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SAMENVATTING HOOFDSTUKKEN 

Dit proefschrift wil een op de historie gebaseerde constructieve theologie van 

discipelschap bij Abraham Kuyper en Dietrich Bonhoeffer bieden. Het wordt, ten principale 

alsook meer in het bijzonder, aangestuurd door de volgende onderzoeksvraag: 

op welke wijze (als dat al het geval is) draagt een historische en theologische 

vergelijking van Abraham Kuyper, als een Nederlandse theoloog en politicus in de 

periode 1894-1905, en Dietrich Bonhoeffer, een Duitse dominee, later gevangene in 

de periode 1935-1945, bij aan het concept van discipelschap ten dienste van het 

algemeen welzijn? 

 

Om te beginnen omlijst de Inleiding het proefschrift rond de theologische kwestie van 

discipelschap. In de eerste plaats wordt betoogd dat discipelschap een theologische handeling 

is. Zo bezien gaat deze studie over de historische en theologische interactie tussen zowel het 

concept als de praktijk van het discipelschap. Het streeft naar een definitie van discipelschap 

die theologisch gegrond is in de katholieke orthodoxie, waarnaast het zoekt naar een 

houdbare praktijk van discipelschap, die zich gelovig kan overgeven aan de even eenvoudige 

als indringende oproep van Jezus Christus. Om dit te bereiken reikt deze studie in het 

bijzonder naar de verschillende christelijke tradities van de twintigste eeuw, om zo de 

potentie aan theologische convergentie, verfijning en toepassing voor vandaag de dag te 

ontwaren. Eveneens adresseert dit proefschrift de kwestie van het algemeen welzijn met de 

vraag, waartoe het christelijk discipelschap dient als het de wereld om haar heen 

veronachtzaamt? Tot slot en als climax gaat deze studie over mogelijkheid en potentie, 

reflecterend over de diepgaande mogelijkheden voor vreugdevolle deelname aan Gods werk 

in en voor de wereld. 

Abraham Kuyper en Dietrich Bonhoeffer worden vervolgens geïntroduceerd als twee 

historische figuren; als typische voorbeelden van een holistische, theologische kijk op 

discipelschap. Ondanks al hun verschillen was het perspectief van beide mannen sterk 

vergelijkbaar; in het bijzonder in hun toewijding aan christelijke engagement met wereld. 



Terwijl ze verschillende methoden gebruikten, verschillende dogma’s benadrukten en 

verschillende uitkomsten voor stonden, Kuyper en Bonhoeffer joegen hetzelfde na. Beiden 

waren ervan overtuigd dat de aard van het christelijk geloof een duidelijke en directe actie in 

de publieke arena eiste. Van daar uit trachten beiden een theologie te construeren op basis 

waarvan de dringende problemen in hun respectieve historische omstandigheden inzichtelijk 

gemaakt konden worden en betekenisvol engagement mogelijk was. Kuyper keek naar de 

wortels van het gereformeerde geloof van Calvijn en werkte aan de ontwikkeling van een 

theologie die zowel trouw was aan zijn fundamenten en tegelijk relevant was voor die tijd. 

Daar tegenover trachtte Bonhoeffer de Lutherse de theologische traditie te verfijnen en 

opnieuw te verbeelden om zo een bijbelse weg vooruit, in de context  van de opkomst van het 

nationaal-socialisme en het uitbreken van de oorlog, te verwoorden. Hun verschillende 

historische context leidde hen nochtans naar een opvallend gelijke overtuiging: navolgelingen 

van Christus zijn geroepen om op essentiële wijze te getuigen van de realiteit van Jezus 

Christus in de wereld. Kuyper en Bonhoeffer zijn daarom uitstekende bronnen om  het 

openbare karakter van het christelijk discipelschap te verkennen. De rest van de Inleiding 

positioneert Kuypers en Bonhoeffers wetenschappelijke inzichten rond de kwestie van 

discipelschap en besluit dat er een aanzienlijke kloof bestaat in de literatuur rond deze 

belangrijke hermeneutische kwestie. 

Deel I van het proefschrift bevat hoofdstukken 1 en 2 en onderzoekt de ontwikkeling 

van Kuypers theologie en praktijk van discipelschap tijdens het hoogtepunt van zijn carrière 

in de jaren van 1894-1905. In het bijzonder situeert hoofdstuk 1 een hermeneutiek van 

discipelschap in Kuyper’s Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid door het identificeren 

van het vier-bewegingen theologisch begrip van discipelschap: de basis van discipelschap is 

de openbaring van God; de realiteit van het discipelschap is de soevereiniteit van Jezus 

Christus; de actie van discipelschap is de noodzaak van geloof-gehoorzaamheid; en de 



mogelijkheid van discipelschap is deelneming aan Gods verlossende werk voor het algemeen 

welzijn van de wereld. De rest van het hoofdstuk expliciteert verder deze bewegingen van 

Kuyper's verstaan en praktijk van discipelschap door middel van kritische analyse van de 

belangrijkste primaire bronnen, waaronder: “Dienst des Woords,” De Christus en de Sociale 

nooden, en Calvinisme. Vervolgens richt hoofdstuk 2 zich op Kuypers’s theologische praktijk 

van discipelschap in de politieke arena, namelijk tijdens zijn ambtstermijn als minister-

president van Nederland. Er komen meer in het bijzonder drie gebieden van Kuypers’s 

politiek leiderschap aan bod: zijn beleid ten aanzien van internationale aange-legenheden, de 

spoorwegstaking en de hervorming van het onderwijs. De analyse van primaire bronnen 

omvat: “De Zuid-Afrikaanse crisis,” Het werk van den Heiligen Geest, Nabij God te zijn, en 

De Gemene Gratie. 

Deel I concludeert dat Kuyper niet in staat was zijn politieke van zijn theologische 

overtuiging te scheiden. Hij was een navolgeling van Christus met een uiterst vurig 

theologisch commitment – aan Gods soevereiniteit, genade, liefde en macht – een 

commitment dat zijn zorgen voor de manier waarop het Nederlandse volk omging met elkaar 

en met de wereld op directe wijze vormde en motiveerde. Kuyper’s geloof was niet beperkt 

tot persoonlijke vroomheid. Integendeel, zijn geloof was een  zeer openbare aangelegenheid; 

niet alleen vanuit de zorg zijn geloofsgenoten te motiveren, maar ook vanwege zijn 

theologische geloof in Gods zorg en dragende genade voor de rest van de wereld. Kuyper zag 

in Gods voorzienigheid een commitment aan het algemeen welzijn van de hele schepping; 

vandaar dat hij theologisch dus geen andere keuze had dan een leven van discipelschap dat 

evenzeer was gecommiteerd aan het publiek welzijn van de samenleving als geheel. 

Deel II van het proefschrift bevat hoofdstukken 3 en 4 en onderzoekt de ontwikkeling 

en de praktijk van Bonhoeffer’s concept van discipelschap van het jaar 1935 tot aan zijn dood 

in 1945. In hoofdstuk 3, zoals bij Kuyper, wordt de vier-bewegingen hermeneutiek van 



discipelschap tot stand gebracht vanuit een hoofdwerk. Bij Bonhoeffer dient zijn boek 

Nachfolge om zowel zijn theologie als de praktijk van wat navolging van Jezus Christus 

betekent, te kaderen. Nadat de concepten van de openbaring, de werkelijkheid, actie, en 

mogelijkheid zijn vastgesteld in relatie tot Bonhoeffer’s begrijpen van discipelschap, wordt 

een verzameling van brieven en documenten geanalyseerd uit Bonhoeffers tijd als directeur 

van het seminarie in Finkenwalde. Deze documenten illustreren de uitwerking van 

Bonhoeffer's engagement aan het theologische discipelschap in hun discussie over thema’s 

als de oprichting van het Huis van de Broeders, de praktijk van meditatie en de uitdaging van 

het uitoefenen van het ambt, illegaal in de ogen van de staat. Daarnaast is Bonhoeffers leer 

over de Bergrede onderzocht in het kader van de Duitse Kerk Strijd. 

Hoofdstuk 4 vervolgt de exploratie van Bonhoeffer’s theologische ontwikkeling met 

het traceren van zijn verstaan van eenvoudige gehoorzaamheid aan het appel van Jezus 

Christus. Na het vast-stellen van het contextuele podium met Bonhoeffer’s beslissing  

Amerika in de zomer van 1939 te verlaten en zijn daarop volgende deelname aan de 

samenzwering tegen Hitler, focust het merendeel van het hoofdstuk zich op Bonhoeffers 

Tegel-Gevangenis-studies en de gevolgen daarvan voor een zich ontwikkelend concept van 

de discipelschap. Specifiek stelt het hoofdstuk dat Bonhoeffer’s brieven van het voorjaar en 

de vroege zomer van 1944 het hoogtepunt van zijn theologische reflectie weerspiegelen. 

Gedurende deze tijd gaf hij bijzondere aandacht aan vragen van de filosofie van de 

geschiedenis, het menselijk leven en wereldbeeld en zocht hij verheldering bij Dilthey, 

Ortega y Gasset, en Weizsäcker. Deze figuren verschaften Boenhoeffer een kader om de strijd 

aan te gaan met de historische opkomst van de wetenschap en haar vermeende metgezel, 

secularisatie. Deze inzichten, zo wordt betoogd, speelden een belangrijke factor in de 

articulatie van Bonhoeffers theologie van discipelschap. Zo, ontdekte Bonhoeffer, kan de 

leerling de wereld dienen, belijden namens de wereld, tot inkeer komen ter wille van de 



wereld en getuigen van de realiteit van Jezus Christus in en voor de wereld. 

Deel III van het proefschrift biedt een analyse en synthese van Kuyper’s en 

Bonhoeffer’s theologische concept van de discipelschap. Hoofdstuk 5 ontvouwt een definitie 

van discipelschap die bewust is gebaseerd op de unieke inzichten van zowel Kuyper en 

Bonhoeffer. Het grootste deel van het hoofdstuk verkent de vier bewegingen van het 

discipelschap die een rode draad in het hele proefschrift vormen – openbaring, Jezus 

Christus, geloof-gehoorzaamheid en mogelijkheid – en onderzoekt bepaalde gebieden van 

zowel de convergentie en divergentie tussen Kuyper en Bonhoeffer door vergelijking van 

primair bronnenmateriaal. Ten slotte houdt zij dat de navolge-lingen van Jezus Christus tot 

een plaats van zorg en aandacht voor het algemeen welzijn kunnen komen als hun 

discipelschap culmineert in het begrip van ongehinderde mogelijkheid en kracht naar Gods 

eschatologische belofte. 

De conclusie van het proefschrift biedt een overzicht van de verdere implicaties van 

de studie. Het stelt dat de oproep van Jezus Christus niet een statische conclusie is; Jezus 

roept naar plaatsen en ervaringen, die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Discipelschap 

krijgt zo zijn vorm in een proces van wisselwerking tussen context en theorie. Naarmate de 

historische, theologische of ethische context verandert, daagt het uit, vormt het en culmineert 

het uiteindelijk in een rijke theologie en praktijk van discipelschap. Abraham Kuyper begreep 

dit, net als Dietrich Bonhoeffer. 

Na een samenvatting van de belangrijkste bevindingen worden extra onderzoekspaden 

aangeboden. Idealiter zullen wetenschappers worden aangemoedigd om verdere vragen over 

Kuyper theologie en praktijk van discipelschap te vervolgen. Evenzo zullen wetenschappers 

moeten worden aangemoedigd het discipelschap in het leven en denken Bonhoeffers opnieuw 

te evalueren. Sterker nog, het is de viervoudige beweging van discipelschap die een platform 

kan bieden voor nader toelichting en onderzoek van de verschillen en de overeenkomsten van 



Kuyper’s en Bonhoeffer’s denken. De dialoog tussen de twee mannen is een opkomende 

gebied van de wetenschap, vol kansen. In veel opzichten is deze studie een openingsgesprek 

tussen enkele van de kritische theologische en praktische aspecten van deze twee significante 

figuren. 

 


