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Wij denken dat we voor de inhoud van ons geloof op ons eigen inzicht 

kunnen vertrouwen. Dit is de ‘wending naar het subject’ die al eeuwen 

gaande is. 

John Henry kardinaal Newman (1801-1890) en dr. Oepke Noordmans 

(1871-1956) zijn van oordeel dat wij op eigen kracht niet tot betrouwbare 

kennis van God kunnen komen. Deze moet ons worden aangezegd, 

wij geloven op het gezag van de Kerk. Zonder haar raken we in een 

pantheïsme waarin we God naar eigen inzicht en smaak vormgeven. 

Maar heeft een versplinterde Kerk nog gezag? En hindert kerkelijk gezag 

dan niet het persoonlijke in de verhouding met God? 

In dit onderzoek analyseert de auteur de theologieën van deze twee 

denkers en hoe Noordmans de theologie van Newman heeft gerecipieerd. 

Ook geeft hij een uitwerking van de boodschap die hieruit spreekt aan 

christenen van de 21ste eeuw, de eeuw waarin de wending naar het 

subject tot haar uiterste consequenties wordt doorgevoerd.

Eric Bouter (Zwijndrecht 1964) is ingenieur en theoloog. Als predikant 

diende hij de Hervormde gemeente Oud-Loosdrecht en is thans 

verbonden aan de Hervormde gemeente Amerongen-Overberg. 

Dit boek is zijn dissertatie die hij in 2016 aan de VU verdedigde.
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