de leerstellingen of dogma’s van 

de kerk. Hij wil echter geenszins  achter de richtingenstrijd terugkeren, maar deze juist te 

boven komen door in ontzag voor de heilige God te luisteren naar zijn Woord. In de loop 

van de kerkgeschiedenis is het Credo en het dogma der kerk noodzakelijk gebleken om het 

Woord van God getrouw te verkondigen, zolang de wederkomst uitblijft. Noordmans houdt 

het dogma dan ook in ere, maar niet om daarmee een stormvrije ruimte te creëren. Hij stelt 

juist dat het dogma als spreekregel oproept tot de verkondiging te midden van de crisis. Het 

dogma doorsnijdt elke verbinding tussen de mens en God, opdat de Geest met vrijmacht 

zijn werk kan verrichten.  

Zo leert het christologisch dogma dat de persoonseenheid van Christus een verborgenheid 

is. Met Calvijn stelt Noordmans dat Christus gehuld is in het kleed van het Evangelie en dat 

de theologie niet over zijn aardse leven of persoon hoeft te spreken. Het dogma van 

Chalcedon oefent paradigmatisch een sterke kritiek uit op elke vermenging tussen God en 

mens en plaatst de ‘school’ in de gestalte van cultuurfilosofie, psychologie, antropologie of 

natuurwetenschap buiten de verkondiging. Een filosofische doordenking van Chalcedon 

gaat volgens Noordmans in tegen de eigenlijke functie van het dogma als richtingwijzer 

voor het geloof. Het is de Geest die de interpreet van Christus is en daarmee ook de 

vertolker van het dogma. Noordmans doet daarom niet aan systematische scherpslijperij 

maar benadrukt vooral het soteriologische karakter van Christus’ komst en werk. De 

christologische en trinitarische dogma’s werpen voor hem voornamelijk een dam op tegen 

                                                 
3
 O. Noordmans, 'Wat wil Kerkopbouw (1931),' in: Verzamelde werken deel V: Om de rechte orde der kerk, 

red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1984), 92. 
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de grootste bedreiging voor het geloof, namelijk de vermenselijking van de theologie. 

Christus staat in zijn ambten en verlossingswerk kritisch tegenover de profane geschiedenis 

en de schepping. Zijn hele komst staat in verband met de zonde. De incarnatie kan alleen in 

negatieve zin betekenis hebben, zodat er op de christologie geen antropologie gebouwd kan 

worden.  

Heil in Christus betekent voor Noordmans de herschepping door de Geest. Wanneer hij na 

de Tweede Wereldoorlog een nieuwe variant van het christelijk humanisme ziet opkomen 

in de vorm van de integratie van existentialisme en personalisme, stelt hij dat dit de grootste 

actuele bedreiging voor het geloof en daarmee voor de mens is. De onmenselijkheid die de 

Tweede Wereldoorlog heeft laten zien moet juist niet leiden tot een hernieuwd beroep op de 

menselijke verantwoordelijkheid, maar kan enkel worden beantwoord met de bede om de 

Geest. Noordmans stelt: ‘Wanneer wij verkiezing en roeping niet als achtergrond van ons 

leven aanvaarden, gaat de staat mensen scheppen. Heel het nationaal-socialisme van Hitler 

ging daar op uit.’
4
 Indien het goddelijke en het menselijke worden vermengd, wordt de 

humaniteit juist vernietigd.  

Noordmans’ ‘antwoord’ op de vraag naar de verhouding tussen God en de geschiedenis als 

christologisch dilemma laat zich samenvatten door zijn opvatting dat er zonder eschaton 

geen geschiedenis is en dat zowel het eschaton als de geschiedenis geheel besloten liggen in 

de oordelen van Vader, Zoon en Geest. De geschiedenis staat onder het oordeel van het 

kruis, zoals het eschatologisch oordeel in handen is van de verhoogde Heer. De 

geschiedenis als geheel is vanuit de geschiedenis van kruis en opstanding van Jezus 

Christus paradigmatisch te verstaan als een geschiedenis van vernedering en verhoging. Het 

gaat om deze ‘geschiedenis in de geschiedenis’, waardoor de geschiedenis die door de mens 

als fragmentarisch wordt ervaren, als geschiedenis van de trinitarische God een eenheid 

blijkt te zijn. Katholiciteit is voor Noordmans dan ook een eschatologisch begrip dat zich in 

de geschiedenis vertaalt in de zin van het ecclesia semper reformanda. Noordmans’ 

zoektocht naar een ‘katholieke’ theologie kenmerkt zich door zijn nadruk op het ene dogma 

van de predestinatie of het werk van de trinitarische God, dat alle aardse gestalten verbreekt 

opdat de kracht Gods zichtbaar worde waardoor men kan leven met het oog op het eeuwige 

leven.  

In Noordmans’ theologie lijken de volgende elementen van blijvende waarde: zijn kritiek 

op de autonomie van het menselijke handelen en het vooruitgangsgeloof, zijn nadruk op de 

ambivalentie van de geschiedenis, zijn visie dat de Geest de goddelijke waarheid op 

fragmentarische wijze in aardse gestalten vertolkt en zijn overtuiging dat het in het geloof 

gaat om de vrijwillige overgave van de mens aan het gezag van God. 

10.2 Kreling 

Kreling was tijdens zijn eigen studie voornamelijk getraind in de filosofische doordenking 

van de neo-scholastieke theologie. In die theologie was er nauwelijks aandacht voor de 

                                                 
4
 O. Noordmans, 'Taak en toekomst (1946),' in: Verzamelde werken deel IV: Ontmoetingen. De actualiteit 

der historie II, red. J.M. Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1988), 75. De christelijke visie op de mens 

benadrukt zijn nederigheid, zoals onder andere Calvijn heeft geleerd: ‘Hij meent met Chrysostomos, dat de 

humilitas het fundament van onze levensbeschouwing moet zijn, en rept daarbij niet van humanitas. Wilt gij 

met God delen, zo haalt hij Augustinus aan, neem dan de zonde weg, want de gerechtigheid is van God. 

Van uzelf zijt gij een Satan, dat gij zalig wordt hebt gij van God. Calvijn stelt als grens van de val niet de 

‘cleyne voncxkens’, die zo beroemd zijn geworden en die dat zo weinig verdienen.’ (O. Noordmans, 'De 

leer van God de Vader in de Nederlandse geloofsbelijdenis,' in: Verzamelde werken deel II: Dogmatische 

peilingen rondom Schrift en Belijdenis, red. J.M.  Hasselaar e.a. (Kampen: J.H. Kok, 1979), 378.) 
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zelfstandige bestudering van de bijbel en de traditie als de bronnen van de theologie. De 

geloofswaarheden werden veelal als conclusies uit theologische redeneringen aanvaard. 

Kreling voert zijn eigen theologiseren voornamelijk terug op de decreten van het Eerste 

Vaticaans Concilie en encyclieken als Aeterni Patris (1879), met echter dit grote verschil 

dat hij een meer vanuit de dominicaanse spiritualiteit doorleefd thomisme voorstond dat 

terugging op de lezing van Thomas zelf. Voor de interpretatie van Thomas’ werk baseerde 

hij zich daarom niet op de latere commentaren, maar hij wilde Thomas zelf ‘nalezen’. 

Kreling beoogde in zijn theologie niet zozeer vernieuwend te zijn, maar veeleer het 

kerkelijk belijden te verdiepen en de geloofsleer nader te ontvouwen.  

Net als Noordmans reageert Kreling op het tijdens het interbellum heersende gevoel van 

desoriëntatie, twijfel en scepticisme. Hij richt zijn pijlen vooral op het rationalisme van de 

moderne tijd, dat zijns inziens geheel voorbij gaat aan het goddelijk geheim. De 

vluchtigheid van het moderne leven, die zich zowel uit in de hang naar vernieuwing als in 

het opkomende nihilisme, maakt dat men de verticale gerichtheid in het leven node mist. 

Temidden van alle onzekerheid kan men enkel zekerheid verkrijgen door zich open te 

stellen voor het goddelijk geheim en de soevereiniteit van God te beamen. In tegenstelling 

tot Noordmans, die eenzelfde gerichtheid voorstaat, komt Kreling niet werkelijk tot een 

dynamisering van de godsleer. De vraag naar de verhouding van God en de geschiedenis 

beschouwt hij als een typisch moderne vraag, ontsproten aan het rationalisme dat snel kan 

omslaan in scepticisme. De geschiedenis is per definitie veranderlijk, terwijl God nu juist 

onveranderlijk is. De zekerheid die deze tijd zoekt, kan men alleen vinden in het godsgeloof 

zoals de Kerk dat al de eeuwen door heeft overgeleverd.  

Centraal in Krelings traditiebegrip staat de opvatting dat aan de Kerk het depositum fidei is 

toevertrouwd en dat het leergezag de taak heeft om dit geloofsgoed ongeschonden over te 

leveren en nader te ontvouwen. Tegenover het modieuze verlangen naar alles wat ‘nieuw’ 

is, plaatst de Kerk het aloude geloof dat in de contemplatie telkens weer nieuw wordt. Het 

geloof vraagt om aanvaarding en wel in de zin van het fides quaerens intellectum. De 

kritiek van de ‘nieuwe’ of ‘positieve’ theologie op de speculatieve, neo-scholastieke 

theologie dat zij eveneens rationalistisch zou zijn, acht Kreling geheel onterecht. Er bestaat 

juist geen radicalere kritiek op het moderne rationalisme dan het intellectualisme van 

Thomas dat niet de mens en zijn rede centraal plaatst, maar de gehele theologie in dienst 

wil doen staan van de Sermo de Deo. De moderne kritiek op de kerkelijke dogma’s en de 

speculatieve theologie, klinkt in Krelings oren dan ook weinig plausibel. De gehele leer van 

de Kerk, welke door Thomas op eminente wijze is vertolkt, vormt volgens hem een 

eenheid. In plaats van te spreken van de hellenisering van de dogma’s en te komen tot 

‘nieuwlichterij’, doet men er beter aan om de leer van de kerk werkelijk te doordenken. En 

zeker Thomas recipieert volgens Kreling voortdurend de kerkvaders en de vroegkerkelijke 

dogma’s.  

Voor Kreling bestaat er dan ook geen werkelijk ‘christologisch dilemma’. Het moderne 

denken heeft de gewoonte om aan alles te twijfelen en elke zekerheid onder kritiek te 

stellen. De Dominicaanse spiritualiteit met haar doelstelling contemplata aliis tradere, is 

gericht op het liefhebben van de waarheid in plaats van op kennis. Kreling heeft waardering 

voor de wijze waarop de positieve theologie aan herbronning doet en de resultaten van haar 

historisch onderzoek acht hij ook bruikbaar, maar ten diepste wordt het goddelijk geheim 

door dit onderzoek noch onthuld, noch werkelijk benaderd. Dit geldt helemaal voor het 

onderzoek naar de historische Jezus. Niet dat de historiciteit van Jezus’ bestaan er niet toe 

doet, maar het mysterie van de menswording kan door het historisch onderzoek hooguit 

ervaren worden wanneer het op zijn grenzen stuit. 



10. Op zoek naar een ‘katholieke’ theologie 

`   

783 

Het gronddogma van het geloof is voor Kreling de menswording van Jezus Christus. De 

incarnatie zelf is reeds heilbrengend. Juist Thomas heeft de leer van de incarnatie zeer 

treffend uitgewerkt, geheel overeenkomstig de intenties van de oecumenische concilies. De 

hypostatische vereniging als de vertolking van het geloofsgeheim van Christus die tegelijk 

God en mens is, vormt het hart van de leer van de incarnatie en zo ook van de ecclesiologie 

en biedt tevens het verlossende perspectief voor de vereniging van de mens met God. Het 

dogma van Chalcedon is daarom volgens Kreling van het grootste belang voor het 

christelijk geloof. Dit dogma wijst zowel het monofysitisme terecht af, als ook elk 

antropomorfisme in de theologie. Daarmee bewaart dit dogma het goddelijk geheim van de 

menswording en kan men aan dit dogma niet tornen. Kreling wil met deze stellingname niet 

zozeer een verdediger van de neo-scholastieke theologie zijn, maar wel wil hij haar diepste 

inzichten communiceren. Evenmin wil hij terugkeren tot Thomas of de patristiek, wat 

volgens hem noch mogelijk, noch wenselijk is. Scherp wijst Kreling de tendens af dat 

Augustinus en Thomas tegen elkaar worden uitgespeeld. Beiden zijn getuigen en vertolkers 

van de eeuwige, goddelijke waarheid. Augustinus is volgens Kreling meer de mysticus, 

terwijl Thomas meer de theoloog is. Beiden nemen echter hun uitgangspunt in de 

soevereiniteit van God. Daarbij citeert Thomas Augustinus niet voor niets talloze malen. 

Het behoort juist tot de rijkdom van de Kerk dat zij beide kerkleraren  de hare mag noemen.  

Kreling heeft niet zozeer gezocht naar een ‘katholieke theologie’, omdat de katholiciteit van 

het geloof voor hem welhaast vanzelfsprekend was. Het was zijn grondovertuiging, dat ten 

diepste geen mens buiten God om kan leven. God is immers de Schepper van al het 

bestaande, de schenker van het leven en de bewerker van de liefde. Pregnant drukt hij deze 

opvatting uit in de titel van zijn artikel uit 1930: God bestaat en alle mensen moeten hem 

dienen. Juist vanuit zijn nadruk op het goddelijk geheim, is Kreling een ontvankelijk 

theoloog te noemen die niet vanuit twijfel, maar vanuit een spiritueel ontzag voor de 

onpeilbaarheid van het mysterie van het geloof eerder een luisterende dan een ponerende 

houding aannam.  

Vanuit die houding van ontvankelijkheid kan het etiket ‘op zoek naar een katholieke 

theologie’ wel op hem worden toegepast. Geïnspireerd door zijn liefde voor de waarheid 

trad Kreling ook in gesprek met reformatorische collegae. Op deze wijze creëerde hij een 

zekere mate van oecumenische openheid in een tijd die nog voornamelijk gekenmerkt werd 

door wederzijdse polemiek. Door zijn zelfstandige herlezing en doordenking van Thomas 

bereidde hij tevens in zekere zin de weg voor de nieuwe theologie ten opzichte van de 

‘conclusietheologie’. En ondanks zijn waarschuwingen voor modieuze theologie, stond hij 

welwillend tegenover de intentie van deze positieve theologie. Zelf heeft hij geen werkelijk 

onderzoek verricht naar de patristiek. Zijn kennis van de Vroege Kerk is vooral gebaseerd 

op de receptie van de patres bij Thomas. Kreling wilde noch conservatief zijn, noch 

vernieuwend om de vernieuwing. Zo kan hij als een bemiddelaar worden beschouwd tussen 

twee theologische tradities en had hij een juist oog voor de waarde en de gebreken van 

beide typen van theologiseren. Met een beroep op de eenheid waartoe Christus had 

opgeroepen en de eenheid van de Kerk als zijn Lichaam, streefde Kreling naar 

ecclesiologische eenheid en probeerde hij conflicterende theologische richtingen te 

verzoenen. In zijn eigen woorden:  

 
‘Meer dan ooit is de gelovige christen van deze tijd ervan overtuigd, dat niet de 

verdeeldheid, maar de eenheid aan de bedoeling van Christus beantwoordt. Daarom kan hij 

zich niet zorgeloos neerleggen bij het feit der verscheurdheid. Het heeft zijn volle aandacht, 

hij zoekt naar de oorzaken ervan en naar middelen tot herstel. Uit deze bittere zorg, waarvan 

de religieuze ernst door schuldbesef wordt gemarkeerd, komt het verlangen voort de ander 
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te ontmoeten, niet om door een twistgesprek de verdeeldheid vast te stellen, maar om 

tezamen door te dringen tot de diepten waaruit ze voortkomt.’5 

 

Elke vorm van verdeeldheid moet men volgens hem als verraad aan Christus beschouwen. 

Vanwege dit perspectief kan Krelings theologie getypeerd worden als een oecumenisch 

zoeken naar de gegeven katholiciteit van het geloof. 

10.3 Van Ruler  

Voor Van Ruler is de geschiedenis de syntaxis van schuld en verzoening. Zijn 

geschiedenisbegrip wordt gevuld door de theocratische idee van de komst van het 

koninkrijk van God. Hiermee is in de kern weergegeven hoe Van Ruler de verhouding 

tussen God en de geschiedenis beschouwt. God zelf vestigt zijn heerschappij op aarde in 

deze werkelijkheid. In zijn proefschrift betoogde Van Ruler dat de thora de bemiddeling 

tussen openbaring en existentie vormt. De theocratische idee is niet slechts onderwerp van 

Jezus’ prediking, maar Jezus is zelf de vervulling van de wet. In het Oude Testament wordt 

helder op welke wijze God in deze wereld zijn rijk vestigt. Het Nieuwe Testament als de 

vervulling en voltooiing van het Oude, is slechts ‘het verklarende woordenlijstje’ bij het 

Oude Testament.  

Jezus Christus als de vervulling van de wet is volgens Van Ruler het grote ankerpunt in de 

geschiedenis waardoor alle oudtestamentische beloften worden bevestigd. Van Ruler hecht 

grote waarde aan de historiciteit van Jezus Christus. Hij spreekt in lijn met het Oude 

Testament over de gave van de messias en plaatst Jezus op deze wijze binnen het geheel 

van de joodse traditie. Ook zijn kruisiging is volgens hem te verstaan tegen de achtergrond 

van de oudtestamentische cultus. Tegelijkertijd houdt Van Ruler vast aan de klassieke 

christologische dogma’s inclusief de leer van de anhypostasie. Hoewel hij gebruik wil 

maken van de historisch-kritische methode van exegetiseren, weerspreekt hij het onderzoek 

naar de historische Jezus op krachtige wijze. De leer van de incarnatie verstaat Van Ruler 

als de aanname van het menselijke vlees door de Zoon. Hoewel hij zich beroept op Calvijn 

en op 1 Korinthiërs 15, stelt Van Ruler vervolgens op minder orthodox wijze, dat de 

menswording van de Zoon een noodmaatregel is vanwege de zonde van de mens. De Zoon 

legt in het eschaton het vlees weer af en overhandigt dan het regnum christi aan de Vader.  

Van Rulers hoge christologie is vooral functioneel en soteriologisch van aard, doordat hij 

alle nadruk legt op de categorie van de plaatsvervanging en de functie van middelaar. Jezus 

is volgens hem geen een ideogram of voorbeeld zoals in de moderne theologie werd 

gesteld, maar hij is ‘God in het vlees’. Daarmee is tegelijkertijd gezegd dat Jezus evenmin 

het beeld van de ware mens is en dat er op grond van de christologie een antropologie 

geconstrueerd zou kunnen worden. Hoewel Van Ruler dus de historiciteit van Jezus 

Christus benadrukt, zegt hij tevens dat er nooit ‘een meneer Jezus’ is geweest. De messias 

brengt de zonde van de mens tot openbaarheid en bewerkt tevens voor Gods ogen 

verzoening van de schuld. Door de inwoning van de Geest krijgt de gelovige echter deel 

aan het heil. Van Ruler beaamt Chalcedon, maar zijn interpretatie tendeert naar het 

monofysitisme en sluit in ieder geval nauw aan bij de zevende-eeuwse receptie van 

Chalcedon, die de menselijke wil en het menselijk handelen van Jezus beschouwt vanuit de 

goddelijke persoon van de Zoon. 

De gave van het pneuma is volgens Van Ruler ‘meeromvattend’ dan die van de messias. 

Het is de Geest die de geschiedenis vanuit het einde schrijft en God doet wonen in de mens 

                                                 
5
 G.P. Kreling, 'Het gesprek,' in: Het goddelijk geheim - theologisch werk van G.P. Kreling OP, red. F.J.A. 

de Grijs, et al. (Kampen: Kok, 1953), 365. 
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en het rijk van God doet ingaan in de werkelijkheid. Dit doet hij op fragmentarische wijze, 

zoals de theocratie in de historische werkelijkheid altijd maar ten dele gestalte krijgt in de 

polariteit van kerk en staat. Al deze gestalten zijn voorlopig, want historisch, net zoals de 

gave van de messias en het pneuma. De geschiedenis is de tijd tussen het proton en het 

eschaton en zij is contingent. De schepping is een geschenk van God dat de mens in 

vrijheid kan accepteren. Al het bestaande is schepping van God en daarmee is gezegd dat 

niets absoluutheid heeft. Van groot belang binnen Van Rulers theologie is het onderscheid 

tussen de Schepper en het eindige schepsel. Zijn theologie wordt gedragen door de leer van 

de predestinatie, van de triniteit en het rijk Gods. Omdat het God is die het bestaan vorm 

geeft en die de geschiedenis schrijft en ten diepste reeds heeft voltooid, kan de mens in 

vrijheid voor zijn aangezicht spelen. In reactie op het barthianisme spreekt Van Ruler dan 

ook van het goed recht van natuurlijke theologie en maakt  het eschaton het mogelijk alle 

aandacht te wijden aan het heden. De mens mag opstaan tot de vreugde en genieten van het 

leven. Het is dèze aardse werkelijkheid die is verlost. Het eschaton is de onthulling van de 

voltooiing van deze werkelijkheid. De verheerlijkte Christus bewaart het heil in de hemel, 

maar ook dit is een intermezzo. De mens dient niet te verlangen naar de hemel, maar naar 

het rijk Gods op aarde. Van Ruler noemt al Gods handelen historisch-eschatologisch. Een 

andere wereld dan deze heeft men dan ook niet te verwachten. 

Vanuit dit geschiedenisbegrip wordt ook Van Rulers nadruk op het apostolaat verstaanbaar. 

Het corpus Christi moet uitgroeien tot het corpus christianum. Groot belang hechtte hij aan 

de idee van de volkskerk. Het evangelie heeft men uit het gehoor ontvangen, door de 

verkondiging van de apostelen. Zo krijgt rondom het kruis het rijk van God gestalte. 

‘Europa’ was in de belevenis van Van Ruler zo’n gestalte waarin God zijn rijk op aarde had 

bevestigd. Meteen na de Tweede Wereldoorlog heeft Van Ruler op de brede noodzaak van 

bekering gewezen, opdat het christelijke Westen zijn verkiezing niet zou verwerpen. Vanuit 

dezelfde motivatie mocht men wat hem betreft evenmin de koloniën opgeven. Juist de 

verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog waren voor hem een extra motivatie om de 

oproep te doen klinken om vòòr God te kiezen en om weer opnieuw gehoorzaam te zijn aan 

Gods roeping van Europa. Voor Nederland betekende dat concreet dat het zijn neutraliteit 

had op te geven. 

In de lijn van Calvijn hechtte Van Ruler groot belang aan de katholiciteit van de kerk. Deze 

katholiciteit krijgt echter concreet gestalte in de plaatselijke kerk. De kerk van de 

Reformatie is voor hem de ecclesia catholica reformata. De Reformatie is de getrouwe 

voortzetting van de katholieke kerk, in tegenstelling tot de kerk van Rome. Vanuit deze 

positie hebben met name de calvinistische kerken de taak om hun verantwoordelijkheid in 

het oecumenisch proces te dragen. Want ook Van Ruler meent op grond van de eenheid van 

God zelf dat het ene lichaam van Christus niet verdeeld kan en mag zijn. De kerk hoeft niet 

in geografische zin katholiek te zijn, maar alle kerken hebben wel gezamenlijk de lof op 

God te bezingen en de liturgie te leven. Zo heeft de kerk ook in de wereld te staan, opdat de 

mens leert het leven te beamen. De zin van het leven ligt volgens Van Ruler besloten in het 

zingen van het loflied tot God omdat de mens daarmee instemming betoont met Gods 

goede schepping. In de naoorlogse tijd van wederopbouw moet Van Rulers visie op de 

geschiedenis als de syntaxis van schuld en verzoening als een verademing hebben 

geklonken. Temidden van alle desoriëntatie en verschrikkingen richt hij alle aandacht op 

het komen van God in de wereld. De zwaarmoedigheid van het existentialisme wijst hij 

radicaal af, evenals het nihilisme of scepticisme. De mens is er; en wel omdat God hem 

geschapen heeft. Daarom heeft hij te leven en dat ‘om niet’, zomaar.  

Op zoek naar een katholieke theologie acht Van Ruler de noties van de ‘trinitarische 

spreiding’ en van de verkiezing van het grootste belang, omdat daarmee de zekerheid van 
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het geloof is gegeven. Tegenover het christocentrisme van de barthiaanse theologie stelt 

Van Ruler dat alle leerstukken binnen de theologie driemaal moeten worden doordacht: 

vanuit de Vader, de Zoon en de Geest. Met name het pneumatologische perspectief is in de 

kerkelijke traditie weinig ontplooid. Met een beroep op Calvijn, ‘de theoloog van de Geest’, 

heeft Van Ruler de theologie expliciet vanuit de pneumatologie willen belichten. Juist zo 

komt  alles binnen de theologie in beweging en wordt de mens door de inwoning van de 

Geest werkelijk inbegrepen in het door Christus verworven heil van Godswege. Groot 

belang hecht Van Ruler vanuit het trinitarisch perspectief aan het besef van contingentie, 

berustend op het scheppingsgeloof en de gave van de messias en het pneuma. Het is God 

die het leven maakt en schenkt en de mens hoeft het alleen maar te beamen er ervan te 

genieten. Zo leert de gelovige in te stemmen met het lied van de engelen in de kerstnacht. 

Als een blijde boodschap ligt dit lied aan de basis van het Westers christendom. Binnen zijn 

zoektocht naar de katholiciteit van de theologie, spreekt Van Ruler dan ook voortdurend 

over het belang van de traditie, de overlevering van het evangelie op gezag van de 

apostelen. Tegelijkertijd moet gesteld worden dat hij zich in zijn eigen theologische arbeid 

vooral op de actualiteit heeft gericht, voorts op de bestudering van Calvijn en de Nadere 

Reformatie. Zijn proefschrift getuigt van de nodige exegetische arbeid. Maar voor het 

overige lijkt Van Ruler slechts in algemene zin kennis te hebben genomen van de kerkelijke 

traditie en zo ook van de patristiek. 

10.4 Berkhof 

Berkhof heeft aanvankelijk veel onderzoek verricht naar de Vroege Kerk en met name naar 

de vierde eeuw. In de tijd voor de Tweede Wereldoorlog komt hij in aanraking met de 

Bekennende Kirche en ook in de tijd daarna blijft de theologie van Barth een belangrijke 

inspiratiebron voor hem. Zijn denken is sterk heilshistorisch bepaald en hij beschouwt de 

geschiedenis als het strijdtoneel van God en mens. In Berkhofs geschiedenisbegrip wordt 

de ambivalentie van de geschiedenis breed gethematiseerd en ook in zijn scheppingsleer 

spelen de woorden strijd en tragiek een belangrijke rol. Tegelijkertijd leert het 

heilshistorisch perspectief hem God onvoorwaardelijk te beschouwen als een God van heil. 

Het is de trouw van God die de mens vertrouwen in het leven mag geven. God de bevrijder 

is de God van de geschiedenis en de Schepper van hemel en aarde. Daarom hoeft de mens 

niet te wanhopen, maar kan hij leven in de gegronde verwachting van Gods toekomst. Deze 

toekomst ligt verzekerd in de komst van Jezus Christus, die de zin van de geschiedenis en 

het universele karakter van Gods heil openbaart.  

Berkhof verstaat Jezus meer en meer vanuit zijn historische context tegen de achtergrond 

van de geschiedenis van het volk Israël. Als nieuwe scheppingsinzet is hij Gods nieuwe 

verbondspartner. Berkhof wijst de klassieke noties van preëxistentie af en verwerpt 

eveneens de anhypostasieleer die volgens hem noodzakelijkerwijze tot het monofysitisme 

moet leiden. Op grond van de resultaten van de moderne nieuwtestamentische exegese 

herijkt hij de klassieke christologische dogma’s door de johanneïsche Logos-christologie 

aan te vullen met het levensverhaal van Jezus zoals dat door de synoptici op eigen wijze 

wordt verteld. Ook de klassieke triniteitsleer is naar Berkhofs inzicht onverstaanbaar 

geworden voor de moderne mens. Een wezenstriniteit kan geen uitgangspunt voor de 

theologie zijn, want men kan slechts spreken over dat wat de mens in de geschiedenis van 

Godswege ervaart. Voor Berkhof is de triniteit de structuur van het verbond. Mede ook 

vanuit een hermeneutische perspectief stelt hij dat men in deze tijd van secularisatie in de 

christologie dient in te zetten bij de mens Jezus van Nazareth.  
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Berkhof sluit voorts nauw aan bij het existentialisme en het personalisme door een 

relationele theologie te ontwerpen. De mens staat in relatie tot God, zijn medemens en de 

natuur en hij wordt juist in de intersubjectiviteit zichzelf. God nodigt de mens uit om zijn 

verbondspartner te zijn en om in deze verbondenheid te leven in liefde en vrijheid. Waar 

Van Ruler reeds meer de vrijheid van de mens benadrukte, stelt Berkhof met nadruk dat 

God een God van mensen is en relaties aangaat met zijn schepselen. De transcendente God 

komt in zijn condescendentie naar de mens toe. Hij herijkt de klassieke eigenschappen-leer 

door te spreken van Gods ‘heilige liefde’ en door zijn handelen te kenmerken als ‘weerloze 

overmacht’. Op deze wijze en door te stellen dat God Geest is, tracht Berkhof de theologie 

te dynamiseren en te ontdoen van haar statische filosofische kader. Het Bijbelse spreken 

over God is veel relationeler en toont God als een God van ontmoeting.  

Met deze herijking van de klassieke theologie en zijn aandacht voor de antropologie, houdt 

Berkhof geenszins een pleidooi voor de autonomie van de mens, zoals in zijn tijd gangbaar 

was. Hij stelt juist dat de mens-in-relatie zichzelf nooit tot middelpunt van het leven kan 

maken. De grondtoon van de Bijbel is per definitie die van de heteronomie. God is ten 

opzichte van de mens altijd primair. Maar het heil van Godswege ligt juist hierin besloten 

dat God en mens, hoewel ongelijk, in het verbond geen concurrenten zijn, maar de mens de 

gesprekspartner van God wordt. Vrijheid en autonomie worden dus verkregen binnen de 

relatie van het verbond met God. Op deze wijze levert Berkhof kritiek op de moderne 

antropologie en op tal van emancipatie- en bevrijdingsbewegingen. Vrijheid is altijd een 

door God geschonken vrijheid. En deze vrijheid dient de mens te benutten om in liefde en 

gemeenschap met God en zijn medemensen te leven. Het doel van de geschiedenis ligt in 

de toekomstige volmaakte gemeenschap met God.  

Berkhofs zoektocht naar een ‘katholieke’ theologie wordt gekenmerkt door dezelfde 

eschatologische gerichtheid als bij Van Ruler. Hij zoekt een voortdurende verruiming van 

de theologie in de overtuiging dat ‘waarheid’ geen gelijkblijvend begrip is, maar gevonden 

dient te worden in de samenvatting en doorbreking van diverse tradities. In zijn liefde voor 

de kerk en de waarheid heeft hij zich daarom niet enkel ingezet voor de reorganisatie van 

de Nederlandse Hervormde Kerk, maar voor het oecumenisch proces als zodanig. Berkhof 

noemt het Christusgebeuren wel normatief, maar niet exclusief. Gods heil is universeel 

gericht en Berkhof spreekt zelfs de hoop uit dat Gods ‘ja’ tegen de mens uiteindelijk sterker 

zal zijn dan een mogelijk ‘nee’ van de mens tegenover God.  

Berkhofs grootste verdienste lijkt gelegen te zijn in het feit dat hij de kerkelijke traditie als 

geheel heeft willen doordenken vanuit de moderne vragen bij de Godsopenbaring in de tijd. 

In een zich steeds verder seculariserende tijd heeft hij gezocht naar een actuele en 

authentieke verwoording van het geloof der eeuwen.  

10.5 Schoonenberg 

De theologische ontwerpen van Berkhof en Schoonenbergs vertonen de nodige 

overeenkomsten. Schoonenberg tracht de neo-scholastieke theologie te verbinden met de 

positieve theologie. Onder invloed van de Nouvelle Théologie komt hij tot een 

indrukwekkende herbronning van de christologische dogma’s. Hij neemt zijn uitgangspunt 

in het dogma van Chalcedon en hij belicht de latere receptie vanuit de voorgeschiedenis van 

dit concilie tot op de nieuwtestamentische bronnen. De Antiocheense nadruk op het 

menszijn van Jezus en de Alexandrijnse aandacht voor de eenheid van zijn persoon brengt 

hij samen in wat uiteindelijk uitgroeit tot een Geest-christologie waarbij de goddelijke 

princiepen van Woord en Geest zijn geïncarneerd in de mens Jezus. Net als Berkhof 

corrigeert hij de Logos-christologie door het spreken over Jezus in de synoptische 
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evangeliën te verdisconteren. Daarin vindt Schoonenberg een adoptiechristologie, waarbij 

de doop van Jezus in de Jordaan een kernmoment is. Onder afwijzing van de 

anhypostasieleer en de preëxistentie van de Zoon als tweede persoon van de triniteit wil 

Schoonenberg de ontmenselijking van de christologie tegen  gaan en wordt Jezus voor hem 

bij uitstek de uitdrukking van Gods menslievendheid. God is een God van mensen die op 

geen enkele wijze met de mens in een verhouding van concurrentie staat.  

Vanuit de opvatting dat theologie geloofsvertolking dient te zijn tracht hij het verleden te 

ontsluiten naar het heden en de toekomst. Ook voor hem is de relatie van God en mens in 

de geschiedenis het hart van de theologie. God is een God van verbond en geschiedenis en 

in de relatie met zijn mensen wordt God ook méér God en de mens méér mens. Scheppen is 

personaliseren, zo stelt Schoonenberg. De mens is geschapen als een vrij wezen en de 

diepste opdracht van zijn vrijheid is dat de mens zichzelf is voor tijd en eeuwigheid. De 

menselijke vrijheid is echter beperkt, terwijl God noodzakelijk wezenlijk vrij is.  

Schoonenberg herijkt eveneens de triniteitsleer. Naar zijn inzicht heeft de leer van de 

immanente drieëenheid de godsleer van zijn heilsbelofte beroofd, waardoor niet meer 

inzichtelijk was dat God een God van mensen wil zijn. Centraal in Schoonenbergs 

theologie staat het geloofsgegeven dat God liefde is. Gods volmaakte wezen is niet 

onbeweeglijk, maar schept zichzelf in zijn zelfbeweging naar zijn schepping toe steeds 

nieuwe gestalten. In de categorieën van schepping en verbond en de goddelijke princiepen 

van Logos en Geest drukt God zijn universele heilswil uit. Op deze wijze wil 

Schoonenbergs theologie voluit ‘katholieke’ theologie zijn. 

Schoonenberg zegt niet zozeer vanuit de moderne aandacht voor humaniteit en menselijke 

vrijheid te hebben gezocht naar een meer humane theologie, maar hij komt tot de 

beschreven relatie tussen God en mens op grond van zijn studie van het Nieuwe Testament 

en de vroegkerkelijke bronnen. Zijn contemplatieve en verkondigende theologie is daarom 

tevens kritisch ten aanzien van tal van moderne filosofieën en ideologieën die God en mens 

in een concurrentieverhouding plaatsen, dan wel meer humaniteit nastreven voor slechts 

een bepaalde groep. Het christendom heeft zowel een interne als externe dialoog te voeren 

om voortdurend zuiverend bezig te zijn en ontmenselijkende praktijken tegen te gaan. 

Waarheidsvinding is een zaak die allen aangaat en daarmee ook een gezamenlijke 

onderneming vanuit de inspiratie door de Geest. Dit betekent voor Schoonenberg dat de 

theologie per definitie open dient te staan voor wetenschappelijke inzichten. Zo heeft hij in 

zijn eigen geschiedenis- en traditiebegrip het evolutiedenken geïntegreerd en eveneens de 

leer over de erfzonde en de schepping geheel nieuw doordacht. De wereld is een wordende 

wereld en de mens is als individu en als gemeenschap eveneens in wording, in de zin dat de 

mens meer zichzelf wordt. Ook God is voortdurend op weg om in de Zoon en in de Geest 

alles in allen te worden.  

Schoonenberg heeft van de onderzochte theologen het meest diepgaand de patristische 

bronnen in relatie tot de nieuwtestamentische exegese doorvorst om van daaruit tot een 

theologie te komen die recht doet aan heel de traditie inclusief de neo-scholastieke 

theologie. Juist door de bronnen van de theologie te actualiseren en het geheel van de 

traditie voor het voetlicht te brengen, kwam hij tot een ‘hedendaags’ spreken over God en 

mens in de geschiedenis en theologiseerde hij tevens met het oog op de toekomst. Naast de 

concrete uitkomsten en uitzichten die Schoonenberg heeft opgediept, is de winst van deze 

methode dat de existentieel-theologische vragen waarop de dogma’s een antwoord 

vormden, op deze wijze worden blootgelegd. Dat biedt de mogelijkheid om de leer van de 

kerk niet zomaar te herhalen – laat staan met een beroep op formeel gezag – maar om tot 

een verdiept inzicht te komen en ook de intenties van de ‘ketters’ aan te voelen en te 

verdisconteren. Juist de door Schoonenberg tot stand gebracht vereniging van een 



10. Op zoek naar een ‘katholieke’ theologie 

`   

789 

historisch-kritische benadering van de traditie met een contemplatieve omgang, maakt dat 

zijn werk en methode exemplarisch genoemd kan worden voor het komen tot een 

‘katholieke’ theologie.  

10.6 Schillebeeckx 

Schillebeeckx tekent de verhouding van God tot de geschiedenis in termen van Gods 

universele heilswil. De geschiedenis wordt door de mens als ambivalent ervaren en het is 

goed denkbaar dat de geschiedenis slecht afloopt. God lijkt wel afwezig te zijn in de 

werkelijkheid. Desalniettemin zijn het juist de contrastervaringen van het lijden die de mens 

doen uitstaan naar hoop op de toekomst en die hem ontvankelijk kunnen maken voor de 

werkelijkheidsopenbaring dat God het leven wil. Het scheppingsgeloof is de dragende 

grond van Schillebeeckx’ theologie waarmee zowel Gods universele liefde tot het 

bestaande is uitgedrukt als de contingentie van het leven. Hierdoor kan de mens zijn 

bestaan als gratuiet ervaren en kan hij leven in vrijheid en liefde. Met Thomas van Aquino 

stelt Schillebeeckx dat God de mens poneert in zijn menselijke autonomie. De mens is 

daarmee verantwoordelijk voor zijn eigen ethisch handelen in de wereld en wie dit ontkent, 

weerspreekt God als Schepper.
6
  

Mystiek en ethiek zijn de beide polen van het theologale leven dat de mens dient te leven, 

wil hij zijn actuele levenservaring verbinden met het levensverhaal van Jezus van Nazareth. 

Uit de interrelatie van deze beide bronervaringen ontspruit een ‘vijfde evangelie’: het leven 

van de mens in dienst van het koninkrijk van God. Het christelijk geloof dient altijd terug te 

gaan op het oorspronkelijke verhaal van Jezus, de levende,  in wie de volheid van de 

levende God was. Deze mens Jezus noemde God Abba, Vader en zijn levensweg die een 

lijdensweg bleek te zijn wordt in de verrijzenis van Godswege gelegitimeerd. Het dilemma 

tussen de historische Jezus en de Christus van het geloof is volgens Schillebeeckx een vals 

dilemma, daar men noch de bronervaring van het leven van Jezus kan negeren, noch de 

interpretatie van dit leven door de discipelen en de eerste gemeenten die in Jezus heil van 

Godswege ervoeren. In Jezus, als verdichte schepping, wordt duidelijk dat God zelf 

universeel heil is, zonder enige vorm van discriminatie van welke mens dan ook. Dit heil 

dient voor een ieder verstaanbaar te zijn in alle tijden en op alle plaatsen. In zijn 

hermeneutische theologie gaat Schillebeeckx dan ook uit van de algemeen ervaarbare 

contrastervaring van het lijden, waaruit het verzet tegen het lijden en onrecht geboren kan 

worden. Ook het christelijk geloof staat onder de kritiek van een hermeneutiek die recht 

doet aan de humaniteit en de menswaardigheid van het bestaan. Deze algemeen menselijke, 

onmiddellijke grond is volgens het christelijk geloof gefundeerd op Gods schepping. 

Volgens Schillebeeckx concurreren het goddelijke en het menselijke handelen evenwel niet 

met elkaar. Het scheppingsgeloof drukt uit dat heel het mensdom door God uitverkoren is 

en dat God de promotor van het goede is. De mens maakt vanuit zijn vrijheid de 

geschiedenis tot heils- of onheilsgeschiedenis, afhankelijk van de vraag of hij het goede dan 

wel het kwade verkiest. 

Vanuit deze optiek komt Schillebeeckx tot een diepgaande kritiek op de religie die de 

seculiere religiekritiek nog overtreft. Want zodra een godsdienst of religie zichzelf als de 

enig ware poneert, impliceert dit religieus geweld en wordt de ander heil ontzegd. 

Godsdienst kan ook nooit berusten op enige vorm van plicht, maar enkel op innerlijke 

overgave aan het mysterie van het leven dat God zelf is. Het scheppingsgeloof houdt in dat 

                                                 
6
 E. Schillebeeckx, 'Cultuur, godsdienst en geweld - 'Theologie als onderdeel van een cultuur',' Tijdschrift 

voor Theologie 36 (1996), 400. 
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de relatie met het goddelijke nooit beperkt kan zijn tot één bepaalde groep of orde. Zodra 

men de Oneindige gaat claimen voor een bepaalde eindige zaak, wordt religie gewelddadig 

en verraadt zij de menselijkheid, waardoor de menselijke identiteit als beeld van God wordt 

vernietigd. In de twintigste eeuw heerst er veel vervreemding en door de 

gefragmentariseerde werkelijkheidsbeleving hebben oude gezagsargumenten hun 

geloofwaardigheid verloren. In de crises of contrastervaringen van het leven, verdwijnen de 

vaste referentiepunten die de mens tracht aan te brengen. Het christelijk geloof als 

verbijzondering van het algemeen menselijke verlangen naar gerechtigheid en liefde, dient 

te streven naar aanvaarding van alle mensen. Jezus, als de definitie van God, toont dat de 

weg van de onvoorwaardelijke liefde een kruisweg is vol van zelfovergave. Het is deze 

zelfovergave die om actualisatie vraagt en die de bron van het christelijk geloof vormt. 

Schillebeeckx’ antwoord op de vraag naar God in de geschiedenis, verstaan als 

christologisch dilemma, kan met het volgende citaat worden weergeven:  

 
‘Zonder christelijke humaniteit heeft het christendom in de toekomst geen gewicht meer, 

maar zonder evangeliegetrouw christendom komt ook de menselijkheid in het gedrang. In 

de christenheid als geworteld in het evangelie van Jezus als de Heer en komende 

Mensenzoon, schuilt een onuitputtelijke krachtenveld ook voor alle cultureel handelen dat 

gericht is op meer menswaardigheid voor allen, en vooral voor de minsten onder ons.’7 

 

Zo heeft Schillebeeckx zo consequent mogelijk naar een ‘katholieke’ theologie gezocht die 

principieel openstaat voor de dialoog met allen. Het christelijk geloof dat in de persoon en 

het leven van Jezus Christus definitief heil besloten ligt, kan niet exclusief worden opgevat, 

maar slechts universeel. Jezus, die zijn leven inzette om het goede te doen, is de Heer en 

rechter over de geschiedenis. Hij, als verdichte schepping, ontsluit Gods definitieve heil en 

maakt duidelijk dat het kwaad ‘natijdig’ aan het goede is en geen eeuwigheidswaarde heeft. 

Op deze wijze heeft Schillebeeckx in zijn theologie, die gericht is op de oecumene van de 

lijdende mens diepgaand het contact met zowel de traditie als met de actualiteit gezocht en 

deze polen wederkerig met elkaar in relatie gebracht. Het is een theologie die de meest 

prangende vragen van de tijd uiterst serieus wil nemen, opdat ieder mens in zijn concrete 

situatie heil van Godswege kan ervaren.  

10.7 Van de Beek  

Van de Beek voert een voortdurende strijd tegen machtsmisbruik in zowel kerk als 

samenleving. In dit opzicht lijkt zijn intentie overeen te komen met de theologie van 

Berkhof, Schoonenberg en Schillebeeckx. Waar hij aanvankelijk in de lijn van zijn 

leermeester Berkhof verder lijkt te gaan, breekt hij echter in theologisch opzicht in 1994 

expliciet met de theologie van de tweede helft van de twintigste eeuw. Het optimisme van 

deze theologie bleek immers geheel ongegrond te zijn en volgens Van de Beek heeft haar 

boodschap in een geseculariseerde wereld waarin de kerk in een minderheidspositie is 

geraakt, geen zeggingskracht meer. Hij ontwerpt in reactie op zijn bezinning op het 

ondenkbare drama van Auschwitz in relatie tot de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus, 

een theologia crucis.  

Met Van Ruler stelt hij dat de geschiedenis met het Christusgebeuren teneinde is gekomen 

en slechts wacht op de openbaarwording van het einde met de wederkomst van Christus. 

De geschiedenis ‘tussen de tijden’ kent dus geen progressie en vraagt enkel om volharding. 

De geschiedenis is een geschiedenis van de machthebbers en heeft haar veroordeling in het 
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kruis van Jezus reeds ontvangen. Net als de generatie theologen vóór hem, zegt Van de 

Beek dat God een God van mensen is, maar dat betekent voor hem geenszins dat de mens 

centraal komt te staan in de heilsgeschiedenis van God als partner en medewerker van het 

koninkrijk Gods op aarde. De geschiedenis is geen heilsgeschiedenis, maar een 

lijdensgeschiedenis en het koninkrijk Gods wordt niet op aarde gevestigd en al helemaal 

niet met medewerking van de mens. Het is vandaag niet goed op aarde en morgen wordt het 

niet beter. De mens dient te leven met het oog op de eeuwigheid, want ‘hier beneden is het 

niet’.  

Deze gerichtheid op de eeuwigheid vindt Van de Beek terug bij Noordmans, maar ook bij 

Calvijn en met hen beiden in de patristiek. Hij vergelijkt de eigen tijd steeds meer met de 

vroegkerkelijke situatie waarin de kerk tot aan de Constantijnse wending eveneens in een 

marginale positie verkeerde. Zijn aandacht gaat met name uit naar de christologische en 

trinitarische dogma’s zoals geformuleerd op de oecumenische concilies. Van de Beek zoekt 

aansluiting bij de ‘bewaarders’ van de orthodoxie, namelijk de Alexandrijnse theologen 

Athanasius en Cyrillus van Alexandrië. Zijn interpretatie van deze Alexandrijnse theologie 

tendeert naar het monofysitisme en hij hecht groot belang aan de leer van de anhypostasie. 

Expliciet plaatst hij zich op deze wijze tegenover Berkhof die volgens hem een moderne 

vertegenwoordiger van de Antiocheense school is met een veel grotere nadruk op het mens-

zijn van Jezus. Voor Van de Beek is het juist van belang dat Jezus niet slechts mens 

geworden is, maar het vlees en daarmee het menselijk bestaan in al zijn ambivalenties 

gedragen heeft. Jezus is niet de ideale mens en creëert ook geen ideale mensen. Hij verlost 

de mens van de oerzonde, namelijk het menselijke verlangen naar macht en de wil om te 

zijn als God. Het streven naar ware humaniteit blijkt altijd weer een ideaal te zijn dat 

stukbreekt op de menselijke werkelijkheid. Dit is in de twintigste eeuw opnieuw op zeer 

gruwelijke wijze bewezen.  

Jezus Christus, de lijdende messias,  leert de mens weer het hoofd te buigen. Hij liet zich 

als een lam ter slachting leiden. De mens dient, zoals Irenaeus zegt, dagelijks zijn dood te 

gedenken om zo in Christus het leven te ontvangen. De moderne, twintigste-eeuwse 

theologie is volgens Van de Beek geheel van idealisme doortrokken. Men meende de 

theologie te moeten vernieuwen en heeft haar vermenselijkt. In zijn beleving moet er echter 

een kentering in het theologisch getij komen en dient men radicaal breken met het 

Verlichtingsdenken dat de mens en  zijn rede tot uitgangspunt van de 

werkelijkheidsbeschouwing heeft gemaakt. Ook het moderne godsbeeld is geheel 

geïdealiseerd. Men wil God vrijwaren van het kwaad en hem de verantwoordelijkheid voor 

het lijden in de geschiedenis ontzeggen. Zo moet God beantwoorden aan het menselijk 

ideaal van de God met de schone handen. Men heeft God zijn almacht ontzegd en hem 

solidair verklaard met de lijdende mens. Maar een God die niet almachtig is staat volgens 

Van de Beek machteloos tegenover het kwaad en het lijden.  

De belijdenis dat God Vader is, impliceert de totale onderworpenheid van de mens aan 

hem. God kan over de mens beschikken. Zo is Jezus als de Zoon gehoorzaam geweest tot 

de dood toe. In de opstanding blijkt dat de Vader zijn Zoon niet loslaat en zo wordt 

duidelijk dat hij over de mens in liefde beschikt. Hij kan echter in brandende toorn over 

hem ontsteken. Dat is niet zonder reden, want de mens deugt van geen kant, aldus Van de 

Beek. In zijn toorn vraagt God alles van de mens. Hij vraagt zelfs te veel. Hij maait waar hij 

niet heeft gezaaid. Maar God doet zelf het werk van de verzoening. Hij laat zichzelf 

kruisigen. De mens is geschapen om middels een geschiedenis van lijden en conflict te 

leren wat trouw en liefde is. In al zijn gebrek is de mens aanvaard door God. De schepping 

is van meet af aan een bedreigd en gewelddadig bestaan. Wie in de kring om Jezus de 

messias komt te staan, heeft het lijden te aanvaarden. Ook Van de Beek stelt dat God en 
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mens geen concurrent zijn: in het lijden aan het bestaan ervaart de mens, dat God geen 

concurrent is, maar hem in Jezus in alles gelijk geworden is en hem zo door de dood heen 

haalt tot het eeuwige leven.  

Naar het voorbeeld van de vroegchristelijke apologeten wil Van de Beeks theologie vooral 

kritisch zijn om al het idealisme en machtsmisbruik in de moderne tijd te ontmaskeren. Hij 

meent net als Berkhof, Schillebeeckx en Schoonenberg dat het christelijk geloof geen 

verbinding kan aangaan met een bepaalde cultuur, stroming of kerkelijke denominatie. Hij 

verkiest echter niet de dialoog tussen de diverse groeperingen en richtingen, maar hij stelt 

alle vormen van bevrijdingstheologie onder kritiek, evenals de Wereldraad van Kerken. Al 

deze theologieën beogen de werkelijkheid te veranderen en menen zelfs dat het koninkrijk 

van God tot op zekere hoogte op aarde gevestigd kan worden. Dit is volgens Van de Beek 

een principiële onmogelijkheid. Dat is zijns inziens de kerkelijke verdeeldheid echter ook. 

Een kerk kan geen adjectief in haar naam opnemen Alle kerken dienen daarom terug te 

keren tot achter Chalcedon en Nicea, tot de katholieke Kerk der eerste eeuwen.  

Van de Beeks verdienste ten aanzien van de zoektocht naar een ‘katholieke’ theologie lijkt 

vooral gelegen te zijn in het kritische gehalte van zijn theologie. Tevens draagt hij evenals 

Schoonenberg sterk bij aan de receptie van de vroegkerkelijke theologie, zij het op 

eenzijdige wijze. Ook is het de vraag hoe hij de ‘terugkeer’ naar de eerste eeuwen van de 

kerkgeschiedenis in constructief opzicht wil bewerken.  

10.8 Slotbeschouwing 

Dit onderzoek is begonnen als een zoektocht naar de verhouding van een zevental 

Nederlandse protestantse en rooms-katholieke theologen tot met name de vroeg-kerkelijke 

traditie – de eerste vier eeuwen - en hun beroep op de kerkvaders uit die periode.  Ofschoon 

bij allen de nodige aandacht is te vinden voor de besluiten van de concilies uit die periode 

en vooral voor die van Nicea en Chalcedon, alsook voor de patres die in Oost en West in 

het voetspoor van de apologeten en de theologen van de Antiocheense en Alexandrijnse 

school tot de formulering van het christologisch dilemma van Chalcedon hebben 

bijgedragen, kan slechts van Schoonenberg worden gesteld dat hij zijn systematisch 

theologische bouwwerk vooral vanuit de bronnen van de patristiek heeft opgebouwd. De 

andere onderzochte theologen waren voornamelijk betrokken bij het tijdsgewricht van de 

naweeën van de 19
e
 eeuwse richtingenstrijd in het protestantisme en de kentering in de neo-

thomistische conclusietheologie in het rooms-katholicisme van de 20
e
 eeuw, maar vooral 

bij de dramatische gebeurtenissen van de 20
e
 eeuw: twee wereldoorlogen en de Holocaust, 

toenemende secularisering en verstrekkende mondiale ontwikkelingen in de politiek, de 

economie, de cultuur en de intermenselijke en interreligieuze betrekkingen. 

Zo kwam in het licht van de actualiteit het belang van de traditie zelf in de schaduw  te 

staan en werd de vraag naar de verhouding van God en de geschiedenis een hamvraag in de 

theologie. Tegelijk kreeg het “terug naar de bron” daarmee een nog diepere betekenis dan 

het parool ‘ad fontes’van de beweging naar `ressourcement’ die opkwam in een deel van 

het 19
e
 eeuwse protestantisme en zijn historisch-kritische methoden, alsook, versterkt 

binnen de rooms-katholieke theologie van het interbellum in de 20
e
 eeuw. Het gaat bij de 

interpretatie van het christelijke evangelie als “fides quaerens intellectum” immers om 

“bronervaringen” die uiteindelijk niet anders dan als gaven Gods in de geschiedenis kunnen 

worden geduid en die alle cirkelen om het geheim van Jezus, beleden als de Christus, de 

Messias van God.  

In de twintigste-eeuwse Nederlandse theologie is dan ook vooral geworsteld, zo blijkt uit 

deze studie, met de vraag naar de verhouding van God en mens in de geschiedenis en met 
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de verhouding van God en mens in het Jezus-verhaal. Men zocht daarbij naar wegen om 

zowel aan het deïsme als aan het pantheïsme te ontkomen. Deze studie heeft getracht 

inzichtelijk te maken hoe een zevental toonaangevende Nederlandse theologen de 

geschiedenis als vindplaats van God heeft aangewezen. Waar voor Kreling de 

transcendente en soevereine God het oneindig geheim boven de eindige werkelijkheid is en 

God in het mysterie van de menswording ingaat in de geschiedenis, gaat Schoonenberg zo 

ver om te stellen dat de onveranderlijke God veranderlijk is in zijn betrokkenheid in de 

geschiedenis waardoor hij in de relatie met zijn schepselen meer zichzelf wordt door de 

expressie van zijn wezen van liefde. Bij Schillebeeckx is God vooral present als de 

‘afwezige’, die de mens respecteert in diens geschiedenis zonder daarin in te grijpen. God is 

de geduldige, die luistert naar de mens die in vrijheid geroepen is te leven als mens van 

God, zoals Jezus dat ten volle heeft gedaan. Noordmans en Van Ruler spreken in meer 

klassieke zin over de betrokkenheid van de trinitarische God op en in de geschiedenis, 

waarbij het accent echter vrijwel volledig op Gods werken ad extra is komen te liggen en 

de wezenstriniteit ten opzichte van de scholastieke traditie ternauwernood wordt 

gethematiseerd. Zo komen ook zij tot een meer dynamische godsleer. Van Rulers aanname 

van een ‘messiaans intermezzo’ moet in dit verband wel als opmerkelijk worden 

aangemerkt. Op zeer pregnante wijze werkt hij uit dat de relatie tussen God en mens altijd 

bemiddeld is, ook door de gaven van de messias en het pneuma, totdat de van zonde 

verloste mens naakt voor zijn Schepper staat. Berkhofs herijking van de klassieke godsleer 

en christologie gaat veel verder dan die van Noordmans en Van Ruler. Hij spreekt van de 

triniteit als de structuur van het verbond tussen God en mens, waarbij Jezus de ware 

verbondspartner is en de zin en het doel van de geschiedenis. Zijn theologie ligt dicht tegen 

die van Schoonenberg aan. Van de Beek keert deels terug naar Gods eigenschappen uit de 

klassieke godsleer en tekent God weer in zijn transcendentie en almacht. Maar eveneens 

wijst hij het klassieke onderscheid tussen een wezenstriniteit en economische triniteit af en 

benadrukt hij dat juist de verre God de mens op de diepst mogelijke wijze nabij komt. 

Zo blijkt dat zij allen trachten te ontkomen aan een strikte dichotomie van transcendentie en 

immanentie door te stellen dat de oneindige God wezenlijk en heilzaam op de eindige 

schepping betrokken wil zijn. Allen stellen bovendien op eigen wijze dat God en mens niet 

in een concurrentieverhouding tot elkaar staan. Waar in de eerste helft van de twintigste 

eeuw de nadruk lijkt te vallen op Gods transcendentie en heiligheid, spreekt men in de 

tweede helft van deze eeuw veel meer over Gods condescendentie en zijn komen in de 

wereld en wordt met kracht gesteld dat hij een God van mensen is. Van de Beek lijkt beide 

perspectieven te willen combineren om elke idealisering en humanisering van het 

godsgeloof tegen te gaan. Zijn pleidooi om te geloven zonder aards motief is een belangrijk 

correctief ten opzichte van tal van genitief-theologieën die de twintigste eeuw rijk is 

geworden en een constitutief element voor een ‘katholieke’ theologie. Ook binnen het 

christelijk geloof blijkt het risico levensgroot aanwezig te zijn dat de beleving van de eigen 

contingentie en vrijheid uitmondt in een emancipatiestrijd die ten koste van anderen gaat.  

Al de zeven theologen trachten dus de verhouding van God en mens in de geschiedenis te 

tekenen. Noordmans, Van Ruler en zeker Berkhof doen dit door de reformatorische visie op 

predestinatie te dynamiseren, zodat een deterministisch bepaalde relatie tussen God en 

mens wordt vermeden. Zo legt Noordmans met een beroep op Augustinus, grote nadruk op 

het ‘geloven op gezag’ en de vrijwillige, deemoedige overgave aan God. Van de Beek sluit 

zich hier in zekere zin bij aan, maar via de band met de Alexandrijnse theologie. Zonder 

beroep op de patristiek maar vanuit een calvinistisch georiënteerde pneumatologie tekent 

Van Ruler de theocratie in spelmomenten en stelt dat de mens als tegenover van God er 

mag zijn en door de Geest met God leert in te stemmen en het leven te beamen. Voor 
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Noordmans en Van Ruler is de predestinatie de dragende grond van het geloof, maar niet in 

deterministische zin. Berkhof noemt de predestinatie een goddelijk perspectief op de 

werkelijkheid, terwijl er vanuit de mens bezien van perseverantia, volharding gesproken 

dient te worden.  

Waar bij Van Ruler en ook bij Berkhof het scheppingsgeloof Gods heilswil uitdrukt en de 

mens opent voor de ervaring van de gratuïteit van het leven, komt dit element zeer sterk 

naar voren bij Kreling, Schoonenberg en vooral ook Schillebeeckx. Deze laatste stelt zelfs 

dat hij van Thomas heeft geleerd dat de aardse werkelijkheid in haar autonomie een weg 

naar God kan zijn. De menselijke autonomie concurreert niet met Gods vrijmachtig 

handelen. Hij noemt God ‘overtollig én onmisbaar’.
8
 Juist zo, wanneer God als pure 

gratuïteit wordt ervaren, kan men geloven zonder aards motief, zoals Van de Beek bepleit. 

Het geloof wordt dan geen ideologie, maar krijgt de gestalte van de liefde tot God en de 

medemens.  

De geschiedenis van de negentiende en met name de twintigste eeuw heeft duidelijk 

gemaakt dat de ontvoogding, de bevrijding en de emancipatie van het menselijk subject uit 

tal van machtsstructuren en –relaties kan uitmonden in zeer onmenselijke en 

ontmenselijkende praktijken. Deze machtsstructuren zijn vaak in stand gehouden en 

gelegitimeerd met een beroep op God. Een ‘katholieke’ theologie kan zich niet baseren op 

uiterlijke vormen van gezag. ‘Geloven op gezag’ heeft veeleer overgave te zijn aan de 

‘overtollige God’ die men desalniettemin als bron van gratuïteit onmisbaar acht. Zoals 

Houtepen het uitdrukt: 

 
‘De enige weg, die onze cultuur en de kerk in die cultuur voorbij de leegte van de 

secularisatie brengt, is het uitzien naar God, niet als toegevoegde waarde, noch als een 

afzonderlijk object van ons kennen, maar als de God van het leven zelf, de levende God die 

in de levenden oplicht: in hun vertrouwen en verlangen, in hun verzet en vergeving.’9 

 

De twintigste eeuw heeft diepgaand geworsteld met de vraag naar de zin van het bestaan. 

De zingevingsproblematiek van het interbellum keerde in extreme vorm terug na de 

Tweede Wereldoorlog, ondermeer in een nieuw existentialisme, maar ook in vormen van 

nihilisme en scepticisme. Het is in deze tijd dat Van Ruler voortdurend wijst op de 

contingentie van het leven: door God leeft men ‘zo maar’, ‘om niet’. De mens dient daarom 

op te staan tot de vreugde, levend coram Deo. Tegelijkertijd was de generatie van de 

wederopbouw doordrongen van de noodzaak van een fundamenteel nieuwe toekomst, 

waarin voor een nieuwe wereldoorlog geen plaats meer mocht zijn. Maar de opkomende 

welvaart en de vele emancipatiebewegingen uit de jaren zestig en zeventig, gaven de zin 

aan het bestaan niet per definitie terug; alom werd juist gesproken over verveling, 

eenzaamheid en waardenrelativisme als de wrange vruchten van de twintigste-eeuwse 

vooruitgang. Juist ook wanneer men ‘de bevrijding voorbij is’ rijst de vraag op welke wijze 

men de verworven vrijheid dient te benutten. Berkhof, Schoonenberg en Schillebeeckx 

hebben er voortdurend op gewezen dat de zelfverwerkelijking en ontplooiing van de mens 

en de menselijke gemeenschappen niet ten koste van anderen kan en mag gaan, juist omdat 

deze menselijke zelfverwerkelijking tevens de zelfverwerkelijking van God in de 

                                                 
8
 Cf.: H. Schaeffer, 'God is overtollig en onmisbaar – Gesprek met Edward Schillebeeckx,' in: Uitzien naar 

God - Perspectieven aan de secularisatie voorbij, red. A. Houtepen, et al. ('s-Gravenhage: Meinema, 1989), 

92. 
9
 A. Houtepen, 'Uitzien naar God - Perspectieven aan de secularisatie voorbij,' in: Uitzien naar God - 

Perspectieven aan de secularisatie voorbij, red. A. Houtepen, et al. ('s-Gravenhage: Meinema, 1989), 14. 
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geschiedenis raakt.
10
 Bij Noordmans, Van Ruler, Berkhof, Schoonenberg en minder 

expliciet bij Schillebeeckx, krijgt de Geest als de herschepper en de levensadem van God 

een meer geprononceerde plaats in hun theologiseren om de werking van God in mens en 

wereld en de geschiedenis te duiden, op weg naar de voltooiing. M. Brinkman verbindt de 

werking van de Geest met de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid op deze wijze dat 

de Geest de mens moed en levensvertrouwen schenkt om in vrijheid en liefde te leven.
11
 De 

menselijke vrijheid wordt dan de ‘passie voor het mogelijk goede als gave van God’, om 

met Houtepen te spreken.
12
 

In de bezinning op de relatie tussen God en mens in de geschiedenis willen al deze 

theologen uitgaan van Jezus van Nazareth, in wie de volheid van Gods Geest aanwezig 

was. Christologisch bezien kan men vanuit deze optiek niet meer om Schoonenbergs 

uiteindelijke christologisch ontwerp heen, waarin hij een Logos- en Geest-christologie 

tracht te verenigen. In Jezus’ levensverhaal lichten tenminste zijn doop en roeping op, zijn 

onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van elke mens in nood voor wie zijn aanwezigheid 

bevrijdend was, zijn executie door de religieuze en politieke machthebbers van die tijd en 

het getuigenis dat deze Jezus niet dood is maar leeft, omdat de God die hij Abba noemt zijn 

levensweg legitimeerde als de weg, de waarheid en het leven.  

Juist ook in de christologie blijkt telkens weer hoe gemakkelijk God en mens in een 

verhouding van concurrentie worden geplaatst. Binnen een ‘katholieke’ theologie dient men 

dan ook altijd het inzicht van A. Schweitzer voor ogen te houden, hetwelk naar G. van 

Oyen als volgt kan worden verwoord: ‘Wie over Jezus spreekt, zegt veel over zichzelf’.
13
 

Van Oyen noemt de pluriformiteit een niet meer te loochenen gegeven binnen de 

bijbelwetenschappen. Reeds de evangeliën zelf vormen elk op eigen wijze, een 

reconstructie van Jezus’ levensgeschiedenis. ‘Dat komt omdat de manier waarop betekenis 

aan Jezus’ mens-zijn wordt gegeven in niets verschilt van de manier zoals dat gaat bij 

andere mensen: zoals elke mens is ook hij overgeleverd aan de meningen en beeldvorming 

van anderen.’
14
 Daarbij dient echter benadrukt te worden wat met name Schoonenberg en 

Schillebeeckx zeer expliciet hebben betoogd, dat de historische persoon van Jezus tevens de 

Christus van het geloof is. Het christologisch dilemma en daarmee het dualisme van God en 

de geschiedenis is voor deze theologen een vals dilemma. Van Oyen zegt op 

bijbelwetenschappelijke gronden iets vergelijkbaars:  

 

                                                 
10
 Zij staan in dit pleidooi niet alleen. Cf.: ‘Zo treft men bij tal van theologen (Barth, Rahner, Jüngel, 

Schoonenberg, Schillebeeckx, Houtepen, Moltmann en Pannenberg) de soms al of niet expliciet aan Hegel 

ontleende, maar in wezen op de vroege kerk teruggaande gedachte aan, dat de menselijke 

zelfverwerkelijking gerelateerd dient te worden aan de zelfverwerkelijking – in dit geval vaak 

zelfopenbaring genoemd – van God. God en mens worden dan dus niet als concurrenten gezien, maar min 

of meer als wederzijds implicaties en maken in het openbaringsproces beiden een ontwikkeling door.’ (M.E. 

Brinkman, Het drama van de menselijke vrijheid - De ambivalente rol van het christelijke vrijheidsbegrip in 

de westerse cultuur (Zoetermeer: Meinema, 2000), 281.) 
11
 Cf.: ‘Het krachtenveld waarin we ons in deze verwevenheid van vrijheid en liefde begeven is het 

krachtenveld van de levensmoed, van de moed tot daadkrachtige relaties. In wezen gaat het dan om 

dezelfde levenskracht die in jodendom en christendom Geest Gods wordt genoemd. Dat is de levensadem 

die de mens (Gen. 2,7) ingeblazen krijgt en die volgens de geloofsbelijdenis van Nicea “leven geeft”.’ 

(Ibid., 294). 
12
 A. Houtepen, Uit aarde, naar Gods beeld. Theologische antropologie (Zoetermeer: Meinema, 2006), 

270. 
13
 Cf.: G. van Oyen, 'Wie over Jezus schrijft, zegt veel over zichzelf,' Volzin jaargang 7, vol. 10 (2008). 

14
 Ibid., 31. 
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‘Het is met andere woorden niet goed mogelijk om eenzijdig te kiezen voor een christologie 

die hetzij het levensverhaal van Jezus hetzij zijn dood en opstanding zouden uitsluiten. Zijn 

leven en opstanding staan in een creatieve spanning tot elkaar en zullen dat altijd blijven. 

Die spanning is de dynamiek van de christologische verwoording zelf, vroeger en nu.’15 

 

De christologische ontwerpen van de vorige twee eeuwen hebben uitgewezen dat niet 

alleen Jezus Christus zonder tweeheid is, maar ook elke christologie vrij moet zijn van 

valse dilemma’s en dichotomieën. Vanuit deze optiek krijgt ook het dogma van Chalcedon 

juist vanwege zijn negatieve bepalingen een hernieuwde functie als spreekregel binnen de 

christologie om eenzijdigheden tegen te gaan en het mysterie van de persoon van Jezus te 

bewaren. Juist ook omdat de bronervaring van het Christusgebeuren in de eigen context om 

interpretatie en getuigenis vraagt, is een dergelijke spreekregel van groot belang. Niet om 

elkaar wederzijds te verketteren, maar wel om gezamenlijk als lees- en leefgemeenschap 

getuigen te zijn van Jezus de levende in verbondenheid met het geheel der traditie. Want 

juist omdat de historische Jezus nooit geheel objectiveerbaar kan worden gemaakt, zegt 

Van Oyen terecht dat niemands persoonlijke beeld van Jezus een exclusiviteitsclaim kan 

dragen. Een ieder dient het verhaal van Jezus binnen zijn eigen context als een geschiedenis 

binnen de geschiedenis, om met Noordmans te spreken, dialogisch te verantwoorden in 

relatie tot het nieuwtestamentisch getuigenis aangaande Jezus, de tradities en anderen 

binnen de actuele situatie. Alleen vanuit deze dialoog in meervoudige zin, kan Jezus de 

brenger zijn van universeel heil en worden mensen die volgens deze ‘definitie’ van God 

leven, kinderen van God. 

Wat dit heil concreet betekent voor elke mens in elke tijd, vraagt om concrete uitwerking en 

is nooit vooraf te zeggen, behalve in deze zin dat Jezus Christus leefde voor het aangezicht 

van God en zijn bestemming vond door ‘er te zijn’ voor God en zijn medemens. Volgens 

Houtepen vindt de vraag naar de roeping en de bestemming van de mens ten diepste zijn 

antwoord in dit besef van er mogen zijn. Dit is het antwoord dat vele theologen in de 20
e
 

eeuw hebben geformuleerd, zoals Van Ruler, Schoonenberg en Schillebeeckx, maar minder 

expliciet ook Noordmans en Kreling. Van de Beeks nadruk op het feit dat God in Jezus 

Christus het hele bestaan draagt en de mensheid gedragen heeft, lijkt eveneens een 

uitdrukking van dit grondbesef te zijn.  

Een ‘katholieke’ theologie dient terug te gaan op deze bronervaring van het leven als 

gegeven, als gave. Vanuit deze ervaring weet de mens zichzelf aanvaard en kan hij het 

eigen leven en dat van anderen aanvaarden en beamen. Een ‘katholieke’ theologie hoeft dus 

niet aanvaardbaar voor allen te zijn in de zin dat een dergelijke theologie de grootste 

gemene deler tracht te vertolken; dat zou immers een nietszeggende theologie zijn. Een 

‘katholieke’ theologie is algemeen aanvaardbaar, omdat zij uitgaat van dezelfde bron: de 

algemene aanvaardbaarheid van het leven als zodanig en het persoonlijke leven van elke 

mens als zijnde gegeven door de levende God. Daartoe is het noodzakelijk dat de gehele 

kerkelijke traditie wordt verdisconteerd. De leuze ‘terug naar de bron’ kan nooit een 

eclectisch beroep op de Vroege Kerk ter legitimatie van de eigen positie rechtvaardigen. 

Zoals de Bijbelwetenschappen de pluriformiteit van het Schriftgetuigenis inzichtelijk 

hebben gemaakt, waardoor het niet langer mogelijk is om lukraak het eigen betoog met 

schriftteksten te onderbouwen, vraagt de patristiek om hernieuwd onderzoek op grond 

waarvan de geloofstraditie opnieuw in haar pluriformiteit wordt doordacht en 

geactualiseerd. De verhouding tussen Schrift, Traditie en tradities, om met det vierde 

wereldconferentie van Faith and Order te Montréal (1963) te spreken, dient telkens 

                                                 
15
 Ibid., 32. 
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opnieuw benadrukt te worden, waarbij Schrift, Traditie en tradities elkaar wederkerig 

hebben te interpreteren.
16
 Vanuit dit perspectief kan binnen de oecumenische en 

interreligieuze dialoog, alsmede in het getuigenis aan de wereld, gestalte worden gegeven 

aan het geloof dat Jezus Christus gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is (Hebreeën 

13,8).Bij wijze van richtinggevende conclusie van dit onderzoek naar de verhouding van 

God en mens in de geschiedenis, culminerend in de persoon van Jezus Christus die in de 

traditie beleden wordt als zijnde waarlijk God en waarlijk mens tot op de dag van vandaag, 

mag het volgende citaat gelden van Houtepen als uitdrukking van geloof zonder motief: 

 
‘Nog vóór alle begrip van de wil of het verlangen, het streven en handelen van de mens, nog 

vóór alle gedachten aan schuld en verantwoordelijkheid, zonde en oordeel Gods, is er in de 

ervaring van het bewustzijn en het geweten zelf een ervaring van gratuïteit, die de meest 

fundamentele component lijkt te zijn van het christelijke charis- of genadebegrip, nog 

voordat het in juridische en economische termen van talenten en verdiensten, schuld of 

tekort is vertaald. … Vooral de ervaring van de liefde als datgene  wat niet in vaste patronen 

valt vast te leggen, waarin de andersheid van de ander niet als bedreiging of als gevaar, 

maar als een oneindige bron van verrassingen wordt beleefd, is het domein van onze 

transcendentie-ervaringen. God voegt daaraan niets toe, maar komt erin mee, aanwezig-

afwezig zoals de gever in de gave en in het door deze gave begiftigd zijn van de mens als 

adonné: gunsteling, geliefde van God, voorwerp van Gods eudokia of welbehagen. Het is de 

ervaring te mogen delen in de liefde van God die Jezus stempelde en zalfde tot Gods bode: 

deze is de welbeminde, deze is mijn oogappel, deze spreekt mijn taal, deze is de mens naar 

mijn hart, de herboren nieuwe mens. En deze mens realiseert zichzelf in vrijheid, niet door 

zelfbeschikking maar door prijsgave, door een leven als begiftigde, adonné, die er zijn enige 

eer in stelt de gegeven gaven uit te delen aan anderen. Daarom telt niet zijn politieke succes, 

zijn aanstekelijke moraal, tellen niet zijn overtuigende inzichten en argumenten. Dat alles 

neemt hij net als alle mensen mee in zijn graf. Wat telt is zijn gezindheid, zijn levensgang, 

zijn toegroei naar de wil en het beleid van God, die hem binnenbrengen in het leven zelf van 

God krachtens Gods levendmakende Geest, die hem en ons doen opvaren ten hemel, weg 

uit het dodenrijk, bevrijd uit de allergrootste begrenzing van onze vrijheid, de rigor 

mortis.’17 

 

 

 

 

                                                 
16
 Parallel aan de conferentie van Montréal werd er tijdens het Tweede Vaticaans Concilie op vergelijkbare 

wijze gesproken over de verhouding tussen Schrift en traditie. Houtepen spreekt in reactie op deze 

ontwikkelingen van een hermeneutische blikverruiming: ‘Vaticanum II en de conferentie van Montreal 

brachten het Faith and Order-werk in een nieuwe positie. Als alle kerkelijke tradities (traditions) beschouwd 

moeten worden als instrumenten van de ene, door de Geest bewerkte Tradition (the paradosis of the 

Gospel), zonder dat één van hen zich daarmee zonder meer zou kunnen identificeren, dan komt ook de 

vraag naar een gemeenschappelijk getuigenis en naar een mogelijke gezamenlijke dienst aan de wereld in 

het vizier. De binnenkerkelijke convergenties komen in het perspectief te staan van de dienst aan de eenheid 

van de mensheid.’ (B. Hoedemaker, A. Houtepen en T. Witvliet, Oecumene als leerproces. Inleiding in de 

oecumenica, 3 ed. (Zoetermeer: Meinema, 2005), 217-218.) 
17
 Houtepen, Uit aarde, naar Gods beeld, 272-273. 



 



 

11. God and history: a Christological dilemma -   

The reconfiguration of the image of God and Jesus Christ by 
seven twentieth century Dutch theologians (Summary) 

  
This dissertation will make a contribution to the research on the history of theological ideas 

in the Netherlands in the twentieth century. The works of seven important Dutch 

theologians have been examined from the perspective of the reconfiguration of the classical 

Christological dogmas. It concerns the oeuvre of the Protestants O. Noordmans, A.A. van 

Ruler, H. Berkhof, A. van de Beek and of the Roman Catholic theologians G.P. Kreling, P. 

Schoonenberg and E. Schillebeeckx.  

11.1 Chapters 1 and 2: Introduction and historical background 

The introduction (1.0) specifies the field of research, describes the state of scholarship with 

regard to the history of theology in the twentieth century in the Netherlands and explains 

the method and the structure of the study. Chapter two elaborates on the problem of the role 

of God in human history as a Christological dilemma. 

§2.1 sketches the controversy between a ‘Logos-sarx-christology’ and a ‘Logos-antropos-

christology’ within the Early Church. The Council of Chalcedon (451) finally defines the 

person of Jesus Christ as ‘Vere Deus et vere homo’. In the seventh century however, the 

relation between the divine and human nature of Jesus Christ is interpreted in such a way 

that the human nature does not have a hypostasis in itself. From the perspective of the 

doctrine of the anhypostasia, it seems difficult to safeguard Jesus’ true and full humanity.  

Since the Enlightenment these teachings have been challenged. The three pillars of church 

authority – the authority of Scripture, creeds and ecclesiastical magisterium, based on 

apostolic succession – began to stagger. 

§2.2 outlines the first quest of the historical Jesus in the nineteenth century. An antithesis 

arose between the ‘historical Jesus of biblical scholarship’ and the ‘Christ of Christian 

faith’.  

The Dutch Reformed Church did not know how to deal with the huge scientific and cultural 

developments of the century and became internally divided on the question of the substance 

of Christian faith. Likewise, the Roman Catholic Church, after its regained institutional 

autonomy in the Netherlands halfway this century, started a fight against modernity (§2.3).  

After the First World War the Dutch and European view of life changed dramatically. 

Many feared the end of Western civilisation. The Second World War even deepened the 

consciousness of the ambiguity of history. However, a sense of responsibility to rebuild 

Western society awoke a new hope for a better future (§2.4). 

Against this background the chapters 3-9 draw the theological portraits of the seven 

theologians mentioned above. They all make a reconstruction of Christian tradition and 

they try to express the original message and meaning of Jesus Christ for their own time.  

11.2 Chapter 3: O. Noordmans - A treasure in earthen vessels 

Noordmans (1871-1956) developed a staurocentric theology of the crisis. He was deeply 

inspired by Augustine and his concept of history. Noordmans’ theology is also closely 

related to the dialectical theology of Karl Barth. His theological concept of creation and 

history is at odds with the optimistic nineteenth-century belief in progress, in divine 
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providence and in human reason and morality. Biblically speaking, however, history is a 

history of the fall and human sinfulness. History, thus, is not an organic, harmonious 

process, but the succession of divine judgments, culminating in the crucifixion of Jesus 

Christ. From the cross God starts the re-creation of humanity. According to Noordmans, re-

creation is the opposite of restoration. The judgement of the cross means the death of all 

creatures. Re-creation means resurrection, which is the work of the Holy Spirit and by no 

means the merit of man. Modern man imagines that he is capable to create a new and better 

world on his own. But for Noordmans, this ‘better world’ is no more than ‘the tower of 

Babylon’. He, who understands the deeper meaning of the crisis of the two World Wars, 

would know that the Western world can not continue its way of life. Western society should 

listen carefully to its founding father, Augustine, who made a distinction between the 

civitas terrena and the civitas Dei. One should not be concerned about earthly matters, but 

live directed towards eternity. Like Augustine one has to become humble and subject 

oneself to divine authority. De crisis of modern times is so deep, because it is a spiritual 

one. The church and her preaching share in this crisis, because she lost her critical stance on 

modern way of life. 

In Noordmans view, the core of this crisis is a Christological one. The quest of the 

historical Jesus will never arrive at understanding the real essence of Jesus’ life and work. 

And liberal perspectives on Jesus reduce him to a moral example or a teacher of wisdom. 

The history of Jesus’ life can be summarized by the words humiliation and elevation of 

cross and resurrection. According to Noordmans, Jesus’ biography is the main history 

within world history and his cross and resurrection are paradigms the pattern of life, which 

means: eternal life, whereas a life without God ends with death. The Holy Spirit creates the 

eschatological future and his gift to humankind is faith. Only by faith we can know Jesus 

Christ, not by reason and scientific research. For Noordmans the Spirit is the interpreter of 

Jesus Christ. For this reason he is not so much interested in dogmas. The value of the 

Christological dogma of Chalcedon is, that its safeguards the mystery of the person of 

Jesus. As long as the church waits for Jesus’ second coming, she has to live not by vision, 

but by faith. The unity and the catholicity of the church as such is also eschatologically 

guaranteed, but this means that no earthly church can claim to be the one and only true 

church. Reformation is always needed and until the end of the days the Word of the triune 

God has to be proclaimed. 

11.3 Chapter 4: A.A. van Ruler – Playing like children before God’s 
face  

Van Ruler (1908-1970) constructed a theocratic theology of the kingdom of God. After the 

Second World War he insisted that Europe could only overcome fascism and other kinds of 

paganism if the Western Christian tradition would be safeguarded. In the post-War time of 

reconstruction and rebuilding, he proclaimed that the meaning of life exists in rejoicing in 

the Lord and his creation. Contrary to Barth he states that natural theology is necessary for 

the teaching of the church. God has not promised another world or just a heavenly 

kingdom. He will save this particular world. He created humankind in order that they would 

say ‘amen’ to his creation. By then people can play like children coram Deo. God makes 

himself a home in this world. He did so in Israel and in Europe as well. However, God can 

move away to another continent. And, says Van Ruler, this will be likely going to happen 

now, while Western people almost make it impossible for God to dwell among them. 

Van Ruler defines history as the syntax of guilt and atonement. History is not created by 

human endeavour, but by divine acts. God declares us guilty and only God can make 
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atonement for our sins. From this viewpoint the crucifixion of Jesus Christ is the hinge of 

history. The incarnation was necessary for the salvation of humankind. Characteristic for 

Van Ruler’s Christology is his view that the coming of Jesus is just an intermezzo in 

salvation history. Jesus is the Messiah, the mediator between God and sinful people. 

However, in the eschaton this mediation will no longer be necessary, so Christ the Son will 

resign by then from his office of Messiah. The acts of the Holy Spirit are also of a 

temporary character, but they are more encompassing than the acts of the Messiah. Van 

Ruler thinks it is very important to clearly distinct the acts of the Father, the Son and the 

Spirit. History is written by the Spirit and the inhabitation Dei in the world is also his work.  

Van Ruler confirms the doctrine of the anhypostasia. To him, Jesus is not an ideal human 

being and Christian faith is not an ideology of human fulfilment. Famous is his utterance 

that never a ‘mister Jesus’ existed. Jesus is ‘the Son of God in human flesh’. Although Van 

Ruler seems to neglect somehow the true and full humanity of Jesus, his aim is to stress the 

value of humanity as such. God will not replace this world by a new one. And the renewal 

of a human being really means that God will save this particular creature. In this way Van 

Ruler emphasizes God’s faithfulness and the continuity of his deeds, more than the 

discontinuity. The Thora, the Messiah, the Spirit and the church are God’s main 

instruments in salvation history. Finally human being will stand before God without 

mediation.  

Although Van Ruler considers the church tradition to be very important and stresses that 

people today believe ‘upon the authority of the apostles’, his writings do not show a real 

interest in church history. His main attention concerns the works of Calvin, some authors of 

the so called Further Reformation and the medieval Flemish mystic John of Ruysbroeck.  

11.4 Chapter 5: H. Berkhof – The covenant of God with humankind 

Berkhof (1914-1995) himself states that the central issues in his works are the question of 

the ultimate Truth and the unity of the church. Although he used to be a church historian, in 

his opinion these questions could at best be dealt within a systematic discourse. For that 

reason his later works are of more dogmatic in nature. However, in many publications a 

great knowledge of patristic literature can be noticed. During his life a shift can be 

recognized from more ‘orthodox’ church fathers like Athanasius to more ‘heretical’ 

thinkers like Marcellus of Ancyra and even Arius. Berkhof mentioned Irenaeus very often 

as a starting point for a theology of salvation history, which he thinks is the most plausible 

and biblical type of theology.   

According to Berkhof, history is the space in which humankind has to realize its mission  to 

be stewards of nature. History cannot exist without a certain goal or purpose. As long as 

man does not set himself free from the powers of nature, he will not have a real perspective. 

The moment Abram was aware of his vocation by God and went on his journey to an 

unknown country, one may speak for the first time of history. History is the process of 

cumulative deeds of man, who is acting in a responsible way according to the ultimate 

Truth of life. God as the creator has called humankind into life. And we have to respond to 

his calling. In the encounter of God and human beings on their way to Gods purpose of life, 

history is written. The history of Israel is a history full of failure and unfaithfulness. In the 

Christ event of cross and resurrection, history is making a new move. The resurrection is 

the turning point of history, in which the future is ensured. History is the struggle between 

the tragedy of the cross and the power of the resurrection, between suffering and hope. 

Christ is in this sense the norm of history. He is the meaning of history. Everything what is 
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done by man on earth that is in accordance with the path Christ has chosen, will have 

eternal value.  

Berkhof’s concept of history transforms the classical doctrine of God in a radical way. To 

Berkhof, it is impossible to reduce God to a merely transcendent being. God is not a ‘God 

up there’. He is a historical God, who makes history with humankind in Israel, in Christ and 

through the Spirit. Berkhof argues that God is Spirit; He is a God in motion. Attributes like 

God’s omnipotence create a static image of God, although the Bible teaches that God is the 

God of history and will not forsake the works of his own hands. Because of his faithfulness, 

God has to be flexible in different situations and times in history. He is not immutable or 

unmoved, nor can we believe in his impassibility. His faithfulness and loyalty stand in 

contrast with the unfaithfulness of humankind. In Jesus, as a new creation of God, a new 

covenant is made. God’s history with people goes on and the future is ensured in the 

resurrection of Christ.  

In his Christology, Berkhof emphasizes the fact that Jesus was a Jew who stood in the 

tradition of Israel. This historical continuity is very important. Jesus’ crucifixion and 

resurrection are not comprehensible without a clear view on the life and the ministry of 

Jesus. His obedience to his Father’s will is the key to understand the resurrection and its 

decisive eschatological implications. This act of God is the legitimation of Jesus’ earthly 

life. In this way, Jesus becomes the meaning of history.  

Speaking about Christ today, one cannot use the vocabulary of the Nicene-

Constantinopolitan creed anymore. Likewise, the doctrine of the anhypostasia cannot help 

us to declare what has happened in the Christ event, according to Berkhof. Jesus was a new 

creation of the Holy Spirit. He is the second Adam and the Firstborn of the new Covenant. 

The Holy Spirit is also the one, who continues the work of Christ. He is the initiator of a 

new worldwide movement that finally will renew the whole creation. The ultimate goal will 

be the glorification of all humankind and the whole world. Mission and the foundation of 

the church are the first signs of the resurrection of the world. 

According to Berkhof the doctrine of the Trinity is also too static and too speculative. He 

refuses to distinguish between an immanent or essential Trinity and an economic Trinity. 

There is an immediate correlation between God’s self-disclosure in history and God’s 

eternal being.  

Inspired by the Holy Spirit, there are people who testify to the resurrection of their Lord in 

word and deed. The Spirit prolongs the work that God has begun in creation, in Israel and 

in Christ. Mission and the foundation of the church are signs of God in history. To Berkhof 

church unity is of great importance, in order to be a true witness of the One God in this 

world. The church as community is the representation of the covenant between God and his 

people. Atheism and secularisation are two phenomena, which influenced Berkhof deeply. 

Precisely, these phenomena challenge our belief in the existence of God. Here, the way God 

operates in history is at stake. The final judgement will teach us what really has been in 

accordance with the ultimate Truth and what has not. Until then, one has to search for signs 

of Gods presence in this world.  

Understandably, Berkhof does not subscribe to the orthodox protestant vision that sinful 

humanity is fundamentally incapable of hearing the Word of God. His anthropology draws 

a portrait of the human person as an eccentric being, living in relation with God, the 

neighbour and nature. These relations are not totally destroyed by the Fall. He also speaks 

of the tragic element in nature and of the corruptive powers, which have captured the world. 

From this more universal perspective, Berkhof can say that the final glorification of all 

creation is more important to him than the traditional orthodox protestant emphases on 
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individual salvation and justification. One can only speak of salvation if all humankind and 

the whole world will take part in this salvation.  

Berkhof insists that real humanity in the biblical sense has to be understood from the life 

and work of Jesus Christ. He characterizes Jesus’ life as eccentric: he lives in close 

relationship to his Father, humankind and nature. His way was the way of the Cross. His 

resurrection is the invitation to all people to live an eccentric life as well. Such a life will 

result in resurrection. In Christ one meets the God who will make a Covenant with 

humankind. God wants the encounter with humanity and wants them to live a responsible 

life in an intense relationship with him and the entire creation. Berkhof does no longer 

speak of a limited atonement or particular redemption, nor does he agree with the doctrine 

of predestination. From a human perspective, we should rather talk about persistence or 

perseverance. A central quotation from Scripture to understand Berkhof’s anthropology is 1 

John 3:2: ‘Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been 

made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him 

as he is.’  

From an eschatological perspective, Berkhof also stresses the unity and catholicity of the 

church. The church stands in an open relationship to the world. It is very important to listen 

and communicate with non-Christians on a basis of equality and respect. The Spirit does 

also inspire people outside the church. The testimony of the resurrection is elementary for 

Christians in this dialogue, but this testimony is not exclusively revealed to the Church. 

Scripture and Tradition will teach what is trustworthy and true, what is in accordance with 

the ultimate Truth. Christians can learn a lot from modern, secular man. And we cannot talk 

about revelation anymore, without considering the possibility that in some way, God has 

revealed himself to other religions as well. 

In the eschaton Christ will reveal the ultimate Truth in his final judgement. Berkhof thinks 

there will be a kind of continuity between this world and the world to come. The 

dimensions of time and space are characteristic for human life, so eternity means the 

glorification of time and creation as such. In this sense, in eternity there will be history too. 

History, however, will be a playground and not a battlefield anymore. God and man will 

live with each other in perfect harmony, freedom and love. Berkhof can hardly believe that 

there will be eternal condemnation. According to Berkhof, it is likely that in the end God’s 

eternal ‘yes’ to his creation will overcome every human ‘no’. 

11.5 Chapter 6: A. van de Beek – The history of the suffering Lord 

Van de Beek (*1946) can be seen as a pupil of Berkhof. However, as from 1994, he openly 

criticizes Berkhof’s theology and in fact nearly all Western theology since the 

Enlightenment. He poses a clear distinction between ‘Alexandrian’ and ‘Antiochene’ 

theology. The first type of theology is mainly represented by Athanasius and Cyril of 

Alexandria: it stresses the unity of the person of Jesus Christ. Their Christology is 

characterized as a Logos-Sarx-Christology. Antiochene theology is more analytical and 

historical, less allegorical, so Van de Beek. Antiochene Christology follows the Logos-

Anthropos-model. Theologians like Theodor of Mopsuestia and Nestorius underline Jesus 

Christ’s humanity, which made it harder for them to safeguard the unity of Christ’s person. 

Van de Beek insists that the Council of Nicea (325) is normative, more than the Council of 

Chalcedon (451), which caused the rupture with the Monophysites. 

According to Van de Beek Dutch theology after World War Two must be typified as a 

modern variant of Antiochene theology. He himself wants to prolong the Alexandrian way 

of thinking, especially with regard to Christology. His preference for ‘orthodox’ patristic 
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thought goes even further. He makes an example of second-century apologist, because they 

exposed Hellenistic culture as incompatible with Christianity. Although Van de Beek 

incorporates many elements of a theology of salvation history, he rejects the concept of 

salvation history as such. It is a concept of progression and prosperity which easily leads to 

abuse of power and a too easy assimilation with modern thinking. Christianity has become 

a minority in Europe and Christians have to admit that they do not belong to its prevailing 

atheistic culture. By no means modern Western theology can appeal to the patristic era 

when it comes to its focus on the ‘Kingdom of God’ is concerned. For the Early Church, the 

idea of the Kingdom of God meant a total submission to the will of God and in no way a 

call to transform the world into a new society. The Church fathers just longed for God’s 

heavenly Kingdom to come. Christians are foreigners in this world and their salvation 

depends totally on Jesus Christ’s crucifixion and resurrection. They must believe without 

any ulterior motive. 

Van de Beek states that Christology is the heart of theology and he wants to develop a new 

theologia crucis. The church is the communion around there suffering and crucified Lord. 

In Van de Beek’s view his theologia crucis also continues the classic undercurrent of the 

Reformation, especially represented by Luther. He concludes that mainline Protestantism is 

only superficially Reformed. A theology of the cross reminds Christians of their calling: to 

be foreigners on earth, obeying a foreign God. Because everything is accomplished in 

Christ, a Christian does not strive for anything in this world. The history of the Son of God 

is not a salvation history, but a history of suffering and death. With the Christ event, history 

came to its end. Jesus has revealed the secret of history as a history of suffering and 

struggle and of dying from this world. One of Van de Beek’s most favourite patristic 

quotations is the saying of Irenaeus that every day we should have in mind our death.  

In this concept of history, any kind of progress is impossible. Jesus Christ reigns over 

history as the slaughtered Lamb. Van de Beek concludes, quite pessimistically, that today 

life is perverted and tomorrow it would not be any better. People live in the crisis of God’s 

extended judgment. No one can bear this judgment, except God himself. And although 

human beings cannot find any excuse for their failure, Van de Beek argues that God is 

asking too much. Nobody can comply with Gods standards. God’s faithfulness consists in 

the fact that God finally takes responsibility for the sinfulness of humankind. The sacrifice 

of his Son means the self condemnation of God. For this reason the Christological doctrines 

of the incarnation and the anhypostasia are elementary for Van de Beek’s theology, as well 

as the Nicene notion of homoousios. This notion affirms that God the Son and God the 

Father are of the same essence or substance. Explicitly, Van de Beek confesses God as the 

Almighty One, whereas modern theology renounced the idea of God’s omnipotence. 

Scientific developments as well as historical drama’s like the Second World War seem to 

make it impossible to believe in an almighty God. Paradoxically, Van de Beek insists that 

the Holocaust is the best prove of the existence of God. Sub contrario God is present amidst 

the suffering of his beloved ones. The Holocaust proclaims not the death of God, but it 

means on the contrary the end of modern Western society.  

 

11.6 Chapter 7: G.P. Kreling – The divine mystery of the Incarnation 

Characteristic for the theology of Kreling O.P. (1888-1973) is his emphasis on the divine 

mystery. His works form somehow the transition of neo-Thomistic theology to the so called 

‘positive theology’. In the eyes of a new generation of twentieth-century theologians Neo-

Thomistic or speculative theology had became a theology of reference books or a theology 
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of conclusions more and more. Positive theology seek to derives the dogmas of the church 

from the sources of faith, Scripture and Tradition. Especially the Nouvelle Théologie had 

much influence on the renewal of Roman Catholic theology. Although Kreling was 

sympathetic towards positive theology, in his opinion speculative theology would never be 

outdated. Theology is not so much a matter of knowledge or learning about historical facts. 

The motto fides quaerens intellectum aims at the visio beatifica, the understanding of the 

divine. Historical research is very important, but cannot reveal the divine mystery. The 

subject of speculative theology is just God and not the history of doctrine. Thomistic 

theology, therefore, is never dependent on trends but always up to date. Speculative 

theology is not guilty of rationalism, but propagates intellectualism, Kreling declares. Not 

human reason, but the Holy Spirit reveals the Truth.  

In accordance with Thomas Aquinas, Kreling wants to maintain the sovereignty of God. 

God is the ultimate Being, the First Cause of everything and the infinite Self. In 1930 

Kreling wrote an article with the title: ‘God exists and all human beings have to serve Him’. 

We have only access to the supernatural in an indirect way. With great distinction Thomas 

has explored the way of the intellect to get knowledge of God. This has nothing to do with 

rationalism and still less this intellectualism stands in contrast with faith. Kreling defines 

faith as an assensus intellectus. The objective basis of faith is grounded in the objectivity of 

the immutable God Himself. God has revealed the ultimate Truth once and for all in the 

Holy Scripture and in the Tradition of the Church. The Church has to keep this divinum 

depositum and must safeguard it from corruption and heresies. According to Kreling history 

cannot be a theological category. History has to do with changes, with uncertainty, with the 

natural and not with the supernatural. The object of theology is God Himself. For this 

reason the tendencies of modern thinking to emphasize the subjective feeling of man and 

the historical development of doctrines contains certain risks. The task of the Church is to 

unfold the Truth to bring salvation to the world. Jesus Christ himself has founded the 

Church and installed the teaching authority of the Church, which therefore is infallible. To 

Kreling the Church of Rome is the faithful and unchanging custodian of the faith of all ages 

and stands firm in the battle against Modernism.  

Although Kreling always showed certain openness to other perspectives, he remained loyal 

to the principles of the neo-scholastic theology during all of his life. According to him 

human being is an animal metaphysicum and as such we humans will always long for the 

ultimate knowledge of God. Not in a subjective way, for God is the ground of al being and 

the only meaning and goal of our life. For this reason he never could follow the 

anthropological turn of modern thinking. He was convinced that speculative theology was 

the most suitable way to speak of God and humanity. He thought it was rather haughty that 

so many of his younger colleagues renounced the Thomistic insights and questioned the 

tradition with an appeal to historical and hermeneutical methods. Among neo-Thomistic 

scholars however, Kreling himself can be regarded as a ‘positive theologian’ in this sense 

that he did not rely on the classical commentaries on Thomas. He started to interpret 

Thomas from his own writings and therefore he went beyond fixed positions of standard 

Thomas-interpretations. Although Kreling’s works give no account of any extensive 

patristic study, Kreling gained through his Thomas-reading a certain knowledge of patristic 

literature, especially of Augustine. Another consequence of his Thomas-study was the fact 

that Kreling came to a different discourse about the Tridentine dogmatic decisions than the 

usual Roman Catholic apologetic and anti-Protestant interpretations. From this perspective 

Kreling could participate in a kind of ecumenical dialogue with Protestant scholars. 
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For Kreling, the goal of Church unity was of great importance. According to him the 

Eucharist is the core of any ecclesiology, and therefore Christology must be at its centre. 

The Eucharist puts Christ present and the Church represents Christ’s Mystical Body. 

Kreling argues that Catholic faith is only founded on the single doctrine of the Incarnation. 

The hypostatic union of the divine and human nature in the person of Jesus Christ expresses 

par excellence the divine mystery. For this reason theology has to be a Sermo de Deo. The 

life of a Dominican like him, had to be devoted to the aim contemplata aliis tradere, and 

this implies the devotion to eternal Truth. 

11.7 Chapter 8: P. Schoonenberg – Fides quaerens intellectum Christi 

Schoonenberg S.J. (1911-1999) was seriously influenced by Karl Rahner and by several 

insights of the Nouvelle Théologie. His own theological method shows lots of similarities 

with for example the ideas of Jean Daniélou. He describes this method as following the way 

back into tradition to explore why certain choices were made in the doctrinal history of the 

Church and which other possible options were neglected or refused.  

According to Schoonenberg, theology is not the unfolding of objective Truth, but the 

interpretation and explanation of the Church’s doctrines to contemporary and modern 

people. This is an ongoing process and rather a search for truth than the gathering of more 

knowledge. Schoonenberg speaks of ‘thinking towards God’. History becomes here a 

theological category and from this perspective Schoonenberg wanted to redefine the so 

called conclusion-theology of neo-scholasticism. He strongly emphasized the importance of 

Scripture. However, even Scripture is not as monolithic as formerly was taught. Exegesis 

becomes an important instrument to correct many doctrines and to explore new ways to 

define the relationship between God and human beings. Schoonenberg showed also great 

interest in the in de writings of the Church Fathers.  

Influenced by Teilhard the Chardin. he also incorporated the idea of evolution in 

theological discourse. All this has an enormous impact on the way he speaks about God and 

man. The traditional scheme of the natural and the supernatural was broken through by his 

view that God is a God of history, who chooses to interact with human beings. 

Schoonenberg no longer spoke of God as immutuable, unmoved or without any emotion. In 

line with modern philosophical systems like existentialism and phenomenology, the starting 

point of his theological thinking was concrete human reality as such instead of speculations 

about the transcendent. That means that we cannot speak about Gods Being or Self, 

detached from his revelation in history.   

History is the place where God calls people and. In history, one can encounter him and take 

part in his covenant. Although Schoonenberg respected the mystery of God and his 

sovereignty in the same way as Kreling did, he did not describe the relation between God 

and man in a hierarchical sense. The central theme of his theology is that God and humans 

are by no means in competition. He stressed the freedom of and responsibility for human 

actions. History comes into existence through intentional actions of God and his creatures. 

If truly interaction between God and human beings takes place in the sense of act-reaction, 

we can speak of salvation history. Although God initiates the salvation history, one has to 

respond to Gods gift of salvation.  

One can understand that Schoonenberg’s position towards the tradition and teaching 

authority of the Church slightly differs from that of Kreling. It is good to know that 

Schoonenberg has met with several confrontations with this teaching authority of his 

church. His doctoral thesis is never published, because of the expected problems with the 

magisterium. Schoonenberg was also one of the supervisors and inspirations of the New 
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Dutch Catechism (1966) which raised lots of criticism, especially from the part of the 

Roman Curia. At a certain moment Schoonenberg was forbidden to publish on Christology. 

And even his last book had to be published later on by friends. Schoonenberg himself 

testifies in many publications, that he never intended to write things down that were in 

serious contrast with the official teachings of the Church. He just tried to realize a synthesis 

between the neo-scholastic concept of God and the biblical representations of God. He was 

convinced that on biblical grounds it was justified to sketch the relationship between God 

and human beings in various ways. As in every evolution, just a few possibilities find a 

certain realisation. Insight in the tradition of the Church by hermeneutical methods makes 

historical choices understandable, but makes it also very clear that there are arguments for 

other options. Schoonenberg did not want to undermine the authority of Scripture or 

Tradition. He just wanted to open up the hidden ways of the past to the present in order to 

enrich the Tradition and the faith of the present and future generations. For this reason he 

pleaded for mutual interaction between teaching authority and theology, instead of the 

restrictions laid upon theology by Rome to explore the tradition as a whole.  

According to Schoonenberg the genesis of the Chalcedonian Christological dogma shows 

an anti-Arianist narrowing of consciousness. Although in this Christological debate 

everyone wanted to fight heresies, all of them spoke from a narrowed perspective and so 

caused new heresies. The aim of studying the history of doctrine is to combine biased 

positions and reconcile them with the various testimonies found in the Gospel. Whereas 

Alexandrian Christology rightly emphasized the oneness of the person of Jesus Christ, it is 

was as appropriate that Antiochene Christology maintained that Jesus was truly a human 

being. Schoonenberg tried to achieve a synthesis between these two perspectives. Therefore 

it is necessary to rethink certain anti-Arianist doctrines like the pre-existence of the Son. 

Also the idea of the anhypostasia of Jesus’ human nature is an impossible interpretation of 

Chalcedon and pre-Chalcedonian tradition, because Jesus’ full humanity cannot be 

neglected or made infra-personal. Jesus’ historical life, his birth, baptism, calling, deeds, 

death and resurrection are key elements for every Christology and they suppose his full 

personal initiative, free will and responsibility which characterize human personality and 

personhood. Schoonenberg himself developed during his life the Christological position 

that both the Logos and the Spirit personalized themselves in the human being Jesus Christ. 

His Christology, by implication, meant also a revision of the Trinitarian doctrine. During 

history, the God of history becomes as Father, Son and Spirit more and more what he really 

is: A God of humans, God with us. This development within God signifies by no means 

that God becomes unpredictable. Through his acts in history and his Covenant with people 

God becomes more and more what he really is. Salvation history in this sense is the self-

expression of God and is therefore the expression of his faithfulness.  

11.8 Chapter 9: E. Schillebeeckx - God, the promoter of the Good 

Like Schoonenberg Schillebeeckx O.P. (*1914) has tried to achieve a synthesis of 

speculative and positive theology. Whereas Schoonenberg mainly accomplished an 

elaborated research on patristic literature, Schillebeeckx chose his starting point in 

Thomas’s works and in biblical exegesis with regard to Christology. Reality has to be seen 

sub ratione Deitatis. Schillebeeckx’s theology is based on the belief in God the Creator of 

existence and he defines history as the sacrament of the encounter with God. He is aware of 

the fact that God’s presence never will be self-evident, especially not for modern people 

living in a secularised world. Nevertheless one should be in search for the living God, 

Schillebeeckx insisted in his inaugural lecture of 1958. With regard to inner worldly life, 
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God indeed is a fruitless hypothesis. Human beings are created to realize their earthly life in 

freedom. Humans are historical creatures and thus have to deal with the contingency of 

reality. Everyone is responsible to promote the Good in life and to resist injustice.  

History occurs in a sequence of conflicts and is without a linear continuity. For this reason 

Church history is not an infallible tradition of orthodoxy. In a process of ongoing 

purification the indefectibilitas of the Church exists rather in orthopraxis than in orthodoxy. 

History and tradition are always open to the future. The truth of Scripture and Tradition 

cannot be found in the past, but it is always coming and has to be realized in the present. 

History includes a certain appeal to humanity to answer the gift of life. Existence, created 

by God, has a gratuitous character. Only if people believe in God without ulterior motive, 

the gratitude of life can be experienced. Although the existence of God cannot be proved, 

the negative experience of meaninglessness of life generates one’s hope and confidence that 

in the end life and world history would be meaningful indeed Schillebeeckx argues that the 

Christian message of the universal Good correlates with this experience of contrast. The 

universal human experience of hope for a better future somehow corresponds with trust in 

God and the Eschaton.  

This basic trust in spite of the ambivalence of history is in a decisive way expressed in the 

life story of Jesus Christ. Jesus is the personal revelation of God. Schillebeeckx tries to 

correct the false dichotomy between the historical Jesus and the Christ of faith. Using the 

historical-critical method of exegesis, Schillebeeckx states that within the life story of Jesus 

the story of God is told. By divine providence Jesus proclaims the message of Gods 

aversion and opposition to the history of human suffering. Jesus makes clear that the 

eschatological meaning of history is peace and happiness. He is the eschatological 

messenger of the Kingdom of God of peace, love, justice, salvation and grace. The unique 

and close relationship between God and Jesus is expressed in his so called ‘Abba-

experience’. Jesus’ radical devotion to the will of his Father has led to his condemnation by 

human courts of law. However, his path of life did not come to an end with his death, 

explained as a failure. God resurrected Jesus and in the sending of the Holy Spirit and the 

birth of the Christian communion Jesus’ revelation of God continues.  

Inextricably bound up with the life story of Jesus, are the life stories of Jesus’ disciples and 

the Christian communion as a whole. Schillebeeckx calls this ‘the fifth Gospel’. Jesus 

opened up a new path of life in human history, which can be followed by everybody. 

Thanks to the sending of the Spirit, all humanity is the elect people of God, Schillebeeckx 

argues. Because God accepted Jesus as a permanent representative on account of his 

solidarity with rejected persons, people can engage in the universal meaning of life by 

promoting peace and justice and love one’s neighbour as oneself. In accordance with J.B. 

Metz Schillebeeckx speaks of ‘the ecumenism of suffering humanity’. The real universality 

of Christian faith is based on God’s unconditional love for his whole creation. 

Schillebeeckx states with Thomas Aquinas that despair is the greatest possible sin, because 

despair means the negation of God’s faithfulness and of his universal love for his people. 

Despair knows no future. According to Dominican spirituality, Schillebeeckx pleads for a 

mutual connection between mysticism and ethics. Jesus has showed that the sake of 

humankind is the sake of God. Schillebeeckx thinks this thought is sublimely expressed by 

Irenaeus: ‘The glory of God is man fully alive, and the life of man is the vision of God (AH 

IV, 20, 7)’. 
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11.9 Conclusion – In search for a ‘Catholic’ theology 

Chapter 10 argues that in fact all seven theologians sought and some of them 

(Schillebeeckx, Van de Beek) still seek for the ‘catholicity’ of Christian faith. According to 

Noordmans and Van Ruler this meant mainly a continuation of the original Calvinistic 

tradition with its strong emphasis on the authority of Scripture and God’s sovereignty. The 

difference between the two is, is that Van Ruler’s concept of catholicity concentrates on 

theocracy and salvation of earthly reality, whereas Noordmans particularly stressed 

transcendental salvation. They both thought that reunion of different Protestant 

denominations was necessary. And they somehow were willing to reconsider Roman-

catholic theological points of view, formerly rejected by Protestantism..  

Berkhof was strongly involved in the World Council of Churches and although his theology 

was in many perspectives typically Western and Protestant, he tried to overcome numerous 

boundaries between churches and theological standing points. Especially, he sought to 

update classical theology and to make it relevant for modern Western society. He attempted 

to safeguard the uniqueness of Jesus Christ, but he renounced many claims of exclusiveness 

within Christian thought. There are a lot of resemblances between Berkhof’s and 

Schoonenberg’s theology, particularly with regard to the concepts of history and covenant, 

and Christological thinking. To them catholicity is grounded in God’s will of universal 

salvation. His grace is not merely concentrated upon individual human beings, but the Holy 

Spirit establishes the communion of God’s children. 

In Kreling’s view Roman-catholic theology pre-eminently stresses unity and catholicity. 

The teachings of Thomas Aquinas were most important for him. Catholicity is expressed by 

faith in God the creator who is faithful to his creation and by people’s quest for universal 

truth which only can be fulfilled in the vision of God, the Ultimate Truth. The same 

characteristics of Thomistic thought are found in Schillebeeckx’s theology. He, however, is 

less speculative and much more concerned with worldly life and secular thought. To him 

the catholicity of Christian faith has to be found in the experience of contrast, which means 

a transformation of the natural struggle for life of suffering people into the belief in God’s 

future. Catholicity is defined by God’s preferential option for the poor, as expressed in the 

life story of Jesus Christ. 

Contrary to the theologians considered above, Van de Beek’s concept of catholicity has not 

so much to do with the continuation or synthesizing of certain sources of Christian 

traditions. He renounces every claim of theological progression and his theological projectl 

is a backward movement to mainly the first two centuries of church history. Christian belief 

has nothing to achieve in this world and history has come to its end in the Christ event. 

Christian life must be concentrated on eternity.  

Finally, it can be stated, that all seven theologians have to admit that Western Europe 

becomes more and more a secularized continent and that it no longer seems possible to 

speak of ‘a universal truth’. Even the presence of God in history can be easily disputed. 

Nevertheless, all these theologians confess, each of them in his own way, that the person 

and life of Jesus in all their historical particularity have a decisive and universal meaning 

for the salvation of humankind. They became more and more aware that the Christological 

doctrines of the first four Ecumenical Councils have to be interpreted in a soteriological 

way. Only when the full and true humanity of Jesus is recognized, he may be confessed as 

the Christ of God, born from the Spirit of God, crucified and risen for doing the will of the 

Father and so bringing near the kingdom of God through justice, peace and joy in the Holy 

Spirit (Rom 14,17) as a promise and challenge “for our salvation”.  
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