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INLEIDING 
 

 

 
Het erge is dat wij aan haar, de Kerk, veel kunnen kapot maken en 
haar bijna onherkenbaar kunnen deformeren tot ruina ecclesia.  

 

Heiko A. Oberman1 

 

 

 

 

Petrus en Paulus in Orval 

De in 1948 gewijde abdijkerk bij het Belgische Villers-devant-Orval is niet de eerste 

kerk op die plaats. Vroeg in de 12
de

 eeuw is al een eenvoudige kerk in gebruik geno-

men op een stuk grond dat de plaatselijke leenheer, graaf Arnout van Chiny, schonk 

aan Italiaanse monniken. Gedurende eeuwen werden in deze eerste kerk de Schriften 

gelezen en de gebeden opgezegd. Totdat de drukgolf van het ni Dieu, ni maître er 

een einde aan maakte; plunderende Franse troepen lieten in 1793 het cisterciënzer-

klooster en zijn inmiddels barokke kerk verwoest achter.  

 

Meer dan een eeuw lag het complex verlaten. Toen, tussen de wereldoorlogen, werd 

een nieuwe monastieke gemeenschap gesticht en het kwam tot de bouw van de hui-

dige, imposante kerk.   

 

Door de zware deuren van deze kerk betreedt men het schemerige portaal dat voert 

naar de deuropening die toegang geeft tot de basiliek. Als we daar even halt houden 

 
1 Heiko A. Oberman, De Erfenis van Calvijn. Grootheid en grenzen (Kampen 1988), 23. Oberman para-

fraseert hier Calvijn. 
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om het interieur in ons op te nemen, zien we tegenover ons het altaar en iets terzijde 

daarvan de lezenaar waar het Woord Gods ligt opgeslagen. De staalgrijze, verticale 

elementen van het retabel ogen strak en modern evenals de houten stoelen waarin de 

monniken plaats nemen. Weelderige versiering zoekt men tevergeefs; de okerkleuri-

ge Franse steen heeft een warme en robuuste uitstraling.  

 

Op de muurvlakken aan weerszijden van de deuropening staan, in donkere letters, de 

namen van de apostelen Petrus en Paulus. Paulus’ naam is op het rechtermuurvlak 

aangebracht, die van Petrus op het linkermuurvlak. Paulus staat dus aan de zuidkant 

en Petrus aan de noordkant. Want de richting waarin de kerkganger zich in deze en 

vele andere kerken beweegt, is naar het oosten, naar het altaar waar de geheimvolle 

ontmoeting met de gekruisigde en opgestane Christus plaats heeft. In de abdijkerk 

van Orval dragen de twee apostelen de deurboog waardoor men tot deze ontmoeting 

komt.  

 

Met deze samenwerking van Petrus en Paulus is Orval niet uniek. Al eeuwenlang 

vervullen de twee apostelen hun taak van steunpilaar van de Kerk en hoeders van de 

weg tot het heil te zijn. Zij worden op dezelfde dag van de heiligenkalender her-

dacht, namelijk op 29 juni. 

  

Paulus of Simson? 

Het is dr. Oepke Noordmans die na de tweede wereldoorlog de twee apostelen met 

een ferme armbeweging uit elkaar duwt. In zijn Gestalte en Geest geeft Noordmans 

aan Petrus het predikaat ‘incarnatie-apostel’ en Paulus noemt hij ‘apostel des Gees-

tes’. Noordmans laat zijn lezers niet in het ongewisse welke apostel zijn sympathie 

heeft. Incarnatie-apostelen blijven achter in de geschiedenis; de apostel des Geestes 

daarentegen reist Christus tegemoet. Noordmans vat dit kort samen in het aforisme 

‘Paulus komt, Petrus gaat’. Dit is, aldus Noordmans, een nieuwtestamentisch struc-

tuurverband. De toekomst is aan Paulus. Waar deze apostel als het ware weer op-

duikt in de geschiedenis, zoals in de Reformatie, wordt Petrus achtergelaten en slaat 

de Kerk een nieuwe weg in.  

 

Met dit aforisme wekt Noordmans verbazing. Hij is zich vanaf 1921 juist gaan in-

spannen voor de Kerk als drager van geestelijk gezag. Noordmans is dan tot de con-

clusie gekomen dat de wending naar het subject te ver is doorgeslagen. Onder deze 

wending wordt over het algemeen verstaan de in de 16
de

 eeuw doorbrekende tendens 

om de kennisverhouding tot de werkelijkheid te funderen in het menselijk subject. 

De naam van René Descartes (1596-1650) is hiermee verbonden. Deze Franse filo-

soof was onder de indruk van het scepticisme dat meekwam in het kielzog van Re-

naissance en Reformatie.
2
 Als remedie zocht tegen dat scepticisme zocht Descartes 

een kenleer waarin de mensen op eigen kracht tot zekere kennis omtrent de wereld 

 
2 Jeroen Bartels, De geschiedenis van het subject. Descartes, Spinoza, Kant (Kampen 1993), 22: “De Re-

formatie en de Renaissance brachten, (…), een krachtige opleving van de sceptische traditie met zich 

mee”. Cf. Richard H. Popkin, The History of Scepticism from Erasmus to Descartes (Assen 1964), 1-16. 
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kunnen komen.
3
 In de kennisleer van Descartes is de mens het onderliggende (sub-

iectum) van de werkelijkheid.  

 

Vanaf 1921 benadrukt Noordmans dat deze benadering gevaar oplevert voor de the-

ologie, namelijk dat Gods geest en de menselijke geest in elkaar opgaan. Tegen de 

subjectivistische tendenzen van de ethische theologie in schrijft Noordmans in 1921 

de brochure Geloven op gezag waarin hij Augustinus citeert: “Ik zou het Evangelie 

niet geloven als het gezag der Kerk mij er niet toe bewoog”.
4
 Tot aan de tweede we-

reldoorlog spant Noordmans zich bijzonder in voor een nieuwe hervormde kerkorde. 

Maar na de oorlog is dat anders. Noordmans werkt dan wel mee aan de kerkorde 

maar houdt rekening met de ‘dood’ van de bestaande kerken. De bestaande kerken 

zijn als Petrus en Noordmans ziet uit naar een nieuw opduiken van Paulus. Godzelf, 

zo meent Noordmans, zal de wanhopig verdeelde christenen moeten verzamelen 

rond een nieuwe belijdenis, zoals dat in de 16
de

 eeuw gebeurde rond Calvijns Institu-

tie. Daarvoor is de Geest nodig en in verband daarmee smeedt Noordmans zijn afo-

risme ‘Paulus komt, Petrus gaat’.  

 

Noordmans is om dit nieuwtestamentische structuurverband vaak geprezen. Het 

brengt immers een dynamiek in de Kerk waar zeker de jaren ‘60 en ‘70 van de 20
ste

 

eeuw behoefte aan hebben gehad. Toch dringt zich ook de gedachte op aan Simson, 

de richter die de twee zuilen waarop het tempeldak rustte uit elkaar duwde. Ver-

breekt Noordmans niet een kostbaar samengaan, namelijk van Geest (Paulus) en his-

torische Kerk (Petrus)? Werkt hij zo niet mee aan subjectivering van het geloof? 

Henri de Lubac, kenner van de middeleeuwse theologie, plaatst Noordmans om deze 

reden in de rij van dwepers. Noordmans theologiseert volgens de Franse kardinaal in 

het vaarwater van Joachim van Fiore – de Italiaanse abt die ooit het rijk van de 

Geest aankondigde als opvolging van het rijk van Christus en die daarmee de Radi-

cale Reformatie van de 16
de

 eeuw inspireerde. Noordmans, aldus De Lubac, is een 

neo-joachimiet.
5
 In hoofdstuk 8 gaan we dieper in op het al dan niet gerechtvaardigd 

zijn van dit oordeel. 

 

Noordmans’ aforisme ‘Paulus komt, Petrus gaat’ wordt inmiddels beluisterd tegen 

de achtergrond van een protestantisme dat in hoge mate verkruimelt. Zonder van 

Noordmans te weten, geven velen in de 21
ste

 eeuw de bestaande kerk prijs om in een 

Geestesspoor verder te reizen. Vooral evangelicale invloed doet het toch al getor-

menteerde lichaam van de protestantse kerken verder uiteenvallen. Dat was Allard 

 
3 Antoon Braeckman, Bart Raymaekers, Gerd van Riel, Wijsbegeerte (Tielt 2010), 75, 81 en 126. Cf. Bar-
tels, De geschiedenis van het subject, 75: “Na de verandering van perspectief, die tot stand komt door de 

centraalstelling van het subject, is de wereld een ruimte geworden, die haar samenhang en structuur ont-

vangt van het door zijn kennis ordenende subject”.  
4 Geloven op gezag (brochure 1921), VW2, 150. 
5 H. de Lubac, La postérité spirituelle de Joachim de Flore (Paris 2014), 832. Henri Marie Joseph Sonier 

de Lubac (1896-1991) was priester en jezuïet. Hij kreeg grote bekendheid als een van de voormannen van 
de nouvelle théologie. In de jaren ’50 was De Lubac in kringen te Rome verdacht maar hij speelde op het 

Tweede Vaticaans concilie een belangrijke rol. In 1983 werd hij kardinaal gecreëerd. Voor De Lubac: Ru-

dolf Voderholzer, Henri de Lubac begegnen (Augsburg 1999).  
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Pierson al duidelijk met betrekking tot die grote evangelische beweging in de 19
de

 

eeuw, het Réveil: “(…) het Réveil brak de kerk af”.
6
  

 

Als dus Noordmans in de jaren ‘50, naar eigen zeggen in de lijn van de Reformatie, 

opnieuw Petrus en Paulus uit elkaar duwt, is het de vraag of dit voor de Kerk van de 

21
ste

 eeuw een nieuwe toekomst inluidt of haar juist schade zal toebrengen. De hier-

boven gebruikte beeldspraak, Simson die de zuilen uit elkaar duwt, lijkt er al vanuit 

te gaan dat Noordmans’ theologische aforisme schade toebrengt. Maar we hebben 

Noordmans over deze dingen nog niet laten uitspreken. In de hoofdstukken 2, 3, 6 en 

7 komt hij uitvoerig aan het woord.  

 

De Kerk krijgt een andere plaats in de westerse samenleving 

Noordmans’ aforisme over Petrus en Paulus is het eindpunt van een levenslange 

zoektocht die al voor de eerste wereldoorlog is begonnen. Zoals voor veel anderen 

heeft ook voor Noordmans deze oorlog een kanteling in zijn denken bewerkt. Het is 

hem toen duidelijk geworden dat het rad van de tijd een volle tand is verzet; een ver-

andering is bezig zich te voltrekken die valt te vergelijken met wat er zich in de tijd 

van Augustinus voltrok.
7
 Het is het schokkende gebeuren dat christelijke tijden ten 

onder gaan.
8
 In het westen wordt het christendom bewust uitgezuiverd en zo raakt de 

westerse mens afgesloten voor de hemel. De wereld wordt monistisch. Wat zal over-

blijven, is een materialistische levensbeschouwing die geestelijke eenheden tot ont-

binding brengt en de samenleving uit elkaar laat vallen.
9
 Noordmans verwacht dat de 

staat de grote vijand van de Kerk zal worden, zoals ten tijde van de kerkvaders, en 

de ontwikkelingen in Duitsland en in Rusland bevestigen hem in deze opvatting.
10

 

De Kerk moet zich de tegenstelling met de moderne staat meer bewust worden.
11

 Zij 

is geroepen tot het eeuwige leven en dat moet bepalend zijn voor haar plaats in deze 

wereld, aldus Noordmans.  

 

Zijn theologische leven lang heeft deze geniaalste reformatorische theoloog van Ne-

derland gezocht naar een theologie die adequaat is voor de nieuwe situatie.
12

 Van 

Noordmans is gezegd dat in hem “(…) de schakel Luther-Calvijn-Kohlbrügge-Barth 

 
6 A. Pierson, Studiën over Johannes Kalvijn (Reeks 1, 1527-1536) (Amsterdam 1881), 12v. 
7 ‘De kerkorde der toekomst’ (mei 1933), VW5, 156; ‘Barth en zijn theologie’ (lezing 1926), VW3, 610. 
8 ‘De kerk als zendingsprobleem’ (lezing 1936(?)), VW5, 268.  
9 Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw toegelicht (brochure najaar 1933), VW5, 213. 
10 Augustinus (1933), VW3, 74: “Alleen wat met de staat samenhing was gevaarlijk”. Noordmans verwijst 

naar A. von Harnacks Die Mission und Ausbreitung des Christentums 2 (Leipzig 3 1915), 337-8. De Kerk 

krijgt nu ongetwijfeld de strijd om het bestaan te voeren, denkt Noordmans in 1933. ‘Presbyteriaal of 
Episcopaal’ (februari 1933), VW5, 147. ‘Wat wil Kerkopbouw?’ (lezing november 1933(?)), VW5, 237: 

“Rusland, Duitsland plaatsen ons voor het vraagstuk van kerk en staat”. ‘Organisatie en waarheid’ (10 juli 

1931), VW5, 99; ‘De naaste toekomst der kerk’ (toespraak 14 juni 1935), VW5, 315. Ook na de Tweede 
Wereldoorlog blijft Noordmans waarschuwen voor de Staat. Augustinus (Haarlem 2 1952), VW3, 33; ‘Het 

canonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 606-7.  
11 ‘Geloof en cultuur’ (november 1939), VW6, 614. 
12 H. Berkhof, ‘De stand van het Credo in de hervormde kerk’, in: H. v.d. Linde en F. Thijssen (red.), Ge-

loofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen de Reformatie en Katholieke kerk in Nederland (Ant-

werpen/Utrecht 1951), 122. 
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definitief is gesloten”.
13

 En overduidelijk heeft Noordmans het gedachtegoed van 

deze theologen verwerkt in zijn eigen ontwerp. Met andere woorden: in Noordmans 

treffen we de reformatorische traditie in een zeer consequente en samenhangende 

gestalte en zoekend naar een theologie. In 1936 stuit deze zoekende gestalte op John 

Henry Newman die bijna een eeuw eerder eenzelfde zoektocht begon.  

 

John Henry kardinaal Newman  

John Henry Newman werd geboren op 21 februari 1801 in een anglicaans gezin. Op 

vijftienjarige leeftijd raakt hij door contact met de gematigde calvinist Walter May-

ers onder invloed van de evangelicals in de anglicaanse kerk.
14

 In zijn twintiger ja-

ren koketteert Newman korte tijd met liberaal protestantisme en wordt dan voorman 

van een hoogkerkelijke beweging binnen de anglicaanse kerk, de Oxford movement. 

Al bijna honderd jaar voor Noordmans voorziet Newman de verandering die zich 

gaat voltrekken in het westen. Om die verandering het hoofd te bieden, zal de angli-

caanse kerk haar katholieke karakter weer moeten ontdekken, aldus Newman. Zij zal 

de gestalte van de vroege kerk weer moeten aannemen: zelfstandig tegenover de 

staat, verbonden met het volk en niet alleen met de culturele elite, en met een in-

drukwekkend optreden: high, elevating, majestic, affecting, captivating.
15

 Daartoe 

moet het bisschopsambt weer het aanzien krijgen dat het verdient en de liturgie in 

ere worden hersteld.  

 

Maar in 1839 slaat bij Newman de twijfel toe. Steeds vaker wordt hij geplaagd door 

de gedachte dat de anglicaanse kerk geen katholieke kerk is en dat Rome het bij het 

juiste eind heeft. Na jaren van worsteling vindt hij tenslotte zekerheid.
16

 Op 9 okto-

ber 1845 vraagt Newman te worden opgenomen in de rooms-katholieke kerk. In 

1879 creëert Leo XIII hem kardinaal. Newman kiest als wapenspreuk een woord van 

Franciscus van Sales, Cor ad cor loquitur.
17

 Newman wordt wel genoemd the most 

seminal Roman Catholic theologian of modern times.
18

 Zijn invloed op Rome wordt 

gezien als zeer groot.
19

 

 
13 B. Breek, ‘Scheppen is scheiden. Enkele opmerkingen over de leer der schepping volgens dr. O. Noord-
mans’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 12 (1957), 205. 
14 Sheridan Gilley, Newman and His Age (London 2003), 15: “Newman was only one of the numerous 

great Victorians to have come under the influence of Evangelical Protestantism”. Idem, 23: De evangeli-
cals gaven Newmans geloof “(…) its profound individualist sense that the ultimate realities are God and 

the self”. T.C.F. Stunt, ‘John Henry Newman and the Evangelicals’, Journal of Ecclesiastical History 

xxi/1 (januari 1970), 65-74. 
15 Newman aan Hugh James Rose (23 mei 1836), L.D. v, 302. 
16 Dan pas is de angst te worden misleid, verdwenen. Newman aan Edward Badeley (19 oktober 1845), 

L.D. xi, 18: “Nay the dread of delusion has kept me where I was till the last month”. 
17 “Hart spreekt tot hart”. Newman aan Arthur Wollaston Hutton (25 april 1879), L.D. xxix, 108.  
18 Avery Dulles s.j., ‘The Threefold Office in Newman’s Ecclesiology’, in: Ian Ker en Alan G. Hill (eds.), 

Newman after a Hundred Years (Oxford 1990), 375.  
19 Christopher Hollis, Newman and the Modern World (London 1967), 216: “He [Newman, e.b.] found, in 

short, the Church at one of the lowest moments of its history a servile society and turned it into a free so-

ciety. It would be hard to find any other character in the Church’s history who has so totally transformed 
the nature of Catholic apologetics”. Anderen zijn van mening dat Newman in aanmerking komt voor de-

mythologiserende kritiek. Valerie Pitt, ‘Demythologising Newman’, in: David Nicholls and Fergus Kerr, 

John Henry Newman. Reason, Rhetoric and Romanticism (Bristol 1991), 13: “(…) if any Church figure 
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Na de dood van Newman zijn er tot 1930 in het protestantse, Nederlandse taalgebied 

slechts twee studies over hem verschenen. Dat is in 1890 een beknopte studie van de 

hand van Allard Pierson in de reeks Mannen van beteekenis in onze dagen en bijna 

een kwart eeuw later de dissertatie van H. Stoel, Kardinaal Newman (1801-1890). 

Deel 1: Zijn strijd om de ware Kerk (1801-’45). In veertig jaar tijd verschenen dus 

slechts twee boeken, waarvan het ene een dun werkje is en van het andere het aange-

kondigde tweede deel nooit is verschenen. Maar dan laten de jaren ‘30 een enorme 

intensivering van de Nederlandse Newmanstudie zien. In een tijdsbestek van enkele 

jaren verschijnen drie gedegen werken over Newman. In 1933 publiceert J.H. Gun-

ning J.Hz., John Henry kardinaal Newman. Een boek voor protestanten en roomsch-

katholieken; in 1936 verdedigt W.H. van de Pol zijn dissertatie De kerk in het leven 

en denken van Newman; en in 1939 komt C.J. de Vogel met haar Newmans gedach-

ten over de rechtvaardiging.
20

 Zonder over Newman te publiceren, verdiepen voor-

aanstaande theologen zich deze jaren in zijn werk. Zo is, blijkens zijn dagboeken en 

persoonlijke aantekeningen, K.H. Miskotte al in het begin van de jaren ‘30 volop 

met Newman bezig; G. van der Leeuw, die in 1931 met Noordmans en Van de Pol 

zal gaan samenwerken in Kerkopbouw, maakt laatstgenoemde al rond 1930 attent op 

Newman.
21

 Ook de Groningse hoogleraar W.J. Aalders is met Newman bekend.
22

  

 

Het opkomen van deze vloed van Newmanstudie is even plotseling als haar ebbe. 

Als Van de Pol en De Vogel in de jaren ‘40 rooms-katholiek worden, komt in pro-

testantse kring rond de naam van Newman een kwade reuk te hangen.
23

 De ‘storm 

 
ever carried about with him the delicious miasma of myth it was Newman – and not only for his contem-

poraries”. 
20 Willem Hendrik van de Pol (1897-1988) was hervormd maar werd enkele jaren na het verschijnen van 

zijn dissertatie De kerk in het leven en denken van Newman rooms-katholiek. In 1944 werd hij tot priester 

gewijd en kreeg een leerstoel aan de katholieke universiteit Nijmegen. Cornelia Johanna de Vogel (1905-
1986) werd geboren uit a-religieuze ouders. In 1927 liet zij zich dopen in de hervormde kerk. In 1939 

publiceerde zij Newmans gedachten over de rechtvaardiging waarna zij in 1944 werd opgenomen in de 
rooms-katholieke kerk. In 1946 werd De Vogel benoemd tot hoogleraar in Utrecht. 
21 In een dagboekaantekening van eerste Paasdag 1932 prijst Miskotte Newman om zijn Hebraïserende 

taalgebruik dat een “(…) waarmerk en grensbestek” is van zuiver spreken over God. Van woensdag 14 
juni tot en met vrijdag 16 juni 1933 is Miskotte bezig met Newmans A Grammar of Assent. Dinsdag 4 

september 1934 citeert hij uit de Duitse vertaling van An Essay on the Development of Christian Doc-

trine. Op 17 juni 1934 maakt hij een opmerking over de “(…) strakke tederheid” van Newman. Uit de 
dagboeken 1930-1934. Verzameld Werk deel 5a (Kampen 1990), 208, 329-30, 499 en 469. Tussen 1935 

en 1937 stelt Miskotte een lijstje op met vragen die hij aan Barth wil stellen. Op dat lijstje staat ook de 

vraag: “Wat is uw oordeel over Newmans kennis(?)-leer”. En op een ander lijstje uit dezelfde periode: 
“Newman. Was ist davon zu halten daß die Beichte, die Underscheidungen: Todsünde und läßliche 

Sünde, die Eucharistie, die Marienverehrung (…)”. Karl Barth. Inspiratie en vertolking: inleidingen, 

essays, briefwisseling. Verzameld Werk deel 2 (Kampen 1987), 424/428. W.H. van de Pol, ‘Van de 
ethische Theologie naar Newman’, in: A.F.N. Lekkerkerker e.a. (red.), Ernst en Vrede. Opstellen rondom 

de ethische theologie aangeboden aan prof.dr. M. van Rhijn (Den Haag 1951), 65. K.H. Miskotte (1894-

1976) was een vooraanstaand hervormd predikant en theoloog in de dialektische theologie. Gerardus van 
der Leeuw (1890-1950) was hervormd predikant en hoogleraar te Groningen. Hij is de geestelijk vader 

van de godsdienstfenomenologie, neergelegd in zijn hoofdwerk Phänomenologie der Religion (1933).  
22 J.H. Gunning J.Hz., John Henry kardinaal Newman. Een boek voor protestanten en roomsch-katholie-
ken (Amsterdam 1933), vii. Willem Jan Aalders (1870-1945) was hervormd predikant en later hoogleraar 

te Groningen. 
23 W. Aalders, ‘Kardinaal J.H. Newman en het protestantisme’, Ecclesia 83/17 (21 augustus 1992), 130-1. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1890
https://nl.wikipedia.org/wiki/1950
https://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdienstfenomenologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1870
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
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van Geest’ die Noordmans om Newman ziet staan, blijkt een Sirenenzang.
24

 Men 

moet zich aan de mast laten binden en de oren dichtstoppen om te voorkomen dat 

het kerkelijk scheepje op Rome gaat aanlopen. Zo vergaat het tenminste J.H. Gun-

ning J.Hz. die een, naar eigen zeggen, laf middel moet gebruiken om zich te ontdoen 

van Newman.
25

 Sindsdien is er nog maar weinig belangstelling voor Newman ge-

bleken. In zijn meer dan 300 pagina’s tellende 200 Jahre Theologie wijdt Berkhof 

25 bladzijden aan de zeer invloedrijke theoloog Karl Barth; Newman, toch niet min-

der invloedrijk, krijgt één bladzijde toebedeeld.
26

 In Van de Beeks Van Kant tot Kui-

tert en verder ligt de verhouding ook nog scheef maar minder, namelijk 16 tegen 8.
27

 

 

Noordmans en Newman 

Noordmans, die bij de opkomst van de dialektische theologie toch voorop liep, stapt 

in de hausse aan Newmanstudies pas laat in. Al eerder (rond 1915) moet hij met 

Newmans werk in aanraking zijn gekomen.
28

 Maar dat heeft om een of andere reden 

geen vervolg gekregen. Lange tijd ontbreekt bij Noordmans vrijwel ieder spoor van 

belangstelling voor de Engelse kardinaal.
29

 Noch in zijn werken, noch in zijn brie-

ven komt Newman voor.
30

 Het lijkt zo te zijn geweest dat Noordmans hem geduren-

de vele jaren niet tot de “(…) grote wereldlijke en kerkelijke schrijvers” rekent en 

hem (dus) niet leest.
31

  

 

 
24 ‘De betekenis van de kerkelijke symbolen voor onze tijd’ (lezing januari 1940), VW2, 365: “Er staat 
een storm van Geest om hem [Newman, e.b.] heen en men voelt dat een beslissing waartoe hij komt, de 

strekking in zich heeft zich ook aan ons te gaan opleggen”. 
25 J.H. Gunning J.Hz. aan C.J. de Vogel (24 mei 1939): “Ik heb sinds een jaar al mijn Newmanniana naar 

mijne Bibliotheek in Utrecht verzonden. (U weet wellicht dat ik bijna ± 12 000 boeken aan de Un. Bibl. 

aldaar geschonken heb.) Dat was voor mijn gevoel een middel (een laf middel) tot zelfbehoud. Newman 

kreeg zulk een greep op mijn kerkelijk bewustzijn, dat ik mij gewelddadig aan hem wilde onttrekken. Ik 
was voor driekwart voor Rome gewonnen. Ik brak met de lectuur van en over Newman”. G. Puchinger, 

‘Inleiding tot de tweede uitgave’, in: C.J. de Vogel, Newmans gedachten over de Rechtvaardiging, hun 
zin en recht ten opzichte van Luther en het protestantsche Christendom (facs. ed.) (Zoetermeer 1994), xv; 

G. Puchinger, ‘John Henry Newman (1801-1890)’, Radix 26/4 (december 2000), 234-5. Deze J.H. Gun-

ning J.Hz. (1858-1940) was een zoon van Noordmans’ oude leermeester J.H. Gunning Jr. en evenals zijn 
vader hervormd predikant. Hij schreef o.a. een biografie over Newman (zie boven). 
26 Hendrikus Berkhof, 200 Jahre Theologie. Ein Reisebericht (Neukirchen-Vluyn 1985), 97-8. 
27 A. van de Beek, Van Kant tot Kuitert en verder. De belangrijkste theologen sinds 1800 (Kampen 2009). 
28 H. Stoel promoveerde in 1914 op Newman en zond Noordmans zijn dissertatie toe. Uit Noordmans’ re-

actie blijkt niets van visie op Newman. Noordmans aan H. Stoel (december 1914), VW9a, 287-8. Stoel en 

Noordmans namen in die jaren deel aan een privatissimum bij Is. van Dijk. Blijkens zijn Vota Academica 
(Groningen 1904) kende Van Dijk Newmans Idea of a University. Uit Wassenaars beschrijving van dit 

privatissimum blijkt niet dat Newman daar aan de orde is gekomen. J.D.Th. Wassenaar, Noordmans in 

Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader (Zoetermeer 1999), 197. Stoel en Noordmans ont-
moeten elkaar ook in het Friesch Godgeleerd Gezelschap. Maar ook daar is niets te vinden dat wijst niets 

op discussie over Newman. Noordmans in Friesland, 196. In 1915 verwijst Noordmans in een artikel naar 

Newman. ‘Het pragmatisme van William James’ (lezing 1914 (vermoed.)), VW1, 243. 
29 De briefwisseling tussen Noordmans en J.H. Gunning J.Hz. aan het begin van de jaren dertig, waarin 

Gunning Newman ter sprake brengt, leidt evenmin tot een gedachtewisseling over Newman. Gunning aan 

Noordmans (23 april 1930), VW9a, 374-5 en (6 december 1932), VW9a, 423-4. 
30 Het valt dus te betwijfelen of G. Puchinger het bij het rechte eind heeft als hij stelt dat Noordmans 

“(…) dan toch maar reeds jong” Newman heeft gelezen. Ontmoetingen met theologen (Zutphen z.j.), 176. 
31 ‘Dankwoord’ (toespraak 16 oktober 1935), VW4, 15. 
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Maar in het jaar 1936 wordt Noordmans alsnog op het spoor van Newman gezet. In 

maart van dat jaar verdedigt W.H. van de Pol zijn dissertatie over Newman en de 

Kerk. Noordmans kent Van de Pol persoonlijk en heeft in 1936 de dissertatie gele-

zen (zie paragraaf 3.5). Die heeft hem overweldigd. Vanaf dan komt Noordmans niet 

meer los van Newman; steeds weer duikt de Engelse kardinaal in zijn werk op. Zelfs 

op de laatste bladzijde van Noordmans’ laatste grote werk, Gestalte en Geest (1955), 

komt in de laatste regels de naam Newman nog voor.
32

 H.W. de Knijff spreekt van 

de heimelijke bewondering die Noordmans heeft voor Newman, maar dat is erg 

zuinig gezegd.
33

 Immers, openlijk heeft de Nederlandse kerkvader erkend dat de 

Engelse kardinaal een diepe snaar bij hem in resonans heeft gebracht en de 

gereformeerde theoloog is blijvend gaan studeren in het werk van de bekeerde 

rooms-katholiek. Er is zeer een sterke verwantschap van geest tussen deze twee den-

kers. Beiden hebben zich diepgaand bezig gehouden met de zogeheten wending naar 

het subject. Zowel Noordmans als Newman zijn van mening dat het westen door de 

wending naar het subject gevaar loopt kennis van God te verliezen. Beiden zien deze 

ontwikkeling uitlopen op een pantheïsme en willen Kerk en theologie daartegen 

weerbaar maken. Maar hun wegen gaan uiteen en zo plaatsen zij hun lezers voor een 

keuze. 

 

Onderzoeksvraag voor de onderhavige studie 

Noordmans en Newman hebben dus voor Kerk en theologie een antwoord willen ge-

ven op het probleem van de wending naar het subject. Het onderhavige onderzoek 

gaat na hoe hun antwoorden luiden, beziet de ‘ontmoeting’ van Noordmans en New-

man in haar historische context en geeft hiervan een chronologische doorlichting. 

Aan de basis van dit onderzoek ligt uiteindelijk de vraag: hoe is de ‘ontmoeting’ van 

Noordmans met Newman verlopen en wat is daarvan de actuele betekenis?  

 

Plaats van dit onderzoek binnen de Noordmansstudies (algemeen) 

Tot nu toe is in het Noordmansonderzoek nog betrekkelijk weinig aandacht gegeven 

aan de Newmanreceptie. In studies als G.J. Paul, Schepping en Koninkrijk. Een stu-

die over de theologie van dr. O. Noordmans; F. Haarsma, Geest en Kerk. Een pasto-

raal-oecumenische studie over de ecclesiologie van Dr. O. Noordmans; B. Breek, 

‘Noordmans en de wijsbegeerte’; H.W. de Knijff, Geest en Gestalte. O. Noordmans’ 

bijbeluitlegging in hermeneutisch verband en ‘Noordmans’ calvinistische oecume-

ne’; G.W. Neven, In de speelruimte van de Geest; J.T. Bakker, ‘Verbroken even-

wicht/historisch spiritualisme’; A. van der Kooi, Het Heilige en de Heilige Geest bij 

Noordmans. Een schets van zijn pneumatologisch ontwerp; E. van der Sluis, Noord-

mans’ vroege theologie. Inzet en breuklijnen in de eerste fasen van zijn denken; Ka-

rel Blei, Noordmans. Een inleiding met kernteksten; C.P. Boele, Noordmans, de filo-

sofie en christelijk leiderschap
34

 komt de Engelse kardinaal meestal niet meer dan 

 
32 Gestalte en Geest (1955), VW8, 467. 
33 In: G.W. Neven (red.), Oecumenische ontdekkingen in het werk van O. Noordmans (Kampen 1990), 68. 
34 G.J. Paul, Schepping en Koninkrijk. Een studie over de theologie van dr. O. Noordmans (Wageningen 
1959); F. Haarsma, Geest en kerk. Een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van Dr. O. 

Noordmans (diss. Utrecht 1967); B. Breek, ‘Noordmans en de wijsbegeerte’, Nederlands Theologisch 

Tijdschrift 26 (1972), 291-344; H.W. de Knijff, Geest en Gestalte. O. Noordmans’ bijbeluitlegging in 
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zijdelings aan de orde en soms ontbreekt hij helemaal. Als Newman aan de orde 

komt, volgen de auteurs het oordeel van Noordmans dat Newman synoniem is met 

incarnatietheologie (een theologie die volgens Noordmans te weinig ruimte biedt 

aan de Heilige Geest). Dat zij Noordmans’ oordeel volgen, is begrijpelijk omdat een 

eigen onderzoek naar Newman hen teveel buiten de beantwoording van hun pro-

bleemstelling zou voeren. Maar zo is onduidelijk gebleven of Noordmans’ weergave 

van Newman wel correct is en ook is de invloed van Newman op Noordmans nau-

welijks onderzocht. B. Breek gaat in zijn artikel ‘Noordmans versus Newman’ wel 

expliciet op de relatie Noordmans-Newman in, evenals H.W. de Knijff in zijn 

‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, maar ook in deze studies wordt Newman-

zelf eigenlijk niet geraadpleegd, is vrij weinig aandacht voor de context en wordt de 

Newmanreceptie niet chronologisch geanalyseerd.
35

 

 

In 1990 deed J.H. Sonderen de boude constatering dat dit laatstgenoemde gebrek een 

algemeen manco is in het Noordmansonderzoek. Volgens hem hebben onderzoekers 

tot dan toe het werk van Noordmans steeds willen ‘vangen’ in een systematische be-

nadering. Zo hebben J.M. Hasselaar en G.J. Paul Noordmans trinitarisch-predestina-

tiaans geïnterpreteerd, F. Haarsma heeft dat op trinitarisch-ecclesiologische wijze 

gedaan en De Knijff en Neven hebben een pneumatologisch-antropologische inter-

pretatie van Noordmans’ werk gegeven. Elk van deze studies heeft veel opgeleverd 

voor het verstaan van Noordmans, aldus Sonderen.
36

 Maar diachrone analyses, die 

Noordmans als het ware in de werkelijkheid van het leven plaatsen, ontbreken ei-

genlijk nog.  

 

Kort na deze kritiek van Sonderen kwam A. van der Kooi met haar studie die een 

consequent diachrone analyse geeft van Noordmans’ pneumatologie, gevolgd door 

de studie van Van der Sluis die een diachrone analyse geeft van Noordmans’ vroege 

theologie. Mijn studie beoogt in deze lijn verder te gaan en zal in een diachrone ana-

lyse de relatie Noordmans-Newman onderzoeken. Daarbij had ik, in tegenstelling tot 

veel eerdere Noordmansonderzoekers, het voorrecht te kunnen beschikken over de 

complete serie Verzamelde werken van dr. O. Noordmans die in 2004 is voltooid 

(zie onder).  

 

 
hermeneutisch verband (Kampen 2 1985); G.W. Neven, In de speelruimte van de Geest (diss.. Kampen 

1980); J.T. Bakker, ‘Verbroken evenwicht/historisch spiritualisme’, Kerk en Theologie 30 (1979), 203-

214; A. van der Kooi, Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans. Een schets van zijn pneumatolo-
gisch ontwerp (diss. Kampen 1992); E. van der Sluis, Noordmans’ vroege theologie. Inzet en breuklijnen 

in de eerste fasen van zijn denken (diss. Oldeboorn 1993); K. Blei, Noordmans. Een inleiding met kern-

teksten (Kampen 2010); C.P. Boele, Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap (diss. Zoetermeer 
2013). 
35 Het artikel van Breek staat in Nederlands Theologisch Tijdschrift 27 (1973), 337-359, dat van De Knijff 

in G.W. Neven (red.), Oecumenische ontdekkingen in het werk van O. Noordmans, 64-87. 
36 J.H. Sonderen, De Kerk en het leven. Een bijdrage tot het onderzoek van de geschriften van dr. O. 

Noordmans (diss. Kampen 1990), 89: “(…) elk der besproken studies verduidelijkt een essentieel aspect 

in Noordmans’ werken”. 
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In mijn onderzoek heb ik de volgende werkwijze gevolgd. Ik heb, zoveel als moge-

lijk was, gebruik gemaakt van primaire bronnen. Van Noordmans heb ik alle primai-

re bronnen gebruikt en zijn oeuvre integraal bestudeerd. Van de reeds genoemde 

Noordmansstudies heb ik dankbaar gebruik gemaakt als oriëntatie in de diepte en 

breedte van Noordmans’ theologie. Zo heb ik me via Van der Sluis verdiept in de 

breuklijn in Noordmans’ denken (1921) en heeft H.W. de Knijffs beschrijving van 

Noordmans als executeur-testamentair van de ethische theologie me zeer geholpen 

om zijn theologie van na 1921 te verstaan. Ik heb evenwel niet zomaar verderge-

bouwd op deze studies, maar door bestudering van Noordmans’ werk tot een zelf-

standig oordeel willen komen met het oog op de eigen onderzoeksvraag. Door me 

bij de lezing van Noordmans wel te laten informeren maar zo weinig mogelijk laten 

leiden door derden, heb ik willen voorkomen dat uitlatingen van Noordmans die van 

belang zijn voor de ontmoeting met Newman onbeluisterd zouden blijven. Verder 

heb ik Noordmans’ uitspraken zo goed mogelijk in hun relevante historische context 

geplaatst en de citaten of parafrasen zoveel mogelijk van een datum voorzien en 

aangegeven of het een lezing, artikel, brochure of boek betreft.
37

 

 

Ook het omvangrijke oeuvre van Newman heb ik voor een zeer groot deel geanaly-

seerd. Door de Engelse kardinaal zelf aan het woord te laten, had ik de mogelijkheid 

te verifiëren of Noordmans Newman recht heeft gedaan. Bij een enkel punt dat on-

duidelijk bleef, heb ik gebruik gemaakt van secundaire literatuur maar altijd de uit-

komsten daarvan geverifieerd.
38

 Daarin heb ik een keuze moeten maken omdat het 

doornemen van alle secundaire literatuur rond Newman onmogelijk is.
39

 Ik heb ge-

zocht naar de meest recente studies van erkende Newman-scholars. Ook bij het on-

derzoek van Newman is nadrukkelijk de historische context in beschouwing geno-

men, want ook zijn woorden klinken tegen een historische achtergrond.  

 

Overigens zijn de omstandigheden voor een studie naar de relatie van Noordmans en  

Newman sinds enkele jaren zeer gunstig. Zoals reeds opgemerkt, is in 2004 de uitga-

ve van Noordmans’ Verzameld Werk afgerond. Dankzij dit mooie project had ik de 

volledige correspondentie van Noordmans tot mijn beschikking evenals zijn boeken, 

artikelen en lezingen. Verder was ik, eind 2013, in de gelegenheid inzage te hebben 

in de manuscripten van Noordmans welke na de dood van Noordmans’ zoon in ok-

tober 2013 in de openbaarheid zijn gekomen.
40

 Hierin bevinden zich ook boekjes 

met de aantekeningen die Noordmans maakte tijdens zijn studies. Ook wat betreft 

Newman is de tijd rijp voor onderzoek: de in 1961 gestarte uitgave van Newmans 

Letters and Diaries is in 2008 afgesloten met het verschijnen van het tweeëndertig-

 
37 Lezingen, meditaties en brochures worden als zodanig in de voetnoot aangegeven. De titel van een arti-

kel wordt met hoge komma’s ingesloten en de titel van een boek wordt cursief geschreven. 
38 In het onderhavige onderzoek is zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van Newmans autobiografische 
Apologia pro Vita Sua omdat de historische betrouwbaarheid ervan omstreden is. Voor een verdediging 

van die betrouwbaarheid, zie Ian Ker, Newman on Vatican II (Oxford 2014), 43-65. 
39 W.J. Williams achtte dit een eeuw geleden al onmogelijk. Newman, Pascal, Loisy and the Catholic 
Church (London 1906), 41. 
40 Dankzij C.P. Boele is deze nalatenschap ondergebracht bij het Historisch Documentatiecentrum voor 

het Nederlands protestantisme (VU). 
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ste en laatste deel. Zo kan mijn studie, die primair op Noordmans is gericht, en pas-

sant ook nog iets toevoegen aan de Newmanstudies. Niet alleen worden hier op 

unieke wijze drie gebieden uit zijn theologie met elkaar in verband gebracht (kennis-

leer, kerk en liturgie); ook wordt bezien hoe Newman wordt bekritiseerd vanuit de 

gereformeerde theologie.  

 

Gesprekken over de verhouding Rome-Reformatie roepen nogal eens diepe gevoe-

lens op, want de thematiek raakt aan wegen die in het hart zijn gebaand. Over en 

weer zijn clichés en karikaturen niet van de lucht en ook Noordmans en Newman 

bedienen zich soms van beelden die de werkelijkheid geen recht doen. Waar dit voor 

het verstaan van Noordmans of Newman belangrijk is of waar dit de strekking van 

het onderzoek dient, heb ik middels een voetnoot zulke opmerkingen in perspectief 

geplaatst. 

 

Plaats van dit onderzoek binnen de Noordmansstudies (specifiek) 

Sommige Noordmansstudies vallen wat betreft de thematiek gedeeltelijk samen met 

de onderhavige studie en daarom bespreek ik die studies hier nog nader, in volgorde 

van verschijnen. Het gaat om werk van F. Haarsma, B. Breek, G.W. Neven, J.T. 

Bakker, A. van der Kooi en H.W. de Knijff. 

 

Haarsma. De analyses van Frans Haarsma’s Geest en Kerk en die van mijn studie 

lopen voor een flink deel gelijk.
41

 Toch zijn de twee werken in zeker opzicht elkaars 

tegenbeeld. Haarsma ‘gebruikt’ Noordmans om de in zijn ogen verstarde rooms-ka-

tholieke kerk onder kritiek te stellen.
42

 De Sitz im Leben van de onderhavige studie 

daarentegen is de verbrokkeling van het protestantisme.  

Als vrijwel alle Noordmans-onderzoekers suggereert ook Haarsma, mijns inziens ten 

onrechte, dat het gereformeerde type van kerkorde bij Noordmans niet ter discussie 

staat.
43

 In mijn studie voer ik een met feiten onderbouwd betoog dat het tegendeel 

het geval is, namelijk dat Noordmans in toenemende mate rekening is gaan houden 

met het einde van het presbyteriale systeem. Haarsma’s opmerking over Calvijn als 

paus is in dit verband zeer interessant. ‘Juist de periode waarin Calvijn als een soort 

paus optrad’, aldus Haarsma, ‘is de beste tijd van het gereformeerd protestantisme 

geweest’. Haarsma gaat dan verder met een spannende vraag: ‘Moet dit geen ope-

ning bieden naar het Petrus-ambt?’.
44

 Mijn studie gaat in hoofdstuk 8 dieper in op 

recente ontwikkelingen in het pausschap. 

 

 
41 F. Haarsma, Geest en Kerk. Een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van dr. O. Noord-

mans (diss. Utrecht 1967). 
42 “In het proces van kritische zelfbezinning, waarin de rooms-katholieke kerk na het tweede vaticaans 

concilie is terechtgekomen, kan Noordmans’ denken een waardevolle bijdrage leveren”. Geest en Kerk, 

329. 
43 Geest en Kerk, 348: “Het gereformeerd type van de kerkorde staat bij hem [Noordmans, e.b.] eigenlijk 

buiten discussie. De wereldhistorische situatie van de twintigste eeuw brengt hem tot een pleidooi voor 

het ‘uitrekken’ van de gereformeerde kerkorganisatie, een beetje naar boven in de richting van het episco-
paat, en een stukje naar beneden in de richting van de leken. Het type zelf wordt door hem zonder meer 

aanvaard, terwijl het toch mede bepaald is door de wereldhistorische situatie”. 
44 F. Haarsma, Geest en Kerk, 341. 
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Breek. Als eerste heeft B. Breek het gewicht van de relatie Noordmans-Newman on-

derkend en die gethematiseerd in zijn artikel ‘Noordmans versus Newman’. Heel 

scherp heeft Breek gezien dat Noordmans en Newman een gemeenschappelijk An-

liegen hebben, namelijk dat beiden beducht zijn voor de negatieve gevolgen van de 

wending naar het subject. “Hierbij herinneren wij ons dat èn voor Newman èn voor 

Noordmans het liberalisme, dat de onvermijdelijkheid van een neo-paganisme in 

zichzelf meedraagt, hèt grote gevaar betekende”.
45

 Verder merkt Breek zeer terecht 

op dat het tijdsbegrip van de Engelse theoloog verschilt van dat van de Nederland-

se.
46

 Daarin ligt de fundamentele aard van het versus uit de titel van het artikel, aldus 

Breek.
47

 Continuïteit is bij Noordmans theologische continuïteit. Sterker dan bij 

Newman krijgt bij Noordmans de continuïteit daarmee geloofskarakter. In mijn stu-

die onderzoek ik de gevolgen daarvan voor het Kerkbegrip bij Noordmans.  

Zoals al opgemerkt, wordt in Breeks artikel ‘Noordmans versus Newman’ een dia-

chrone analyse gemist en ook neemt hij de historische context nauwelijks in be-

schouwing. Verder leunt Breek voor zijn oordeel over Newman heel sterk op het 

kritische oordeel van Noordmans. De Engelse kardinaal kan er bijna nergens een 

woord tussenkrijgen.  

 

Neven. Heel mooi schrijft Neven over Noordmans’ spiritualiteit als hij opmerkt dat 

Noordmans altijd op zoek is naar de “(…) ruimte waarin God alles is”.
48

 Noord-

mans’ besef van de tegenwoordigheid Gods brengt een grote ernst en die doet “(…) 

zo sterk de eigenheid, de uniciteit van iedere persoon (…) uitkomen”.
49

 Noordmans 

is de vaste overtuiging toegedaan dat de gereformeerde religiositeit “(…) een broed-

plaats is – of minstens kan zijn – van waarachtig humaan mens zijn”, aldus Neven.
50

 

Het is de vraag of Noordmans dit woord ‘humaan’ van harte zou overnemen en in 

dit woord ligt een aanwijzing van de kritiek die we op de Noordmansinterpretatie 

van Neven kunnen hebben. Want voor de actuele betekenis van Noordmans, wijst 

Neven erop dat Noordmans gedurende een halve eeuw gezocht heeft naar een oplos-

sing van de ‘taalnood’. Hieronder verstaat Neven het probleem dat de ‘goede bood-

schap’ niet meer bij de mensen thuis te brengen is. Noordmans heeft gezocht naar 

een taal “(…) die werkelijk leven wekt, de mensen werkelijk de oren doet spitsen, 

hen uitnodigt werkelijk zichzelf te zijn”.
51

 Het zou Noordmans met name zijn ge-

gaan om de goede verbeelding en vertaling van wat in het evangelie onder bevrij-

ding wordt verstaan.
52

  

 

Hier verliest Neven mijns inziens de spanningsboog die hij aan het begin van zijn 

dissertatie heeft opgericht met zijn schets van Noordmans’ spiritualiteit. Want met 

deze woorden doet Neven het voorkomen alsof het erom gaat het gegeven geloofs-

 
45 B. Breek, ‘Noordmans versus Newman’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 27 (1973), 348. 
46 ‘Noordmans versus Newman’, 337, 353. 
47 ‘Noordmans versus Newman, 337. 
48 G.W. Neven, Tijdgenoot en getuige, 21. 
49 Tijdgenoot en getuige, 22. 
50 Tijdgenoot en getuige, 24.  
51 G.W. Neven, Tijdgenoot en getuige, 117. 
52 Tijdgenoot en getuige, 120. 
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goed in nieuwe (postmoderne) woorden te presenteren. Dit zou slechts een eigentijd-

se variant zijn van het gereformeerde monisme dat Noordmans om zich heen zag. 

Het moet er volgens Noordmans in Kerk en theologie juist om gaan Gods actuele 

spreken te horen. Alleen dan kunnen we Christus werkelijk tegemoet reizen in de 

geschiedenis. Het luisteren naar de Geest brengt de juiste dynamiek in de theologie. 

Eenzelfde soort spanningsverlies is er als Neven de preek synoniem maakt met het 

gesprek.
53

 Voor Noordmans is de preek het aanzeggen van de oordelen Gods. Vanuit 

het ontvangen van deze actuele oordelen Gods gaan de gelovigen de wereld in.  

 

In de nieuwe taal waarnaar Noordmans op zoek zou zijn geweest, lijkt weinig ruimte 

voor begrippen als ‘zonde’ en ‘rechtvaardiging’. In ieder geval komen die in Nevens 

werk niet veel voor. In mijn studie zal ik laten zien dat Noordmans na de tweede we-

reldoorlog, als hij toch het meest gevorderd moet zijn met de ontwikkeling van een 

nieuwe taal, de Heidelberger Catechismus kiest als basis voor een proeve van belij-

denis. In die proeve wordt niet zozeer een nieuwe taal gepresenteerd – hoewel de 

virtuositeit van Noordmans’ schrijven altijd iets nieuws heeft. Belangrijker dan die 

soms verrukkelijke taal is dat Noordmans in dit belijdenisgeschrift naast de uit de 

Reformatie stammende ‘tollenaarsellende’ aandacht vraagt voor de ‘Lazarusellen-

de’. Het horen van het actuele spreken Gods leidt in de 20
ste

 eeuw dus niet zozeer tot 

een nieuwe taal alswel tot een nieuw verstaan van de werkelijkheid en een nieuw 

zicht op de roeping die de Kerk daarin heeft.  

 

Bakker. In zijn artikel ‘O. Noordmans: Der Geist als Novum der Geschichte’ durft 

J.T. Bakker Noordmans een Schwärmer te noemen en tegelijk beoogt hij Noord-

mans vrij te pleiten van spiritualisme. Mooi illustreert Bakker Noordmans’ openheid 

voor het werk van de Geest in de geschiedenis aan de hand van het woord par-

eisèlthoon, het ‘erbij gekomen zijn’. Zoals vroeger de Wet ‘erbij is gekomen’, zo is 

Paulus bij de Twaalf apostelen ‘erbij gekomen’, als een werk van de Geest. Volgens 

Bakker heeft Noordmans Kerk en theologie willen bevrijden uit scheppingsordenin-

gen en incarnatiemodellen, die alles fixeren en geen ruimte meer laten voor dit toe-

voegende werk van de Geest. Hoe mooi ook Bakker dit alles laat zien, hij slaagt 

mijns inziens niet in zijn opzet om het verwijt van spiritualisme te pareren. ‘Noord-

mans’ positie heeft drie konstanten’, aldus Bakker, ‘namelijk Geest, Kruis en histo-

rie’.
54

 In deze drie ontbreekt de gestalte van de Kerk en over dit spiritualisme gaat 

het in mijn onderzoek.  

 

Van der Kooi. Als eerste heeft A. van der Kooi een diachrone analyse gegeven van 

Noordmans’ theologie, in haar geval inzake Noordmans’ pneumatologie. De ontwik-

kelingsgang van Noordmans, zoals Van der Kooi die inzichtelijk schetst, komt goed 

overeen met die van mijn studie. Treffend spreekt Van der Kooi over de verschui-

 
53 G.W. Neven, In de speelruimte van de Geest, 19-21; idem, Oepke Noordmans. Voorloper van een theo-
logie van onze tijd (Driebergen 1982), 12. 
54 J.T. Bakker, ‘O. Noordmans: Der Geist als Novum der Geschichte, Zeitschrift für Dialektische Theolo-

gie 4/7 (juli 1988), 90. 
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ving in Noordmans’ theologie van een pneumatologisch gelezen christologie naar 

een de christologie in zich opnemende pneumatologie.
55

  

 

Opvallend is dat Van der Kooi zich niet gemakkelijk lijkt te voelen bij de ongenuan-

ceerde uitspraken over de incarnatietheologie die Noordmans te berde brengt. Door 

middel van subtiele zinswendingen lijkt zij hier en daar enige afstand te nemen tot 

Noordmans’ oordelen.
56

 Mijn onderzoek zal Van der Kooi hierin, voor zover het 

Newman betreft, in het gelijk stellen. Mijns inziens onderschat Van der Kooi echter 

de invloed van Newman op Noordmans. Zij weert die invloed af met de opmerking 

dat Noordmans’ denken al gevormd is als hij in 1937 Newman gaat lezen.
57

 Maar 

Noordmans’ denken heeft niet stilgestaan en Van der Kooi laat zelf zien hoe ook na 

1937 Noordmans’ theologie zich nog ontwikkelt. Afgezien daarvan wekken de ster-

ke bewoordingen waarin Noordmans over Newman spreekt, het vermoeden van be-

invloeding. In mijn studie zal ik materiaal aandragen dat dit vermoeden bevestigt. 

 

De Knijff. Mijn analyse van Noordmans is goeddeels congeniaal met die van De 

Knijff zoals hij die geeft in zijn artikel ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’.
58

 Als 

vele anderen echter volgt De Knijff Noordmans in diens kritiek op de incarnatie-

theologie waarmee Newman behept zou zijn. De Knijff neemt ook Noordmans’ zeer 

kritische beschrijving van Newmans genadeleer over.
59

 De Knijff laat buiten zijn 

beschouwing dat de latere Noordmans scherper gaat onderscheiden tussen Newman 

en zijn navolgers en dat hiermee een groeiende waardering van Newman samengaat. 

Het beeld dat De Knijff schetst van Noordmans’ Newmanreceptie is zo te negatief. 

Menige uitlating van Noordmans zou volgens De Knijff erop duiden dat Noordmans 

een fatale invloed toedicht aan Newman.
60

 Hier kan een diachrone analyse goede 

diensten bewijzen. In mijn onderzoek laat ik zien dat al in Noordmans’ eerste uitla-

tingen over Newman (gedaan in 1937) de verwachting trilt dat er met Newman wel 

eens iets groots zou kunnen gaan gebeuren (hoofdstuk 6). Die verwachting heeft 

Noordmans nooit meer verlaten maar heeft juist aan kracht gewonnen, ondanks de 

kritische opmerkingen die hij blijft uiten aan het adres van Newman.  

 

Als enige lijkt De Knijff te hebben gezien dat Noordmans het pausschap niet enkel 

negatief bejegent en daar zelfs met een zekere welwillendheid over spreekt. “Noord-

mans ziet in het pausdom een activeringsbeginsel, dat te maken heeft met de wester-

se wil, het leven onder het beslag van God te brengen”.
61

 Hij vervolgt dan met: “Het 

lijkt er soms op, of Noordmans eerder voor een papale dan een episcopale kerk zou 

 
55 A. van der Kooi, Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans, 264. 
56 Het heilige en de Heilige Geest, 248: “Op Noordmans’ standpunt kan in een incarnationalistische op-
vatting (…) aan deze vrijheid van Gods koningschap geen recht worden gedaan”. [mijn cursivering, e.b.] 
57 Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans, 184. 
58 H.W. de Knijff, ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, in: G.W. Neven (red.), Oecumenische ontdek-
kingen in het werk van O. Noordmans, 64-87. 
59 ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, 69. 
60 “Heeft hij [Newman, e.b.] met zijn incarnationalisme een voluit fatale uitwerking gehad? Menige uitla-
ting van Noordmans wijst in die richting. En toch, Noordmans’ interpretatie is te open, om dit zonder 

meer te kunnen stellen”. ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, 78. 
61 ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, 81. 



33 
 

kiezen (…) omdat het papale element het aspect van de wereldkerk in haar doelge-

richte voortgang belichaamt”.
62

 Volgens De Knijff is de oecumene die Noordmans 

beoogt calvinistisch, maar of zij: “(…) op Genève zal lijken, is onwaarschijnlijk”.
63

 

In de hoofdstukken 6 en 7 zal ik, met argumenten onderbouwd, De Knijff hierin bij-

vallen. 

 

Indeling van het boek 

Om de onderzoeksvraag (zie boven) te beantwoorden, wordt in deel I, ‘Noodzaak 

van een nieuwe theologie’, nagegaan hoe volgens Noordmans en Newman het mo-

gelijk is om in de wending naar het subject God te kennen. We onderzoeken in deel I 

de respectievelijke kennisleer van Noordmans en Newman, welke positie daarin de 

Kerk heeft en wat het aandeel is van de liturgie in het kennen van God. Voor Noord-

mans doen we dit tot in het jaar 1936, dat wil zeggen: we schetsen de grondlijnen 

van zijn denken en de vragen waarmee hij bezig is tot het jaar waarin hij Newman 

gaat lezen. Door de grens te leggen bij het jaar 1936 geven we onszelf de mogelijk-

heid om invloed van Newman op Noordmans makkelijker op te sporen. Hoewel 

door anderen reeds studie is verricht naar Noordmans’ theologie van deze jaren, 

rechtvaardigt de specifieke invalshoek (het maken van een vergelijking met New-

man) dat hier een nieuwe poging wordt gedaan. De hoofdstukken 2 en 3 zijn hier-

mee gevuld. De hoofdstukken 4 en 5 geven een analyse van Newmans theologische 

reactie op de wending naar het subject. Deze twee hoofdstukken zijn van belang 

voor de verificatie van Noordmans’ receptie van Newman. Dan volgt mesoloog 1 

waarin voorlopige conclusies worden getrokken.
64

  

 

In deel II, ‘Noordmans en Newman’, onderzoeken we in hoofdstuk 6 Noordmans’ 

receptie van Newman zoals die vanaf 1936 zich voltrekt en vervolgens evalueren we 

die receptie. In hoofdstuk 7 analyseren we de ‘geloofsgreep’ die Noordmans na de 

tweede wereldoorlog doet en waarin hij een toekomst voor de Kerk schetst. Daarna 

volgt mesoloog 2 waarin een balans van het onderzoek wordt opgemaakt. Ook wor-

den in deze mesoloog de resultaten van het onderzoek geïnterpreteerd met het oog 

op hoofdstuk 8. 

 

Deel III, ‘De Kerk in de 21
ste

 eeuw’, beantwoordt in hoofdstuk 8 de toepassings-

vraag: wat hebben de resultaten van het onderhavige onderzoek te zeggen aan de 

Kerk van de 21
ste

 eeuw, de Kerk die staat op de drempel van vijfhonderd jaar Refor-

matie? 

 
62 H.W. de Knijff, ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, 81. 
63 ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, 87. 
64 Het woord ‘mesoloog’ wordt hier vanzelfsprekend niet in zijn medische betekenis gebruikt, maar in 

zijn letterlijke betekenis als ‘tussenwoord’. Op de weg die dit onderzoek gaat van ‘proloog’ naar ‘epiloog’ 
zal twee keer sprake zijn van een ‘mesoloog’. Hierin wordt het voorafgaande kort samengevat en worden 

voorlopige conclusies getrokken. Mesolooog 2 biedt daarbij ook een interpretatie van wat tot dan toe in 

het onderzoek is bereikt. 
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NOORDMANS ZOEKT 

EEN THEOLOGIE 
 

 

 
Het getuigenis der eeuwen is een geweldige instantie voor het geloof. 
(…) 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 sceptische stemming, maar regel 
des geloofs. 

 

O. Noordmans1 

 

 

 

 

2.1  Inleiding 

 

In dit hoofdstuk onderzoeken we de analyse die Noordmans geeft van zijn tijd en de 

zoektocht die hij maakt naar een nieuwe theologie. We doen dit tot in het jaar 1936, 

het jaar waarin hij Newman gaat lezen. Weliswaar heeft Noordmans al in 1921 een 

vertrekpunt gevonden voor de theologie die hij zoekt, hij blijft ook na dit jaar onder-

weg naar een zo adequaat mogelijk uitwerking van dit vertrekpunt. Vooral de conti-

nuïteit en de kennisleer blijken een moeilijk punt en daarin heeft Newman Noord-

mans iets te bieden. Om die reden is ervoor gekozen in dit hoofdstuk Noordmans’ 

zoektocht naar een theologie te laten lopen van 1903 tot en met 1936.  

 

 
1 Geloven op gezag (brochure 1921), VW2, 150. 
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Allereerst verdiepen we ons in 2.2 in Noordmans’ analyse van de culturele, kerkelij-

ke en theologische situatie in het westen van de wereld. Het westen, aldus Noord-

mans, wordt steeds meer monistisch: God wordt onze werkelijkheid ingetrokken. 

Ook de theologie is bezig monistische trekken te krijgen en dan kan God niet meer 

worden verstaan. In 1921 breekt Noordmans met de theologische traditie waarin hij 

tot dan toe heeft gestaan, de ethische theologie. Hij acht deze theologie geïnfecteerd 

met monistisch denken. Noordmans benadrukt vanaf dan kerkelijk gezag. In 2.3 

volgt een korte beschrijving hoe Noordmans staat tegenover de twee theologieën die 

voorhanden zijn als hij in 1921 breekt met de ethische traditie. In paragraaf 2.4 gaan 

we dieper in op de opmerkelijke karakteristiek van Noordmans’ gereformeerd-ethi-

sche theologie, namelijk dat deze is opgebouwd vanuit de derde persoon van de Tri-

niteit, de Heilige Geest. Paragraaf 2.5 trekt enkele conclusies. 

 

2.2  Het probleem van het monisme 

 

Zoals we in deze paragraaf zullen zien, is Noordmans bevreesd dat het westen steeds 

meer monistische trekken krijgt. Daarmee bedoelt Noordmans dat in het westen God 

steeds minder wordt onderscheiden van de wereld. In een monistisch denkklimaat 

zijn God en mens eigenlijk één, zij zijn verschillende graden van eenzelfde ‘zijn’.
2
 

Vanuit die eenheid wordt met optimisme over de geschiedenis gedacht en wordt de 

wereld geprezen als een goede schepping.
3
 Ook wordt, naar stoïcijns gebruik, ge-

leefd volgens de natuur.
4
 Een monistische beschaving is een gesloten systeem; het is 

niet open naar boven, naar een God buiten de wereld. Het westen ontwikkelt zich in 

deze richting, aldus Noordmans, onder invloed van de kennisleer van René Descar-

tes. Deze Franse filosoof ontwierp een methode om tot zekere kennis te komen langs 

de weg van evidentie en met uitsluiting van gezag. Gezag brengt immers slechts on-

zekerheid in de kennis want wie garandeert dat het gezag het bij het juiste einde 

heeft? Door vanuit een evidente stelling steeds een stapje verder te doen naar wat 

vanuit het laatst bereikte punt helder, duidelijk en onmiddellijk is in te zien, komt 

Descartes tot zekere kennis van de wereld en ook van God, aldus Noordmans.  

 

Noordmans bewondert Descartes’ kennisleer en bestudeert die zeer grondig.
5
 Des-

cartes bouwt zijn zekere kennis op vanuit zichzelf. In de ‘crisis der zekerheden’ 

waarin gebeurtenissen van de 16
de 

eeuw (bijvoorbeeld het werk van Copernicus en 

ook de Reformatie) Europa hadden gebracht, fundeert Descartes zijn kennis op een 

onverwoestbaar gedacht fundament. Descartes’ kennisleer is een voorbeeld van fun-

deringsdenken. De kritiek die Noordmans op Descartes heeft, is dat we op de weg 

 
2 ‘Moderne theologen’ (1913), VW1, 438; ‘Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie’ (1931), 

VW3, 454. 
3 ‘Het leven in de zonde’ (lezing 1913), VW1, 238; ‘Het probleem van de continuïteit binnen de dialekti-

sche theologie’ (lezing november 1935), VW3, 659. 
4 ‘De Zwitserse theologie’ (1926), VW3, 563. 
5 Noordmans’ nalatenschap, die na de dood van zijn laatste zoon (2013) is beschikbaar gekomen, bevat 

schriftjes met aantekeningen over Augustinus, Pascal, Barth, Brunner, Thomas van Aquino, Rothe, Schol-

ten, Rickert, Harnack een enkele over Miskotte en De Hartog. Verreweg het grootste aantal schriftjes is 
gewijd aan Descartes. 
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van deze filosoof God niet leren kennen als de God van Abraham, Isaac en Jacob 

maar als de grote Wiskundige, de ‘god der evidentie’ die heerst in de natuurweten-

schappen. Verdergaand met Descartes’ aanzet heeft de westerse geest God de (evi-

dente) wereld ingetrokken. Het dieptepunt van deze ontwikkeling ligt in de 19
de

 

eeuw. Met afschuw denkt de in 1871 geboren Noordmans terug aan de laatste decen-

nia van die eeuw. “(…) men moet daarvan nog iets meegemaakt hebben om te weten 

hoe het op allerlei wijze de adem des geestes belemmerde, het gebedsleven afsnoer-

de en bij oppervlakkige zielen een overmoedige waan, bij diepere geesten een doffe 

berusting achterliet”.
6
 Nederland was toen in de greep van Spinoza, de filosoof die 

alles “(…) binnen de omtrekken van deze wereld” opsluit.
7
 Opstanding, vergeving 

van zonden en eeuwig leven hebben dan geen plaats meer; de wereld wordt gezien 

als een pannenkoek.
8
 De natuur, zal Noordmans later zeggen, was de maat aller din-

gen geworden en de natuurwetenschap de leidsvrouwe van de theologie.
9
 Theologi-

sche uitspraken werden begrensd door de stand der natuurwetenschap.  

 

Noordmans hekelt deze stofcultuur met zijn schoolmeesters die alleen maar belang-

stelling hebben voor electriciteit en draadloze telegrafie. Het waren de “(…) mensen 

van twee keer twee is vier” die alleen de stilstaande schijf van de waarheid weten te 

raken. Noordmans bedoelt hiermee dat ze alleen met een abstractie van het leven 

raad weten.
10

 Op deze weg raken zowel God als de mens gevangen in het zakelijke, 

zo zal hij in 1939 zeggen.
11

 Het westerse kennisbegrip heeft een positivistisch karak-

ter gekregen en daarmee verdwijnt het persoonlijke uit het leven.  

 

De strijd die Noordmans heeft gevoerd, draait om het voorkomen van dit verlies van 

het persoonlijke. De Reformatie, zo zegt hij in 1906, had op dit gebied juist een be-

langrijke stap voorwaarts gezet. In de middeleeuwen lag het dogma buiten ons en 

het lag vast. Het was als een sterrenhemel waaronder de mensen leefden. De Refor-

matie nu nam die sterrenhemel en legde die in het hart van de mens. Deze wending 

naar het subject, aldus Noordmans, was een stap voorwaarts.
12

 Want Godskennis is 

niet zakelijke maar persoonlijke kennis. Het hart is de plaats waar Godskennis tot 

stand komt en wordt bewaard.
13

 Om die reden is Noordmans zeer lovend over de 

Reformatie: toen heeft God de mens als het ware opnieuw geschapen.
14

 Helaas, al-

dus Noordmans, deed Luther vrijwel direct weer iets af van die wending toen hij te-

genover de Schwärmer zich ging beroepen op de letter van de Schrift. Toen legde 

Luther toch weer iets van zekerheid buiten de mens. De protestantse scholastici de-

den nog veel meer afbreuk aan die innerlijke zekerheid door opnieuw te bouwen aan 

 
6 Johannes Hermanus Gunning (brochure 1937), VW3, 349 en 350; idem, 346: “(…) kille atmosfeer”. 
7 Johannes Hermanus Gunning, 350. 
8 ‘Het pragmatisme van William James’ (lezing 1914), VW1, 251. 
9 ‘Verschuivingen in de theologie van de laatste honderd jaar’ (lezing 1 juli 1938), VW4, 25-6. 
10 ‘Het pragmatisme van William James’, 249: “Het materialisme vergalt ons het leven”. 
11 ‘Geloof en cultuur’ (november 1939), VW6, 613. 
12 Dit is parafrase; de uitdrukking ‘wending naar het subject’ komt in Noordmans’ werk niet voor. 
13 Vgl. H.W. de Knijff, Geest en gestalte. O. Noordmans’ bijbeluitlegging in hermeneutisch verband, 204. 
14 ‘Dogmatische zekerheid’ (referaat 12 april 1906), VW1, 57: “Met de Reformatie is het, alsof God an-

dermaal zeide: ‘Laat ons mensen maken’”. In Herschepping (1934), VW2, 240 zegt Noordmans dat de 
Reformatie de betrekking tot Christus weer persoonlijk heeft gemaakt. 
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een sterrenhemel waar de mens naar moet opkijken. De winst van de Reformatie, dat 

het in het geloof gaat om persoonlijke zekerheid, is hierbij grotendeels teniet gedaan.  

 

Immanuel Kant, aldus Noordmans in 1919, heeft in deze ontwikkeling een kentering 

gebracht. Hij ontdekte de idee van persoonlijkheid.
15

 Sinds Kant is het niet meer mo-

gelijk mensen te zien als identieke atomen van het met rede begaafde deel der schep-

ping. De mens is een met eigen zielsleven begaafd persoon die zijn zekerheden op 

de bodem van zijn hart draagt. Volgens Kants filosofie bepalen niet de ‘brutale fei-

ten’ maar de persoonlijke geest hoe de dingen zijn. Daarom is Kant de filosoof van 

het protestantisme, aldus Noordmans, want door hem is weer iets van de reformato-

rische winst van de wending naar het subject merkbaar geworden.
16

 Dankzij Kant 

slaagde Friedrich Schleiermacher erin de reformatorische lijn weer op te nemen.  

 

Vanaf Schleiermacher richt de theologie zich op het geloofde geloof, dat wil zeggen: 

op het geloof zoals dat uit het menselijk hart opbloeit.
17

 Want de waarheid inzake 

God, aldus Noordmans in 1906, wordt niet buiten de mens opgesteld en aan hem op-

gelegd. De waarheid wordt op de bodem van zijn hart gevormd; dogmatische zeker-

heid ligt in het hart.
18

 Waarheid gaat niet vooraf aan de werkelijkheid van het leven 

maar heeft een persoonlijk karakter. Werkelijkheid en waarheid werken op elkaar in. 

Dit is de ethische benadering van waarheid en deze maakt volgens Noordmans ont-

vankelijk voor historie. De mens kent namelijk God niet alleen op een subjectieve, 

persoonlijke wijze maar ook altijd in een historische context. Vooral de ethische 

theologie, aldus de ethische Noordmans, heeft in dit spoor van Schleiermacher de 

Reformatie voortgezet en de invloed van Descartes willen overstijgen.
19

  

 

Bij alle lof die hij aan Schleiermacher toezwaait, beseft Noordmans al in 1906 dat in 

deze hernieuwde wending naar het subject de openbaring het gevaar loopt te worden 

uitgerekt op een menselijk raam en dat er een metafysisch tekort kan optreden.
20

 Tot 

circa 1920 blijft deze zorg op de achtergrond. Tijdens de eerste wereldoorlog hoopt 

Noordmans dat met die oorlog het tijdperk van Descartes kan worden afgesloten.
21

 

 
15 ‘Gemeenschap en persoonlijkheid’ (1919), VW1, 208-9. 
16 ‘Dogmatische zekerheid’ (12 april 1906), VW1, 56. Noordmans valt F. Paulsen, Kant der Philosoph des 
Protestantismus (Berlin 1899) bij. ‘Het getuigenis van De Hartog’ (lezing 1910 (wrsch.)), VW1, 135. 
17 Wat Schleiermacher heeft gezegd, wordt dus al bij Luther en Calvijn “(…) op heerlijke wijze gevon-

den”. ‘Dogmatische zekerheid’, 70. 
18 ‘Dogmatische zekerheid’, 55. 
19 Juist in Noordmans’ geboortejaar verschijnt een aantal belangrijke kritieken op dit positivisme. Om het 

dreigende materialisme te ontvluchten, grijpen velen in denkend Nederland naar het Duitse idealisme. 
Volgens Kant immers maakt de menselijke geest zich, met eigen middelen, voorstellingen op grond van 

wat de zintuigen waarnemen. Zo behoudt de geest een zekere vrijheid tegenover de gedetermineerde na-

tuur. Henri Krop, ‘De academische filosofie tijdens het fin de siècle’, in: H. Krop en S. Thissen (red.), De 
wijsbegeerte van het Fin de Siècle (Rotterdam 1996), 3; P.B.M. Blaas, ‘Ter inleiding’, in: idem, 1. 
20 ‘Dogmatische zekerheid’, 65; idem, 70. 
21 ‘René Descartes en zijn invloed op onze cultuur’ (1917/1918), VW1, 260: “En in onze tijd is het dat de 
‘mathématique universelle’ aan alle fronten in de mooie parabolen, die de projectielen beschrijven, haar 

hoogste en luidste triomfen viert. Vermoedelijk beleven we de afloop van de periode die Descartes geïn-

augureerd heeft en zal de wereld wel nooit weer in die mate aan de mathematische evidentie heerschappij 
over het leven geven”. 
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Hij meent dat de oorlog is veroorzaakt door verkeerde invloed van de staat die men-

sen op zakelijke wijze ordent, met voorbijgaan van hun persoonlijkheid; de staat 

egaliseert.
22

 Hij verwacht dat Europa na de oorlog de goede weg zal inslaan; in wij-

de kring merkt hij een verlangen naar religieuze vorming en deze staat volgens hem 

garant voor de vorming van persoonlijkheden.
23

 Noordmans hoopt op een nieuwe 

samenleving waarin de winst van de Reformatie ook op collectief niveau zijn beslag 

zal krijgen. ‘De lucht is bezwangerd’, zo schrijft hij, ‘en wellicht zal de mensheid 

getuige zijn van de geboorte van een nieuwe wereld. Dat zal een gemeenschap van 

personen zijn’.
24

 De Kerk moet daaraan meewerken door meer aandacht te hebben 

voor religieuze individualiteit. Het is de roeping van Kerk en theologie “(…) de reli-

gieuze persoonlijkheid te vormen in scheppende gemeenschap” zodat hij in staat is 

persoonlijke godskennis te verwerven.
25

 Want de “(…) persoonlijkheid is de werk-

plaats van de Geest uit God en van eeuwigheid”.
26

 De persoonlijk gevormde, Chris-

telijke waarheid heeft, aldus Noordmans, een humaniserende uitwerking: de persoon 

komt door de zedelijke waarheid vrijer tegenover de determinerende natuurwaarheid 

te staan.
27

 De Kerk moet voor de persoonlijkheid ruimte laten, religieuze individua-

liteit aankweken en die op waarde weten te schatten.
28

  

 

Na 1921 verdwijnt deze verwachtingsvolle toon. Noordmans raakt ervan overtuigd 

dat Europa bezig is de verkeerde afslag te nemen en dat zal haar zeer duur komen te 

staan. Een sombere Noordmans spreekt dan van een hand aan de muur, een aanzeg-

ging van het oordeel Gods dus.
29

 Hij herinnert zich nu de agonie van zijn vroegere 

leermeester J.H. Gunning dat het westen een plaats van godverlatenheid gaat wor-

den waarin het gedaan is met de Kerk. Deze agonie krijgt ook Noordmans in zijn 

greep. Er dreigt volgens hem in de westerse cultuur een verlies van Geest en daar-

 
22 ‘Gemeenschap en persoonlijkheid’ (1919), VW1, 225; idem, 216.  
23 ‘Gemeenschap en persoonlijkheid’, 224 
24 ‘Gemeenschap en persoonlijkheid’, 205. 
25 ‘Gemeenschap en persoonlijkheid’, 224. 
26 ‘Het getuigenis van De Hartog’ (lezing 1910 (wrschl.)), VW1, 142. 
27 ‘Gemeenschap en persoonlijkheid’, 223. 
28 ‘Gemeenschap en persoonlijkheid’, 225; idem, 221. Noordmans stelt echter vast dat een kerkidee en 

een theologie die gericht zijn op vorming van religieuze persoonlijkheid nog ontbreken. 
29 ‘Het geweten’ (december 1932), VW6, 475-6. Opmerkingen als “(…) dan gaan we samen te gronde, zo-

als we in gevaar staan te doen” (‘Het probleem van de continuïteit binnen de dialectische theologie’ (le-

zing november 1935), VW3, 657) en: “Welk een boze, de ziel nederbuigende tijd beleven wij. Hoe ontzet-
tend gaan Gods gerichten over de christenheid” (ergens tussen 1918 en 1923), VW7, 146) zijn in de jaren 

‘20 en ‘30 niet uitzonderlijk. In 1928: “Z’n [de mens, e.b.] grootste aandacht is niet gericht op het kleine 

wapen, dat de mens tegen het lot getrokken heeft, maar op het grote, dat hij over het hele gewas der cul-
tuur ziet zwaaien. Wij behoren althans tot een geslacht, dat de grote zeis heeft zien glinsteren”. ‘Daad en 

lot’ (opstel 1928), VW6, 592. Overal ziet Noordmans neergang, op de beurs en ook in de moraal. ‘Twijfel 

en zekerheid’ (lezing 1930), VW2, 161. Er dreigen geestelijke conflicten. ‘Organisatie en waarheid’ (10 
juli 1931), VW5, 99. Noordmans staat met deze somberheid niet alleen. Het gevoel van crisis is na de eer-

ste wereldoorlog een gangbaar verschijnsel. In Nederland is er in de jaren dertig een “(…) ware explosie 

van crisisstudies” die goed worden verkocht. H.L. Wesseling, Zoekt Prof. Huizinga eigenlijk niet zich-
zelf? Huizinga en de geest van de jaren dertig (Amsterdam 1996), 9 en 36-7. Noordmans is zo somber 

omdat de Kerk volgens hem slecht tegen de situatie is opgewassen. En dat is omdat Gods toorn op de 

Kerk een ban heeft gelegd, zo citeert Noordmans in 1930 Gunning. ‘Gunning en de kerk’ (opstel 1929-
1930), VW3, 354-5. 
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mee een verlies van menszijn. In de jaren na de tweede wereldoorlog schetst Noord-

mans dit in dramatische beelden. Vaker dan over de nieuwtestamentische hel heeft 

hij het over de hel die het leven hier op aarde zal worden als de mens zijn geestelijke 

karakter verliest en moet leven alsof zijn bestaan afdoende beschreven kan worden 

in biologische en sociologische categorieën.
30

  

 

Deze omslag hangt samen met Noordmans’ ontdekking, aan het begin van de jaren 

‘20, dat in de theologische lijn van Schleiermacher ook monistische trekken zijn. 

Door het willen vinden van de waarheid op de bodem van het menselijk hart, zijn de 

menselijke geest en Gods Geest ‘in elkaar geschoven’. De persoonlijkheid is opge-

vat als een goddelijk principe in de empirische mens.
31

 God en mens staan dan niet 

meer tegenover elkaar maar liggen in elkaars verlengde en zo wordt de openbaring 

daadwerkelijk op een menselijk raam gespannen. In zo’n geestelijk klimaat, aldus 

Noordmans, kan God de mens niet meer aanspreken; Hij kan er geen woord meer 

tussenkrijgen.
32

 Het monisme dat zo bezig is te ontstaan, is het worgkoord van de 

prediking.
33

  

 

Het christelijk geloof is hierdoor grondig veranderd. Het is zich gaan richten op ver-

blijf in deze wereld en heeft haar eschatologische gerichtheid verloren. Gods open-

baring is een cultuurvormende macht geworden en theologie de wetenschap die dit 

proces ondersteunt en inzichtelijk maakt.
34

 Christelijke ethiek heeft een stoïsch ka-

rakter gekregen hetgeen wil zeggen: algemeen geldig en onhistorisch. Het is niet 

meer wat het van oorsprong is: eschatologische gelegenheidsmoraal.
35

 De Geest is 

niet langer onderpand van het eeuwige leven maar valt samen met de menselijke 

persoonlijkheid die ontwikkeld moet worden. Zonde is het belemmeren van de per-

soonlijkheidsvorming.
36

 Kortom, aldus Noordmans, de verbinding van christendom 

 
30 Johannes Hermanus Gunning (brochure 1937), VW3, 351. J.H. Gunning (1829-1905) was hoogleraar in 
Leiden alwaar Noordmans in zijn eerste studiejaar colleges bij hem heeft gevolgd. De indruk die Gunning 

maakte, is Noordmans zijn levenlang bijgebleven. ‘Professor Gunning te Leiden’ (1929), VW3, 342; 

‘Pragmatische houding’ (1918), VW1, 172; ‘Woord vooraf’ bij de bundel Geestelijke Perspectieven, VW2, 
14. Over zichzelf zegt Noordmans dat hij: “(…) de persoonlijke invloed van Gunning heeft ondergaan”. 

‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 1928), VW3, 390. Over Gunning zegt Noordmans: “Zijn hele leven en 

werken was een vlucht uit deze eeuw in de toekomende”. Johannes Hermanus Gunning, 351. ‘Betekenis 
van het ethisch beginsel voor leer en leven’ (lezing 1932 (wrschl.)), VW3, 490: “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”. Johannes Hermanus Gunning, 352. 
31 ‘De theologie van Barth en Brunner. Speciaal in verband met hun waardering van het humanisme’ (le-

zing 1926), VW3, 598. ‘De betekenis van het ethisch beginsel voor leer en leven’ (lezing 1932 (wrschl)), 
VW3, 491: In de lijn van Kant (en ook Fichte en Schleiermacher) is persoonlijkheid een actieve en schep-

pende idee, “(…) een kleine schepper tegenover de Schepper”. 
32 ‘Het probleem van de continuïteit binnen de dialectische theologie’ (lezing november 1935), VW3, 659.  
33 ‘Geloof en cultuur’ (november 1939), VW6, 614. 
34 ‘Het christendom in zijn eenheid met de cultuur. Richard Rothe’ (lezing ca. 1928), VW3, 337; idem, 

335. Theologie heeft dan als doel “(…) het leven hier op aarde te dienen”. ‘De theologie van Barth en 
Brunner’ (lezing 1926), VW3, 599/605; ‘De betekenis van het ethisch beginsel voor leer en leven’, 498. 
35 ‘De achtergrond van de Bergrede’ (lezing ca. 1925), VW2, 42; idem, “De stoïcijn is als de mus die ie-

dereen om z’n deur heeft. De christen is als de ijsvogel, haast thuishorend op een andere planeet”.  
36 ‘De betekenis van het ethisch beginsel voor leer en leven’ (lezing 1932 (wrschl.)), VW3, 491. 
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en idealisme zoals die sinds Schleiermacher bestaat, is uitgelopen op een waan van 

godmenselijkheid waarin de mens zich autonoom denkt.
37

 De theologie die daarom-

heen is gebouwd, is niet meer een leer over God, maar over de mens en zijn geeste-

lijke ontwikkeling. De theologie die in het kielzog van Schleiermacher is ontworpen, 

heeft de ontwikkeling naar monistisch denken niet kunnen keren maar er onbedoeld 

aan meegewerkt. 

 

Hoewel vooral liberale protestantse kerken onder invloed staan van het Duitse idea-

lisme ziet Noordmans ook bij de (neo-)gereformeerde zuil en de rooms-katholieke 

kerk monistische trekken. Bij laatstgenoemde liggen die in in haar massieve organi-

satie waardoor deze kerk een soort eigenheerlijkheid heeft die ontoegankelijk is voor 

het spreken van God. Eerstgenoemde ‘lijdt aan monisme’ door de krampachtige let-

terlijkheid waarmee zij Schrift en belijdenis leest. De gereformeerde exegese is ge-

fixeerd; volgens haar heeft God in het verleden alles al gezegd en heeft de Kerk alles 

daarvan al begrepen. Als God nu door de wereldgebeurtenissen nog spreekt, dringt 

dit niet meer door tot het gereformeerde bewustzijn. Hierom noemt Noordmans de 

orthodoxie bij uitnemendheid subjectief.
38

 Zij schrijft de Bijbel voor wat deze moet 

zeggen en laat zich niet door haar verrassen. Noordmans begrijpt dit vasthouden aan 

de letter wel. Tegenover het relativerende van de historische wetenschap die alles in 

een evolutionair kader plaatst, wil de gereformeerde wereld waarheid vasthouden. 

Daartoe hanteert zij de cartesiaanse kennismethode: zij vat de letterlijke Schrift op 

als basis om daarop een gebouw van zekere kennis op te trekken. Maar volgens 

Noordmans is er alleen toekomst als de historische bepaaldheid van al onze kennis 

wordt aanvaard zonder in historicisme te vervallen. Zowel historicisme als letter-

kramp gaan uit van zogenaamde pure ‘feiten’ en dat leidt niet tot verstaan van de 

Bijbel. Geloof en theologie kunnen in zo’n klimaat niet gedijen. Er is dan geen ruim-

te voor de Geest van een persoonlijk God die in nieuwe situaties tot nieuwe persoon-

lijke zekerheid brengt. 

 

Hoezeer Noordmans dus de wending naar het subject waardeert vanwege het per-

soonlijke dat daarmee mogelijk wordt, toch ziet hij dit vooralsnog ten koste gaan 

van het echt religieuze. Volgens Noordmans moet God wel God blijven en niet onze 

denkconstructie worden. Er is waarheid bóven het menselijk denkraam. Het westen 

behoeft een theologie die vanuit God vertrekt en niet vanuit de mens. Het opgeven 

van onze denkconstructies over God zal echter betekenen dat veel vanuit de antropo-

logie gestolen helderheid terug moet worden gegeven.
39

  

 

In 1921 publiceert Noordmans twee stukken waarin hij het probleem thematiseert. 

Alleerst doet hij dit in het artikel ‘Predestinatie’. Predestinatie maakt duidelijk dat er 

een denken en beslissen is dat boven onze zedelijke opvattingen uitgaat, een boven-

zedelijk terrein.
40

 Alleen predestinatie komt boven een monistisch denkklimaat uit 

 
37 Herschepping (1934), VW2, 225. 
38 ‘Het getuigenis van De Hartog’ (lezing 1910 (wrschl.)), VW1, 130. 
39 ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 10 april 1929), VW3, 417. 
40 ‘Predestinatie’ (1921), VW2, 126. 
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en is echt religieus.
41

 Er ligt in predestinatie een stuk onversneden religie.
42

 In het-

zelfde jaar schrijft Noordmans de brochure Geloven op gezag waarin hij stelt dat wij 

niet zelf mogen bepalen wat wij hebben te geloven aangaande God. Noordmans is 

zijn leven lang geïnteresseerd geweest in kennisleer en het is juist door de studie op 

dat gebied dat hij komt tot het oordeel dat geloven op gezag gebeurt.
43

 Godsdiensti-

ge kennis komt tot ons door overlevering, dat wil zeggen via de geschiedenis. En 

voor historische kennis, zo weet hij van Descartes en Kant, moeten wij afgaan op 

gezag.
44

 Noordmans wil die houding vastleggen in een theologische kennisleer.
45

 

Hoe belangrijk het persoonlijke ook voor hem blijft, Noordmans is er nu van over-

tuigd dat Godskennis niet allereerst wordt gevormd op de bodem van het hart; het 

wordt ons aangezegd. Hij citeert Augustinus: “Ik zou het Evangelie niet geloven, als 

het gezag der kerk mij er niet toe bewoog”.
46

 Dertig jaar later nog noemt Noordmans 

het geschriftje Geloven op gezag een bom.
47

 Het fundament van de ethische theolo-

gie werd er mee opgeblazen. In 3.3 zullen we zien hoe Noordmans kerkelijk gezag 

invulling probeert te geven. 

 

Quintessens  Noordmans heeft grote waardering voor de wending naar het subject. 

De betrekking met God is immers niet zakelijk, maar persoonlijk en de wending 

naar het subject geeft het persoonlijke geloof ruimte. Noordmans ziet echter dat door 

de wending naar het subject de Godskennis in gevaar is gekomen. In de lijn van 

Descartes heeft het westen te maken met een verzakelijking van het denken over 

God, namelijk denken over God in natuurwetenschappelijke termen. De ethische 

theologie, die hierop een correctie wilde zijn, heeft de menselijke geest en Gods 

Geest in elkaar geschoven. God is niet meer een tegenover maar de mens is zelf god-

delijk geworden. Er dreigt in het westen een monistische denkwijze waartegen ook 

de gereformeerde theologie en de rooms-katholieke kerk geen oplossing bieden. De 

gereformeerde theologie gaat op cartesiaanse wijze om met de Schrift; de rooms-

katholieke kerk is door haar organisatie ontoegankelijk voor Gods spreken. Zo heeft 

het westen te kampen met verlies aan Godskennis en het zicht op het eeuwige leven 

 
41 Al in de preek waarmee hij intrede doet in Piaam-Idsegahuizen spreekt Noordmans over de verkiezing. 

In zijn ethische periode neemt de predestinatie een belangrijke plaats in, namelijk als het genererend prin-

cipe dat zowel het individu als de gemeenschap een persoonlijk karakter geeft. ‘Gemeenschap en per-
soonlijkheid’ (1919), VW1, 223. Na de breuk van 1921 is de predestinatie voor Noordmans de weg om uit 

te komen boven de blootmenselijk-zedelijke sfeer die immers in de stormwind van Gods adem verstuift. 

‘Predestinatie’, 125. Noordmans gaat in 1921 zo ver verzoening en voldoening als accommodaties van 
God aan ons begrip voor te stellen; slechts de predestinatie is volstrekt religieus. ‘Predestinatie’, 134. 
42 ‘Predestinatie’, 134. 
43 H.W. de Knijff, ‘De Heilige Geest als kenbron. O. Noordmans’ pneumatologische kenleer’, in: Akke 
van der Kooi, Volker Küster, Rinse Reeling Brouwer (red.), Ontmoetingen. Tijdgenoten en getuigen. Stu-

dies aangeboden aan Gerrit Neven (Kampen 2009), 118. 
44 Geloven op gezag (brochure 1921), VW2, 143. 
45 Geloven op gezag, 144. 
46 Geloven op gezag, 150. 
47 ‘Voorwoord’ in: Zoeklichten (1949), VW2, 27: “De wijze waarop hier de kennisleer, die de dogmatiek 
een halve eeuw had verlamd, vrijwel op pensioen wordt gesteld, wekt het vermoeden van het ontstaan 

ener radicale breuk”. ‘Fünfzig Jahre Theologie’ (lezing 1949), VW4, 87: “Da warf einer eine Bombe hin-

ein mit der Veröffentlichung einer Bröschure über den Gegenstand Glauben auf Autorität hin. Das war 
1921. Barth war noch nicht auf dem Plan”.  



45 
 

verdwijnt. Het denkklimaat is bezig monistisch te worden zonder dat Kerk en theo-

logie daaraan het hoofd weten te bieden. Noordmans kiest als vertrekpunt voor zijn 

theologie ‘predestinatie’ en ‘geloven op gezag’. 

 

2.3  Twee richtingen voor een nieuwe theologie 

 

Om uit dit oprukkende monisme weg te komen, gaat Noordmans op zoek naar een 

nieuwe theologie. Theologie, aldus Noordman, is “(…) filosofie van de prediking”.
48

 

Een mankerende theologie doet zich gelden in gebrekkige prediking die geen beslag 

legt op het leven en op de cultuur. Het komt er dus voor Noordmans vanaf 1921 op 

aan een theologie te ontwerpen die dit probleem het hoofd kan bieden. Deze nieuwe 

theologie zal bepalend zijn voor de toekomst van Europa, zo meent Noordmans, en 

de urgentie ervan voelt hij des te sterker als hij in het Rusland en Duitsland van de 

jaren ‘30 nieuw onheil ziet opdoemen. Tegenover die machten staat de Kerk voor-

alsnog ongewapend. Ook de cijfers over de ontkerkelijking die in 1930 openbaar 

worden, roepen volgens Noordmans om een goede theologie.
49

 Dit moet een theolo-

gie zijn die de dingen niet vanuit de mens beziet en ook niet over de mens gaat, maar 

een theologie die de dingen beziet vanuit en tot de Drie-ene God.
50

 

 

Als Noordmans breekt met de inzet van Schleiermacher zijn er twee theologische 

posities die een oplossing bieden voor zijn probleem: de incarnatietheologie en de 

dialektische theologie rond Karl Barth. Van die laatste heeft Noordmans in 1921 nog 

geen kennis genomen. We zullen in deze paragraaf zien dat hij de incarnatietheolo-

gie afwijst en de dialektische theologie, als hij die heeft leren kennen, grotendeels 

bijvalt. In hoofdstuk 6 zal blijken dat Noordmans gedurende jaren Newman in ver-

band brengt met (een bepaalde opvatting van) incarnatietheologie en op basis van 

die identificatie Newmans theologie afwijst. 

 

2.3.1  Incarnatietheologie  

 

In de jaren ’10 van de 20
ste

 eeuw komt een theologie op die, evenals de dialektische 

theologie een decennium later, het verschil tussen God en mens benadrukt. Het is de 

incarnatietheologie. Volgens W.J. Aalders, de man die de incarnatietheologie in Ne-

derland introduceert, wil deze theologie boven het subjectivisme (van de zielspro-

cessen – het idealisme) en het relativisme (van de geschiedenis – het historicisme) 

uitkomen bij het Absolute. Incarnatietheologie wil dus van ‘denken’ overgaan naar 

 
48 ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 10 april 1929), VW3, 410. Cf. G.W. Neven, In de speelruimte van de 
Geest. Introductie in de geloofsleer van dr O. Noordmans (Kampen 1979). 
49 ‘Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie’ (opstel 1931), VW3, 470; G.C. van Niftrik, 

‘Godsdienst en kerk’, in: K.F. Proost en J. Romein (red.), Geestelijk Nederland 1920-1940. Deel 1 (Am-
sterdam 1948), 79-84. Uit het rapport blijkt onder andere dat tussen 1867 en 1930 het aantal hervormden 

in Amsterdam was teruggelopen van 50 tot 20 procent van het aantal inwoners van deze stad. 75 procent 

van de inwoners was kerkloos, 85 procent niet praktizerend. Noordmans is ontsteld over deze gegevens. 
‘Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw’ (lezing 30 november 1933), VW5, 231. Dit laat volgens 

hem zien dat de kerken van binnenuit afbrokkelen. ‘Voorwoord’, De Kerk aan het werk (1934), VW5, 

186-noot 1. 
50 Zijn Herschepping (1934) is in dat opzicht een echte theologie.  
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‘zijn’; zij wil van idealisme naar realisme. Volgens deze theologie is mens-zijn niet 

allereerst denken of geest maar leven en existentie. In het idealisme, zo kritiseert 

Aalders, projecteert en constitueert de enkele mens de wereld vanuit zichzelf, het-

geen leidt tot subjectivisme. Hij verwerpt ieder gezag; het idealisme maakt de mens 

autonoom. Dit heeft volgens Aalders tot grote verwarring geleid.
51

 Incarnatietheolo-

gie daarentegen constitueert de werkelijkheid niet maar ontvangt deze. Dit brengt de 

mens in een receptieve houding en daardoor heeft hij minder moeite met gezag. Ook 

komt in incarnatietheologie de werkelijke en mysterievolle presentie van Christus 

meer naar voren dan in de prediking waarin enkel over Hem wordt gesproken. Ver-

der staat, aldus Aalders, incarnatietheologie positief tegenover de schepping. Gods 

verschijning in het vlees is een belofte voor schepping, lichaam en cultuur, namelijk 

de belofte van recapitulatie in Hem.
52

 Via het werk van Aalders en dat van G. van 

der Leeuw wint de incarnatietheologie terrein in het Nederland van de jaren ‘20 en 

‘30.
53

  

 

Noordmans ziet rond het jaar 1910 de incarnatietheologie opkomen en beseft dat de-

ze achter Kant terug wil.
54

 Noordmans waardeert dat incarnatietheologie God en de 

mens uit elkaar wil houden maar hij wijst deze theologie toch van de hand. Incarna-

tietheologie accepteert de dingen als ‘brutale feiten’ zonder dat het oordeel van God 

erover wordt gehoord. Daarmee zal incarnatietheologie makkelijk aansluiting kun-

nen maken bij het positivisme. Verabsolutering van het geschapene is in incarnatie-

theologie niet ver weg. Ook wortelt volgens Noordmans deze theologie te sterk in de 

oosterse Kerk. In die kerk staat vooral het tweede lid van het credo centraal: het 

mysterie van de incarnatie. In het oosten gaat het veel minder om de toepassing van 

het dogma in het leven dan om de aanbidding ervan in de liturgie, aldus Noordmans. 

In de liturgie voltrekt zich de genade van het deelhebben aan de incarnatie: de ver-

hoging van de menselijke natuur.
55

 Noordmans vreest dat in de incarnatietheologie 

het oordelende, kritische en belovende van de prediking zal wegvallen tegen het rea-

listische vormgevende ervan.
56

  

Noordmans ziet incarnatietheologie dicht bij het neoplatonisme liggen.
57

 In het neo-

platonisme, waar Augustinus mee te maken had, bezielt de goddelijke geest de mate-

 
51 W.J. Aalders, De Incarnatie (Groningen 1933), 226. 
52 W.J. Aalders, De Incarnatie, 416. 
53 In zijn Inleiding tot de theologie (1935) wijdt Van der Leeuw een paragraaf aan incarnatietheologie. 

Het is dan al van feit een denkmodel geworden. Van daaruit zal Van der Leeuw een sacramentstheologie 
ontwikkelen. Later zal Noordmans Aalders’ De Incarnatie op één niveau plaatsen met Karl Barths Rö-

merbrief. ‘Mysterie of Boodschap’ (recensie 1935), VW4, 186; ‘Newman op het pad’ (meditatie 1949), 

VW8, 463. ‘Vijftig jaar theologie’ (lezing 12 juni 1946), VW4, 58: “Een eigen standpunt nam Aalders in 
met een ietwat aan de anglicanen verwant incarnationalisme”.  
54 Noordmans noemt de optredende verschuiving als een van contemplatie naar existentie. ‘Mysterie of 

boodschap’, 182. Het is een algemene terugkeer van verstand en geest tot de zaak, het leven. Augustinus 
(1933), VW3, 176. Men zoekt om in het dogma het leven te raken en in de Kerk dat leven “(…) op heter-

daad te betrappen”. ‘De Incarnatie en de oecumenische beweging’ (lezing 7 oktober 1937), VW6, 349. 
55 Liturgie (1939), VW6, 54/56. 
56 ‘Mysterie of boodschap’, 183. 
57 Noordmans is erg alert op neoplatoonse invloed. Omdat hij de incarnatietheologie in verband brengt 

met het neoplatonisme laat hij in zijn boekje Augustinus, dat in hetzelfde jaar als Aalders’ De Incarnatie 
verschijnt, merken met hoeveel gevaren het denken over de incarnatie is omringd. 
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rie. Dit ‘fijne naturalisme’ vergeestelijkt alle dingen. De dingen worden magisch en 

raken bezield.
58

 Zoals in het sacrament God en materie verbonden zijn, zo vreest 

Noordmans dat incarnatietheologie God en mens positief zal verbinden. Een monis-

tisch denkklimaat komt dan dichterbij en daar wil Noordmans de theologie nu juist 

uitleiden. Kortom, een theologie die incarnatie, het samengaan van God en mens in 

één entiteit, tot uitgangspunt neemt, zal God en mens teveel op één noemer brengen 

zodat er: “(…) verwantschap bestaat, ‘analogia entis’ in een of andere graad”.
59

  

 

2.3.2  Dialektische theologie  

 

Ook de Zwitserse theoloog Karl Barth houdt afrekening met de 19
de

 eeuw door het 

verschil en de afstand tussen God en mens weer te benadrukken: God is de gans An-

dere. Barth doorbreekt het monistische denklimaat van vrijzinnigen, ethischen en 

gereformeerden door het perspectief honderdtachtig graden te draaien. Niet dat wij 

God kennen, is onze troost. Want dat betekent ook dat wij enigszins over God be-

schikken. Onze troost is dat wij door Hém worden gekend.
60

 We moeten onze eigen 

kijk op de dingen leren opgeven om alle dingen vanuit God te bezien. In de preek 

wordt ons aangezegd hoe God erover oordeelt. En dat oordeel is in twee woorden te 

vatten: zonde en genade. Barth stelt zich dus op tegenover het realisme waarin we de 

werkelijkheid naïef ontvangen en ook tegenover het idealisme waarin we vooral met 

onze eigen gedachten over de dingen bezig zijn. Theologie is kritisch: Gods oorde-

len geven aan hoe de dingen zijn. In dat oordeel wordt alles samengetrokken tot de 

tegenstelling zonde en genade. Om die reden bevinden zich alle aardse fenomenen, 

ook Kerk en geloof, in een voortdurende crisis.  

 

Volgens Barth heeft de eeuwige Logos, bij zijn komst in onze wereld, onze geschie-

denis met de astronomische of lineaire tijd (die onderlegger is van de historie) in 

zich opgenomen. De lineair-temporele structuur valt dan weg: het Woord komt altijd 

senkrecht von Oben. Hierdoor komt de oriëntatie anders te liggen: wij hebben niet 

alles meer te verwachten van het einde van de (astronomische) tijd, de parousie. 

Barth geeft juist ieder tijdsmoment een existentiële spanning, een spanning die ont-

brak in het historicisme, het evolutiedenken van de 19
de

 eeuw. Gods spreken, aldus 

Barth, is momentaan; in dat spreken breekt even het eeuwige leven door en dan is 

het weer voorbij. De Kerk leeft steeds tussen zulke momenten (zwischen den Zeiten) 

zonder dat zij iets in handen heeft. Zo kan God er weer een woord tussenkrijgen.
61

 

Continuïteit wordt bij Barth niet gevonden in de historische opvolging (traditie) en 

ook niet in de Kerk of het genadeleven van de uitverkorenen. Dan zou Gods bliksem 

zijn omgezet in een kalm vuurtje.
62

  

 

 
58 Augustinus (1933), VW3, 176. 
59 ‘Mysterie of boodschap’ (recensie 1935), VW4, 184. 
60 ‘De Zwitserse theologie’ (1926), VW3, 560. 
61 ‘Het probleem van de continuïteit binnen de dialectische theologie’ (lezing november 1935), VW3, 659.  
62 Voor de uitwerking van Barth op theologiestudenten in de jaren twintig: J.J. Buskes, Karl Barth (Den 
Haag 1965), 17-20. 
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Dankbaar neemt Noordmans deze inzet van Barth tot zich.
63

 Maar hij is teveel 

ethisch en gereformeerd theoloog om niet geïnteresseerd te zijn in cultuur en ruimte 

voor innerlijk leven: hoe kunnen deze gestalte krijgen? Want dat Woord dat van Bo-

ven inslaat brengt toch iets tot stand? Als in onze astronomische tijdslijn de conti-

nuïteit van Gods spreken helemaal ontbreekt, blijft de verlossing onzichtbaar. De 

historie verliest bij Barth elke betekenis. Als Gods Woord zo momentaan wordt, en 

loodrecht van boven, komt zij eigenlijk los van het leven te staan. De zekerheid gaat 

dan uit het geloof en de Kerk wordt een spookhuis waarin God op onverwachte mo-

menten tevoorschijn springt.
64

 Ook hier zal het persoonlijke uit geloof en theologie 

verdwijnen.
65

 Om te voorkomen dat het leven verbrokkeld raakt, is een zekere con-

tinuïteit nodig.
66

 Waarmee niet gezegd wil zijn dat de Kerk in de wereld is om de to-

ren van Babel af te bouwen.
67

 Kortom, in de dialektische theologie heeft de continu-

iteit het moeilijk en Barth heeft daar nog te weinig over nagedacht.
68

 Noordmans wil 

juist de geschiedenis betekenis geven, zonder dat het tot een monistische evolutie 

wordt. Van hieruit begint Noordmans zijn zoektocht naar een theologie met daarin 

een zekere continuïteit tussen God en mens zonder dat het uitloopt op een monis-

tische continuïteit als in de 19
de

 eeuw. Op dit punt moet de theologie van het westen 

verder worden ontwikkeld. 

 

Quintessens  Als oplossingsrichting voor het probleem van het oprukkende monisme 

wijst Noordmans de incarnatietheologie af. Noordmans valt de dialektische theolo-

gie bij omdat daarin de afstand tussen God en mens wordt gewaarborgd. In de predi-

king wordt ons aangezegd hoe God over de dingen denkt. Wel ziet Noordmans in 

die laatste theologie een probleem, namelijk dat de continuïteit ontbreekt.  

 

2.4  Noordmans’ gereformeerd-ethische theologie 

 

Vanaf 1921 zoekt Noordmans dus een theologie die vertrekt vanuit de diastase van 

God en mens. Hij heeft zijn theologie weleens een gereformeerd-ethische theologie 

 
63 De dialektische theologie heeft mede bijgedragen aan het gericht over de heilloze verbinding van idea-

lisme en christendom. ‘De theologie van Barth’ (lezing 1930), VW3, 628. De omslag die ermee gepaard 

gaat, is een handeling van God geweest: “God laat het ons anders zien”. ‘Vragen binnen de dialectische 
theologie’ (1936), VW3, 663. 
64 ‘Ik ben met Barth onder hetzelfde oordeel’ (lezing 16 maart 1935), VW3, 644; ‘De Zwitserse theolo-

gie’ (1926), VW3, 581; ‘Het kerkelijk dogma’ (opstel 1934), VW2, 192; ‘Vragen binnen de dialectische 
theologie’, 667.  
65 ‘De betekenis van Kohlbrugge voor de theologie van onze tijd’ (lezing 21 april 1925), VW3, 521. 
66 De vraag of Noordmans Karl Barth juist heeft geïnterpreteerd, blijft in dit onderzoek buiten beschou-
wing. Zo is N.T. Bakker van mening dat Noordmans Barth geen recht heeft gedaan. ‘Noordmans en 

Barth. Een studie over de Barth-receptie bij Noordmans’, Kerk en Theologie 35 (1984), 113: “Het is een 

misvatting te menen dat de dialektische theologie de discontinuïteit in haar vaandel geschreven zou heb-
ben. (…) Het was Barth van meet af aan te doen om de concretie, de werkelijkheid, de duur, kortom de 

continuïteit. (…) in de Logos zelf, Al-beheerser temidden van de tijd”. 
67 Noordmans aan S.J. Ridderbos (8 december 1935), VW4, 138; ‘Binnen de Pinkstercirkel’ (opstel 1935), 
VW2, 334. Op laatstgenoemde plaats schrijft Noordmans dat cultuurvragen hun oplossing vinden in het 

geloof en niet omgekeerd. 
68 ‘De Zwitserse theologie’, 571; ‘Het probleem van de continuïteit binnen de dialectische theologie’ (le-
zing november 1935), VW3, 652. 
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genoemd.
69

 In deze paragraaf analyseren we de karakteristiek van deze theologie. 

We hebben al gezien dat Noordmans de diastase van God en mens wil veilig stellen 

door predestinatie en gezag te benadrukken. Verder weet Noordmans zich te staan in 

de westerse kerktraditie. De westerse Kerk is de kerk die vooral het derde lid van het 

credo tot ontwikkeling brengt, aldus Noordmans (2.4.1). De gereformeerde theolo-

gie heeft de doorbraak van de Geest in de 16
de

 eeuw echter nog teveel aan banden 

gelegd (2.4.2). We sluiten deze paragraaf af met een onderzoek naar de naam die 

Noordmans aan zijn theologie geeft: gereformeerd-ethisch. Wat betekenen in deze 

naam de woorden ‘gereformeerd’ en ‘ethisch’? (2.4.3). 

 

2.4.1  Westerse theologie is theologie van de Geest 

 

Noordmans maakt nadrukkelijk onderscheid tussen de oosterse en de westerse Kerk. 

Het oosten is volgens hem vooral mystiek georiënteerd; het westen daarentegen is, 

mede onder invloed van de Romeinse geest, meer praktisch gericht. Door dat prakti-

sche gaat de prediking van het Evangelie diep het dagelijks leven in en dat is de 

plaats waar de zonde het sterkst wordt ervaren. Daar laat de Heilige Geest merken 

wie Hij is, namelijk de Trooster die ons heerlijke dingen aanzegt.
70

 Door de afdaling 

in de werkelijkheid van de zonde heeft in het westen een doorgaande uitzuivering 

plaatsgevonden waarbij de antropologie in toenemende mate een plaats is ontzegd, 

aldus Noordmans.
71

 In de vroege Kerk was er nog veel sprake van God én mens, ge-

nade én werk, openbaring én natuurlijke godskennis, de Kerk én de heidense staat. 

Er was daar wederkerigheid. Maar in de voortgaande confrontatie met de zondige 

werkelijkheid is het in de westerse theologie een éénrichtingsverkeer geworden, na-

melijk van de genadige God naar de zondige mens en niet de andere kant op. Er is 

geen wederkerigheid. De vrije wil is in het westen afgewezen.
72

  

 

Op deze weg heeft de gereformeerde traditie een, wat Noordmans noemt, pastorale 

dogmatiek ontwikkeld.
73

 De preek in de gereformeerde traditie brengt Gods belofte 

rechtstreeks aan het hart. Het gaat van de genadige God naar de zondige mens maar 

deze komt er zelf niet in voor.
74

 De mens is niet meer een zelfstandige figuur tegen-

 
69 Bijvoorbeeld in de lezingen ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 6 september 1928), VW3, 390-408 en ‘Ge-
reformeerd-ethisch’ (lezing 10 april 1929), VW3, 409-18. In Herschepping (1934), VW2, 214-322, door 

Noordmans ‘mijn dogmatiekje’ genoemd, heeft hij een blauwdruk van de gereformeerd-ethische theolo-

gie gegeven. Noordmans aan A.M. Brouwer (28 juni 1934), VW9a, 470. 
70 ‘Psychologie en Evangelie’ (opstel 1934), VW2, 105.  
71 “En in de preek bleek geen plaats te zijn voor een tweede dogma, dat van de mens. De antropologie valt 

naast de leer der triniteit weg”. ‘Het kerkelijk dogma’ (opstel 1934), VW2, 177. 
72 “Wij prediken hem [de mens, e.b.] niet en wij geloven niet in hem. De Latijnse kerk heeft de leer van 

de menselijke vrijheid, die de Griekse als een wijsgerige leer naast de kerkelijke Godsleer had laten staan, 

afgebroken. Daardoor kreeg zij gelegenheid de belijdenis van Vader, Zoon en Heilige Geest verder te ont-
wikkelen. Men kan kortweg zeggen dat ze de leer van de kerk heeft uitgewerkt, van de geloofsruimte, 

waarin de werkingen van de Triniteit openbaar worden”. Herschepping, 226; ‘Het kerkelijk dogma’, 187.  
73 ‘Het kerkelijk dogma’, 179. 
74 Dat alles op de verkondiging van Christus is gericht, maakt “(…) dat in de pastorale dogmatiek, even-

min als in de Twaalf artikelen, een leer van de mens voorkomt”. Herschepping (1934), VW2, 241; idem, 

238: “Wij hebben geen leer van de mens en van zijn vermogens nodig om te geloven aan onze bestem-
ming voor de zaligheid”. ‘Het kerkelijk dogma’ (opstel 1934), VW2, 177.  
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over God. “God is alles en hij niets”.
75

 De mens is immers een strootje op de dors-

vloer van de grote hemelse boer.
76

 Maar dit strootje staat wel onmiddellijk voor 

God, zonder een tussending als kerk of sacrament. Dit is predestinatie, aldus Noord-

mans, namelijk dat we door de Geest in een onmiddellijke verhouding tot God staan. 

Het is een rechte weg “(…) van het hart naar het hart der eeuwigheid”.
77

 Schepping 

en verlossing komen tot de gelovige in de bemiddeling van de Heilige Geest, wat 

betekent: in geloof. 

 

Rome is volgens Noordmans in deze ontwikkeling achtergebleven omdat deze kerk 

het dogma nog teveel buiten het dagelijks leven heeft gehouden. In Rome is er, aldus 

Noordmans, sprake van een sacramentele middensfeer waarin de gelovige niet al-

leen de belofte ontvangt maar ook sacramentele kracht om met eigen inspanning op 

hoger niveau te komen.
78

 

 

Het ingaan in het dagelijks leven geeft de westerse Kerk ook een gevoeligheid voor 

historie en daarom ontwikkelt in het westen het dogma zich in wisselwerking met de 

geschiedenis. Zo heeft de westerse Kerk het uitblijven van de wederkomst kunnen 

opvatten als aanvulling van de openbaring.
79

  

 

Het heeft voor Noordmans betekenis dat de weg van Paulus voortdurend naar het 

westen leidt.
80

 De praktische instelling van het westen maakt wel dat het Evangelie 

daar diep het dagelijks leven ingaat, maar door haar praktische instelling neigt het 

westen ook tot profanisering en secularisering van het heil. Er is namelijk in het 

westen een stoïsche onderstroom, niet het minst in de theologie. “Naast het christen-

dom loopt in Europa een sterke onderstroom: de stoïsche zedenleer, de beheersing 

der natuur door de persoonlijkheid. In sommige opzichten is de stoïsche moraal met 

het christendom verwant”.
81

 Noch de kerkvaders, noch Calvijn hebben voldoende 

afstand genomen tot deze stoïsche onderstroom.
82

 Terwijl de komst van Paulus’ 

 
75 ‘Het kerkelijk dogma’, 188. In de strijd om het ‘filioque’ gaat het om deze dingen. In het oosten gaat de 

Geest alleen uit van de Vader en kan dan een vaag beginsel blijven dat geen nieuwe predikaten verleent 
terwijl daar nu juist het karakter van genade ligt: “Genade is een vrijmachtige uitdeling van plaats, stand, 

rang, titel in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. Herschepping, 303. 
76 ‘Predestinatie’ (1921), VW2, 125. 
77 ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 10 april 1929), VW3, 411. 
78 Herschepping, 236/240. 
79 ‘Het kerkelijk dogma’, 179; en idem: De westerse Kerk brengt het dogma in de geschiedenis. 
80 ‘Betekenis van theologie’ (oktober 1924), VW2, 168; cf. ‘Verzoening (Verlossing)’ (lezing 4 januari 

1932), VW2, 410; ‘Europa’ (meditatie 23 juli 1948), VW8, 152/154: “Was het, menselijkerwijs gesproken, 

andersom gegaan; had de Heilige Geest deze beide zendelingen oostwaarts gezonden, in plaats van west-
waarts, dan zouden wij nu de rol van toeschouwers hebben kunnen vervullen. Maar Jezus is met zijn 

Evangelie deze kant uit gekomen; (…) Paulus wilde altijd verder westwaarts”. Cf. VW7, 356. 
81 ‘Het christendom in zijn eenheid met de cultuur. Richard Rothe’ (lezing 1928 (wrschl.)), VW3, 329. 
82 Noordmans ziet dit ook bij Heidegger. ‘Heidegger en Augustinus’ (lezing 1932), VW4, 417. Voor de 

theologie heeft Schleiermacher hierin een belangrijke rol gespeeld. ‘Verschuivingen in de theologie van 

de laatste honderd jaar’ (lezing 1 juli 1938), VW4, 24; ‘Het christelijk geloof in de twintigste eeuw’ (le-
zing maart 1945), VW4, 43. ‘Communisme’ (lezing na oktober 1917), VW1, 318-9: “De natuurlijke ge-

lijkheid is meer de oude Griekse gedachte (…) die door de stoïcijnen is uitgewerkt en bij de kerkvaders 

min of meer is bewaard gebleven. Deze Oudgriekse gedachten zijn ook in de middeleeuwen nooit geheel 
verloren gegaan en komen hier en daar te voorschijn”. Ook bij Calvijn was stoïsche moraal aan te wijzen. 
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evangelie naar het westen toch providentieel is te noemen. Want Paulus, als laat ge-

roepen apostel, kwam niet met verhalen over Jezus.
83

 Hij geeft in zijn brieven een 

theologie; een doordenking, die alle dingen door het geloof beziet. Dit paulijnse 

evangelie tilt het westen uit zijn profaniserende daling op.
84

 Het geloof heeft te ma-

ken met beloften en dat geeft het gereformeerde geloofsleven haar ernstige, eenvou-

dige karakter en houdt haar gericht op het eeuwige leven.
85

 In deze theologie is het 

westen het monistisch denken te boven. Als het westen de bril van Paulus bij het le-

zen van het Evangelie afdoet, loopt zij gevaar. 

 

2.4.2  Gereformeerde theologie heeft de Geest nog teveel aan banden gelegd 

 

Kenmerkend voor de westerse, en vooral de gereformeerde, theologie is dus volgens 

Noordmans de nadruk op de Heilige Geest.
86

 In het westen gaat het om Woord en 

exegese, dat wil zeggen: om prediking. Daar ligt de wereldhistorische roeping van 

de westerse Kerk en zo brengt zij vooral het derde deel van het credo, het werk van 

de Heilige Geest, tot ontwikkeling. In de 16
de

 eeuw, aldus Noordmans, is een door-

braak van de Geest op gang gekomen. De Reformatie heeft deze doorbraak nog in-

gedamd in afweer van de Radicale Reformatie. Vooral Calvijn heeft het werk van 

Christus zo geleidelijk in dat van de Geest laten overgaan dat deze laatste nauwelijks 

reliëf heeft gekregen. De gelovige kan daarom maar moeilijk een eigen verhouding 

tot de Geest krijgen.
87

  

 

Noordmans meent in de jaren ‘30 dat de tijd is aangebroken om de Geest meer ruim-

te te geven. Het rad van de tijd wordt immers weer een volle tand verzet (zie hoofd-

 
‘Pragmatische houding’ (1918), VW1, 180; ‘De achtergrond van de bergrede’ (lezing ca. 1925), VW2, 42 

en 43-4; ‘Het ethisch beginsel’ (lezing 1928/1929), VW3, 431; ‘De confessiones van Augustinus’ (februa-

ri 1930), VW3, 23; Herschepping (1934), VW2, 269. En later, na de oorlog: ‘Woord en Geest’ (1946-
/1947), VW2, 202. 
83 ‘De betekenis van het ethisch beginsel voor leer en leven’ (lezing ca. 1932), VW3, 496. 
84 ‘Betekenis van theologie’ (oktober 1924), VW2, 168: “Dat Paulus naar Europa omboog op zijn tweede 
zendingsreis is zeker geen toeval voor wie de Handelingen kent. De Geest drong hem westwaarts”. Pau-

lus is de apostel die van het Evangelie een leer heeft gemaakt. Zo bereidde hij voor het westen de weg 

voor een meer aanschouwelijke theologie en dat is geen toeval: “Hier is dus geestelijke noodzakelijkheid 
op te merken”. Het oosten had Paulus minder nodig dan het westen omdat eerstgenoemde “(…) andere 

correctieven bezit om hem tegen materialisering en profanisering van het heilige te beschutten”. Het wes-

ten blijft aangewezen op nuchterheid en klaarheid die voortkomt uit “(…) geoefend denken in het gods-
dienstig leven”.  
85 In de gereformeerde theologie speelt het leven zich onmiddellijk voor Gods aangezicht af. Het is “(…) 

de roep tot hoger levensernst (…) felle geestelijke concentratie”. ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 6 sep-
tember 1928), VW3, 393. De ‘innerweltlichen Askese’ waartoe de gereformeerde theologie leidt, is als de 

onthouding van een soldaat die schildwacht staat voor het eeuwige leven; het brengt een grote nuchter-

heid in de omgang met de schepping en de verlossing. Dit beeld van de schildwacht ontleent Noordmans 
aan Calvijn (hoewel het daar niet letterlijk voorkomt. VW3, 162, voetnoot s) en komt bijna passim in zijn 

werk voor: VW3, 394 (1928); VW3, 413 (1929); VW3, 494 (1932); VW5, 150 (1933); VW3, 162, (1933); 

VW3, 664 (1936); VW6, 620 (1939); VW2, 384 (?); VW6, 405 (1946); VW5, 617 (1950); VW5, 627 (1952). 
86 ‘De betekenis van het ethisch beginsel voor leer en leven’, 494. Noordmans’ artikel ‘Gereformeerd-

ethisch’ uit 1928 is eigenlijk niets anders dan een lofzang op het theologisch spoor dat bij Calvijn is be-

gonnen. In 1919 noemt Noordmans Calvijn: mijn autoriteit. ‘Historisch spiritualisme’ (1919), VW1, 201. 
87 Herschepping (1934), VW2, 297. 
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stuk 1). Om de Kerk haar plaats te laten vinden in de nieuwe situatie is de Geest no-

dig. Ook is er pastorale noodzaak. De optimistische ondertoon van de 19
de

 eeuw is 

aan het verklinken; het vooruitgangsgeloof toont forse scheuren. Veel meer dan de 

intellectualistische 19
de

 eeuw is de 20
ste

 eeuw bezig met de werkelijkheid en ziet de 

moeilijkheden van het geloof in God als Vader.
88

 Het leven in de 20
ste

 eeuw wordt 

immers getekend door de chaos van het tohoe wabohoe; de mensen ontdekken dat de 

schepping geen goede schepping is. Mensen in de 20
ste

 eeuw zijn niet meer, als in de 

eeuw daarvoor, bezig gave persoonlijkheden te worden. Ze zijn in natuurlijke no-

den en doden.
89

 Te midden van de scherven van hun bestaan wachten ze op de zal-

ving door de Heilige Geest. “(…) Geest is troost”, daarmee zal de prediker dieper in 

het moderne leven kunnen binnengaan.
90

 

 

2.4.3  Gereformeerd-ethische theologie 

 

De theologie die Noordmans ontwikkelt, heeft in haar naam ‘gereformeerd’ als ad-

jectief bij ‘ethisch’. Noordmans’ theologie wil dus ook na 1921 nog altijd ethisch 

zijn. De ‘bom’ die Noordmans in de ethische theologie gooide, was kennelijk niet 

bedoeld om die hele theologie op te blazen. Slechts dat deel waarin de mens weer 

meer naar voren kwam, en waarmee de ethische theologie dus afweek van het wes-

terse éénrichtingsverkeer, moest worden uitgeschakeld. Daartoe dient het adjectief 

‘gereformeerd’.
91

 De overige, goede stukken uit de inboedel van de ethische theolo-

gie wil Noordmans behouden.
92

 Tot die stukken rekent hij vooral het dynamische 

karakter van de ethische theologie. In de 19
de

 eeuw heeft de westerse Kerk weer 

moeten leren dat diep ingaan in de werkelijkheid dynamiek in de theologie brengt. 

Theologie is niet het onder woorden brengen van koele, rationele waarheden; zij be-

weegt zich in de wisselwerking van openbaring en geschiedenis. In de 19
de 

eeuw was 

vooral de ethische theologie doordrongen van dit dynamische. Dat Noordmans’ 

theologie allereerst ethisch is, wil dus zeggen dat hij een theologie zoekt die voort-

gaat in wisselwerking met de geschiedenis. In het dagelijks leven en de historie val-

len de oordelen van God. Het ter harte nemen van die oordelen brengt de theologie 

 
88 Herschepping, 245; ‘Het kerkelijk dogma’ (opstel 1934), VW2, 171. 
89 ‘Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie’ (1931), VW3, 479. 
90 ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 10 april 1929), VW3, 414; ‘Geloofsbelijdenis’ (juli 1933), VW4, 105. 
‘Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie’, 480. 
91 “(…) ik meen dat de oorspronkelijke ethische grondlijn een revival was van de gereformeerde gedach-

te”. ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 6 september 1928), VW3, 399. En op dezelfde plaats stelt Noordmans 
dat hij in het opkomen der ethische richting een voortzetting ziet van gereformeerd leven en gereformeer-

de theologie. ‘De betekenis van het ethisch beginsel voor leer en leven’ (lezing 1932 (wrschl.)), VW3, 

494. Noordmans wil ondanks zijn dialektische verandering toch op een of andere manier verder met de 
ethische theologie vanwege de belangrijke positie van de Heilige Geest daarin. In die theologie is het 

“(…) bovenal het werk van de Heilige Geest dat op de voorgrond staat”. ‘Gereformeerd-ethisch’, 392; 

‘Twee kerkelijke richtingen’ (1926-1927), VW3, 380vv; ‘Ontwikkeling en toekomst van de ethische theo-
logie’, 435-81; ‘Ontwikkeling en toestand van de ethische theologie’ (1930), VW3, 482-88. 
92 Volgens H.W. de Knijff was Noordmans tussen 1925 en 1940 “(…) Testamentvollstrecker der Ethi-

schen Theologie”. ‘O. Noordmans’ Radikalisierung der Offenbarungslehre Karl Barths’, Zeitschrift für 
Dialektische Theologie 4 (juli 1988), 67.  
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verder, Christus tegemoet.
93

 Noordmans noemt zijn gereformeerd-ethische theologie 

ook wel speculatieve theologie; dat wil zeggen: “(…) uit het leven van de Heilige 

Geest afgeleid”.
94

 Deze theologie aanvaardt de werkelijkheid (schepping, geschiede-

nis en Bijbel) niet zomaar als ‘brutaal feit’, maar probeert op te sporen hoe de sa-

menhang is met de hogere orde van Gods Koninkrijk.
95

 Het westen dat geneigd is 

zich te houden aan de (tastbare) schepping en de letter van de Schrift, behoeft een 

theologie die haar helpt dit te overstijgen naar het Koninkrijk. De stoa weet niet wat 

het is om zich verlangend uit te strekken naar de voleinding; de Geest echter zucht: 

‘Kom!’.
96

 

 

Noordmans brengt in zijn theologie de Geest wat meer tot gelding door binnen de 

Triniteit de Vader en de Zoon nauwer op elkaar te betrekken. Hierdoor krijgt de zon-

deval meer nadruk zodat voor een ‘goede wereld’ (de stoïsche natuur) geen ruimte 

blijft. Omgekeerd komt de Heilige Geest hierdoor iets meer uit de ‘schaduw’ van de 

Zoon en kan de gelovige met de Geest een persoonlijke relatie krijgen waarin de 

predestinatie zijn beslag krijgt. In die persoonlijke relatie met de Geest wordt ook 

het verstaan van Gods oordelen in de geschiedenis mogelijk. Dynamiek kan zo zijn 

intrede doen in geloof en theologie.  

 

Om deze positie van de Geest binnen de Triniteit aan te duiden, gebruikt Noordmans 

herhaaldelijk het beeld van spectraallijnen met daarin donkere strepen. Zulke strepen 

maken scheiding in onze kennis, aldus Noordmans, “(…) en op die scheiding in het 

trinitarisch werk, komt voor ons alles aan”.
97

 De Heilige Geest is meer dan een ‘her-

haling’ of voortzetting van Jezus. De Geest is een “(…) nieuwe openbaring uit het 

trinitarische leven” die een “(…) nieuwe schepping betekent”.
98

 De donkere streep 

in het spectrum van de Drie-eenheid betekent dat de incarnatie van begin tot einde in 

 
93 “Theologie buiten het gemeente- en volksleven om heeft geen betekenis. Ze is theorie der prediking en 

deze is gericht op de wereld”. ‘Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie’ (opstel 1931), VW3, 

469; idem, 467. Hierin liggen de typisch gereformeerde “motieven van voortgang”. ‘Twee kerkelijke 
richtingen’ (1926-1927), VW3, 376. En even verder, 377: “De uitverkorenen Gods dragen het zwaard niet 

voorzichtig in de schede, maar dringen met de scherpte van de consequenties op de wereld in. In deze eis 

van consequentie ligt duidelijk een beginsel van voortgang en een afwijzing van elke status quo. Dat deze 
consequenties onder ons kerkelijk volk vaak hebben bestaan in een aantal absurditeiten, doet aan die eis 

niets af”. 
94 ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 6 september 1928), VW3, 396. 
95 “Het getuigenis van de Heilige Geest is geen gewone empirie, in het hart niet en in Schrift en traditie 

niet. Er zit in wat ik hier voorlopig wil aanduiden als het hogere speculatieve. (…) Het is Geest, niet na-

tuur of historie”. ‘Gereformeerd-ethisch’, 397-8; ‘Dogmatische zekerheid’ (lezing april 1906), VW1, 63.  
96 Augustinus (1933), VW3, 169.  
97 ‘Verzoening (verlossing)’ (lezing 4 januari 1932), VW2, 413. 
98 ‘Verzoening (verlossing)’, 412-3. Even verder (417) stelt Noordmans dat de lijn van Christus’ werk 
niet zo maar kan worden doorgetrokken (zoals Rome doet): “Wij moeten rekenen met donkere strepen in 

het spectrum van de wereld, die door de Heilige Geest geschapen wordt. En we zien niet hoe we daarover 

moeten komen. Wij beschikken niet over het werk van Christus. De Heilige Geest doet het”. Bij Kant is 
er een soortgelijke streep tussen ons denken en de hoogste dingen. Geloven op gezag (1921), VW2, 139; 

‘René Descartes (1937), VW4, 331; Dingen die verborgen waren (1935), VW2, 66-7. In de Heilige Geest 

vallen het wezen en de persoon Gods het duidelijkst samen. “Want God is een Geest. Het trinitarisch ge-
heim wordt hier het verst ontsluierd”. ‘Persoon of Geest’ (recensie 1933), VW4, 164. 
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het werk van de Geest moet worden opgenomen en daarin worden voortgezet.
99

 De-

ze radicale opvatting van positie en werk van de Geest biedt Noordmans’ theologie 

de mogelijkheid om gestaltes als mens (persoonlijkheid) en historische kerk af te 

breken. Deze gestaltes zijn immers al te spoedig afgoden geworden, dat is de les van 

het monisme.
100

 Zij staan in de weg aan het eeuwigheidsleven in de Geest. De theo-

logie moet daar adequaat op reageren.  

 

Juist ook de gestalte van de schepping moet worden afgebroken door radicale voort-

zetting van de de-sacraliserende westerse lijn. In het heidendom was de aarde nog 

een moeder, aldus Noordmans. Augustinus is begonnen met kritisch denken door de 

aarde als Gods werk te zien.
101

 Calvijn, aldus Noordmans, drijft die kritiek voort en 

laat de kosmische Trinititeit wegvallen. God is in zijn Drievuldigheid niet meer te 

kennen uit de schepping. De schepping is wel goed, maar God is een mysterie en wij 

kennen Hem enkel via zijn werkingen. Noordmans doet nog een flinke stap verder: 

de schepping is vanaf het begin gevallen.
102

 Scheppen is niet vormgeven, aldus 

Noordmans. ‘Scheppen is scheiden’, zo luidt zijn bekende aforisme. Wij leren God 

in de geschiedenis kennen als de God die steeds uit elkaar haalt wat Hij kan gebrui-

ken en wat niet. Scheppen wil zeggen: het uitdrijven van de zonde. Omdat God een 

Geest is, doet Hij dat door oordelen.
103

 Schepping krijgt het oordeel ‘zonde’ en her-

schepping het oordeel ‘genade’.  

 

In scherpe tegenstelling met het pantheïsme stelt Noordmans de schepper dus niet 

voor als onderhouder en bestuurder die één is met de schepping. Integendeel, de 

schepper is iemand die in zijn schepping goed en kwaad uiteendrijft tot op Golgota. 

Daar zien we de val in zijn voleinding – de ellende aan en rondom Jezus.
104

 Zo 

wordt de schepping tot Koninkrijk. Niet aan de schepping maar aan Evangelie en 

Koninkrijk zien we dat God een Heiland is. Want daar (in Evangelie en Koninkrijk) 

begint de herschepping. Daar leren we dat de schepping een plek licht om het kruis 

is om de Vader te openbaren.
105

 Voor scheppingsordeningen is in Noordmans’ theo-

 
99 Herschepping (1934), VW2, 286. 
100 Zo wordt volgens Noordmans het stoïsche dwepen met de schepping in het Duitsland van de jaren 

twintig en dertig op een nieuwe manier werkelijkheid. In Duitsland vormt zich op basis van de goede 

schepping, Blut und Boden, een nieuwe religie (Herschepping, 256/283) een bruut scheppingsgeloof en 
terugkerend heidendom. Daarom moet de gedachte aan een harmonieuze schepping worden losgelaten. 

Herschepping, 244. Het is immers “(…) een tijd van apocalyptische aspecten”. Herschepping, 283.  
101 Augustinus (1933), VW3, 94. 
102 “De Schepper zelf moet bij de zonde betrokken zijn. De zonde is meer dan storing, door mensenhan-

den aangesticht. De machten die daardoor ontketend worden zijn niet door ons zelf in het aanzijn geroe-

pen. (…) Gods oordeel drijft de breuk voort en het gaat niet buiten de Schepper om”. Herschepping, 253. 
“Het zijn die geweldige afmetingen van de val, die met de wil en het bewustzijn van de enkeling in geen 

verhouding staan”. Herschepping, 262-3. Noordmans is zich bewust dat hij met deze dynamische opvat-

ting van schepping afwijkt van Calvijn. Herschepping, 246. Voor een recente scheppingsleer zie A. van 
de Beek, Een lichtkring om het kruis. Scheppingsleer in christologisch perspectief (Zoetermeer 2014). 
103 Herschepping, 255. 
104 Herschepping, 269. 
105 Herschepping (1934), VW2, 263; ‘Kruis en schepping’ (1933/1934), VW2, 209 en Herschepping, 245. 
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logie dan ook geen plaats. Deze zijn juist een rem omdat zij verhinderen dat de mens 

zich door Gods oordelen in de geschiedenis laat sturen.
106

 

 

Noordmans wil dus in zijn theologie vermijden dat er een gestalte naast God opkomt 

en ook bestaande gestalten breekt hij af. Al te spoedig wordt met zulke gestalten ge-

dweept ten koste van de dienst aan God en ten koste van het zich uitstrekken naar 

het eeuwige leven. Herschepping levert ons dan ook niet een gestalte op, herschep-

pen is eigenlijk niets anders dan belofte. Herscheppen betekent dat alle dingen een 

nieuw predikaat krijgen: zondaar wordt rechtvaardige, gevallene wordt heilige. Hei-

liging is een kritisch begrip, want het Woord schept geen heiligen maar gelovigen 

die leven van wat zij niet hebben.
107

 De Geest heeft immers geen heiligen maar zon-

daren nodig, want de Geest is trooster.
108

 De herschepping openbaart eigenlijk alleen 

continuïteit in de zin dat de val is uitgesloten, er is geen afval der heiligen.
109

 Weder-

geboorte is een eschatologisch begrip, het is “(…) een belofte en moet een toezeg-

ging blijven”.
110

 Noordmans sluit weliswaar niet helemaal uit dat herschepping ook 

vormgeving en gestalte is.
111

 Maar die is dan zeker niet een evolutionair groeimodel.  

 

Evenals scheppen is ook herscheppen scheiden: de nieuwe mens stoot de oude af. 

Steeds breekt de Geest ontwikkelingen die Hij heeft ingezet open, neemt daaruit een 

element om mee verder te gaan en laat de rest achter. De mensen kunnen dus niet 

met de herschepping gaan ‘bouwen’. Herschepping geeft fragmenten die in een an-

dere wereld in elkaar worden gezet, zegt Noordmans met een omgekeerd kantianis-

 
106 ‘Ontwikkeling en toestand van de ethische theologie’ (1930), VW3, 485-6: “Wat is dan het onmenselij-
ke, dat ik hier bedoel? Het zijn de abstract logische en metafysische redeneringen in de theologie. Het zijn 

de lijnen, die men van Genesis tot Openbaring kan doortrekken, zonder zich van de mens die intussen 

verschenen is of, wat erger is, van Christus die in het vlees gekomen is iets aan te trekken. Het zijn de ze-
delijke 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. Men kan die onmenselijke redeneringen vergelijken met evenwijdige 
lijnen. Ze lopen op gelijke afstanden, zeldzaam correct, tot in het oneindige door zonder zich door iets te 

laten storen. (…) Dit denken wil gestoord worden. Het wil dat de gedachten zullen afwijken van haar ba-

nen, als ze in de buurt van een hart komen”. ‘Ontwikkeling en toestand van de ethische theologie’ (1930), 
VW3, 488: God stoort ons denken. De gedachten over wat schepping is, zijn gestoord door het Kruis.  
107 Herschepping, 248; Herschepping, 317: Heiliging bestaat volgens Noordmans “(…) in de eerste plaats 

uit een lijdzaamheid in de verdrukking (Rom.5: 3), een wachten op de voleinding, een vasthouden van de 
rechtvaardiging, een volharden in het geloof”. Herschepping, 237: De mens is geen grootheid naast God. 

Augustinus (1933), VW3, 115: Er is ook geen monnikenheiligheid. Augustinus, 119: En ‘leken’-heiligheid 

wordt in de predestinatie een verborgenheid.  
108 Herschepping, 297. 
109 Herschepping, 300. 
110 Herschepping, 308-9. 
111 Weliswaar sticht de Heilige Geest een gemeenschap van personen en gaven en goederen; en wordt die 

realiseerbaar in de communie van het heilig avondmaal; en vormt de Geest die van Christus uitgaat een 

Kerk waarin stijl en orde aanwezig kunnen zijn (Herschepping, 299 en 301); en is er zoiets als een be-
ademing van het dagelijks leven met Gods Geest waardoor de genade meegaat het leven in en gemoeds- 

en levensvormen aanneemt. Herschepping, 230. Toch benadrukt Noordmans dat wat de Geest doet, een 

eschatologisch karakter draagt. Dit wil zeggen dat het Geesteswerk niet kan worden gedacht zonder de 
wederkomst van Christus. Herschepping, 301. 
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me.
112

 Alleen vanuit Gods categorieën krijgen de dingen hun samenhang. De Geest 

werkt vanuit de voleinding.
113

 Herschepping is vooral een tijd van wachten, zoals de 

bruid op de bruidegom wacht. Wat in de herschepping wel heel werkelijk is, is het 

inwendige werk des Geestes, de predestinatie.
114

 

 

Anders dan bij Barth blijft in Noordmans’ theologisch ontwerp de lineair-temporele 

structuur dus in stand. Schepping, heilsgeschiedenis, voleinding behouden hun volg-

tijdelijk karakter, evenals de dogmatische woordparen wet-evangelie, zonde-genade, 

schepping-herschepping. Het gebrek aan continuïteit dat Noordmans in Barths theo-

logie ziet tussen de opeenvolgende senkrecht von Oben-komende woorden Gods, 

vangt Noordmans op door het benadrukken van continuïteit in de Geest. Spreekt bij 

Barth de Geest steeds het laatste woord (in de verkondiging); bij Noordmans spreekt 

de Geest het volgende woord (in het hart). Maar deze continuïteit in de Geest ligt 

niet in onze astronomische tijd en is voor ons niet vast te stellen in duurzame, histo-

rische gestalten. Het is niet een continuïteit van déze schepping. De continuïteit ligt 

in de Geest die, vanuit de voleinding, in onze astronomische tijd werkt. Deze theolo-

gische continuïteit is niets anders dan de predestinatie.
115

 God in zijn genade zorgt 

ervoor, dat zegt ons predestinatie. Het dogma van de Triniteit is volgens Noordmans 

ten diepste het dogma van de predestinatie.
116

 In de predestinatie krijgt de Geest de 

centrale plaats in de theologie die Hem toekomt. Daar staat de mens onmiddellijk 

voor God in de persoonlijke zekerheid onderweg te zijn naar het eeuwige leven. 

 

Quintessens  De gereformeerd-ethische theologie die Noordmans ontwerpt als ant-

woord op het monistische denkklimaat, beoogt een nieuwe stap te zijn in radicalise-

ring van de westerse theologie. Deze radicalisering bestaat erin dat in de genadeleer 

en in de kennisleer God alles moet zijn. De ontwikkelingen in het westen hebben ge-

leid naar éénrichtingsverkeer van God naar de mens. De mens en alles wat van hem 

is, kan geen gestalte zijn voor God, evenmin als de schepping. In het praktische, tot 

secularisering geneigde westen wordt met gestalten (schepping, historische kerk of 

gelovige) makkelijk gedweept in een monistisch denken. Niet de incarnatie maar de 

Geest moet daarom het vertrekpunt zijn van de theologie. Alleen dan is er niet meer 

een gestalte naast God. In de predestinatie wordt ons hart op directe wijze verbonden 

met het eeuwige leven. Zo bereikt Noordmans een sterke ascese van het geloof, dat 

wil zeggen van de Geest. De Geest geeft nuchtere afstand tot schepping en verlos-

sing en een zich uitstrekken naar de voleinding.  

 

 
112 ‘Het probleem van de continuïteit in de dialectische theologie’ (1936), VW3, 661. ‘Omgekeerd’ wil 

zeggen een kantianisme vanuit God gezien. God moet de brokstukken tot een eenheid ‘denken’. 
113 Herschepping (1934), VW2, 300: “Deze schepping draagt een eschatologisch karakter”. 
114 Herschepping, 298: “Te maken dat de woorden des Evangelies waarheid en werkelijkheid worden in 

ons, dat is zijn [de Geest, e.b.] ambt. Het allerlaatste van het Woord, dat wat het hart raakt en bekeert, dat 

heet Geest”.  
115 “(…) geestelijke continuïteit, die (…) onderstreept wordt door de leer der predestinatie”. ‘Het kerkelijk 

dogma’ (opstel 1934), VW2, 188. 
116 ‘Het kerkelijk dogma’, 190; Herschepping, 243: De leer van de predestinatie is “(…) de keerzijde van 
de Triniteit, de grond der openbaring”. 
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2.5  Conclusies 

 

Wat heeft dit hoofdstuk ons gebracht voor de beantwoording van de onderzoeks-

vraag? We hebben gezien dat Noordmans de wending naar het subject zoals die van-

af de vroege moderniteit gaande is, waardeert. De betrekking met God is immers 

niet zakelijk, maar persoonlijk en de wending naar het subject geeft het persoonlijk 

geloof ruimte. Noordmans ziet echter dat door deze wending naar het subject de 

Godskennis in gevaar komt, en wel op twee manieren. Allereerst treedt in de lijn van 

Descartes verzakelijking op en leren we God kennen als de grote wiskundige en niet 

meer als Persoon. Ook wordt in het cartesianisme God de tastbare werkelijkheid in-

getrokken en gaat de eschatologie verloren. De eerste twee decennia van zijn predi-

kantschap gaat Noordmans mee met de ethische theologie om deze verzakelijking te 

corrigeren door middel van een theologie in de lijn van Schleiermacher. Maar in 

1921 raakt hij overtuigd dat ook hier, op een andere manier, een verlies van Gods-

kennis optreedt. In de lijn van Schleiermacher, die in Nederland vooral door de ethi-

sche theologie wordt voortgezet, zijn in zekere zin de menselijke geest en Gods 

Geest in elkaar geschoven zodat een monistisch denkklimaat is ontstaan. De theolo-

gie draagt zo bij aan verlies van godskennis en van eschatologie. Het persoonlijke 

van de God die ons dingen belooft, is daar verloren gegaan. Het westen heeft be-

hoefte aan een theologie die dit alles te boven komt.  

 

Noordmans corrigeert de ontwikkeling naar monisme met twee begrippen, namelijk 

‘predestinatie’ en ‘geloven op gezag’. Deze waarborgen de afstand tussen God en 

mens. Met het eerste (‘predestinatie’) wordt gezegd dat Gods beslissingen boven de 

onze uitgaan, dat ze van een hogere orde zijn. In dit woord klinkt bij Noordmans ook 

de roep van de eschatologie door. Met het tweede woord (‘geloven op gezag’) geeft 

Noordmans aan dat wij, om God te kennen, zijn aangewezen op openbaring en 

daarmee op gezag. Verdergaande met deze twee correcties wijst Noordmans de in-

carnatietheologie af omdat deze, naar zijn verwachting, tot een nieuwe vorm van 

monistisch denken zal leiden. In het praktische, tot secularisering geneigde westen 

wordt immers met gestalten waarin God en het geschapene samenkomen (schep-

ping, historische kerk of gelovige) makkelijk gedweept. Noordmans valt de dialekti-

sche theologie bij omdat daarin de afstand tussen God en mens wordt gewaarborgd. 

Wel mist hij in die laatste theologie de continuïteit.  

 

De gereformeerd-ethische theologie die Noordmans ontwerpt als antwoord op het 

monistische denken, beoogt de westerse theologie verder te brengen in haar ontwik-

kelingsgang. Volgens Noordmans is voor de westerse theologie kenmerkend dat in 

de genadeleer en in de kennisleer God alles is. Er is op die gebieden éénrichtingsver-

keer, namelijk van God naar de mens. Het subject verdwijnt dus in zekere zin bij 

Noordmans. Vanwege het éénrichtingsverkeer moet niet de incarnatie maar de Geest 

het vertrekpunt zijn van de theologie. Het is de Geest die ons heerlijke dingen be-

looft. Het is de Geest die gestalten vormt en ze weer afbreekt. De Geest is de predes-

tinatie waarin ons hart op directe wijze wordt verbonden met het eeuwige leven. In 

de Geest ligt de continuïteit welke niets anders is dan predestinatie; een continuïteit 

van (historische) fragmenten die door God tot eenheid worden gedacht. 
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3 
 

NOORDMANS’ THEOLOGIE  
 

 

 
De eer der kerk is altijd geweest dat ze met de waarheid niet marchan-

deert. (…) De katholieke idee heeft het moment van gezag dat er mee 

verbonden was in Augustinus’ dagen en dat voor de kerkvader tegen-
over elke andere religie de nota specifica was, nog niet verloren. 

 

O. Noordmans1 

 

 

 

 

3.1  Inleiding 

 

We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat in Noordmans’ theologie de nadruk ligt op de 

diastase van God en mens. Zo verbreekt hij het monistische denkklimaat dat in de 

19
de

 eeuw de theologie is binnengedrongen. Daarbij legt Noordmans nadruk op de 

derde persoon van het credo, want volgens Noordmans is de westerse theologie een 

theologie van de Geest en van de prediking. In de Geest ligt de communicatie tussen 

God en mens. Daarin krijgen wij niets in handen maar worden ons van Godswege 

dingen beloofd. In dit hoofdstuk onderzoeken we de consequenties van deze keuze 

voor achtereenvolgens drie loci die voor ons onderzoek van belang zijn, te weten: de 

kennisleer (3.2), de Kerk (3.3) en de liturgie (3.4). Daarna analyseren we hoe Noord-

mans in 1936 staat tegenover het probleem in de dialektische theologie dat hij eerder 

heeft aangewezen: het probleem van de continuïteit (3.5). We besluiten ook dit 

hoofdstuk met conclusies (3.6). 

 

 
1 ‘Leertucht’ (lezing 20 mei 1932), VW5, 110. 
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3.2  Persoonlijke zekerheid – Noordmans’ kennisleer 

 

In deze paragraaf onderzoeken we Noordmans’ kennisleer. Na een inleidende schets, 

waarbij we nog even teruggaan naar de tijd voor 1921, doorlichten we twee tenden-

zen in zijn kennisleer, namelijk dat Noordmans natuurlijke godskennis radicaal uit-

zuivert (3.2.1) en dat de historie voor hem het medium van Godskennis is (3.2.2). 

 

Noordmans heeft in 1921 wel een bom in de ethische theologie gegooid, maar in 

eerste instantie was hij zeer geboeid door deze theologie omdat zij, in correctie op 

het 18
de

-eeuwse rationalisme, niet zozeer naar koele waarheid zocht alswel naar wer-

kelijkheid. Het ging in de ethische theologie minder om sluitende rederingen en 

meer om moreel toepasbare (existentiële) waarheid. Om tot die waarheid te komen, 

moest niet allereerst de ratio worden bevraagd maar de werkelijkheid van het mense-

lijk zieleleven (psyche) en het podium waarop dat zieleleven zich presenteert, de 

historie.
2
 In de historie zien we immers wat de abstracte begrippen uit de dogmatiek 

uitwerken en dit is een heilzame correctie op een al te intellectualistische benadering 

van het geloof.
3
 ‘Wat het ethische is op het niveau van de afzonderlijke mens, bete-

kent het historische op het niveau van de christenheid’.
4
 Wij mensen zijn immers 

historische wezens. De winst in werkelijkheid die we boeken door het psychische en 

het historische in onze redenering te betrekken, zal uiteindelijk onze kennis van God 

ten goede komen. Zo sprak Noordmans in zijn ethische periode. 

 

Noordmans onderkent dat historisch denken het gevaar van relativisme brengt en 

gaat toch een flink eind mee met Wilhelm Dilthey.
5
 Volgens deze Duitse geleerde is 

geschiedenis de ontwikkeling van de menselijke geest. In dat proces, zo interpreteert 

Noordmans Dilthey, verdwijnen oude, starre beelden van de geloofsleer voor het le-

vende Woord.
6
 Alles wordt innerlijker, geestelijker, zedelijker. Speculatieve denklij-

nen als de Trinititeit treden meer op de achtergrond om ruimte te maken voor het 

praktische onderricht van de gelovigen. We horen in de jaren vóór 1921 Noordmans 

dan ook dingen zeggen als: ‘de Reformatie heeft de metafysische dogma’s ingeruild 

voor het levende Woord’.
7
 En: ‘De Christus die de Reformatoren hebben gepredikt, 

is heel anders dan die van de Grieken (met hun metafysische Christus) of de Papen 

 
2 ‘Het getuigenis van de Hartog’ (lezing 1910 (wrschl.)), VW1, 137: “De heerlijke redelijkheid Gods ligt 

voor zover ons geopenbaard op het rond der aarde uitgespreid, op die dunne korst, waar de wijsheid Gods 
die sluimert in de diepte uitbreekt tot zichtbaarheid in de enkele lijn van de historie”.  
3 ‘Dogmatische zekerheid’ (12 april 1906), VW1, 67. 
4 ‘Dogmatische zekerheid’, 67. 
5 ‘Historisch spiritualisme’ (1919), VW1, 190-4. Zo ziet Noordmans het relativisme in de werken van de 

invloedrijke Ernst Troeltsch. Deze theoloog en socioloog duidt de geschiedenis, in navolging van Dilthey, 

als de stroom van het wordend, menselijk bewustzijn. Herman Paul, Het moeras van de geschiedenis. Ne-
derlandse debatten over historisme (Amsterdam 2012), 78: “Ook in Nederland had Troeltsch’ boek [Der 

Historismus und Seine Probleme (1922), e.b.] grote invloed op het historismediscours”. Al jaren voor de 

verschijning van Troeltsch’ boek benoemt Noordmans dit probleem. ‘Dogmatische zekerheid’, 67-8. Wil-
helm Dilthey (1833-1911) was een Duits historicus, psycholoog, socioloog en filosoof.  
6 ‘Historisch spiritualisme’, 191. 
7 ‘Historisch spiritualisme’, 194. 
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(met hun Christus in het offer van de mis)’.
8
 Want het ging de Reformatie, aldus 

Noordmans, om de Christus die psychologisch en spiritueel in ons leeft. Objectieve 

‘beelden’ als de Triniteit moeten dus vermalen en in het eten van de gemeente wor-

den opgenomen. Het dogma moet immers in het dagelijks leven moreel toepasbaar 

zijn; het moet te maken hebben met onze behoeften.
9
 In de jaren vòòr 1921 lijkt 

Noordmans soms naar sabellianisme te neigen.
10

 Kerkelijk gezag speelt voor hem 

nog geen enkele rol. “Er is op protestants terrein niets zo wansmakelijk, maar ook 

niets zo verderfelijk als een opgewarmd clericalisme, omdat het lijnrecht ingaat te-

gen het grondbeginsel der Hervorming”.
11

 

 

Tegenover de geestelijke autonomie die Noordmans dus heeft voorgestaan, plaatst 

hij vanaf 1921 gezag. Kerkelijk gezag en traditie moeten in de theologie ruimte krij-

gen. De ethische theologie heeft willen doorgronden hoe de Heilige Geest in de 

mens als kennend subject werkt en daarbij gebruik gemaakt van de psychische pro-

cessen in de natuurlijke mens. Menselijke geest en Gods Geest konden daar niet 

meer goed worden onderscheiden.
12

 Om te voorkomen dat de waarheid opnieuw op 

een menselijk raam wordt uitgerekt, gaat Noordmans scherper onderscheid maken 

tussen de natuurlijke mens en de gelovige. God en mens passen bij elkaar zoals de 

terugkerende verloren zoon en zijn vader. Bij de mens is zonde en bij de Vader 

barmhartigheid. Het gaat om het getuigenis van de Heilige Geest ook wanneer de 

menselijke geest slechts donkerheid ziet. “Dat is de kennisleer”.
13

 Daarin wil Noord-

mans zich vooral richten op wat ons wordt verkondigd en veel minder op wat wij er 

van (kunnen) assimileren. “Christelijk leven is geloven en dat alles is veel meer 

waar dan wij het in ons hart gevoelen”.
14

  

 

Noordmans neemt hier dus, tot op zekere hoogte, afstand tot de wending naar het 

subject. Hij gaat zich minder richten op het kennende subject en meer op het getui-

genis dat uit de historie tot ons komt. Daar moeten we het zoeken, daar vallen Gods 

 
8 ‘Historisch spiritualisme’ (1919), VW1, 198. 
9 ‘Dogmatische zekerheid’ (referaat 12 april 1906), VW1, 71 en 67. 
10 We horen hem dan zeggen dat het in de Triniteit niet gaat om een wezenstriniteit. “Wij kunnen de es-

sentia Dei niet kennen. Alleen als Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals Hij zich openbaart in schepping en 

herschepping. Wij geloven dan ook en mogen dat misschien hier in het voorbijgaan opmerken, dat het 
misschien een grote verwarrende fout is om achter de (oeconomische) openbaringstriniteit een wezenstri-

niteit te zoeken”. ‘Het getuigenis van de Hartog’ (lezing 1910), VW1, 139. Hij benadrukt dan dat er in de 

triniteitsleer ‘schot zit’ naar schepping en historie. “De personen (van Vader, Zoon en Heilige Geest) 
[staan, e.b.] niet naast elkaar, maar achter elkaar in orde van openbaring”. ‘Het getuigenis van de Hartog’, 

140; ‘Het getuigenis van dr. De Hartog’ (1910), VW1, 162. Volgens Noordmans heeft de theologie de 

goddelijke personen gedramatiseerd in een “(…) bijna naïeve personificatie”. ‘De verzoening’ (lezing 
z.j.), VW1, 288. Hij vraagt zich in 1919 af of de tijd niet gekomen is te stoppen met aan deze dogmatische 

beelden eer te bewijzen. ‘Historisch spiritualisme’, 194/193. In 1906 is hij nog de traditionele opvatting 

toegedaan dat de Geest uitgaat van Christus. ‘Dogmatische zekerheid’, 66. Later zal hij tot die opvatting 
terugkeren. 
11 ‘Dogmatische zekerheid’, 56. 
12 Licht grappend, wijst Noordmans op het gevaar “(...) dat geestigheid als evangelisatiemiddel voor de 
ernst van de Geest zal worden ingeruild”. ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 6 september 1928), VW3, 407. 
13 ‘Gereformeerd-ethisch’, 407. 
14 ‘Ontwikkeling en toestand van de ethische theologie’ (1930), VW3, 488. 
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oordelen. Maar, zo leren hem Descartes en Kant, juist in kennis die ons vanuit de 

historie wordt aangereikt, zijn we aangewezen op gezag.
15

 Geloof en gezag horen 

bijeen.
16

 Daarover gaat zijn brochure Geloven op gezag, zoals we al zagen in hoofd-

stuk 2. 

 

Vanaf 1921 maakt Noordmans in de kennisleer een dubbele beweging. Enerzijds 

zuivert hij de theologie zo goed mogelijk van natuurlijke godskennis. En anderzijds 

probeert hij te doorgronden hoe wij de boodschap die uit de geschiedenis spreekt, 

kunnen verstaan.  

 

3.2.1  Uitzuivering van natuurlijke Godskennis 

 

Na zijn breuk met de ethische theologie werkt Noordmans aan het sluiten van open-

baringsbronnen ín de mens. Alle kennis van God die wij vanuit onszelf denken te 

hebben, zal monistisch denken in de hand werken en moet daarom worden geweerd. 

Het natuurlijke leven moet worden bezien volgens het getuigenis van het Woord, dat 

wil zeggen: kritisch.  
 

Het [natuurlijke leven, e.b.] is de wereld zonder Geest, het rijk des duivels, het 

consequente leven, waarmee de Stoa dweept. Tegen een wanorde, als die welke 

wij in ons lichaam en onze geest met ons omdragen, de wet in onze leden, zoals 

Paulus het noemt, en waaraan wij zelf nauwelijks durven denken; tegen deze wan-

orde die wij gewaar worden, als wij met onze gedachten indalen in biologische en 

psychologische diepten of rond turen in culturele en historische perspectieven, laat 

zich geen dammetje van natuurrecht opwerpen. God moet er ons uitnemen en ons 

met Christus in de hemelen zetten. (…) Alleen de herschepping door de Heilige 

Geest brengt de kosmos uit de chaos tevoorschijn.17 

 

De stoïsche onderstroom in de westerse cultuur en theologie mag geen kans meer 

krijgen.
18

 Ook het ‘zijn’, de schepping, is onbetrouwbaar als kennisbron van God. 

 
15 Gezag is “(…) een bestanddeel van kennisleer, waarmede weer ernst gemaakt zal moeten worden”. Ge-
loven op gezag (brochure 1921), VW2, 148. Noordmans heeft dit al van J.H. Gunning geleerd. Deze ver-

langde immers naar geestelijk gezag “(…) dat vastheid kon geven aan de zielen. De band met Christus 

moest persoonlijk bemiddeld zijn en niet enkel door beginselen”. Johannes Hermanus Gunning (brochure 
1937), VW3, 351. Gunning is volgens Noordmans gedurende zijn leven steeds meer nadruk gaan leggen 

op gezag. Johannes Hermanus Gunning, 353. In dit gezag speelt de gelovige gemeente ook een rol. 
16 Herschepping (1934), VW2, 311. 
17 ‘Het wezen der christelijke vrijheid’ (lezing 1935), VW6, 533; ‘Daad en lot’ (opstel 1928), VW6, 590-

603.  
18 ‘Het christendom in zijn eenheid met de cultuur. Richard Rothe’ (lezing 1928 (wrschl.)), VW3, 329. La-
ter zal Noordmans zeggen dat op de achtergrond van Europa het stoïcisme altijd gereed stond “(…) om 

naar voren te komen, zodra de historie even stokte, en bereid om degenen op te vangen, die vermoeid 

schenen van de spanningen die de prediking in de kerk opwekte”. ‘Woord en Geest’ (1946/1947), VW2, 
202. Aan het begin van de twintigste eeuw ziet Noordmans ook bij Heidegger stoïcisme. ‘Heidegger en 

Augustinus’ (lezing 1932), VW4, 417. Voor de theologie heeft Schleiermacher hierin een belangrijke rol 

gespeeld. ‘Verschuivingen in de theologie van de laatste honderd jaar’ (lezing 1 juli 1938), VW4, 24; ‘Het 
christelijke geloof in de twintigste eeuw’ (lezing maart 1945), VW4, 43. Noordmans ziet stoïsche gedach-

ten bij de kerkvaders en in de middeleeuwen. ‘Communisme’ (lezing na oktober 1917), VW1, 318-9. Ook 

bij Calvijn is stoïsche moraal aan te wijzen. ‘Pragmatische houding’ (1918), VW1, 180; ‘De achtergrond 
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De Bijbelse herschepping is heel wat meer dan enkel herstel van wat de Vader eens 

heeft geschapen, aldus Noordmans.
19

 Kennis van God zoeken in de schepping is vol-

gens Noordmans on-Bijbels.
20

 ‘Door het geloof weten we dat God de wereld heeft 

geschapen’, zo citeert hij Hebreeën 11: 3.  

 

In deze uitzuivering is naast de stoa het platonisme één van Noordmans’ belangrijk-

ste vijanden. De ten ondergegane Romeinse beschaving heeft zich volgens hem om-

gezet in een ziel, namelijk: humanisme, retoriek en platonisme. Via Augustinus, die 

niet helemaal los kon komen van het platonisme, is deze filosofie de christelijke cul-

tuur van het westen binnengekomen en zoekt buiten de Schrift om kennis van Gods 

wezen te geven, namelijk het Goede, Schone, Ware etc.
21

 Zij doet de mens inkeren 

in zijn eigen ziel om daar op te stijgen tot God.
22

 Juist de goddelijke persoon waar-

voor Noordmans meer ruimte wil maken, de Heilige Geest, wordt gehinderd door 

het Platonisme.
23

 Noordmans geeft deze tegenstelling weer in een van zijn karakte-

ristieke aforismen: ‘Herinneren versus indachtig worden’. Hiermee bedoelt hij dat 

het in ‘herinneren’ gaat om kennis die we uit onszelf opdiepen. ‘Indachtig worden’ 

heeft betrekking op kennis die van buiten tot ons komt. Alleen in het laatste geval is 

er ruimte voor openbaring.  

 

Noordmans weet zich met zijn uitzuivering te staan in een eeuwenlang proces van 

uitdrijving dat het westen heeft doorlopen. Van de theologische esthetiek die bij Au-

gustinus nog overvloedig is, is in de 20
ste

 eeuw zo goed als niets overgebleven. “(…) 

de Drieëenheid wordt een mysterie, waarvan wij alleen de werkingen kennen”.
24

 

Noordmans wil die lijn radicaal doortrekken.
25

 Godskennis komt van de andere kant 

en wordt niet opgediept uit ons innerlijk. Ook het geweten verliest bij Noordmans 

zijn status als kenbron van God. Hier ligt een belangrijk verschil met Newman, zoals 

we in de hoofdstukken 4 en 5 zullen zien, omdat Newman voor zijn kenleer juist het 

vertrekpunt in het geweten neemt. In 1906 was Noordmans nog lovend over het ge-

weten.
26

 Maar in de jaren dertig is het geweten als kenbron van God on-Bijbels.
27

 

Van Martin Heidegger leert Noordmans dat met geweten oorspronkelijk een sterke 

 
van de bergrede’ (lezing ca. 1925), VW2, 42/43-4; ‘Het ethisch beginsel’ (lezing 1928/1929), VW3, 431; 

‘De confessiones van Augustinus’ (februari 1930), VW3, 23; Herschepping, 269.  
19 Herschepping (1934), VW2, 254. 
20 Herschepping, 245/249. 
21 “(…) in zijn stijl en algemene denkwijze is hij het canticum graduum, het lied der trappen, blijven zin-

gen”. Augustinus (1933), VW3, 180/178. Noordmans verwijst hier naar de reditus-beweging uit de cyclus 
van exitus-reditus. Die ziel die uit God is geëmaneerd (exitus) en in het stoffelijke gestalte heeft gekregen, 

klimt via trappen vanuit het stoffelijke weer op naar God. 
22 Augustinus, 180: “De ziel heeft de eenheid in zich en boven zich en moet zo tot God opstijgen”.  
23 Augustinus kon bij Plato wel de eerste twee Personen van de Triniteit vinden, maar de Derde persoon 

het moeilijkst. Augustinus, 171: “Vader en Zoon, Natuur en Rede, zijn veel duidelijker”. 
24 Augustinus, 179. 
25 B. Breek, ‘Noordmans en de wijsbegeerte’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 26 (1972), 323; Augus-

tinus, 179 en 181: Bij Thomas is het al een stuk minder. Bij Calvijn klinkt dit lied niet meer, het is dan 

uitgezuiverd. 
26 “Bij de vraag naar goed en kwaad beslist onder ons overwegend het christelijke geweten”. ‘Beslistheid’ 

(lezing 1906), VW1, 85. Zie hiervoor ook enkele preken uit de periode 1903-1905. VW7, 24/29/52. 
27 ‘Kruis en Schepping’ (1933/1934), VW2, 207; Herschepping, 249. 
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angst werd bedoeld. Het roept mij terug uit het ‘men’ tot het ‘ik’. Het geweten laat 

ons de zin van het bestaan als schuld ontdekken en tracht ons terug te drijven. Deze 

bestaansschuld gaat terug tot vóór Genesis 3. Geweten is donker in zichzelf en daar-

om is God begonnen met het licht te scheppen.
28

 Geweten is een overblijfsel van de 

eerste schepping en dat is voor Noordmans niet positief.
29

 Het geweten is de stem 

die mij terugroept tot mijn ‘schuldig-zijn’, een Sein zum Tode. We mogen volgens 

Noordmans dan ook niet vanuit de schepping moraliseren. Alleen door de Wet en 

het Evangelie werpt God licht over ons leven. Het geweten moet worden geruild te-

gen de Heilige Geest die zijn beloften wèl houdt (Ef.1: 13) en die ons werkelijk goed 

en kwaad leert onderscheiden.
30

  

 

In dit proces van uitzuivering gaat Noordmans ook heel nadrukkelijk filosofie en 

theologie onderscheiden.
31

 Hij is zich bewust dat het dialektische woord ‘kritisch’ 

van de filosoof Kant afkomstig is.
32

 Daarom moet uiteindelijk ook deze filosoof van 

het protestantisme het veld ruimen.
33

 Alleen Kants indeling van het menselijk ken-

nen houdt Noordmans over, namelijk dat de verschillende ‘provincies’ in het rijk der 

werkelijkheid en des geestes elk een eigen methode hebben om tot kennis te ko-

men.
34

 Op het terrein van de historie komen we volgens Kant tot zekerheid door ge-

zag. De dingen worden ons aangezegd in de geschiedenis. Dit brengt ons bij het 

tweede en belangrijke punt: hoe te verstaan wat God vanuit de geschiedenis tegen 

ons zegt? 

 

3.2.2  Historie als medium van Godskennis 

 

Wij leren, aldus Noordmans na 1921, God niet kennen vanuit onze behoeften en ook 

niet vanuit ons geweten of de schepping. Wij leren Hem kennen in wat Hij doet en 

zegt in de geschiedenis. De Bijbel als historisch document getuigt daarvan. Maar 

ook de Bijbel wordt gelezen in een historische context. “In de exegese mengt de his-

 
28 ‘Het geweten’ (december 1932), VW6, 474. 
29 ‘Binnen de Pinkstercirkel’ (1935), VW2, 329. 
30 ‘Binnen de Pinkstercirkel’, 329; ‘Het geweten’ (lezing juni 1932), VW10, 40. 
31 Bij Kant liggen de voorwaarden om te kennen nog in onszelf (ruimte en tijd, categorieën). Noordmans 

komt er steeds meer toe om die buiten onszelf te leggen:”(…) het transcendentale raam, het complex vas-
te en algemene vooronderstellingen waarmee de wetenschap te maken heeft, verschuift, tot het in de theo-

logie geheel buiten ons bereik ligt”, en: “De wetenschap leert wat kan zijn; de ethiek wat moet zijn. Het 

evangelie predikt wat is”. ‘Ontwikkeling en toekomst van de ethische theologie’ (opstel 1931), VW3, 476. 
Over Noordmans en de filosofie: C.P. Boele, Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap. 
32 ‘Het kerkelijke dogma’ (opstel 1934), VW2, 187; ‘De Zwitserse theologie’ (opstel 1926), VW3, 559. 
33 In 1910 laat Noordmans merken Kants transcendentaalfilosofie bij te vallen. Hij voert deze filosoof 
namelijk aan tegen het transcendentale realisme van De Hartog. Wij kunnen, zo schrijft Noordmans, de 

dingen niet nemen zoals ze zijn, maar we moeten ze denken zoals ze zijn. En ook dat de keten van rede-

nering niet tot God leidt, “(…) die een Geest is”, en ook niet tot de ziel, “(…) die van Gods geslacht is”. 
‘Het getuigenis van dr. De Hartog’ (1910), VW1, 158. In 1921 is voor Noordmans Kant nog de filosoof 

van het getemperde zelfweten. Geloven op gezag (brochure 1921), VW2, 137. Noordmans wordt steeds 

kritischer op de vermenging van Woord en rede bij Kant. B. Breek, ‘Noordmans en de wijsbegeerte’, Ne-
derlands Theologisch Tijdschrift 26 (1972), 304-5.  
34 ‘Het kerkelijk dogma’, 192; ‘Friedrich Schleiermacher’ (1934), VW3, 270; Volgens B. Breek is in 1933 

Noordmans’ ontwikkeling “(…) in philosophicis voltooid”. ‘Noordmans en de wijsbegeerte’, 322. 
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torie haar machtig geluid”.
35

 Noordmans wil de kennisleer beschrijven die dit onder 

woorden brengen.
36

 Al voor hem waren er pogingen gedaan om de ‘wetten van de 

geschiedenis’ te ontdekken. Via de evolutiegedachte had men de geschiedenis willen 

verbinden aan de natuurwetenschappen. Geschiedenis kan immers worden opgevat 

als ‘zijn in wording’. Cultuur is dan veredelde natuur.
37

 En zoals er voor de natuur 

wetten zijn op te stellen, zou dat ook mogelijk moeten zijn voor de geschiedenis.
38

 

Noordmans acht het reconstrueren van de geschiedenis met behulp van zulke wetten 

te organisch, te evolutionair en te harmonisch. De eerste wereldoorlog heeft wel la-

ten zien dat de historie niet zo mooi verloopt. Deze modellen gaan uit van ‘brutale 

feiten’ en leiden daarom niet tot kennis van God.
39

 De uitkomst van dit alles zal zijn 

een materialistisch monisme. Het is, geheel in de lijn van Descartes, het verwerven 

van kennis van de mens uit.  

 

Zaailingen van dit cartesiaanse denken ziet Noordmans bij de modernen, bij de 

ethischen en ook bij de (neo-)gereformeerden. Laatstgenoemden handhaven een 

formeel Schriftgezag maar voor zulk Schriftgezag voelt Noordmans niets. Het is een 

zeer vlak gezag dat uit ‘evidente’ feiten (de letter der Schrift) waarheid construeert. 

Ook hier verslaat Descartes’ rationalistische methode zijn duizenden.
40

 Maar christe-

nen van de 20
ste

 eeuw die in de werkelijkheid willen leven, krijgen geen antwoord op 

hun vragen.
41

 Het is niet de geestelijker, persoonlijker en beslister zekerheid waar 

Noordmans naar op zoek is.
42

  

 

Om Gods spreken te verstaan, moeten we niet construeren volgens algemeen geldige 

regels.
43

 In tegenstelling tot de natuurwetenschappen gaat het in de historische we-

tenschap juist om het individuele, eenmalige. Kortom, er geldt hier een andere logi-

 
35 ‘Gemeenschap en persoonlijkheid’ (1919), VW1, 206. 
36 Geloven op gezag (brochure 1921), VW2, 145. 
37 ‘De filosofie der geschiedenis van Heinrich Rickert’ (lezing november 1920), VW1, 337. 
38 ‘De filosofie der geschiedenis’, 337. Deze tendens is kenmerkend voor het Nederlandse positivisme. De 

overgeleverde dominante filosofie van de tweede helft van de negentiende eeuw (empirisme) pretendeer-
de toepasbaar te zijn op alle terreinen des levens. Aan het einde van de negentiende eeuw komt daartegen 

verzet. Henri Krop, ‘De academische filosofie tijdens het Fin de Siècle’, in: Henri Krop en Siebe Thissen 

(red.), De wijsbegeerte van het Fin de Siècle (Rotterdam 1996), 5. 
39 De natuurwetenschappelijke methode abstraheert en veralgemeniseert, terwijl in de historie juist het 

unieke en individuele voorop staat. ‘De filosofie der geschiedenis’, 338 en 351. De natuurwetenschappe-

lijke methode isoleert haar object, de historie probeert het juist in samenhang zien. ‘De filosofie der ge-
schiedenis’, 350. Het staat Noordmans nog levendig voor ogen hoe de hypothese van Kuenen-Wellhausen 

had gefaald: “In de historie zullen onze constructies er bijna altijd naast zijn. Wij zijn daar niet op het kij-

ken, op de intuïtie, maar op het horen, op het geloof aangewezen”. ‘René Descartes en zijn invloed op on-
ze cultuur’ (lezing 1917/1918), VW1, 264. En: “Een algemene werkelijkheid, zoals Plato die kende, ken-

nen wij niet meer. Het werkelijke bestaat individueel”. ‘De filosofie der geschiedenis’, 346. 
40 ‘Het kerkelijk dogma’ (opstel 1934), VW2, 171; ‘Brieven over neocalvinisme-barthianisme’ (briefwis-
seling Noordmans met S.J. Ridderbos 1935), VW4, 136; ‘Het getuigenis van De Hartog’ (lezing 1910), 

VW1, 132; ‘Het getuigenis van dr. De Hartog. Waardering en kritiek’ (1910), VW1, 156. 
41 ‘Dogmatische zekerheid’ (referaat 12 april 1906), VW1, 70/72: De “(…) strakgespannen koorden van 
de neocalvinistische begripsarbeid vallen mij (…) op door hun koele magerheid”.  
42 ‘Het getuigenis van De Hartog’, 135.  
43 ‘René Descartes en zijn invloed op onze cultuur’, 255. 
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ca dan in de exacte wetenschappen.
44

 Nodig is een houding waarin Verstehung (Dil-

they) kan plaatsvinden.
45

 Wie verstaat wat er vanuit de historie tot ons gesproken 

wordt door de gestalte van een herder, een koning, een ark, heeft omgang met de le-

vende God.
46

 Zo wordt de Schrift, als historisch document, voor ons pas echt tot 

woord: “(…) niet in de zin van gramma, maar van logos”.
47

  

 

Noordmans is onder de indruk van Heinrich Rickerts geschiedenisfilosofie. Ook vol-

gens Rickert gaat het in de historie om het individuele. En dat individuele wordt be-

zien in samenhang met zijn omgeving en zo wordt onder leiding van ‘een waarde’ 

een samenhang geconstrueerd. Noordmans’ kritiek op Rickert is dat de historische 

wetenschap meer georiënteerd moet zijn aan de logica van het hart.
48

 Het moet nog 

meer in de werkelijkheid van de levende persoon staan, persoonlijker zijn dus. Ver-

der gaat bij Rickert de kennislijn nog teveel van ons mensen uit. Hij legt het beginsel 

voor de eenheid van de geschiedenis in de mens.  

 

Noordmans is decennialang op zoek geweest naar een kennisleer om de geschiede-

nis te verstaan. Hoewel een kennisleer eigenlijk te zakelijk is en te weinig persoon-

lijk. In het verstaan van wat God in de geschiedenis tegen ons zegt, gaat het meer 

om de houding die wij aannemen. Tot 1936 komt Noordmans verschillende elemen-

ten van zo’n houding op het spoor. We zagen al de nadruk op het individuele, het 

eenmalige. Verder heeft voor Noordmans zekerheid op een hoger terrein dan het na-

tuurwetenschappelijke altijd een zedelijk karakter. Gezag dat van buitenaf tot ons 

spreekt, zal door het hart moeten worden aanvaard. Welke eisen stelt dat aan het 

hart? Want niet alleen het verstand doet mee in het komen tot kennis en zekerheid.  
 

Wij geloven niet alleen met dat kleine plekje licht van bepaalde kleur dat wij ons 

verstand noemen. Onze geest staat wijder open. Wij geven ons ook niet alleen ge-

wonnen aan argumenten, die door onze vijf zintuigen op ons inwerken. Alles wat 

in tijd of eeuwigheid bestaat kan op de schaal onzer overtuiging worden gelegd.49 

 

In het proces van komen tot zekere kennis doet de hele persoon mee. Van Augusti-

nus heeft Noordmans geleerd dat hierin intellectuele piëteit en deemoed onontbeer-

lijk zijn.
50

 En Blaise Pascal voegt daaraan toe dat een fijne tact, een esprit de finesse
 

 
44 Geloven op gezag (1921), VW2, 145. Vgl. G.W. Neven, ‘Het theologieconcept van O. Noordmans. 

Over de wetenschapstheoretische kracht van Noordmans’ denken’, in: E. Dekker, M.C. Batenburg, D.H.J. 
Steenks (red.), Solidair en Solide. In gesprek met H.W. de Knijff (Kampen 1997), 90. 
45 ‘De filosofie der geschiedenis’ (lezing november 1920), VW1, 338. 
46 ‘Het getuigenis van dr. De Hartog’ (1910), VW1, 160; Geloven op gezag, 140: “Zij [de nieuwere theo-
logie, d.w.z. na I. Kant, e.b.] 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, brok-

ken hogere kennis zweven, die, onverteerbaar voor onze kennis, schijnen te behoren tot een hoger synthe-
tisch 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”.  
47 ‘Het getuigenis van De Hartog’ (lezing 1910), VW1, 136.  
48 ‘De filosofie der geschiedenis’, 354. 
49 Herschepping (1934), VW2, 311-2. 
50 Geloven op gezag, 140. 
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nodig is.
51

 Want het hart moet tot zekerheid komen op grond van aanwijzingen en 

waarschijnlijkheden. Tot zekerheid komen we niet door metafysische argumenten 

want die staan ver af van het gewone denken. Ook leiden lijnrechte bewijzen niet tot 

geloof. Daarmee wordt eerder iets opgedrongen. De Franse filosoof komt op ‘onge-

dwongen’ wijze vanuit de dagelijkse ervaring tot zekerheid. Onze grandes certitu-

des steunen op een klein aantal bewijzen die elkaar wederkerig zó versterken dat het 

meer dan genoeg is.
52

 Noordmans beaamt deze opmerkingen van Pascal. Ten aan-

zien van het gezag dat in zekerheid een rol speelt, merkt Noordmans nog op dat het 

zedelijk en redelijk moet zijn, willen wij het vertrouwen.
53

 Zo verzamelt hij op zijn 

doorgaande zoektocht losse elementen van een kennisleer.
54

  

 

Quintessens  Omdat wij voor kennis van God zijn aangewezen op extern gezag 

wordt in Noordmans’ theologisch ontwerp natuurlijke godskennis (ook het geweten) 

uitgezuiverd. Daartegenover zoekt hij naar een ‘houding’ waarmee wij in staat zijn 

te verstaan wat God tot ons zegt. De Geest heeft in de historie gesproken en dat vin-

den we in de Bijbel. Deze moeten we lezen in samenklank met de gebeurtenissen 

van onze eigen tijd omdat God zo actueel tot ons spreekt. Noordmans vindt onder 

andere bij Pascal enkele bouwstenen voor zo’n kennisleer, namelijk ‘waarschijnlijk-

heid’ en ‘gezindheid van het hart’, maar dit zijn naar hun aard nogal vage noties. Tot 

een samenhangende leer om de Schrift in de geschiedenis te verstaan, komt hij niet.  

 

We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat Noordmans niet slechts gezag benadrukt; het 

gaat hem om kerkelijk gezag teneinde het monistische denkklimaat te boven te ko-

men. Daarom analyseren we nu zijn opvattingen over de Kerk. 

 

3.3  Vooronderstelling van de dogmatiek – Noordmans over de Kerk   

 

Hoe ziet de Kerk eruit in Noordmans’ gereformeerd-ethische theologie? Eerst gaan 

we na welke plaats de Kerk in Noordmans’ theologie heeft (3.3.1) en vervolgens on-

derzoeken we hoe de Kerk haar gezag kan uitoefenen (3.3.2). Omdat we straks bij 

Newman met de rooms-katholieke kerk in aanraking komen, onderzoeken we hier 

ook nog hoe Noordmans in de jaren ‘30 over Rome spreekt. Er is in deze jaren een 

verandering in Noordmans’ gedachten over Rome aan te wijzen (3.3.3). 

 

 

 

 

 
51 ‘De Pensées van Pascal’ (1932), VW4, 366; idem, 359: “De beroemde mathematicus is geniaal genoeg 

om, anders dan vele zijner tijdgenoten, voor ieder levensterrein een andere bewijsmethode te vorderen. 

(…) hij denkt er niet aan met een mathematische of fysische methode het christendom te benaderen”.  
52 ‘De Pensées van Pascal’, 360: “Een aantal waarschijnlijkheden geeft hier tot produkt een zekerheid”. 

Idem, 366: Het gaat om “(…) enkele waarschijnlijkheden die een wonderbare vermenigvuldiging te zien 

geven die zekerheid tot product heeft”. 
53 Geloven op gezag (1921), VW2, 149. 
54 Voor een uitgebreidere interpretatie van Noordmans’ kennisleer zie H.W. de Knijff, Geest en gestalte. 

O. Noordmans` bijbeluitleg in hermeneutisch verband.  
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3.3.1  De Kerk mag geen gestalte worden 

 

We hebben in hoofdstuk 2 ontdekt dat in Noordmans’ theologie gestalten steeds 

weer worden afgebroken. Dit heeft consequenties voor de Kerk in Noordmans’ theo-

logie. Hoewel hij in de jaren ‘30 zeer nauw betrokken is bij de reorganisatie van de 

hervormde kerk, komt Noordmans in zijn dogmatiek maar weinig over de Kerk te 

spreken. En als het gebeurt, horen we niet veel meer dan een opmerking als: “Kerk 

dat wil zeggen: een ruimte waarin God alles is”.
55

 De kerkleer is bij Noordmans 

Godsleer.
56

 Hij noemt de Kerk de grote vooronderstelling van zijn dogmatiek.
57

 De 

Kerk mag bij Noordmans geen duurzame gestalte worden. Het vergaat de Kerk zoals 

het de schepping vergaat. Herschepping veronderstelt niet de schepping, maar heeft 

“(…) alleen te doen met het innerlijke leven en dit geheel door God bepaald en dus 

volstrekt, eeuwig, volmaakt”.
58

 Dit ontlokt aan W.J. Aalders de kritiek dat de kerk-

opvatting in Noordmans’ dogmatiek een sterk spiritualistisch karakter krijgt.
59

 Daad-

werkelijk lijkt in Noordmans’ theologie de gelovige direct voor God te staan zonder 

enig tussending als kerk, ambt of sacrament. Kerkelijke verdeeldheid lijkt Noord-

mans dan ook niet altijd te deren. Hij prijst nogal eens de pilgrim fathers die om de 

liturgie de anglicaanse kerk verlieten.
60

  

 

De kerkgeschiedenis levert dan ook volgens Noordmans niet een gave gestalte op. 

Kerkgeschiedenis is een fragment van de herschepping, het is een gelijkenis van de 

voleinding. De Geest schept gestalten en verbreekt ze weer om met een fragment 

daaruit verder te gaan. Wij groeien niet geleidelijk naar de verheerlijking (eenheid 

der kerken) toe. Want de Geest werkt niet in continuïteit vanuit het verleden, maar 

vanuit de voleinding. Wat in de geschiedenis wordt gezien als onsamenhangend en 

fragmentarisch (de verschillende kerken en hun breuken), zal in de voleinding her-

schepping blijken te zijn. Daar worden de delen in elkaar gezet, dankzij een nieuw 

 
55 Herschepping (1934), VW2, 217 en 226. 
56 Herschepping, 216. 
57 Herschepping, 214. 
58 Herschepping, 166. 
59 W.J. Aalders, ‘Het boek ‘Herschepping’ van Ds. O. Noordmans’, Eltheto. Maandblad der Nederland-

sche Christen-studentenvereeniging 89/6 (maart 1935), 165; D. Tromp aan Noordmans (februari 1931), 
VW9a, 390: “Niet voor niets spreekt u zo weinig over kerk en sacrament”. 
60 Geloven op gezag (brochure 1921), VW2, 136; A. Eekhof aan Noordmans (13 september 1926), VW9a, 

361; ‘Gereformeerd-ethisch’ (1929), VW3, 412; Beginselen van Kerkorde (najaar 1932), VW5, 179: “Wij 
verstaan het als de pilgrim fathers ‘niet om de leer maar om de liturgie’ Engeland gaan verlaten”. ‘Het 

wezen der christelijke vrijheid’ (1935), VW6, 539: “De ‘pilgrim fathers’ gingen naar een ander continent, 

omdat de liturgie der Engelse kerk hun sobere levenstoon stoorde, ofschoon ze tegen de leer der kerk 
geen bezwaar hadden”. Ook na 1936 komt de verwijzing nog veelvuldig voor: ‘Kerkorde’ (6 april 1937), 

VW5, 363; Liturgie (1939) VW6, 46 en 131; Liturgie in de crisis (1939) VW6, 235; ‘Eredienst’ (2 oktober 

1943), VW6, 249: “De Puritein is voor de liturgie over een wereldzee gevlucht”. ‘Het Calvinisme en de 
oecumene’ (1946), VW6, 397 en 408: “De figuur der kerk zal iets moeten hebben van de Pelgrimvaders, 

die als een minderheid uitweken en een ander vaderland zochten”. ‘Gods venster’ (meditatie 11 april 

1952), VW8, 322: “(...) de westerse democratie die tevoorschijn kwam uit de gewetensnood van een hand-
vol geëmigreerde Puriteinen”. ‘Comprehensiveness’ (9 januari 1953), VW8, 449: “Voor ons blijft de 

schoonste episode uit de geschiedenis van de Engelse kerk de vaart van de pilgrim fathers met de May-

flower, die om de liturgie, niet om de leer dier kerk, toch nog aan de roep naar het Westen gehoor gaven”. 
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oordeel dat God zal geven.
61

 Theologische continuïteit noemt Noordmans dit. Het 

theologisch tijdsbegrip dat hiermee samenhangt, is de levensvorm van de Kerk.
62

 

Evenmin als inzake de schepping, moeten we voor de Kerk dus naar het verleden 

kijken. Het fundament van de Kerk ligt volgens Noordmans niet in het verleden, 

maar in de toekomst. Vandaar komt de Geest ons tegemoet. Omdat zowel schepping 

als herschepping scheiden betekent, levert het historisch proces in onze wereld dus 

enkel fragmenten van Gods rijk; het zijn brokstukken die in de geschiedenis ‘zwe-

ven’. Het zijn ‘onderpanden’ die in een andere wereld moeten worden ‘samenge-

voegd’. De continuïteit komt vanuit het eschaton naar ons toe, tegen de loop van on-

ze geschiedenis in. Wij kunnen er dus niet over beschikken, wat wel zo zou zijn als 

ze vanachter ons, vanuit de geschiedenis naar ons toe zou komen. Met andere woor-

den: het is vooral belofte. 

 

3.3.2  Gezag 

 

Hoe kan de Kerk dan gezag uitoefenen? In zijn brochure Geloven op gezag (1921) 

vat Noordmans kerkelijk gezag tamelijk ruim op en laat de interpretatie ervan lopen 

tussen ‘kunnen luisteren’, via ‘Woord’ en ‘prediking’ tot ‘gezag van de Kerk’. Na 

1921 zien we een toenemende concretisering van het begrip ‘kerkelijk gezag’. In 

eerste instantie legt Noordmans het gezag in de prediking, later begint hij ook het 

ambt en de kerkelijke tucht te benadrukken.  

 

Het gezag der Kerk ligt allereerst in de prediking waar zij onderwijst hoe God over 

de dingen denkt. Na zijn dialektische ommekeer is er voor Noordmans een radicale 

diastase tussen Heilige Geest en menselijke geest. Niet wij kennen God, maar God 

kent ons. Wij mensen bestaan alleen in Gods oordeel als zondaar of als gerechtvaar-

digde. Tussen die twee is geen continuïteit. Deze oordelen worden ons toegekend in 

het Woord, door de Geest. Dat wil zeggen dat we deze kennis ontvangen in de predi-

king. Prediking is prediking van Gods oordelen; ons wordt aangezegd hoe de dingen 

zijn in Gods oog. Kerkelijk gezag ligt daarom voor Noordmans allereerst in de pre-

diking waarin ons Gods waarheid wordt aangezegd. Gods Woord, de canon, dat is 

immers ‘brokken hogere kennis, ten hemelvenster uitgeworpen die in de geschiede-

nis zweven, onverteerbaar voor onze kennis en ons smaak geven van hoger leven’.
63

 

In de prediking krijgt de Schrift een actuele spits. Maar deze nadruk op de preek be-

tekent niet dat het predikambt als zodanig gezag krijgt.  

 

Met clericalisme heeft Noordmans in deze jaren nog altijd niets. De gezaghebbende 

prediking komt binnen het geheel van de gemeente tot stand. In de Reformatie, aldus 

Noordmans, is het dogma gespreksonderwerp van de gelovigen geworden. De ge-

meente is zelf het dogma gaan formuleren, zoals de belijdenissen uit de 16
de

 eeuw 

 
61 “Zij [de Kerk, e.b.] zal niet geleidelijk in de verheerlijking kunnen overgaan. De taak der kinderen 

Gods is geen scheppende. Voor de inrichting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is een ander oor-

deel Gods nodig: het laatste oordeel. De Heilige Geest zelf is de herschepper”. Herschepping (1934), 
VW2, 317.  
62 ‘Ik ben met Barth onder hetzelfde oordeel’ (lezing 16 maart 1935), VW3, 644. 
63 Geloven op gezag (brochure 1921), VW2, 140. 
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laten zien.
64

 Pastorale dogmatiek noemt Noordmans dat. De leek doet volop mee in 

de dogmavorming.
65

 Maar die dogmavorming is eigenlijk niets anders dan de predi-

king. De dominee staat met zijn herderlijke zorg tussen zijn gemeenteleden om hen 

in hun dagelijks leven wijsheid en troost te geven. Binnen die interactie vormt zich 

de gezaghebbende prediking die op de werkelijkheid van het leven in de zonde is ge-

richt en de dingen benoemt als zonde of genade. 

 

De strijd om een nieuwe kerkorde die in de jaren ‘30 weer losbarst, dwingt Noord-

mans om zijn gedachten over kerkelijk gezag verder te concretiseren. De hervormde 

kerk wordt bestuurd volgens het Reglement dat koning Willem I in 1816 heeft opge-

legd. Tegen de calvijnse gedachte in organiseert dit Reglement de hervormde kerk 

sterk hiërarchisch en als een genootschap. Hiertegenover wil de vereniging Kerkher-

stel de Dordtse kerkorde weer invoeren. Noordmans heeft grote bewondering voor 

dit presbyteriale kerksysteem. Calvijn heeft met die orde de Kerk een aardse roeping 

willen geven zonder haar van deze wereld te laten zijn.
66

 Maar bij alle bewondering 

heeft Noordmans ook drie bezwaren tegen deze kerkvorm.  

 

Zijn eerste bezwaar is dat in de lijn van de Dordtse kerkorde de traditie teveel buiten 

beschouwing blijft. Door de focus op de Schrift is er een parvenu-achtige voor-

liefde voor eigen mening en is het katholiek-christelijke weinig in tel.
67

 Omdat de 

calvinistische geest probeert, zonder wederdoper te worden, zich zo veel mogelijk 

over te geven aan de actuele leiding van de Geest en daarom ambt en orde zo mini-

maal mogelijk belichaamt, is er het gevaar dat men aan een stemverhouding in een 

vergadering meer gewicht geeft dan aan traditie. Dan dreigt het gevaar dat de Kerk 

teveel op een politieke organisatie gaat lijken en wordt het onderscheiden der gees-

ten vervangen door het tellen der neuzen. “Het is niet te zeggen hoeveel kracht daar-

door in de kerk verloren gaat”.
68

 Dit breekt de Kerk op omdat juist in de 20
ste

 eeuw 

de tegenstellingen veel fundamenteler, oer-christelijker en Bijbelser zijn dan die van 

de laatste honderd jaar.
69

 Het gaat er in de wereld om spannen en dan, aldus Noord-

mans, moet de kerkorde weer in katholieke geest worden gedoopt.
70

  

 

Een tweede bezwaar is dat in vergaderingen van gereformeerde ambtsdragers de 

menging van autoriteit en nederige liefde ontbreekt. Daarom is de synodevergade-

ring der gereformeerde kerken over de kwestie van de sprekende slang (de affaire 

 
64 Herschepping (1934), VW2, 237: “(…) maatstaf en regel voor de prediking dus door het gehoor kan 
worden opgesteld”.  
65 ‘Het kerkelijk dogma’ (opstel 1934), VW2, 178. 
66 ‘De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk’ (referaat 6 november 1913), VW1, 393. Calvijn 
heeft de “(…) verspreide krachten van het Koninkrijk” willen organiseren en zo de kerk tot een machtig 

instrument in Christus’ hand willen maken om de mensen leiding te geven. Idem, 394. Bij Calvijn roept 

de verkondiging een gestalte op en vormt een volk, een cultuur, een wereld met het oog op het eeuwige 
leven. Deze heiliging is geen doel in zichzelf, maar is om te voorkomen dat de gelovige “(…) in de we-

reld terug wordt gezet”. Herschepping, 316. 
67 ‘De kerkorde der toekomst’ (mei 1933), VW5, 157-8. 
68 Beginselen van kerkorde (brochure 1932), VW5, 181. 
69 Evangelie en volkskerk (brochure voorjaar 1934), VW5, 289. 
70 ‘Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw’ (lezing 30 november 1933), VW5, 227. 
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Geelkerken van 1926) op zo’n debâcle uitgelopen.
71

 Voor tuchtuitoefening, aldus 

Noordmans, is een persoonlijk element nodig. Tucht dient niet door een vergadering 

van ambtsdragers te worden uitgevoerd, maar dient de verantwoordelijkheid te zijn 

van een daartoe aangesteld ambtsdrager.  

 

Een derde bezwaar tegen de presbyteriale kerkorde is dat zij de Kerk inricht als een 

stad of staat en haar daarmee een politiek en territoriaal karakter geeft. Dit maakt de 

Kerk statisch en burgerlijk terwijl de apostolaire taak van de Kerk weer meer naar 

voren begint te komen.
72

 Vanwege deze drievoudige kritiek komt Noordmans met 

voorstellen voor aanpassing van het presbyteriale stelsel.  

 

Om aan het laatstgenoemde bezwaar tegemoet te komen, wil Noordmans de ‘schare’ 

in groepen opdelen met het oog op hun verbondenheid met de Kerk. Het is voor de 

gemeente beter met groepen te doen te hebben, waarin het Evangelie werkt en waar-

mede zij in algemeen kerkelijk verband verkeert, dan te staan tegenover een massa 

verstrooide eenlingen, “(…) die straks één voor één elk contact met de kerk verlie-

zen”.
73

 Om aan de eerste twee bezwaren tegemoet te komen, wil Noordmans vanuit 

de traditie een extract van episcopale geest in de Kerk brengen.
74

 Een bisschopachti-

ge figuur zal de kerk het brede en dragende, het verbindende en representerende ge-

ven, dat nodig is.
75

 Ook brengt deze figuur wijsheid, een menging van autoriteit en 

nederige liefde, en vooral het persoonlijke element dat bij tuchtuitoefening zo nodig 

is en nog wordt gemist.
76

   

 

 
71 ‘Kerkherstel en kerkopbouw’ (november 1932), VW5, 131: “Vooral de (…) synode van Assen, waar ds. 

Geelkerken veroordeeld werd, heeft velen ten opzichte van de voordelen van de presbyteriale kerkvorm 
sceptisch gestemd”. ‘Het eschatologisch karakter van kerkelijke tucht’ (3 januari 1930), VW5, 84; ‘Wat 

wil Kerkopbouw?’ (lezing november 1933?), VW5, 239.  
72 ‘Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw’ (lezing 30 november 1933), VW5, 234; Beginselen van 

kerkorde (brochure 1932), VW5, 178. Hier lijkt invloed van Gunning aanwijsbaar. VW3, 361-2/371. 
73 Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw toegelicht (brochure 1933), VW5, 213-4; ‘Kerk en schare’ 
(1 september 1933), VW5, 247-8. 
74 Beginselen van kerkorde, 181/182: “Jezus heeft niet alleen de Heilige Geest gezonden, maar hij heeft 

ook aan sommige mensen opdrachten gegeven. Er zijn uiterlijke, ook persoonlijke middelen waarvan we 
voor de orde der kerk mogen gebruik maken. (...) Wij hebben allen de schrik op het lijf voor hiërarchie en 

we hebben er reden voor. Maar we lopen gevaar, met het badwater het kind weg te werpen. (...) Het moet 

mogelijk zijn op de stam van het ‘klassiek gereformeerde leven’ iets van dit hout te enten”. ‘De kerkorde 
der toekomst’ (mei 1933), VW5, 157-8. Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw toegelicht (brochure 

1933), VW5, 213. 
75 ‘De kerkorde der toekomst’ (1933), VW5, 157-8; ‘Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw’, 234. 
76 ‘Het eschatologisch karakter van kerkelijke tucht’ (3 januari 1930), VW5, 83. Het ligt voor de hand om 

hier te denken aan invloed van Gunning. Ook deze heeft grote nadruk op het persoonlijke in het kerkelijk 

gezag (VW3, 371). Gunning, die zo met de negentiende eeuw heeft geworsteld, is aan het einde van zijn 
leven meer de nadruk gaan leggen op belijdenis en gezag. ‘Gunning en de kerk’ (opstel 1930), VW3, 353. 

Noordmans ziet bij Gunning “(…) een wassend vertrouwen in de geestelijke bevoegdheid van de ambts-

dragers in de kerk” (VW3, 365). Zie ook: VW3, 359 en VW3, 362. In het begin van de ‘30er jaren ziet 
Noordmans in Augustinus de kwaliteiten van de bisschop op zijn best. Maar hoe dat over te zetten in de 

20ste eeuw? “Maar hij [Noordmans, e.b.] zou ’t willen opgedragen zien aan een soort episcopos. Kerkvisi-

tator vindt hij te slap”. A.M. Brouwer (dagboek 5 april 1932), VW9a, 412, noot 5. 
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Er moet dus weer een bisschoppelijke geest worden wakker geroepen. Er is behoefte 

aan mannen die “(…) weten wat tucht is en die ook in het geestelijk leven een plaats 

voor het gezag open laten”.
77

 De hervormde kerkorganisatie moet volgens Noord-

mans een dubbele beweging maken. Enerzijds zal zij stroomafwaarts moeten gaan 

en aansluiting zoeken bij de leek en het ambt aller gelovigen. En anderzijds moet zij 

stroomopwaarts gaan in de richting van de bisschop.
78

 Weliswaar is de Reformatie 

óók een reactie geweest tegen de figuur van de middeleeuwse bisschop die door zijn 

aardse macht de Kerk bij het eeuwige leven vandaan hield, maar Noordmans sluit 

niet uit dat een ander soort bisschop mogelijk is.
79

 De nood van de tijd roept immers 

om de episcopale idee: breedheid naar buiten; gezag naar binnen.
80

  

 

Uiteindelijk dwingt de kerkpolitieke realiteit Noordmans tot het laten varen van dit 

voorstel. Het blijkt dat de verenigingen Kerkopbouw en Kerkherstel alleen tot over-

eenstemming kunnen komen als de ‘bisschop’ het veld ruimt.
81

 Het gezamenlijke 

kerkorde-ontwerp, dat in 1937 aan de synode wordt aangeboden, mist dus het echt 

bisschoppelijke element waarvoor Noordmans eerder pleitte. 

 

De wereldpolitieke ontwikkelingen maken dat Noordmans meer ruimte wil geven 

aan tucht. Vanuit zijn ethische periode voelde Noordmans nog in het begin van de 

jaren ‘30 diepe verwantschap met de anglicaanse kerk.
82

 Van die kerk kon nog wat 

geleerd worden wat betreft comprehensiveness.
83

 Maar in het midden van de jaren 

‘30 laat hij die bewondering grotendeels varen. Door haar latitudinarism ziet deze 

Kerk de betekenis van leer en tucht te weinig in. Zij zal de verscheurde christenheid 

niet kunnen samenbinden.
84

 De politieke spanningen lopen op en Noordmans raakt 

 
77 ‘De kerkorde der toekomst’, 158. 
78 Beginselen van kerkorde (brochure 1932), VW5, 184. 
79 ‘Presbyteriaal of episcopaal’ (februari 1933), VW5, 149-50. 
80 ‘De kerkorde der toekomst’ (1933), VW5, 158. 
81 H. Bartels, Tien jaren strijd om een belijdende kerk (diss. Den Haag 1946), 108-144. Kerkopbouw is 

een ethische organisatie die tot een nieuwe kerkorde wil komen. In februari 1931 neemt Noordmans zit-
ting in het voorlopig moderamen van de zojuist opgerichte organisatie. Verdere leden van het moderamen 

zijn: A.M. Brouwer, F.W.A. Korff, W.Th. Boissevain, Ph.A. Kohnstamm, G. van der Leeuw, W.A. Zeyd-

ner. Het confessionele Kerkherstel zweert bij een presbyteriale kerkorde en wil alles wat maar zweemt 
naar ‘roomse hiërarchie’ uitbannen. Kerkherstel ziet in de voorgestelde visitator-moderator een nieuw 

ambt dat onafhankelijker is dan enig ambt in de kerk en boven alle andere verheven en voelt in deze func-

tie “(…) de terugkeer in gewijzigde vorm van de Roomse bisschop”. H. Bartels, Tien jaren strijd, 90; 
idem, 121: “Kerkherstel erkende de juiste motieven, die Kerkopbouw hadden geleid tot het instituut van 

den visitator/moderator en ging accoord met handhaving daarvan, met dien verstande, dat om iedere 

schijn te vermijden, dat men hier te maken zou krijgen met een aspirant-bisschop, ook ouderlingen be-
noembaar zouden zijn tot visitator en moderator”. 
82 ‘Pragmatische houding’ (1918), VW1, 173: “De naaste familieleden van de volbloed Nederlandse ethi-

schen zijn in Engeland te vinden”. ‘De vuist der kerk’ (8 juli 1932), VW5, 118. 
83 Verslag van een spreekbeurt in Kerkopbouw 2/2 (juni 1933). VW9a, 432; ‘Pragmatische houding’, 168. 
84 ‘Rondom het Akkoord’ (januari 1937), VW5, 355: “Een hoog-kerkelijke gereformeerde moet zich ech-

ter niet aan de Engelse kerk, maar aan de roomse kerk oriënteren. De weg naar Jeruzalem loopt over Ge-
nève en Rome, niet over Canterbury. Wanneer onze hoog-kerkelijke mensen dat inzien (…) dan zullen ze 

loskomen uit de beknelling tussen onze tegenwoordige (…) kerkorde en een anglicaans latitudinarisme en 

ze zullen de betekenis van leer en tucht beseffen, zoals Rome dat doet”. Beginselen van kerkorde, 179.  
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ervan overtuigd dat de waarheid juist zo belijnd mogelijk moet worden gebracht.
85

 

Daarom pleit hij voor tucht. Alleen een bandiet zal aan zijn fysieke tegenwoordig-

heid rechten willen ontlenen.
86

 Ieder ander mens zal zijn legitieme aanwezigheid 

willen kunnen aantonen. Zo moet het ook in de Kerk zijn. Wat er wordt gepredikt, of 

hoe er wordt geleefd, mag niet helemaal aan het geweten van de enkeling worden 

overgelaten.  
 

De eer der kerk is altijd geweest dat ze met de waarheid niet marchandeert. (…) 

De katholieke idee heeft het moment van gezag dat er mee verbonden was in Au-

gustinus’ dagen en dat voor de kerkvader tegenover elke andere religie de nota 

specifica was, nog niet verloren.87  

 

Tucht wil zeggen dat we onze eigen vinding wat minder belangrijk gaan vinden en 

aan het gezag van het grote geheel, het lichaam van Christus, een grotere plaats toe-

kennen.
88

 Het ontbreken van tucht wil zeggen: geen organisatie; geen organisatie wil 

zeggen: geen belijden; geen belijden wil zeggen: geen prediking; en geen prediking 

betekent: geen geloof. ‘De tijden zijn verwarrend’, aldus Noordmans, ‘en de mensen 

willen weten wat God zegt’.
89

 In dit alles vestigt Noordmans zijn hoop op het calvi-

nisme omdat dit zo’n sterke nadruk legt op de leer. Ook is het calvinisme van oor-

sprong niet nationaal georiënteerd; om die reden kan het “(…) de kerk der toekomst 

dragen”.
90

 

 

3.3.3  Rome 

 

Noordmans gaat in de jaren ‘30 anders over Rome spreken. Tot dan toe is hij vrijwel 

altijd kritisch geweest over deze Kerk. Hij hekelde de organisatievorm die aan Rome 

een ‘eigen leven’ geeft en haar gesloten maakt voor Geest en Woord.
91

 En ook in de 

jaren ‘30 nog stelt hij dat het probleem met Rome meer ligt op het vlak van de orga-

nisatie dan op het vlak van de leer.
92

 De rooms-katholieke kerk heeft volgens Noord-

mans een continuïteit die teveel een aardse gegevenheid is.
93

 Overduidelijk aanwe-

 
85 ‘De kerk als zendingsprobleem’ (lezing 1936), VW5, 267. 
86 ‘Het eschatologische karakter van kerkelijke tucht’ (3 januari 1930), VW5, 83. 
87 ‘Leertucht’ (lezing 20 mei 1932), VW5, 110. 
88 ‘Op een dood spoor’ (3 juni 1932), VW5, 114. 
89 ‘Kerkelijke leertucht’ (lezing september 1934), VW5, 302. 
90 Beginselen van kerkorde (brochure 1932), VW5, 180; ‘Beginselen van het rapport’ (lezing 1933), VW5, 

195; ‘Het reorganisatieontwerp van Kerkopbouw toegelicht’ (lezing 24 november 1933), VW5, 212. 
91 Rome is een politiek lichaam geworden; zij streeft niet meer naar geestelijke maar naar getalsmatige 

groei. De tijd dat Rome Europa geestelijk vormde, ligt dan ook achter ons, zo luidt rond 1911 het harde 

oordeel van Noordmans. In dat jaar is Rome juist in haar modernistenstrijd verwikkeld waarin zij zich af-
sluit voor de vragen van de moderne tijd. ‘Kerk en coalitie’ (1911), VW1, 408-9; ‘De brochure-Hulsman’ 

(1912), VW1, 420. 
92 Kerkorde (6 april 1937), VW5, 362: “De Reformatie is in de hervorming van de kerkorde nog radicaler 
geweest dan in die van de leer. (…) Luther heeft het hele canonieke recht gedaan gegeven. Hij wilde van 

de roomse kerk wel het dogma maar niet de ceremoniën overnemen”. ‘Inleiding voor vergadering kerkop-

bouw’ (29 november 1935), VW5, 326: “De Reformatie heeft het canonieke recht kapotgeslagen. (…) 
Met de dogmata kon men het goed vinden”. 
93 ‘De naaste toekomst der kerk’ (toespraak 14 juni 1935), VW5, 313. Volgens Noordmans is Gunning 

van hetzelfde oordeel. “Rome, zo oordeelt hij [Gunning, e.b.], heeft het kerkbegrip verdikt. De zichtbaar-
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zig in successie en traditie, is deze continuïteit te veel in mensenhanden en ook te 

realistisch, te weinig een verborgenheid. Noordmans’ jaren van actieve dienst als 

predikant vallen samen met een sterke opkomst van de rooms-katholieke kerk in ons 

land waardoor zijn afkeer van Rome in toenemende mate gepaard gaat met angst 

voor de bedreiging die deze kerk vormt.
94

  

 

Desondanks raakt Noordmans in de jaren ‘30 onder de indruk van de kracht die de 

rooms-katholieke kerk toont in de Duitse Kerkstrijd. Haar organisatie is, in tegen-

stelling tot de protestantse kerken, in staat om tegenover de overheid iets te stellen.
95

 

Rome ziet sommige zaken scherper dan het protestantisme. “Wij kunnen Rome niet 

geheel ongelijk geven als het zo sterk de nadruk legt op de continuïteit en de succes-

sie en de traditie”.
96

 Ook gaat Noordmans, vermoedelijk onder druk van de tijd en 

onder invloed van zijn studies naar Augustinus, benadrukken wat rooms-katholieken 

en protestanten bindt.
97

 En hij matigt zijn eerdere, scherpe toon tegenover Rome. 

Rome is, met de Reformatie, kerk van het westen. De rooms-katholieke kerk leert, in 

onderscheid van de oosterse Kerk, dat de Geest van de Vader én de Zoon uitgaat 

(het filioque). Zij heeft het dus wel in zich om de Geest niet als kracht (in het sacra-

ment) maar als Persoon (die in de preek dingen belooft) op te vatten.
98

 Noordmans 

beoordeelt Rome nu als een kerk die te weinig haar westerse karakter toont.  

 

Quintessens  Het kerkelijk gezag waar Noordmans in 1921 voor pleit, heeft in zijn 

dogmatiek maar moeilijk een plaats gekregen, behalve in de kerkelijke prediking 

waarin wordt verkondigd hoe Gods oordelen luiden. Kerk en ambt nemen in Noord-

 
heid van paus en bisschoppen is te grof. Die kerk heeft de voorwaarde, door Jezus in de woestijn afgewe-

zen, aangenomen. ‘Door menselijke hartstocht verwarmd, erlangt dan die waarheid een voor allen bevat-

telijke eindigheid, begrensdheid, en een plastische schoonheid die veel levendiger indruk maakt dan de 
sobere ernst van het onvermengd ware’.”. ‘Gunning en de kerk’ (1930), VW3, 360.  
94 Rome is een opkomende totalitaire organisatie, een gedemoniseerde kerk die belust is op wereldlijke 
macht; zij is te vergelijken met fascisme en communisme. ‘Daad en lot’ (opstel 1928), VW6, 593; ‘Wat 

wil kerkopbouw?’ (lezing 1933), VW5, 237; ‘Kerkorde en beroep op de Schrift’ (1937), VW5, 392: Rome 

is “(…) een ijzeren noodlotsmacht”. ‘Verscheurde Christenheid’ (recensie 1937), VW6, 395: “Zijn com-
munisme en fascisme onder dat gezichtspunt geen seculariseringen van klooster en kerk? En zijn deze re-

ligies der aarde in zekere zin niet van Rome afgezien?”. ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), 

VW6, 415; ‘Het zichtbare Woord’ (lezing 18 november 1947), VW6, 323. Deze angst werd breed gedeeld: 
A.M. Brouwer aan Noordmans (23 augustus 1925), VW9a, 353; A.M. Brouwer aan Noordmans (2 augus-

tus 1934), VW9a, 478; Hervormde Raad voor de zaken van pers en publiciteit, Documenten Nederlandse 

Hervormde Kerk 1945-1955 (’s-Gravenhage z.j.), 312-16 en idem, 71-5; G. van der Leeuw aan Noord-
mans (7 april 1949), VW9b, 856. Volgens A.F.N. Lekkerkerker verkeerden veel protestanten “(...) in een 

angstpsychose, onder de indruk van Roomse organisatie en Rooms machtsvertoon”. De Reformatie in de 

crisis (Wageningen 1949), 47.  
95 Heel verschillend is volgens Noordmans de positie van de rooms-katholieke, de lutherse en de gerefor-

meerde kerk. “De roomse [Kerk, e.b.], met haar vaste, sterk met de burgerlijke ordeningen overeenko-

mende inrichting, ondervindt de minste last. Ze onderhandelt op voet van aardse gelijkheid met de natio-
nale macht”. ‘Het reorganisatie-ontwerp (de noodzakelijkheid)’ (lezing ca. 1937), VW5, 410; ‘De reorga-

nisatievoorstellen’ (5 november 1937), VW5, 417. 
96 ‘De naaste toekomst der kerk’ (toespraak 14 juni 1935), VW5, 313. 
97 ‘Augustinus’ (29 augustus 1930), VW3, 29; ‘Verzoening (verlossing)’ (lezing 4 januari 1932), VW2, 

409: “Wij zijn samen westerlingen (…) ons beider geestelijke vader is Augustinus”.  
98 Herschepping (1934), VW2, 299; ‘Verzoening (verlossing)’, 413.  
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mans’ dogmatiek eigenlijk geen gestalte aan. Ook voor de kerkleer geldt immers dat 

gestalten steeds weer moeten worden afgebroken om het zicht op God te bewaren. 

De mens en zijn kerkelijke zonde (afscheiding) kunnen dan niet echt een rol spelen. 

Wie Noordmans’ theologie een zeker spiritualisme verwijt, heeft recht van spreken. 

Het is alleen uit Noordmans’ ernstige en langdurige inspanningen voor de empiri-

sche hervormde kerk van de jaren ‘30 dat we begrijpen dat hij in kerkelijk opzicht 

niet helemaal docetist is. Zijn pleidooi voor een bisschoppelijk element krijgt geen 

plaats in het uiteindelijke kerkordevoorstel. Noordmans gaat in de jaren ‘30 met 

meer verwachting en meer waardering over Rome spreken. 

 

3.4  Woord voor het hart – Noordmans over liturgie  

 

We hebben gezien dat Noordmans zoekt naar kerkelijk gezag en dat hij dat gezag 

legt in ambt en tucht en bovenal in de prediking. Liturgie is voor Noordmans dan 

ook vooral prediking. Omdat hij in de jaren ‘30 juist in de discussie over de liturgie 

gedachtegoed van Newman op het spoor komt, onderzoeken we in deze paragraaf 

welke plaats de liturgie in Noordmans’ theologie heeft.    

 

De liturgie van de hervormde kerkdienst heeft aan het einde van de 19
de

 eeuw een 

grote eenvoud bereikt als eindpunt van een lang proces van versobering. De preek is 

vooral leerrede en het sacramenteel besef is minimaal geworden. Gezongen wordt er 

mondjesmaat.
99

 Noordmans wil de kerkdienst zo houden.
100

 Dat wil zeggen: een so-

bere kerkdienst, eigenlijk zonder gestalte omdat alle nadruk valt op de prediking. 

Noordmans wil dus wel vanaf 1921 het subjectieve van de ethische theologie over-

stijgen, maar hij heeft geen affiniteit met de Liturgische Beweging die in dezelfde 

jaren meer objectiviteit in de liturgie wil brengen.
101

 Noordmans vreest dat door de 

toenemende invloed van de Liturgische Beweging de gereformeerde kerkdienst haar 

ernst en eenvoud zal verliezen. Meer aandacht voor liturgie betekent meer gestalte 

geven aan de liturgie en dat gaat ten koste van de gerichtheid op het eeuwige le-

 
99 J.H. Gunning J.Hz., Onze eeredienst. Opmerkingen over het liturgische element in den gereformeerden 

cultus (Groningen 1890), 71; W.J. Aalders, Preek en liturgie (Baarn z.j.), 5.  
100 G. van der Leeuw schrijft over Noordmans: “Hij vertrouwde mij toe, dat hij dit boek [Liturgie, e.b.] 
schreef omdat hij in het huidig liturgisch streven gevaar zag voor de kerk, die hij liefheeft en waarin hij 

als kleine jongen voor het eerst boven de bank kwam uitkijken. Die wilde hij het liefst ongerept bewa-

ren”. Liturgie in de crisis (1939), VW6, 167. 
101 De Liturgische Beweging is terug te voeren op de Haagse predikant dr. J.H. Gerretsen (1867-1923) die 

in 1911 het werkje Liturgie publiceert. Volgens Gerretsen is de Kerk teveel op het subject gericht. Geloof 

is allereerst objectief, het is uitspreken wat de Kerk als waar heeft erkend. J.H. Gerretsen, Liturgie (’s-
Gravenhage 3 1941), 12. Het zien van de waarheid brengt tot gezamenlijke aanbidding en juist dat mist 

Gerretsen in de kerkdiensten. Aanbidding moet een plaats krijgen naast de prediking die voorop moest 

blijven staan. In de liturgie vereeuwigt de Kerk zich en houdt op plaatselijk te zijn. Ondanks deze nadruk 
op het objectieve, is er bij Gerretsen geen sprake van een totale afwending van de antropologie. Liturgie 

komt tegemoet aan de esthetische behoeften van de mensen. Houdt men dat esthetisch element buiten de 

kerkdienst, dan houdt men een deel van de mens-zelf er buiten. En dan zal iets in de mens onvoldaan naar 
huis gaan. Vgl. de dissertatie van Gerretsens kleinzoon: P.W.J.L. Gerretsen, Vrijzinnig noch rechtzinnig. 

Daniël Chantepie de la Saussaye (1818-1874) en Jan Hendrik Gerretsen (1867-1923) in de ban van het 

ethische beginsel (diss. Leiden 2013). 



76 

 

ven.
102

 Noordmans ziet zich echter gedwongen om binnen de vereniging Kerkop-

bouw met protagonisten van de Liturgische Beweging samen te werken.
103

  

 

De zeer snel groeiende invloed van de Liturgische Beweging in de jaren ‘30 noopt 

Noordmans tot het maken van verspreide en steeds scherpere opmerkingen.
104

 Hij 

verdenkt de Liturgische Beweging ervan het voertuig te zijn waarmee een andere 

theologie de westerse Kerk wordt binnengesmokkeld, namelijk incarnatietheologie. 

Zoals we al hebben gezien, verbindt Noordmans deze theologie met de oosterse 

Kerk. Het centraal stellen van de incarnatie zal, zo vreest Noordmans, ten koste gaan 

van de Geest.
105

 Noordmans ziet hierin een bedreiging van het eigen karakter van de 

westerse Kerk. Liturgie maakt dat de Kerk teveel naar binnen wordt gericht en daar-

door haar zendingstaak en haar heiliging in het dagelijks leven zal verwaarlozen.
106

 

Verder meent Noordmans dat de ‘hemelse sfeer’ die de Liturgische Beweging wil 

introduceren, ten koste zal gaan van het aanwijzen van de zonde. Met andere woor-

den: verschijnselen van het monistische denken keren dan weer terug. We hebben al 

gezien dat Noordmans meerdere malen zijn bewondering uitspreekt voor de pilgrim 

fathers die vanwege de liturgie de Engelse kerk verlieten voor een eigen kerk.
107

 Zij 

toonden daarmee goede schildwachten voor het eeuwige leven te zijn.  

 

3.5  Noordmans en het probleem van de continuïteit 

 

We bevinden ons inmiddels heel dicht bij 1936, het jaar waarin Noordmans op het 

spoor van Newman wordt gezet. We hebben gezien dat Noordmans sinds 1921 voor 

het westen op zoek is naar een theologie die het monistische denkklimaat kan over-

stijgen. Hij vindt in de dialektische theologie een sterke basis om het verschil tussen 

God en mens te bewaren. Maar vrijwel onmiddellijk mist hij in die theologie de con-

tinuïteit. We hebben ontdekt dat Noordmans die continuïteit denkt te vinden in het 

werk van de Heilige Geest; continuïteit in de Kerk is theologische continuïteit. Heeft 

hij hiermee het vraagstuk van de continuïteit naar eigen tevredenheid opgelost?  

 

Het is opvallend dat Noordmans na de synthese die hij in Herschepping heeft gege-

ven, doorgaat met zoeken naar een zekere continuïteit die Gods Woord vanuit de 

predestinatie in de geschiedenis schept in de Kerk, in gezag en gebod, heiliging en 

 
102 ‘Gereformeerd-ethisch’ (lezing 10 april 1929), VW3, 413. 
103 G. van der Leeuw is moderamenlid van Kerkopbouw én voorzitter van de Liturgische Kring; ook 

W.Th. Boissevain, W.H. van de Pol. G.W. Oberman en W.A. Zeydner vervullen een vooraanstaande po-

sitie in beide organisaties. Bij haar oprichting in 1931 schrijft Kerkopbouw in punt 10 van haar Manifest: 
“Het besef moet worden gewekt, dat een kerkgang maar niet beteekent: alleen een preek aanhooren, maar: 

eeredienst voor Gods aangezicht”. 
104 Herschepping (1934), VW2, 276; ‘De kerk in 1935’ (mei 1935), VW5, 257. Deze scherpere toon hangt 
ook samen met het verschijnen van het Handboek voor de Eeredienst in 1934, een boek waar Noordmans 

bijzonder ongelukkig mee is. Noordmans aan W.A. Zeydner (13 maart 1944), VW9b, 724. 
105 ‘Mysterie of Boodschap’ (recensie 1935), VW4, 188-9; W.J. Aalders, De Incarnatie, 372. 
106 ‘Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw’ (lezing 30 november 1933), VW5, 234. 
107 Geloven op gezag (1921), VW2, 136; ‘Gereformeerd-ethisch’ (april 1929), VW3, 412; Beginselen van 

Kerkorde (najaar 1932), VW5, 179; ‘Het wezen der christelijke vrijheid’ (1935), VW6, 539.  
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cultuur.
108

 En vooral ten aanzien van de werking des Geestes in de harten. Ook hier 

lijkt zijn ethische verleden hem niet los te laten en heeft hij moeite om de innerlijke 

continuïteit helemaal te negeren. Hoe werkt de Geest in ons de zekerheid? Maar dit 

punt kan hij niet overal aan de orde stellen. In ieder geval niet bij de school van 

Barth. Een kleine hint inzake continuïteit (in een recensie van Miskottes dissertatie 

Het wezen der Joodsche religie) komt Noordmans direct op een verontruste brief 

van deze te staan.
109

 In de correspondentie die daarop volgt, wordt het begrip ‘nieu-

we continuïteitsleer’ geboren. Ruim een jaar later kan Noordmans in een brief aan 

Miskotte onderkoeld constateren: “Ook ben ik er mee ingenomen dat ik, naar aanlei-

ding van de ‘nieuwe continuïteitsleer’ niet als dialektische ketter behoef te gelden, 

volgens uw oordeel”.
110

  

 

Noordmans zal zich voor zijn zoektocht buiten de dialektische kring moeten bege-

ven. In 1935 schrijft hij: “We zullen de continuïteit moeten afspioneren midden in 

het werk van een schrijver die er zich heel sterk mee beziggehouden heeft, die met 

het probleem heeft geworsteld. Dan komt men er meer van te weten”.
111

 Afspione-

ren – dat betekent zoiets als: afkijken van het vijandelijke kamp. Noordmans bedoelt 

met ‘afspioneren’ dat hij bezig is het werk van René Descartes (opnieuw) na te plui-

zen. Hoe vindt deze filosoof continuïteit? Wat kan hij van hem leren en waar is het 

bij deze filosoof verkeerd gegaan? 

 

Een paar maanden na deze woorden dient zich bij Noordmans een andere schrijver 

aan die ook sterk met continuïteit heeft geworsteld: John Henry Newman. Op dins-

dag 31 maart 1936 namelijk verdedigt W.H. van de Pol zijn dissertatie De Kerk in 

het leven en denken van Newman.
112

 Noordmans kent Van de Pol persoonlijk en zal 

in de loop van dat jaar de dissertatie hebben gelezen. Deze maakt diepe indruk op 

hem. Als Noordmans een jaar later, op een predikantenvergadering in Utrecht, aan 

dit proefschrift refereert, zegt hij:  
 

De dissertatie van Van de Pol is helemaal objectief gehouden: maar ze heeft de 

kracht van een benauwend argument. Want het is niet een exegetisch of historisch 

argument. Maar door de persoon van Newman een katholiek argument ad homi-

nem.113  

 

Tegenover het gezag van Calvijn, aldus Noordmans in 1937, hebben hele bibliothe-

ken vol historische studies vrijwel geen invloed. Maar, zo vervolgt hij, men “(…) 

moet aan Newman denken om weer iets te vinden dat daartegenover gewicht in de 

schaal legt (…) en we weten dan dadelijk dat het geen strijd is tussen teksten alleen, 

 
108 ‘Het probleem van de continuïteit binnen de dialectische theologie’ (november 1935), VW3, 661. 
109 Noordmans schrijft in de recensie: “De wegen van de Geest zijn meestal meer geleidelijk dan die der 
gedachte”. ‘Tweeërlei mogelijkheid’ (recensie 1933), VW4, 177. K.H. Miskotte aan Noordmans (6 okto-

ber 1933), VW9a, 449.  
110 Noordmans aan K.H. Miskotte (27 december 1934), VW9a, 498. 
111 ‘Het probleem van de continuïteit binnen de dialectische theologie’ (november 1935), VW3, 647. 
112 Nijkerk 1936. 
113 ‘Kerkorde’ (lezing 6 april 1937), VW5, 371. 
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maar tussen geesten”.
114

 Newman ontvangt het grootste compliment dat Noordmans 

hem kan geven, namelijk dat er om deze Engelsman een ‘storm van Geest staat’ 

(praesens!). Ook Newman heeft zijn leven lang gezocht naar een theologie om de 

wending naar het subject een plaats te geven in de Kerk, en omgekeerd.  

 

Noordmans heeft zich in zijn verdere leven niet meer van Newmans theologie kun-

nen losmaken. De invloed van de kardinaal gaat verder dan alleen het oplossen van 

het probleem van de wending naar het subject. Volgens Noordmans dient zich met 

Newman een vernieuwing van de rooms-katholieke kerk aan waarop de Reformatie 

niet onmiddellijk een antwoord heeft. Naast bewondering voelt Noordmans dan ook 

een zekere huiver voor Newman. In april 1937 spreekt Noordmans van de dreiging 

die er van deze “(…) atleet des geestes” uitgaat.
115

 Newman maakt Noordmans op 

een nieuwe manier ongerust over de toekomst.
116

 De ondergrond van het christelijk 

leven raakt in katholiserende zin aan het schuiven; de toekomst van het protestantis-

me is in het geding.
117

 Newman oefent gevaarlijke invloed uit op de hele westerse 

Kerk en haar theologie. Maar Noordmans ziet ook dat Newman uitzicht geeft op het 

doorbreken van oude scheidslijnen. De Engelse kardinaal beangstigt èn fascineert. 

 

Quintessens  Noordmans is in 1936 nog niet tevreden met zijn oplossing van het 

continuïteitsvraagstuk. Newman heeft een antwoord op Noordmans’ vraag naar con-

tinuïteit. Al bij de eerste kennismaking is Noordmans diep onder de indruk. 

 

3.6  Conclusies  

 

In dit hoofdstuk hebben we onderzocht hoe Noordmans zijn gereformeerd-ethische 

theologie invult vanuit de derde persoon van het credo. Omdat wij in het geloof zijn 

aangewezen op gezag wordt in Noordmans’ theologisch ontwerp natuurlijke Gods-

kennis (ook het geweten) uitgezuiverd. Om Gods spreken te horen, moeten we luis-

 
114 ‘Kerkorde en beroep op de Schrift’ (juni 1937), VW5, 395. Volgens Noordmans legt Newmans werk 

Geestelijk beslag op lezers. ‘Newman en de Reformatie’ (recensie april 1940), VW6, 389. Om te laten 

zien hoe groot dat beslag op Noordmans is volgens enkele citaten: Newman is een “(…) geniale conver-
tiet” en een “(…) machtige geest”. ‘Newman en de oecumenische beweging’ (recensie november 1937), 

VW6, 367. Newmans is een “(…) grote geestelijke figuur” die is ontstaan onder “(…) heilige bepaald-

heid”. Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde (brochure mei 1938), VW5, 455. Newman is “(…) een 
dergenen die de tijd verzetten, omdat zij lenen bij de eeuwigheid” en op wiens diepste beginselen “(…) 

het gereformeerd protestantisme zich dagelijks moet bezinnen om hem voet voor voet de erve van zijn 

martelaren te kunnen betwisten”. ‘Newman en de Reformatie’, 372. Newman heeft “(…) grote beteke-
nis”. ‘Newman en de Reformatie’, 374. Noordmans geeft hem een plaats in de lijn van apostelen, kerkva-

ders en kerkhervormers want wat Newman heeft gezegd “(…) is een macht die de historie mede zal be-

wegen”. ‘Newman en de Historie’ (opstel 1944), VW3, 284. Het is deze kardinaal die Rome “(…) een 
stuk verder in de historie heeft gebracht”. ‘Oudheid en waarheid’ (maart 1947), VW6, 412. Hij heeft “(…) 

meer dan iemand anders” de moderne rooms-katholieke ideeën helpen vormen. ‘Rome als stad van Pau-

lus’ (meditatie 1952), VW8, 443. Newmans werken zijn verstrooide fragmenten van een groots en uniek 
gesprek. ‘Newman en de Historie’, 276. Noordmans citeert hier overigens Jean Guitton. 
115 ‘Kerkorde en beroep op de Schrift’ (april 1937), VW5, 392: “Het is geen kleinigheid als deze atleet des 

geestes op u aankomt. Wie de dissertatie van Van de Pol gelezen heeft, gaat rondom zich kijken of er niet 
ergens hulp bereid ligt tegen deze inderdaad dreigende, opdringende macht”.  
116 ‘Newman en de oecumenische beweging’ (recensie november 1937), VW6, 362.  
117 Noordmans aan C.J. de Vogel (7 december 1940), VW9b, 662. 
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teren naar wat God tot ons zegt in de historie. Daarom zoekt Noordmans naar een 

geschikte ‘houding’: hoe de Bijbel te lezen in samenklank met de gebeurtenissen 

van de eigen tijd en zo Gods stem te verstaan. Bij o.a. Pascal vindt hij daarvoor en-

kele bouwstenen, namelijk ‘waarschijnlijkheid’ en ‘gezindheid van het hart’. Tot een 

samenhangende leer om de Schrift in de geschiedenis te verstaan, komt hij niet.  

 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat Noordmans voor het kerkelijk gezag, 

waar hij sinds 1921 voor heeft gepleit, in zijn dogmatiek geen plaats kan inruimen 

anders dan in de kerkelijke prediking waarin wordt verkondigd hoe Gods oordeel 

luidt. Liturgie is voor Noordmans dan ook vooral ruimte voor prediking. In zijn 

theologie ligt grote nadruk op de Geest en het afbreken van gestalten. Hierdoor ne-

men Kerk en ambt maar moeilijk gestalte aan. Ook voor de kerkleer geldt: Noord-

mans beziet alles vanuit God. De mens en zijn kerkelijke zonde (afscheiding) kun-

nen dan niet echt een rol spelen. De werkelijke continuïteit van de Kerk ligt in de 

predestinatie en die werkt wel in onze geschiedenis maar is niet aanwijsbaar in his-

torische continuïteit of in historische gestalten. Volgens Noordmans komt de conti-

nuïteit tot ons vanuit de voleinding. Wie Noordmans een zeker spiritualisme verwijt, 

heeft recht van spreken en het is alleen uit Noordmans’ zeer ernstige en langdurige 

inspanningen voor de empirische hervormde kerk dat we begrijpen dat hij in eccle-

siologisch opzicht geen docetist is. In de jaren ‘30 gaat Noordmans positiever en 

verwachtingsvoller over Rome spreken. 

 

Noordmans lijkt in 1936 nog niet tevreden met zijn oplossing van het continuïteits-

vraagstuk. In dat jaar maakt hij kennis met het werk van Newman en diens antwoord 

op de wending naar het subject. Al bij de eerste kennismaking is Noordmans diep 

onder de indruk. 
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4 
 

NEWMAN ZOEKT EEN THEOLOGIE 
 

 

 
Controversy, at least in this age, does not lie between the hosts of hea-

ven, Michael and his Angels on the one side, and the powers of evil on 
the other; but it is a sort of night battle, where each fights for himself, 

and friend and foe stand together.  

 
J. H. Newman1 

 

  

 

 

4.1  Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wagen we de hypothese dat Newman zich voor eenzelfde soort op-

gave heeft zien staan als honderd jaar later Noordmans. Wat laatstgenoemde als mo-

nisme zoekt te overstijgen, heeft veel gemeenschappelijk met wat bij Newman heet: 

liberalisme in godsdienst.
2
 In 4.2 onderzoeken we wat Newman hieronder verstaat. 

 
1 ‘Faith and Reason’ (6 januari 1839), U.S., 142. 
2 In zijn Bigliettospeech (1879), de toespraak die Newman houdt kort voor hij kardinaal wordt gecreëerd, 

wijst Newman als rode draad door zijn leven aan het verzet tegen liberalisme in godsdienst. ‘Biglietto-
speech’ (12 mei 1879), Wilfred Ward, The Life of John Henry Cardinal Newman. Based on his Private 

Journals and Correspondence ii (London 1913), 460: “And, I rejoice to say, to one great mischief I have 

from the first opposed myself. For thirty, forty, fifty years I have resisted to the best of my powers the 
spirit of Liberalism in religion. Never did Holy Church need champions against it more sorely than now, 

when alas! it is an error overspreading, as a snare, the whole earth; and on this great occasion, when it is 

natural for one who is in my place to look out upon the world, and upon Holy Church as in it, and upon 
her future, it will not, I hope, be considered out of place, if I renew the protest against it which I have ma-

de so often”. Frank M. Turner betwist, naar aanleiding van Newmans Apologia, dit beeld en stelt dat 

Newman vanaf de jaren ‘30 een diepe afkeer van het evangelische protestantisme heeft gehad en dat deze 
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Vervolgens gaan we in 4.3 na waarom Newman de Reformatie helemaal niet bruik-

baar acht in de strijd tegen dit liberalisme. In 4.4 onderzoeken we het centrale punt 

van Newmans theologie: de incarnatie. Tenslotte sluiten we dit hoofdstuk in 4.5 af 

met enkele conclusies. Dan zal duidelijk zijn geworden dat er grote convergentie is 

tussen Newmans en Noordmans’ analyse van de westerse denk- en geloofswereld; 

en ook dat Newman een heel andere weg wijst dan Noordmans.  

 

4.2  Liberalisme in godsdienst 

 

In deze paragraaf gaan we dieper in op het liberalisme in godsdienst. In 4.2.1 gaan 

we na wat volgens Newman liberalisme in godsdienst is en waar de wortels ervan 

liggen. Daartoe schetsen we eerst kort de filosofische traditie waar Newman in staat. 

In 4.2.2 doorlichten we de liberale tendens zoals Newman die ziet bij de zogenaam-

de noetics. In 4.2.3 doen we dat bij de evangelicals. In 4.2.4 onderzoeken we New-

mans these dat liberalen het mysterie-karakter van de openbaring niet verstaan. We 

sluiten deze paragraaf in 4.2.5 af met Newmans conclusie dat liberalisme in gods-

dienst leidt tot verlies van openbaring. 

 

4.2.1  Liberalisme in godsdienst en zijn wortels 

 

Liberalisme in godsdienst wil volgens Newman zeggen dat geloven niet meer op het 

gezag van Kerk en traditie plaatsvindt maar dat de mens op eigen kracht bepaalt wat 

hij geloofwaardig vindt en wat niet.
3
 Liberalisme in godsdienst staat binnen een bre-

dere ontvouwing van liberalisme zoals die zich vanaf de 17
de

 eeuw is beginnen te 

voltrekken en waarin de mens zelfstandig en zonder de last van traditie kennis ont-

wikkelt, bijvoorbeeld in de rechts- en natuurwetenschappen. Zoals we reeds zagen in 

de hoofdstukken 2 en 3 heeft Descartes in deze nieuwe methode van kennisverwer-

ven een belangrijke rol gespeeld.  

 

Newman heeft Descartes nooit gelezen.
4
 Maar ook hij is vertrouwd met het funde-

ringsdenken dat hem heeft bereikt in de bedding van het Britse empirisme dat begint 

bij Francis Bacon (1561-1626). Niet lang voor Descartes heeft ook Francis Bacon 

een methode ontwikkeld om betrouwbare kennis te verwerven. Maar anders dan de 

methode van de Franse geleerde, die vanuit intellectuele intuïties vertrekt en van de 

ene propositie naar de andere redeneert, is de methode van Bacon empirisch en in-

ductief.
5
 De afzonderlijke ervaringen die wij opdoen met een verschijnsel kunnen 

 
aan haat grenzende afkeer de drijvende kracht achter zijn werk is geweest. Later zou Newman dit hebben 
willen verhullen door als rode draad de strijd tegen het liberalisme op te voeren. John Henry Newman. 

The Challenge to Evangelical Religion (New Haven 2002), 9. De uitkomst van het onderhavige hoofdstuk 

zal Turner in het ongelijk stellen. Wel gaat Newman al spoedig het protestantisme als oorzaak van libera-
lisme in godsdienst aanwijzen. 
3 Newman aan Simeon Lloyd Pope (15 augustus 1830), L.D. ii, 264: “The tendency of the age is towards 

liberalism – i.e. a thinking established notions worth nothing – in this system of opinions a disregard of 
religion is included”.  
4 Newman aan W.G. Ward (26 november 1859), L.D. xix, 247: “I have not read Descartes”. 
5 G. van den Brink, Oriëntatie in de filosofie 2 (Zoetermeer 1997), 43-4. 
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door redenering worden samengebracht tot een algemene wet. Descartes en de Britse 

empiristen komen dus hierin overeen dat ze een groot vertrouwen hebben in de men-

selijke rede. Waar ze over verschillen, is wat die rede precies inhoudt.  

 

Newman ziet sterke kanten aan het bredere liberalisme voor bijvoorbeeld de econo-

mie en de exacte wetenschappen en hij heeft zich dan ook nooit tegen liberalisme in 

het algemeen uitgesproken.
6
 Hij is vol bewondering voor de kennisleer van Bacon 

en aanvaardt de resultaten van de natuurwetenschap, ook als die afwijken van over-

geleverde christelijke opvattingen (bijvoorbeeld inzake de evolutietheorie van Dar-

win). Newman verwijt echter John Locke de nieuwe methode te hebben toegepast op 

morele waarheid (geschiedenis, ethiek en godsdienst). Daarmee is Locke te ver 

gegaan.
7
 Bacon zou deze toepassing nooit hebben gewild.

8
 Door Locke is de rede 

fundament en norm van het geloof geworden.
9
 Locke heeft gepraktizeerd en onder-

wezen dat men in geloofszaken op het kompas van private judgment moet varen. 

Geloof, aldus Newman, wordt dan de consequentie van rationeel bewijs.  

 

Enkele leerlingen van Locke, John Toland and Matthew Tindal, namen hiervan een 

uiterste gevolgtrekking en beoordeelden het christelijk geloof als een historische 

verbijzondering van de natuurlijke, redelijke godsdienst. Deze verbijzondering is een 

concessie aan de menselijke zwakheid. Wie de ware godsdienst zoekt, zo meenden 

deze deïsten, moet achter de gebrekkige, met zichzelf in tegenspraak zijnde, histori-

sche verschijning ervan de universele en essentiële waarheid ontdekken. Daartegen-

 
6 ‘Biglietto-speech’ (12 mei 1879), Wilfred Ward, The Life of John Henry Cardinal Newman. ii, 462: 
“(…) there is much in the liberalistic theory which is good and true; for example, not to say more, the pre-

cepts of justice, truthfulness, sobriety, self-command, benevolence”. Stephen Kelly, A Conservative at 

Heart? The Political and Social Thought of John Henry Newman (Co Dublin 2012), 22: “He [Newman, 
e.b.] (…) exhibited a willingness to embrace some of the emerging trends of liberalism within society. 

[And he] (…) was not untouched by a practical acceptance of some of the actual arrangements which po-

litical liberals of his day promoted”. A. Hastings onderscheidt te weinig tussen politiek liberalisme en li-
beralisme in godsdienst als hij schrijft dat toen de liberale samenleving geleidelijk vorm begon te krijgen 

Newmans liberalenfobie grotendeels verdween. A. Hastings, The Theology of a Protestant Catholic (Phi-

ladelphia 1990), 123.  
7 Newman is bijna altijd kritisch over Locke. “Locke is scarcely an honour to us [de rooms-katholieken in 

Engeland, e.b.] in the standard of truth”. Idea, 263. Locke is de bron van Benthams utilisme. Idea, 139-

43, 146. Locke heeft het dogma van de Triniteit de doodsklap gegeven. Diff. i, 26-7; L.G., 210. Heden-
daagse Locke-interpretatie geeft Newman gelijk. N. Jolley, ‘Locke on Faith and Reason’, in: Lex New-

man (ed.), Locke’s Essay Concerning Human Understanding (Cambridge 2007), 455: “No one can read 

carefully Locke’s discussion of faith and reason without noticing that its treatment of revealed religion is 
almost uniformly negative. (…) his most sustained discussion of the philosophy of religion is highly cor-

rosive; (…) it gives aid and comfort to the enemies of revealed religion”. Volgens Jacob Klapwijk, Oriën-

tatie in de nieuwe filosofie (Assen 1987), 40 begint met Locke de Verlichting. G. van den Brink let meer 
op wat Locke wél bewaart van het christelijk geloof. Oriëntatie in de filosofie 2, 40, 45. 
8 Idea, 221-2, 346-67; Dev., 110. 
9 Deze “(…) reasoners of a school which has been in fashion of late years” stellen (en Newman citeert 
dan parafraserend): “Cultivate the Reason, and in the same degree you lead men both to the acknow-

ledgment, and also to the sober use of the Gospel. Their religion will be rational, inasmuch as they know 

why they believe, and what. (…) Give them, then, education; open their minds; enlighten them; enable 
them to reflect, compare, investigate, and infer; draw their attention to the Evidences of Christianity. (…); 

you tend to prevent enthusiasm and superstition, while you are erecting a bulwark against infidelity”. ‘Lo-

ve the Safeguard of Faith against Superstition’ (21 mei 1839), U.S., 161-2. 
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over merkte Joseph Butler (1692-1752) op dat deïsten wel de contradicties in de 

Schrift aanwijzen, maar de tegenstrijdigheden in de natuurlijke godsdienst over het 

hoofd zien. Vanwege die tegenstrijdigheden komt de anglicaanse bisschop met zijn 

stelling dat niet bewijs maar waarschijnlijkheid de gids in het leven moet zijn. In 

aansluiting daarop probeerde Butler met behulp van analogie te laten zien dat het 

christelijk geloof ‘waarschijnlijk’ waar is. Een verschijnsel als de opvolging van 

herfst-winter-voorjaar is immers te verstaan als een analogie van de opstanding. On-

bedoeld bracht de bisschop zo een sceptische conclusie dichterbij, want zijn waarne-

ming kan ook tot de conclusie leiden dat beiden, natuurlijke religie èn christelijke 

openbaring, vol tegenstrijdigheden en warrigheden zijn en daarom maar het beste 

genegeerd kunnen worden.  

 

David Hume (1711-1776) zou die sceptische conclusie trekken. Volgens Hume hel-

pen, om tot zekere kennis te komen, alleen begrippen die zijn te herleiden tot een 

impression. Zulke impressies doen we op via de zintuigen. Begrippen als ‘sub-

stantie’ of ‘ik’ zijn niet te herleiden tot een impressie en zijn daarom samengesteld 

uit andere begrippen en ideeën. Van ‘substantie’ of ‘ik’ kunnen we dus niets weten. 

Bovendien, en daar ligt de sceptische kanteling, weten we niet in hoeverre de im-

pressies die wij via de zintuigen ontvangen corresponderen met een werkelijkheid 

buiten ons. We zijn wel zeker van de impressie, maar niet van de wereld om ons 

heen. Praktisch als hij is, pleit Hume voor een gematigd scepticisme. Mensen moe-

ten met hun zwakke kenvermogen maar heel bescheiden blijven en geen grote uit-

spraken doen. Waar Descartes dus in zijn filosoferen begint met methodische twijfel 

om bij zekere kennis uit te komen daar is bij Hume scepsis juist het eindpunt van 

zijn filosofische zoektocht. Het funderingsdenken, dat moest leiden tot vaste kennis, 

is zelf in een crisis geraakt.  

 

We zullen zien dat Newmans pijlen zich niet richten op het brede liberalisme maar 

op het liberalisme in godsdienst. Wie op eigen kracht kennis van God en morele 

kennis wil verwerven, heeft volgens Newman een te groot vertrouwen in de mense-

lijke capaciteiten.
10

 Liberalisme in godsdienst, aldus Newman, geeft de samenleving 

een new framework en kweekt a new character of mind.
11

 Deze wending naar het 

subject leidt tot verwerping van gezag en afkeer van priestcraft (kerkelijke bemidde-

ling tussen God en mens).
12

 Geloven op gezag staat daarin zeer laag aangeschreven 

want gezag aanvaarden betekent afhankelijk zijn van een ander. Iedere gelovige 

wordt zo zijn eigen Bijbeluitlegger en selecteert in wat hij gelooft.
13

 Liberale gelovi-

gen lopen het gevaar in hun denken over God bij zichzelf te vertrekken en daar ook 

 
10 Met de Glorious Revolution (1688) is zo’n optimistisch mensbeeld gaan domineren. Newman aan R.H. 

Froude (5 april 1832), L.D. iii, 35; Newman aan Henry Wilberforce (14 september 1836), L.D. v, 357. 
11 ‘The Religion of the Day’ (26 augustus 1832), P.S. i, 314. 
12 P.O., 167. Newman gebruikt de uitdrukking ‘wending naar het subject’ overigens nergens. 
13 P.O., 26; P.O., 145: “(…) that every Christian has the right of making up his mind for himself what he 

is to believe”. 



85 
 

weer uit te komen. Op deze liberale weg raakt de mens afgesloten voor wat God 

door het Woord te zeggen heeft.
14

 

 

Newman ziet de invloed van het liberalisme bij zijn collega’s van Oriel college die 

in de lijn van het 18
de

-eeuwse rationalisme de redelijkheid van het geloof proberen 

aan te tonen, de noetics. Daarnaast ziet hij ook de zogenaamde evangelicals hiermee 

behept. We zullen Newmans gedachten over deze twee groepen nu nader bezien. 

 

4.2.2  Noetics
15

  

 

Een aantal van Newmans directe collega’s van Oriel college te Oxford worden noe-

tics genoemd.
16

 De noetics hebben een optimistische verwachting van de geschiede-

nis die zij zien als een proces van vooruitgang.
17

 Het christelijk geloof is voor die 

vooruitgang onontbeerlijk mits het meegroeit met de tijd.
18

 Bepaalde middeleeuwse 

gebruiken of credo’s (zoals het Athanasianum) zijn rudimenten uit het katholicisme 

en inmiddels achterhaald. Ze moeten worden vervangen door uitingen van een meer 

intellectueel en rationeel geloof.
19

 Om de sceptische houding tegenover religie, die 

door de Franse Revolutie (1789) ook in Engeland aan kracht heeft gewonnen, te be-

 
14 Newman aan zijn moeder (26 januari 1833), L.D. iii, 204: “I am impressed with a sad presentiment, as 
if the gift of truth, when once lost, was lost for ever – and so the Christian world is gradually becoming 

barren and effete, as land which has been worked out and is become sand”.  
15 Deze groep dankt zijn naam aan zijn rationalistische inslag. Noetics is afkomstig uit het Grieks en kan 
het beste vertaald worden met ‘intellectuelen’. M.G. Brock, ‘The Oxford of Peel and Gladstone’, in: M.G. 

Brock and M.C. Curthoys (eds.), The History of the University of Oxford. Volume vi Nineteenth-Century 

Oxford part 1 (Oxford 1997), 48. De (scheld)naam lijkt vooral te zijn gebruikt in de periode dat de ratio-
nalistische Edward Copleston (1776-1849) provoost van Oriel was (1814-1827). The Cambridge History 

of English and American Literature in 18 Volumes. (New York 1907-21), vol. xii. ‘The Romantic Revi-

val’.  
16 Dit betreft vooral Richard Whately (1787-1863), Henry Hart Milman (1791-1868) en Renn Dickson 

Hampden (1793-1868). Voor Hampden: Hamish F.G. Swanston, Ideas of Order. Anglicans and the Rene-

wal of Theological Method in the Middle Years of the Nineteenth Century (Assen 1974), 20-53; Stephen 
Thomas, Newman and Heresy. The Anglican Years (Cambridge 1991), 71-9, 140-1; Robert Pattison, The 

Great Dissent. John Henry Newman and the Liberal Heresy (Oxford 1991), 100-43. Ook Thomas Arnold 

(1795-1842) zit op deze lijn. Voor Thomas Arnold: Bernard M.G. Reardon, From Coleridge to Gore. A 
Century of Religious Thought in Britain (London 1971), 50-7; Charles Richard Sanders, Coleridge and 

the Broad Church. Movement Studies in S.T. Coleridge, Dr. Arnold of Rugby, J.C. Hare, Thomas Carlyle 

and F.D. Maurice (New York 1972), 91-122. 
17 ‘Milman’s View of Christianity’ (recensie januari 1841), Ess. ii, 204. In zijn Idea of a University ver-

wijt Newman Milman dat hij de op zich acceptabele Philosophy of History had toegepast op de heilsge-

schiedenis en de Kerk zonder hun bijzondere karakter in het oog te houden. Idea, 83. Was Milman katho-
liek geweest, schrijft Newman op diezelfde plaats, dan had hij die fout niet gemaakt, maar binnen de Es-

tablishment “(…) he knew of no teaching, to which he was bound to defer”. 
18 Coleridge and the Broad Church Movement, 119-120. Om deze reden doet Arnold tenslotte afstand van 
zijn fellowship aan de (seculiere) University of London. “Christianity should be the base of all public edu-

cation in this country”. A.P. Stanley, The Life and Correspondance of Thomas Arnold D.D. ii (New York 

1896), 122; Duncan Forbes, The Liberal Anglican Idea of History (Cambridge 1952), 98: “(…) when a 
nation loses its hold on religion it collapses back into the natural cycles of growth and decay, and, like a 

plant, dies inevitably”.  
19 Geciteerd in The Liberal Anglican Idea of History, 78-80. 
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antwoorden willen de noetics de redelijkheid van het christelijk geloof laten zien.
20

 

Daartoe moeten Kerk en geloof worden ingeënt met een lichte dosis liberalisme.
21

 

Geloof en rede zijn voor de noetics niet twee verschillende principes.
22

 Ze gaan er-

van uit dat de succesvolle methode voor de natuurwetenschappen, inductie, vanwege 

de analogie ook bruikbaar moet zijn in de theologie.
23

 Uit de imprecieze Bijbelse 

woorden moeten de feiten worden gedestilleerd. De taak van de theologie is om die 

feiten te rangschikken, zoals dat ook in de natuurkunde gebeurt. De Bijbelse feiten 

krijgen zo hun rol in de inductie. “By induction we obtain absolute conclusions”.
24

  

 

Hoewel aan het einde van de 18
de

 eeuw de Cambridge platonists het rationalisme 

hebben getemperd, viert het in Oriel college dus nog hoogtij.
25

 Tegelijk zijn de noe-

tics niet vrij van een zeker scepticisme à la Hume. Volgens hen gaat het in de theo-

logie niet om kennis van God.
26

 Met mysteries kunnen de noetics niet zo veel, aldus 

Newman, zij schrikken terug voor het ridicule ervan en neigen ertoe ze te ontken-

nen.
27

 Een oudkerkelijk geschrift als het Athanasianum doet volgens hen beweringen 

op gebieden waarop maar beter niets beweerd kan worden. De waarde van een dog-

ma moet worden afgeleid van de praktische, morele uitwerking die dat dogma op 

ons heeft en waarvan wij het het nut inzien.
28

 Want het gaat in de openbaring om een 

heldere en eenduidige manifestatie van toestanden die in onze wereld gelden of 

moeten gelden. De openbaring moet dus rationeel inzichtelijk en moreel werkzaam 

zijn. Dit is voor hen dubbel belangrijk omdat de noetics delen in het verlichtingsop-

timisme van de 18
de

 eeuw: het gaat in de geschiedenis om de humanisering van de 

mensheid. Authentieke openbaring is uitsluitend praktisch: het zegt iets over de rela-

tie van God tot ons.
29

 Een dogma zonder praktische toepassing is pretentie. In aan-

 
20 Richard Brent, ‘Note. The Oriel Noetics’, in: Brock, The History of the University of Oxford, 72-3; The 

Liberal Anglican Idea of History, 107. Expliciete verwijzing hiernaar in ‘The Daily Service’ (2 november 

1834), P.S. iii, 304. 
21 Wilfrid Ward, William George Ward and the Oxford Movement (London 1889), 58. 
22 “The very circumstance of treating Faith and Reason as distinct principles is an evidence of this confu-

sion; as if the assent to the Divine Truth could be an act of Faith, in any way distinct from an act of Rea-
son”. R.D. Hampden, The Scholastic Philosophy considered in its Relation to Christian Theology (Lon-

don 1833), viii, 350, geciteerd in Ideas of Order, 47 (zie hier ook 20-53). 
23 Joseph Butlers Analogy of Religion heeft in deze jaren in Oxford grote invloed. Vooral Hampden, die 
binnen de noetics als de theoloog mag gelden, gaat hierin ver. “If we follow the method of Induction and 

confine ourselves to Facts, excluding all hypotheses, we shall arrive at absolute Truth”. The Scholastic 

Philosophy considered, xlix, geciteerd in Ideas of Order, 26.  
24 R.D. Hampden, Essays on the Philosophical Evidence of Christianity (London 1827), 60, geciteerd in 

Ideas of Order, 26. 
25 James Pereiro, ‘Ethos’ and the Oxford Movement. At the Heart of Tractarianism (New York 2008), 93. 
Voordat Newman bij Oriel college komt, hoort hij eens de opmerking dat het daar stank of Logic. Apo., 

156. Het boegbeeld van de noetics is Richard Whately, die een prijs zal winnen voor zijn ijveren voor de 

logica. Newman erkent van hem te hebben geleerd wat denken is. Apo., 23.  
26 Newman and Heresy, 74. Godskennis is iets van de voorbije Scholastiek, aldus Hampden. 
27 ‘The Religion of the Day’ (26 augustus 1832), P.S. i, 320; ‘The Self-wise Inquirer’ (24 oktober 1830), 

P.S. i, 221, 
28 De noetics zien dogma’s niet “(…) as objects of faith merely, but as motives to conduct”. ‘On the Intro-

duction of Rationalistic Principles into Revealed Religion’ (2 februari 1836), Ess. i, 61. 
29 Vincent Blehl (ed.) in A.S. iii, 301 (noot 2); Stephen Thomas, Newman and Heresy, 16.  
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sluiting bij de liberale traditie hebben de noetics een afkeer van kerkelijk gezag.
30

 

Dit laatste, èn priestcraft, maakt volgens hen gelovigen traag en verhindert de Kerk 

een levende gemeenschap te zijn. Gezag ontleent de christelijke openbaring aan de 

bewijzen die ervoor geleverd kunnen worden. Zo proberen de noetics het geloof te 

verdedigen met dezelfde wapens als waarmee het wordt aangevallen: de rede en 

(wetenschappelijke) feiten. Ook hun epistemologisch model is hetzelfde als van het 

liberalisme, namelijk funderingsdenken.  

 

Voor Newman zijn de noetics te optimistisch over de mens en zijn geschiedenis. 

Duisternis, lijden, kortom het kwaad, het mysterie van het menselijk bestaan, dit al-

les speelt in het liberalisme nauwelijks een rol.
31

 Ook zonde en Gods toorn daarover 

blijven vrijwel onbenoemd.
32

 Volgens Newman verwaarlozen de noetics het gewe-

ten en daardoor is hun liberale Evangelie niet meer een boodschap voor zondaars.
33

 

Een blinded conscience leidt tot een verkeerd ethos, een verkeerde gezindheid van 

het hart. Zo matigen liberalen zich een oordeel aan over de goddelijke waarheid zon-

der dat hun hart daartoe is gevormd.
34

  

 

In een kernachtige tegenstelling probeert Newman katholieke en liberale christenen 

te schetsen.  De twee hebben een verschillende houding omdat hun ethos totaal ver-

schillend is. De katholieke christen hoort in zijn geweten de stem van God en zal al 

tastend zoeken of hij iets van God kan vinden (Hand.17).
35

 Maar de liberale mens 

richt zich op zijn rede en wil overtuigd worden. God moet bij hèm komen.
36

 De ka-

tholieke gelovige is verlangend; de liberale mens is vooral sceptisch en laat alles bij 

zich thuis bezorgen, waar hij gezeten is op de troon van eigen visie en waar hij alles 

dat hem wordt aangeboden beoordeelt in zijn (vermeende) recht op private judg-

ment.
37

 Hij is als Thomas: “Ik zal enkel geloven als (...)”.
38

 Met liberalisme besmette 

 
30 A.P. Stanley, The Life and Correspondance of Thomas Arnold, 26: “Church authority, whether early or 

late, is as rotten a staff as ever was Pharaoh king of Egypt’s, – it will go into a man’s hand to pierce him”.  
31 ‘On Justice, as a Principle of Divine Governance’ (8 april 1832), U.S., 87-8.  
32 ‘The Religion of the Day’ (26 augustus 1832), P.S. i, 311-2. Deze dingen zijn wel te lezen in de Schrift 

maar de echo in het liberale hart ontbreekt – hun geweten zwijgt. P.S. i, 319 en ook 316-7. ‘The State of 
Innocence’ (11 februari 1838), P.S. v, 114: “(…) passion and reason have abandoned their due place in 

man’s nature, which is one of subordination, and conspired together against the Divine light within him, 

which is his proper guide. Reason has been as guilty as passion here. God made man upright, and grace 
was his strength; but he has found out many inventions, and his strength is reason”. ‘The Self-Wise Inqui-

rer’ (24 oktober 1830), P.S. i, 219: “Reason is set against Conscience, and usurps its power”. Verder in de 

preken: ‘Religious Faith Rational’ (24 mei 1829), P.S. i, 190-202; ‘The Christian Mysteries’ (14 juni 
1829), P.S. i, 203-214; ‘Submission to Church Authority’ (29 november 1829), P.S. iii, 190-205. 
33 ‘The Philosophical Temper, First Enjoined by the Gospel’ (2 juli 1826), U.S. i, 22: “(…) man is disgra-

ced and degraded from his natural and original rank (…) that he is guilty in the court of heaven”. ‘On Jus-
tice, as a Principle of Divine Governance’ (8 april 1832), U.S., 81; ‘Fall of De la Mennais’ (okt. 1837), 

Ess. i, 158.  
34 ‘Faith and Reason’ (Epifanie 1839), U.S., 140. Liberalisme in godsdienst is voor Newman een plaag en 
het is shallow. ‘The Religion of the Day’, 319-322. Liberalisme is false. G.A., 268.  
35 ‘On the Duty of Public Worship’ (25 oktober 1829), A.S. i, 11: “(…) feeling after Him by the hand to 

find Him”. 
36 ‘The Mysteriousness of our Present Being’ (29 mei 1836), P.S. iv, 293.  
37 “Our private judment is made everything to us (…)”. ‘On the Introduction of Rationalistic Principles 

into Revealed Religion’ (2 februari 1836), Ess. i, 34.  



88 

 

christenen zijn volgens Newman te vergelijken met mensen die bij nacht door een 

moeras moeten trekken. Hoewel niemand aan de ander twijfelt, vertrouwt ieder toch 

het meest op zichzelf. Zo dwalen ze van elkaar af en verdwalen tot ze er wanhopig 

van zijn geworden.
39

 

 

De poging van de noetics om het geloof met external evidences te bewijzen zal 

desasstreus op de theologie werken. Inductie leidt niet tot geloof, aldus Newman.
40

 

De wetenschappelijke bewijzen zijn in zichzelf niet sterk; zij overtuigen slechts hen 

die al overtuigd zijn.
41

 Volgens Newman valt de beslissing tot geloof in het hart en 

niet allereerst op grond van bewijzen. Als voorbeeld wijst Newman naar Basilius en 

Julianus, collegastudenten in Athene. Beiden kregen een vorming aan de Academie. 

De ene werd een heilige en leraar van de Kerk, de andere haar spottende vijand.
42

 De 

evidential theology geeft teveel toe aan het hoogmoedige ethos van het liberale 

denken. Ongemerkt wordt de openbaring zo in plaats van gave een verschuldigde 

verantwoording, namelijk de verantwoording dat God bestaat. Ook gaat er een 

verplattende invloed van uit. Het werken met bewijzen doet de diepte van het 

mysterie verdwijnen. Zo is het aanprijzen van Christus op basis van historische fei-

ten een externe benadering van de waarheid. Door het hanteren van deze methode 

komt de gelovige als het ware zelf buiten het mysterie te staan. Noordmans zal later 

in dit verband over ‘brutale feiten’ en over ‘verzakelijking’ spreken. Wie op basis 

van natuurkundige feiten het Evangelie aanprijst, aldus Newman, maakt natuurlijke 

theologie de maat van de openbaring.
43

 Dit wil zeggen dat God de stoffelijke werke-

lijkheid wordt binnengetrokken en uiteindelijk met natuurwetten zal worden vereen-

zelvigd. Hij valt samen met zijn werken en wordt niet meer als persoon gekend.
44

 

God is dan het bezielende principe van de tastbare werkelijkheid worden.
45

  

 

Newman ziet private judgment dus leiden tot pantheïsme. De wetenschappelijke ge-

vormde mens aanbidt zichzelf omdat hij zoveel heeft weten te ontdekken van de 

hem omringende werkelijkheid.
46

 In een pantheïstisch systeem zijn de mensen zelf 

 
38 ‘Faith without Sight’ (21 december 1834), P.S. ii, 13-25.  
39 P.O., 2. 
40 ‘The Influence of Natural and Revealed Religion Respectively’ (13 april 1830), U.S. ii, 24-36; ‘Wilful-

ness, the Sin of Saul’ (2 december 1832), U.S., 114-5; ‘The Religion of the Day’ (26 augustus 1832), P.S. 
i, 317. 
41 ‘The Usurpation of Reason’ (11 december 1831), U.S., 55-6. Nog in 1870 schrijft Newman dat hij niet 

gelooft in de eigen kracht van het argument vanuit het ontwerp. “I believe in design because I believe in 
God; not in God because I see design”. Newman aan William R. Brownlow (13 april 1870), L.D. xxv, 97. 
42 Idea, 181. 
43 T.P. i, 115-6. Newman ziet hoe inductie, welke sinds Bacon de methode is in de natuurwetenschappen, 
ook de methode begint te worden in de theologie waar altijd de deductie de methode was geweest. ‘Duties 

of the Church towards Knowledge’ (1852), Idea, 190-1. 
44 ‘Christianity and Physical Science. A Lecture in the School of Medicine’ (1855), Idea, 366. 
45 In dat geval is God “(…) but coincident with the laws of the universe”. ‘Theology a Branch of Know-

ledge’, Idea, 48. 
46 ‘The Tamworth Reading Room’ (februari 1841), D.A., 301. 
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de goden met een koude moraliteit.
47

 Wat dan rest van het christelijk geloof is een 

geloof zonder  
 

(…) true fear of God, no fervent zeal for His honour, no deep hatred of sin, (…) 

no indignation and compassion at the blasphemies of heretics, no jealous adheren-

ce to doctrinal truth (…) no sense of the authority of religion as external to the 

mind.48  

 

Zo’n pantheïstische geest is al bezig zich over Europa te verspreiden, aldus New-

man.
49

 En dan is verloren gegaan de kennis dat God niet een systeem is, maar een 

persoon.
50

 Liberalisme in godsdienst zal wat de mensen bindt, de waarheid, doen 

verdwijnen van de aarde.
51

 

 

4.2.3  Evangelicals
52

 

 

Er is nog een tweede groep waar Newman liberalisme in godsdienst aan het werk 

ziet, namelijk de evangelicals. Dezen, zowel binnen als buiten de anglicaanse kerk, 

zijn voortgekomen uit de opwekkingsbeweging rond John Wesley en George White-

field. Binnen de Church of England vormen ze in de eerste helft van de 19
de

 eeuw 

een krachtige beweging.
53

 Evenals de Noetics, aldus Newman, laten evangelicals 

zich niet aanzeggen wie God is, maar leggen de openbaring met hun eigen denkraam 

beperkingen of verruimingen op. Volgens de evangelicals immers sluit de Schrift 

aan bij de morele, fysieke en mentale constitutie van de mens. De Bijbel is waar om-

dat zij geschikt is zeer zuivere gevoelens in ons op te roepen. Dit zijn de internal 

evidences van het Evangelie.
54

  

 
47 ‘The Christian Ministry’ (14 december 1834), P.S. ii, 316-18.  
48 ‘The Religion of the Day’ (26 augustus 1832), P.S. i, 314. 
49 ‘Holy Scripture in its Relation to the Catholic Creed’ (september 1838), D.A., 232-3; Idea, 366: “In-

deed, a Being of Power, Wisdom, and Goodness, and nothing else, is not very different from the God of 
the Pantheist”. Diff. i, 31; Ess. i, 78, 81; Tract 85 (1838). L.D. vii, 487-8 bevat nog wat aantekeningen die 

Newman maakt over pantheïsme, wellicht om daar nog een Tract over te schrijven. In 1845 schrijft New-

man over zijn eerdere studievriend, Blanco White, die, in Newmans oog, als pantheïst is gestorven. New-
man aan H.W. Wilberforce (27 april 1845), L.D. x, 639; J.D. Earnest, ‘Editors’ Notes’, U.S., 282. 
50 Ess. i, 37-9. 
51 ‘The Patristical Idea of Antichrist’ (juni 1838), D.A., 59/60. 
52 Met zijn Tract 73 vraagt Newman aandacht voor: “(…) a very peculiar and subtle form of it [rationa-

lisme, e.b.] existing covertly in the popular religion of this day”. ‘Tract 73 – On the Introduction of 

Rationalistic Principles into Revealed Religion’ (2 februari 1836), Ess. i, 30. 
53 Volgens Claude Welch, Protestant Thought in the Nineteenth Century vol. 1, 1799-1870 (New Haven 

1972), 50, is het piëtisme van het Europese vasteland dat via John Wesley in Engeland werd geïntrodu-

ceerd, in de eerste vier decennia van de negentiende eeuw een van de meest invloedrijke groepen inzake 
de vernieuwing van het kerkelijk leven aldaar.  
54 Newman illustreert dit aan de hand van een vooraanstaand evangelisch werk, Thomas Erskines Re-

marks on the Internal Evidence for the Truth of Revealed Religion (1820). In zijn Tract 73 legt Newman 
het verband tussen Erskine en Schleiermacher. Het 18de-eeuwse rationalisme en de gevoelstheologie van 

Schleiermacher stoelen beide op één wortel en leiden tot dezelfde situatie: relativering van het dogma. In 

1883 is Newman deze mening nog altijd toegedaan: Newman aan G.F. Edwards (2 januari 1883), L.D. 
xxx, 168-9: “I knew, when young, Mr Erskine’s first publications well. (…) and certainly my impression 

still is that their tendency is antidogmatic, substituting for faith in mysteries the acceptance of a ‘manifes-

tation’ of divine attributes, which was level to the reason”. Deze Thomas Erskine “(…) cherished an inner 
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Newmans kritiek hierop is dat het Evangelie zo langs een nuttigheidscriterium (uti-

lisme) wordt gelegd, namelijk de nuttigheid van een gewenst effect.
55

 Dit zal leiden 

tot een selectief gebruik van de openbaring. Het dogma van het offer van Christus 

voor onze zonden is het meest geschikt om ons te raken en tot bekering te brengen 

en dientengevolge wordt dit offer in de evangelische prediking centraal gesteld.
56

 

Andere dogma’s als bijvoorbeeld de incarnatie en de theologische consequenties 

daarvan zullen al spoedig worden verwaarloosd. In zo’n sfeer, aldus Newman, zal 

een zekere en gesystematiseerde kennis van de werken van God (voornamelijk het 

offer van Jezus) gesteld worden boven de ‘onzekere en gefragmenteerde’ kennis van 

zijn Persoon. Want bij die werken kunnen we iets voelen, terwijl de formulering van 

de Drie-eenheid nauwelijks het gevoel prikkelt.
57

 Alles wat verder gaat dan verzoe-

ning (en eventueel heiliging), betreft volgens de evangelicals ‘hemelse dingen’. De 

evangelische vertroosting ontbreekt immers daarin en ze worden afgedaan als mys-

teries voor (roomse) slaven.
58

 Het is aantasting van het overgeleverde geloof. Het is 

eigenmachtige inkorting van de openbaring en daarmee liberalisme. 

 

Newman noemt zowel de noetics als de evangelicals ‘rationalistisch’ en gebruikt dat 

woord dus in brede zin.
59

 Hij rekent niet alleen de 18
de

-eeuwse verlichtingsrede hier-

toe, maar ook de 19
de

-eeuwse romantische nadruk op het gelovige bewustzijn.
60

  
 

Against the spirit of their school [de evangelicals, e.b.] certainly I have spoken 

strongly; and, while I believe (as I do now, whether rightly or wrongly) that that 

spirit tends to liberalism and Socinianism, I ever must. This is the reason for my 

strong language, my fear of a system of doctrine which eats out the heart of godli-

ness, where truer and holier instincts do not exclude it from producing its legiti-

 
preference for literary rather than theological study. It put him more in touch with the range of human 
feeling and experience, an area in which, (…) he felt more at home than he did in the severer realms of 

dogmatic divinity”, aldus Nicholas R. Needham, Thomas Erskine of Linlathen: his Life and Theology 

1788-1837 (Edinburgh 1990), 47. Newman is de enige die in deze jaren de schleiermacheriaanse invloe-
den in Thomas Erskines werk opmerkt en dat werk oormerkt als liberaal. “The only critic who did notice 

the less then orthodox tendencies in the work was John Henry Newman (…)”. Nicholas R. Needham, 

Thomas Erskine, 55. De van oorsprong gematigde calvinist Thomas Erskine zou uiteindelijk liberaal wor-
den. Needham, Thomas Erskine, 3 en 9. 
55 ‘The Gospel, a Trust Committed to Us’ (nov./dec. 1834), P.S. ii, 268. David W. Bebbington, Evangeli-

calism in Modern Britain. A History from the 1730s to the 1980s (London 1999), 2 wijst ook op een der-
gelijke versmalling van de verkondigde leer. 
56 Newman aan James Stephen (16 maart 1835), L.D. v, 45: “(…) subject of vehement declamation, or in-

strument of exciting the feelings, or topic for vague, general, reiterated statements in technical language”. 
57 Rationalistisch geloof “(…) is concerned, not so much with the Divine Being, as with His work”. ‘Tract 

73’ (2 februari 1836), Ess. i, 39. 
58 ‘Self-Contemplation’ (jan./feb. 1835), P.S. ii, 167. 
59 ‘Tract 73’, 30-101. 
60 Newman noemt Schleiermachers theologie een filosofische uitwerking van het puriteinse gevoelsge-

loof. Newman gebruikt het woord puritanisme niet maar omschrijft het als het geloof dat al twee eeuwen 
in Engeland rondgaat. “(…) the result of an attempt of the intellect to delineate, philosophise, and justify 

that religion (so called) of the heart and feelings, which has long prevailed”. ‘Tract 73’, 96. In deze Tract 

noemt hij expliciet Schleiermacher. ‘Self-Contemplation’, 166/168/171 en 163: the fashion of this day.  
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mate results (…) (it seems to me, and as history seems to show,) tends to one form 

or other of infidelity.61 

 

Ook voor evangelicals is kerkelijk gezag (hiërarchie of dogma) niet aan de orde en 

komt het aan op private judgment. De gelovige onderwerpt zich enkel aan wat hij-

zelf in de Bijbel leest. Zo drijven ook de evangelicals mee met de stroom van de 

(liberale) tijd.
62

 Evenals bij de noetics raakt bij de evangelicals de aandacht voor wie 

God als Persoon is op de achtergrond.
63

 Of God werkelijk een Drie-eenheid is, wordt 

niet zo belangrijk gevonden.
64

 De evangelischen offeren de Openbaring op aan expe-

dience en daardoor krijgt die een antropocentrische spits.
65

 Hun geloof lijdt aan 

“(…) continual self-contemplation and reference to self”.
66

 Voor de evangelical ligt 

de zekerheid niet meer in de oriëntatie op God in Christus door het dogma en ook 

niet in de gehoorzaamheid aan Zijn geboden, maar in de vraag of men, aan de hand 

van ervaringen, kan zeggen dat men een geestelijk mens is.
67

  

 

Opmerkelijk genoeg is Newman persoonlijk, zijn scherpe veroordeling ten spijt, de 

evangelicalen zeer dankbaar voor wat ze voor hem hebben betekend.
68

 Anders dan 

de traditionele anglicaanse kerk, waarin Newman opgroeide, hebben de evangelicals 

kans gezien vitale waarheden aan zijn hart te brengen.
69

  

 

4.2.4  Liberalisme miskent het mysteriekarakter van de openbaring 

 

Volgens Newman miskennen liberalen het mysteriekarakter van de openbaring. Met 

het woord ‘mysterie’ bedoelt hij niet te zeggen dat God mysterieus is. Dat Gods 

openbaring een mysterie voor ons is, heeft te maken met de zwakte van ons mense-

lijk intellect.
70

 Daardoor kan God ons slechts een deel van de waarheid openbaren.
71

 

 
61 Newman aan James Stephen (27 februari 1835), L.D. v, 32. 
62 Diff. i, 15: “The Evangelical ministers of the Establishment have, in comparison with their Anglican ri-
vals [de High Church, e.b.], the spirit of the age with them; they are congenial with the age; the glide for-

ward rapidly and proudly down the stream”.  
63 ‘The Gospel a Trust Committed to Us’ (nov./dec. 1834), P.S. ii, 260-1; ‘Self-Contemplation’ (jan./feb. 
1835), P.S. ii, 167. 
64 Sabellianisme, noemt Newman deze houding. Volgens Sabellius waren de personen van de Triniteit 

aspecten van Gods activiteit in de wereld en geen eeuwige onderscheidingen in God. De Drie-eenheid is 
de manier waarop God zich aanpast aan ons mensen (manifestatie), maar Hij gaat daar, ongekend, achter 

schuil. 
65 ‘The Religion of the Day’ (26 augustus 1832), P.S. i, 316. 
66 ‘Self-Contemplation’, 171. Daar ook: “(…) an habitual reflex action of the mind upon itself”. 
67 ‘Self-Contemplation’, 163-4; ‘Saving Knowledge’ (jan./feb. 1835), P.S. ii, 153-4.  
68 Het evangelisch onderwijs, zegt Newman als hij al over de zeventig is: “(…) had been a great blessing 
for England; it had brought home to the hearts of thousands the cardinal and vital truths of Revelation, 

(…) The divine truths about Our Lord and His Person and offices, His grace, the regeneration of our natu-

re in Him, the supreme duty of living in His faith, fear and love (…)”. A.W., 79. 
69 Apo., 17-8. 
70 ‘The Self-wise Inquirer’ (24 oktober 1830), P.S. i, 218-9; cf. ‘The Christian Mysteries’ (14 juni 1829), 

P.S. i, 210-1.  
71 ‘Tract 73’ (2 februari 1836), Ess. i, 41: “A Revelation is religious doctrine viewed on its illuminated si-

de; a Mystery is the selfsame doctrine viewed on the side unilluminated”. ‘The Christian Mysteries’, 211; 

‘The Humiliation of the Eternal Son’ (8 maart 1835), P.S. iii, 158-9.  
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Dat God een mysterie is, zit dus hierin dat wij niet alles van Hem weten.
72

 De open-

baring is dus zeker geen systeem; het bestaat uit brokstukken van waarheid.
73

 Libe-

ralen systematiseren wel (bijvoorbeeld in hun omgang met de Triniteit) en evangeli-

cals ook (door de openbaring te verkorten tot verzoening door geloof alleen).
74

 De 

katholieke gelovige handhaaft alle dogma’s met de erkenning dat ze ontoereikend 

zijn.
75

 Menselijke taal schiet immers tekort om de waarheid adequaat uit te druk-

ken.
76

  

 

Omdat de openbaring een mysterie is, kunnen volgens Newman mensen beter bijge-

lovig zijn dan liberaal. Want laatstgenoemden zijn door hun optimisme en zelfge-

noegzaamheid niet ontvankelijk voor een openbaring. Wie bijgelovig is, is dat om-

dat hij naar zijn geweten luistert. Zo iemand heeft angst, vanuit zelfkennis, en zoekt 

de komende straf te ontgaan. Door gebrek aan een goede openbaring heeft die bijge-

lovige weliswaar een bijgeloof aanvaard, maar hij zoekt het tenminste nog buiten 

zichzelf.
77

 Zo iemand staat ervoor open dat hem van buitenaf iets wordt aangezegd. 

De prediking van Jezus en Zijn leerlingen is dan ook tot zulke mensen gericht. In de 

oudheid, aldus Newman, kwamen niet sofisten of Romeinse politici tot geloof maar 

“(…) the pious, the superstitious, and the dissolute, different, indeed, but all agree-

ing in this, in the acknowledgment of truths beyond this world (…)”.
78

 Bijgelovigen 

hebben nog het vermogen om te geloven en zich niet alleen op bewijzen te verlaten. 

De bewoners van Malta die de slang aan Paulus’ hand zagen hangen, waren correct 

in hun geloof dat een direct ingrijpen van God mogelijk is en dat God op bijzondere 

wijze op Paulus betrokken was. Alleen hun redenering, volgend op dat geloof, was 

onjuist.
79

 Nergens waarschuwt Jezus ons voor bijgeloof. Hij prijst zelfs de bloed-

vloeiende vrouw die bijgelovig de kwast van zijn kleed aanraakt.
80

 Het zal dus goed 

zijn, aldus Newman, als er in het Engeland meer bijgeloof is. Dan zal de openbaring, 

als mysterie, beter worden verstaan. Liberaal christendom is voor Newman dus niet 

het next-best belief. De “(…) truest and best religion, before the Gospel shines”, is 

bijgeloof.
81

 

 

Overigens kent Newman de liberale aanvechting van binnenuit. Hoewel hij, naar ei-

gen zeggen, op vijftienjarige leeftijd onuitwisbare indrukken van het kerkelijk dog-

ma heeft ontvangen, staat ook hij in zijn twintiger jaren enige tijd onder invloed van 

 
72 ‘The Incarnate Son, a Sufferer and Sacrifice’ (1 april 1836), P.S. vi, 79. 
73 ‘Tract 73’, 32/42 en 56.  
74 ‘Saving Knowledge’, 155; ‘The Influence of Natural and Revealed Religion Respectively’ (13 april 
1830), U.S., 35; ‘Faith and Obedience’ (21 februari 1830), P.S. iii, 78-9. 
75 Apo., 37: “(…) but the expressions in human language of truths to which the human mind is unequal”. 
76 ‘Personal Influence, the Means of Propagating the Truth’ (22 januari 1832), U.S., 68. 
77 ‘Faith without Sight’ (21 december 1834), P.S. ii, 18. 
78 ‘Faith and Reason, Contrasted as Habits of Mind’ (Epifanie 1839), U.S., 140 [mijn cursivering, e.b.]; 

‘Faith without Sight’, 18. 
79 ‘Love the Safeguard of Faith against Superstition’ (21 mei 1839), U.S., 168. 
80 V.M. i, lxviii. 
81 ‘On Justice, as a Principle of Divine Governance’ (8 april 1832), U.S., 89. 
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het liberalisme.
82

 Vriendschappen alsook persoonlijke omstandigheden maken dat 

hij in 1828 zich resoluut ervan afkeert.
83

 Maar het levendige besef dat een sceptische 

houding zo goed mogelijk is en ook de pijnlijke vragen die een scepticus kan stellen, 

blijven hem bij.
84

 De strijd tegen het liberalisme in godsdienst is voor Newman dus 

geen intellectuele strijd op afstand geweest. Het is eerder een levenslange, innerlijke 

worsteling. Als remedie wijst Newman naar het geweten.
85

 Het verstaan van de 

openbaring begint niet bij de rede maar bij het luisteren naar het geweten, want daar 

spreekt God in het hart. De theologie moet een eigen methode hebben omdat haar 

voorwerp van onderzoek ook geheel eigen is.
86

 

 

4.2.5  Liberalisme leidt tot verlies van openbaring 

 

Newman verwacht dat het liberalisme het christelijk geloof zal afbreken. Het zal 

doorwerken in geloof en dogma, in Kerk en theologie, en uiteindelijk tot verlies van 

de openbaring leiden. Zowel noetics als evangelicals veranderen het Evangelie in 

“(…) a rational faith, so called, and a religion of the heart”.
87

 Het is een geloof dat 

helemaal in de wending naar het subject meegaat. De gevolgen daarvan zijn ingrij-

 
82 “When I was fifteen (…) a great change of thought took place in me. I fell under the influence of a defi-
nite Creed, and received into my intellect impressions of dogma, which, through God’s mercy, have never 

been effaced or obscured”. Apo., 17. Hoe diep die invloed is gegaan, is een zaak van discussie. T. Merri-

gan, ‘Newman’s Oriel Experience: its Significance for his Life and Thought’, Bijdragen, tijdschrift voor 
filosofie en theologie 47 (1986), 195-6. 
83 Vooral de vriendschap met Hurrell Froude en John Keble hebben grote invloed op Newman. Chris-

topher Dawson, The Spirit of the Oxford Movement, 12-24 en 34. Eind november 1827 wordt Newman 
hevig ziek. Tijdens die ziekte doet hij de ervaring op niet te kunnen denken of te kunnen herinneren. Dit 

zal hem hebben doordrongen van de zwakte van het intellect. A.W., 212-3, 268 en T. Merrigan, ‘New-

man’s Oriel Experience’, 196-8. Ruim een maand later, 5 januari 1828, overlijdt plotseling Newmans jon-
gere zus Mary op wie hij zeer gesteld is. Dagboekaantekening (5 januari 1828), L.D. ii, 47; Newman aan 

Robert Isaac Wilberforce (16 juli 1828), L.D. ii, 82. Nog in 1874 houdt hij haar sterfdag in herinnering. 

Newman aan Eleanor Woodgate (5 januari 1874), L.D. xxxii, 337. In 1877 schrijft hij onderaan een ge-
dicht: “Octr 23. 1877. I have as vivid feelings of love, tenderness, and sorrow, when I think of dear Mary, 

as ever I had since her death J H N”. V.V., 29; Apo., 26; A.W., 268. 
84 Apo., 218: “(…) the all-corroding, all-dissolving scepticism of the intellect in religious inquiries”. De 
godsbewijzen van Thomas en Anselmus maken op Newman geen indruk: hij acht ze notional (voor die 

uitdrukking: zie hoofdstuk 5). ‘Obedience the Remedy for Religious Perplexity’ (14 november 1830), 

P.S. i, 235: “It is very painful to be haunted by wandering doubts, to have thoughts shoot across the mind 
about the reality of religion altogether, or of this or that doctrine of it”. In een dagboekaantekening maakt 

Newman melding van “(…) wolken van twijfel”. A.W., 174. Newmans vriendschap met Blanco White, 

Mark Pattison, William Froude (broer van Hurrell) zal dat sceptische besef ook levend hebben gehouden. 
Newman aan John Keble (8 juni 1844), L.D. x, 262: “Indeed I sometimes feel uncomfortable about my-

self – a sceptical, unrealizing temper is far from unnatural to me”. ‘The Theory of Developments in Reli-

gious Doctrine’ (2 februari 1843), U.S., 217: “(…) that strange and painful feeling of unreality, which 
religious men experience from time to time, when nothing seems true, or good, or right, or profitable, 

when Faith seems a name, (…) as if religion were wiped out from the world”. 
85 Newman aan E.B. Pusey (14 maart 1845), L.D. x, 593: “I thank God that he has shielded me morally 
from what intellectually might easily come on me – general scepticism”. Een stem “(…) speaking so 

clearly in my conscience and in my heart”. ‘General Answer to mr. Kingsley’ (2 juni 1864), Newmans’s 

Apologia pro Vita Sua. The two versions of 1864 & 1865 preceded by Newman’s and Kingsley’s pam-
phlets with an introduction by Wilfred Ward (London 1913), 334. 
86 ‘Duties of the Church towards Knowledge’, Idea, 187-193.  
87 ‘The Daily Service’ (2 november 1834), P.S. iii, 303-4. 
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pend. Liberalisme is vooral self-contemplation, zegt Newman in 1835. In 1852, on-

der de indruk van het om zich heen grijpende liberalisme, formuleert Newman het 

tragisch: in godsdienstig opzicht zijn liberale mensenkinderen “(…) victims of an in-

tense self-contemplation”.
88

 Het eigen religieuze denkraam is maatgevend gemaakt 

en dat maakt onverschillig voor of zelfs afkerig van wat God werkelijk heeft te zeg-

gen.
89

 Als God gaat spreken, kan Hij immers die liberale gedachtencontructies alleen 

nog maar omverwerpen.
90

 Liberalisme en private judgment lopen uit op verlies van 

zondekennis, fixatie op eigen gevoelens, afwezigheid van Godsvrees, een onbezorgd 

zelfvertrouwen en koude zelfgenoegzaamheid.
91

 Het zal leiden tot “Deadness to the 

voice of God, hardness of heart”, tot een hiding of God’s countenance – Godsver-

duistering dus.
92

 Dit weegt voor Newman zo zwaar dat volgens hem liberaal-zijn in 

godsdienst het ergste is dat van iemand gezegd kan worden.
93

 

 

Door de nadruk op private judgment en de flood of scepticism die daardoor over de 

Kerk gaat, verliest het geloof zijn objectieve betekenis.
94

 Het kerkelijk dogma zal 

degenereren van een leer inzake God tot een principe van handelen of zelfs een ge-

voelszaak.
95

 Geloof zal een opinie worden, een voorkeur; en godsdienst een subjec-

tieve keuze, niet meer betrokken op een objectieve werkelijkheid. Van de Kerk zal 

worden ontkend dat zij een goddelijke institutie is. Het objectieve van de Kerk wordt 

vernietigd.
96

 ‘Het zal er op uitlopen’, aldus Newman, ‘dat het christendom zal wor-

den gewaardeerd als een historisch fenomeen dat de wereld verder heeft geholpen 

maar niet als getuige van Waarheid’.  

 

Newman acht het liberalisme in godsdienst een formidabele tegenstander. Zelfs de 

kerkvaders Athanasius en Gregorius zouden duizelen van de duisternis die nu over 

de wereld komt.
97

 Evenals Noordmans een eeuw later heeft Newman het sterke be-

sef te leven in een tijd van overgang. Hij ziet tijdens zijn leven een 1500-jaar oude 

 
88 ‘Self-Contemplation’ (jan./feb. 1835), P.S. ii, 171; Idea, 166. [mijn cursivering, e.b.] 
89 ‘The Self-wise Inquirer’ (24 oktober 1830), P.S. i, 218. 
90 ‘The Self-wise Inquirer’ (24 oktober 1830), P.S. i, 218; ‘Faith and the World’ (18 november 1838), 

S.D., 90-1. 
91 Idea, 169: “Such (…) is the final exhibition of the Religion of Reason: in the insensibility of conscien-

ce, in the ignorance of the very idea of sin, in the contemplation of his own moral consistency, in the 

simple absence of fear, in the cloudless self-confidence, in the serene self-possession, in the cold self-
satisfaction”. 
92 ‘The Self-wise Inquirer’, 222-3; ‘Wilfulness, the Sin of Saul’ (2 december 1832), U.S., 125. 
93 Newman aan John William Bowden (13 maart 1831), L.D. ii, 317.  
94 Newman aan zijn tante Elizabeth (9 augustus 1835), L.D. v, 120: “(…) it is quite frightful to think of 

it”. Newman aan R.W. Church (25 februari 1883), L.D. xxx, 190: “As year goes after year, the steady, ir-

resistible progress of events is awful, and that I think is what a birthday brings home to one, as one gets 
old. One fears to live into new and unimagined troubles. What is coming on the world? What is coming 

upon England? It may be said, ‘This is just what you feared from the first reform bill of 1832.’ True, but 

it was Act the First and the fear was not vain. We have gone on steadily in the road then entered upon. 
But it is absurd to go on with these sad thoughts”. 
95 ‘The Gospel, a Trust Committed to Us’, P.S. ii, 258; ‘Nature and Grace’ (1848), Mix., 147; S.E., 104. 
96 ‘Self-Contemplation’ (jan./feb. 1835), P.S. ii, 173. 
97 Als Newman in 1879 de kardinaalshoed in ontvangst neemt, verzucht hij over het liberalisme “There 

never was a device of the Enemy so cleverly framed and with such promise of success”. ‘Biglietto-

speech’ (12 mei 1879), Wilfred Ward, The Life of John Henry Cardinal Newman. ii, 462. 
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wereld ten onder gaan. Het is een wereld die leefde met de overtuiging dat er maar 

één ware godsdienst is, dat die godsdienst is overgeleverd van vroeger tijden, voort-

komt uit openbaring en moet worden beschermd tegen private judgment. Die wereld 

gaat nu voorbij.
98

 Hoewel dit Newman diep raakt, is hij niet verbitterd over de op-

mars van het liberalisme. Hij noemt de gang van zaken zelfs onvermijdelijk. Door de 

brede ontwikkeling van grote delen van het volk moest de situatie van het christe-

lijke Europa wel veranderen.  
 

When the intellect is cultivated, it is as certain that it will develop into a thousand 

various shapes, as that infinite hues and tints and shades of colour will be reflected 

from the earth’s surface, when the sunlight touches it; and in matters of religion 

the more, by reason of the extreme subtlety and abstruseness of the mental action 

by which they are determined.99 

 

Quintessens  Liberalisme in godsdienst wil voor Newman zeggen dat er niet meer 

wordt geloofd op het gezag van Kerk en traditie. De liberale mens denkt op eigen 

kracht zijn geloof te kunnen samenstellen, hij vertrouwt op private judgment. Zowel 

liberalen als evangelischen komen op deze weg tegenover het katholieke geloof te 

staan. Belangrijke dogma’s van de Kerk sneuvelen hierdoor want zowel noetics als 

evangelicals vormen zich een God naar hun eigen bewustzijn, hetzij de rede, hetzij 

de gelovige gevoelens. Newman voorziet welke enorme veranderingen de 19
de

 eeuw 

(en de tijden daarna) te wachten staan. Het liberalisme roept een nieuwe maatschap-

pij op. Het beeld is eerst nog wat vaag, maar wordt allengs scherper. Wat hij ziet, 

verontrust hem. Er staat in het liberalisme veel op het spel. Het gaat om het behoud 

van de waarheid over God; het gaat om de waarheid die de wereld in het christelijk 

geloof heeft ontvangen. 

 

4.3  De Reformatie en liberalisme 

 

De analyse die Newman maakt van zijn tijd toont verrassende overeenkomsten met 

die welke Noordmans maakt van zijn dagen. Wat Newman ‘liberalisme in gods-

dienst’ noemt, heet bij Noordmans ‘monisme’. In een monistische verhouding wor-

den God en mens niet goed meer onderscheiden. Dit leidt tot optimistisch denken 

over de geschiedenis, tot het loven van de wereld als een goede schepping en tot het 

richten van het leven naar de natuur. Een monistische beschaving is een gesloten 

systeem, het is niet open naar boven, naar een God buiten de wereld. We hebben in 

hoofdstuk 2 gezien dat Noordmans, om het monistische denken te boven te komen, 

de lijn van de Reformatie wil voorzetten en incarnatietheologie afwijst. We zullen in 

deze paragaaf zien dat Newman de Reformatie juist aanwijst als oorzaak van het 

probleem. In de volgende paragraaf zullen we zien dat Newman kiest voor een in-

carnatietheologie. Waar hun analyses dus goeddeels overeenstemmen, lopen hun op-

lossingsrichtingen diametraal uiteen.  

 

 
98 Diff. ii, 263: “In my own lifetime has that old world been alive, and has gone its way”. 
99 Diff. ii, 267.  
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De opmars die de rede binnen de Kerk bezig is te maken, moet volgens Newman op 

de Reformatie worden teruggevoerd.
100

 In de 16
de

 eeuw heeft door Luther zich het 

systeem van vertrouwen op eigen inzichten en self-will gevestigd.
101

 Door zijn toe-

doen werden gelovigen van de objectieve zekerheid der Kerk en haar sacramenten 

teruggeworpen op eigen religieuze gevoelens en ervaringen.
102

 Over Calvijn denkt 

Newman niet anders. Als E.B. Pusey in een pamflet Calvijn een heilige noemt, leest 

Newman hem daarover de les.
103

 Calvijn komt geen gezag toe, hij is geen gids; en 

Bucer had beter aan de overkant van de Noordzee kunnen blijven.
104

 Calvijn ver-

dient een plaats tussen Arius en Pelagius.
105

 De katholieke kerk van het oosten en 

die van het westen immers hebben lutheranisme en calvinisme veroordeeld als kette-

rijen, in strijd met de Schrift.
106

 De Reformatie is een voorstadium van het liberalis-

me en leidt tot ongeloof.
107

 De Reformatie heeft het geloof in de Kerk verwoest en 

 
100 ‘The Usurpations of Reason’ (11 december 1831), U.S., 57: “The usurpations of the reason may be da-

ted from the Reformation. (...) Accordingly, Revealed Religion was in a great measure stripped of its 

proof; for the existence of the Church had been its external evidence, and its internal had been supplied by 
the moral sense”. ‘How to accomplish it’ (maart 1836), D.A., 24; Newman aan E.B. Pusey (13 augustus 

1841), L.D. viii, 242: “I fear I must express a persuasion that it requires no deep reading to dislike the 

Reformation. ‘A good tree cannot bring forth evil fruit–’ If one wants a good monument, circumspice. 
Whence all this schism and heresy, humanly speaking, but for it?”. Apo., 174: “The spirit of lawlessness 

came in with the Reformation, and Liberalism is its offspring”. 
101 ‘Tract 45 – The Grounds of our Faith’ (18 oktober 1834), Tra., 129. 
102 Newman aan H.W. Bellairs (25 april 1842), L.D. viii, 510; Jfc., 340: “He [Luther, e.b.] found Christi-

ans in bondage to their works and observances; he released them by his doctrine of faith; and he left them 

in bondage to their feelings”. Newman maakt deze opmerking in zijn polemische Lectures on Justificati-
on (1837) waarin hij inzake de rechtvaardigingsleer een via media zoekt tussen enerzijds het protestan-

tisme en anderszijds het roomskatholicisme. Alister E. McGrath heeft Newmans uitspraken over Luthers 

theologie vergeleken met Luthers eigen woorden en constateert: “Newman’s account of the doctrine of 
justification associated with Luther is seriously inaccurate (…)”. ‘Newman on Justification: An Evange-

lical Anglican Evaluation’, in: Terrence Merrigan en Ian T. Ker, Newman and the Word (Leuven 2000), 

93-4. Volgens McGrath is het mogelijk dat Newman in Luther het evangelicale protestantisme van zijn 
dagen bekritiseert omdat daar veel nadruk werd gelegd op de persoonlijke ervaring en kerk en sacrament 

niet hoog werden aangeslagen. Toch is er, aldus McGrath, meer aan de hand. Newman richt zich met zijn 

kritiek nadrukkelijk op Luther-zelf. Maar daarbij interpreteert Newman Luther vanuit het latere luthera-
nisme. Ook kon Newman alleen gebruik maken van matige vertalingen van Luthers werk. De eerste we-

tenschappelijke uitgave van Luthers oeuvre verscheen in Engeland pas in 1883. De vertalingen waar 

Newman gebruik van moest maken, waren notoriously inaccurate (96). Sommige vertalingen lieten weg 
wat de vertaler niet behulpzaam leek en voegden toe wat naar de mening van de vertaler Luther ook 

moest hebben gedacht. McGrath besluit zijn artikel met de woorden: “One of the most regrettable aspects 

of the Oxford movement is its dismissive attitude towards the Reformers. As our analysis of Newman in-
dicates, this dismissal rests upon largely questionable grounds (…)” (107). In zijn rooms-katholieke tijd 

toont Newman overigens meer inzicht in Luthers theologische inzet, bijvoorbeeld in zijn Idea, 40-1 (zie 

onder).  
103 Newman aan E.B. Pusey (5 december 1832), L.D. iii, 127-8. 
104 Newman aan Samuel Rickards (30 juli 1834), L.D. iv, 314. 
105 ‘Acceptance of the Creed Necessary for Salvation’ (28 oktober 1838), A.S. iv, 281-2. 
106 ‘Protest against the Jerusalem Bishopric’ (11 november 1841), L.D. viii, 328. 
107 Newman aan mrs. John Mozley (30 november 1840), L.D. vii, 454: “Whether or not Anglicanism 

leads to Rome, so far is clear as day that Protestantism leads to Infidelity. With a clearheaded impartial 
man, or with a body of men on the long run, there is no resting place short of it”. Diff. i, 20: “(…) but it 

[de Engelse natie, e.b.] has matured in its Protestantism, they [de Engelse formulieren, e.b.] must take, 

day by day, a more Evangelical and liberal aspect”.  
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de continuïteit van de Kerk verbroken.
108

 De evangelicalen die de kerkelijke hiërar-

chie en de sacramenten relativeren en daartegenover de persoonlijke bekeringserva-

ring benadrukken, spelen het liberalisme dus in de kaart.
109

  

 

Uitgerekend het punt dat Newman bedreigd ziet, dat de openbaring ons dingen leert 

over God-zelf en dat deze dingen op gezag moeten worden aanvaard, wordt in het 

protestantisme niet serieus genomen.
110

 Protestanten kiezen de kant van de wereld in 

hun “(…) abjuring doctrinal propositions and articles, such as the early Church 

fought for”.
111

 Het is volgens Newman ondenkbaar dat in zijn tijd iemand buiten de 

anglicaanse kerk zal worden gezet omwille van bijvoorbeeld een onzuivere Gods-

leer. Men zal, aldus Newman, in onze tijd daar niet zwaar aan tillen omdat dergelij-

ke dogma’s slechts als speculatieve of metafysische opinies worden gezien. En de 

ketter zal veel indruk maken als hij een ‘geestelijke’ inslag heeft en kan spreken van 

‘geestelijke’ ervaringen.
112

 Maar volgens de vroege kerk is het pad van de waarheid 

nauw. Ook al had Apollinarius een uitstekende reputatie, in meerdere opzichten, en 

was zijn afdwaling misschien maar klein; toen hij weigerde zijn leer te herroepen, 

werd hij veroordeeld.
113

 Toen was er nog besef dat ook een kleine afwijking op den 

duur tot grote schade zal leiden. Maar in de Engelse kerk is dat ondenkbaar, meent 

Newman, en daarin blijkt voor hem het verschil met de vroege kerk. De kerk van na 

de Reformatie is als ikabod, want de heerlijkheid is geweken.
114

 De naam Reforma-

tie is dan ook niet juist; het gebouw der Kerk is niet hervormd maar afgebroken.
115

 

Sindsdien is het kerkelijk gezag verdwenen en hebben menselijke vaardigheden die 

plaats ingenomen.
116

  

 
108 Newman aan E.L. Badeley (10 februari 1842), L.D. viii, 458; ‘The Unity of the Church’ (november 

1829), P.S. vii, 241.  
109 Apo., 40. 
110 Idea, 39-40: “(…) in proportion as the Lutheran leaven spread, it became fashionable to say that Faith 

was, not an acceptance of revealed doctrine, not an act of the intellect, but a feeling, an emotion, an affec-
tion, an appetency”. Newman voegt er nu (1864) aan toe dat Luther zelf de eerste zou zijn geweest om te-

gen deze ontwikkeling te protesteren. 
111 ‘What says the History of Apollinaris?’ (juli 1836), C.F., 391. 
112 “Why could not Apollinaris be a “spiritual man,” have “a justifying faith,” “apprehend” our Lord’s 

merits, have “a personal interest in redemption”, be in possession of “experimental religion,” and be able 

to recount his “experiences,” though he had some vageries of his own about the nature of our Lord’s 
soul?”. ‘What Says the History of Appolinaris?’ (juli 1836), C.F., 397. 
113 Apollinarius van Laodicea (ca. 310-ca. 392) was bisschop van Laodicea in Syrië en een van de belang-

rijkste theologen uit de 4de eeuw. Hij schreef tegen het radicale arianisme en tegen het sabellianisme en 
gold als voorvechter van de besluiten van het Concilie van Nicaea. Uiteindelijk werd het apollinarisme 

afgewezen op twee synodes in Rome (in 375 en 382), de synode van Antiochië in 378 en op het concilie 

van Constantinopel in 381.  
114 “We are reformed; we have come out of Babylon, and have rebuilt our Church; but it is Ichabod; “the 

glory is departed from Israel””. ‘Tract 31 – The Reformed Church’ (25 april 1834), Tra., 81-2. 
115 P.O., 42. 
116 ‘Tract 45 – The Grounds of our Faith’ (18 oktober 1834), Tra., 130: “At the Reformation, the authority 

of the Church was discarded by the spirit then predominant among Protestants, and Scripture was consi-

dered as the sole document both for ascertaining and proving our faith. The question immediately arose, 
‘Is this or that doctrine in Scripture?’ – and in consequence, various intellectual Gifts, such as argumenta-

tive subtlety, critical acumen, knowledge of the languages, rose in importance, and became interpreters of 

Christian truth”. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arianisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sabellianisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Nicaea_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Constantinopel_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Constantinopel_I
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De verbrokkeling van het protestantisme laat zien dat de Bijbel niet zijn eigen uit-

legger is.
117

 Ook toont het aan dat private judgment uiteindelijk ongeloof brengt. In 

Duitsland heeft het lutheranisme tot rationalisme geleid; in Zwitserland het calvinis-

me tot socinianisme.
118

 In sommige delen van de Reformatie (Newman duidt dat niet 

nader aan maar te denken valt aan het liberalisme) is niet alleen de kerkelijke autori-

teit verworpen maar ook de morele basis daarvan: het geweten.
119

 Hierdoor raken de 

geopenbaarde godsdienst en de Kerk hun grond kwijt. Men gaat dan naar de rede 

grijpen om daarmee het christendom te verdedigen en aannemelijk te maken; en de-

ze rede is gaan woekeren. Newman heeft dus voor zijn strijd tegen het liberalisme 

geen verwachtingen van de protestantse kerken.  

 

Uiteindelijk geeft hij de anglicaanse kerk op en vraagt in 1845 te mogen worden op-

genomen in de rooms-katholieke kerk. De nieuwtestamentische belofte dat de Kerk 

tot het einde zal bestaan, ziet hij in haar vervuld. Rome is een historische continuï-

teit en gericht op alle klassen, standen enz. Zij is katholiek. Rome lijkt het meest op 

de oerkerk en er is geen andere kerk waarvan dat ook gezegd kan worden.
120

 Deze 

Kerk ontleent haar gezag niet aan een apostolische afstamming of aan het getrouw 

bewaren van de ambten, maar aan zichzelf. Zij is de zichtbare Kerk, die zichzelf op-

volgt de eeuwen door. Toch is Rome niet antiquarisch: het is het actuele woord van 

de Kerk dat het gezag van haar priesters bewijst, niet historisch en antiquarisch 

onderzoek.  

 

Met direct bewijs aantonen dat Rome de ware Kerk is, kan Newman niet. Het moet 

een bewijs uit het negatieve zijn: aangezien er maar één ware religie kan zijn, moet 

het Rome wel zijn.
121

 Het is voor Newman duidelijk dat het protestantisme die ware 

religie niet kan zijn; dat is de les van de geschiedenis.
122

 Ook aan de meest eenvou-

dige mens, aldus Newman, moet opvallen dat de rooms-katholieke kerk een heel ei-

gen kerk is. Zij is als enige katholiek; zij is als enige een zichtbaar koninkrijk.
123

 Zij 

 
117 “[W]hy do Wesleyan schools turn out Wesleyan pupils as their resulting process, Congregationalists 

Congregational youth, and the Church of England schools Episcopalians? If the Bible teaches doctrine 

clearly, why do some readers arise from it Trinitarians, other Unitarians, and others Calvinist? Why do 
not all readers of the Bible at least agree in what are Fundamentals, what not? I do not know what is 

meant by saying that Scripture is adapted, is intended, to teach the very truth of revelation, if in matter of 

fact it does not do so”. Newman aan een onbekende correspondent (10 september 1875), L.D. xxvii, 353. 
118 ‘Subjects for Lectures on the Via Media’ (1834), B.O.A., D.6.3 (geciteerd in D.A., xiii) 
119 ‘The Usurpations of Reason’ (11 december 1831), U.S., 57. 
120 Newman aan Francis Richard Wegg-Prosser (24 september 1851), L.D. xiv, 366; Diff. i, 393: “No 
other form of Christianity but this present Catholic Communion, has a pretence to resemble, even in the 

faintest shadow, the Christianity of Antiquity, viewed as a living religion on the stage of the world. (…) 

whatever may be its incidental defects or mistakes, it brings before the reader so vividly the Church of the 
Fathers, as a fact and a reality (…) to imbibe into the intellect of the Ancient Church as a fact, is either to 

be a Catholic or an infidel”. Newman aan Frederick George Lee (21 november 1869), L.D. xxiv, 380: 

“We rest the fact of our being the Church, not on our Orders, but on our uninterrupted visible existence, 
on the continuity of body, system, claim, profession, doctrine, the see of Peter etc etc.”. 
121 Newman aan J.M. Capes (2 december 1849), L.D. xiii, 319. 
122 Dev., 7. 
123 Newman aan Catherine Ward (18 november 1848), L.D. xii, 335-6: “Let a poor man look at the 

Church of Rome, and he will see that it has that which no other Church has. (...) The world calls it ‘the 

Catholic Church;’ (...) All the details of a Church, how to get pardon, how to get grace, what to worship, 
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is een eenheid door de paus.
124

 Zij heeft als enige de vier kenmerken van de Kerk.
125

 

Zij is namelijk één, heilig, katholiek en ook is zij apostolisch, hetgeen wil zeggen dat 

zij een leer heeft die zij bewaart en ontwikkelt.
126

  

 

Het zijn de kerkvaders die hem naar Rome brachten, zo heeft Newman herhaaldelijk 

verzekerd.
127

 In de eerste jaren van de katholiserende beweging binnen de anglicaan-

se kerk, de Oxford movement, dacht Newman in de kerkvaders een eiland te hebben 

gevonden waar zijn anglicaanse anker houvast vond. ‘Maar’, gaat Newman dan ver-

der met een olijke parafrase van een Arabisch verhaal, ‘toen begon opeens het hele 

eiland te bewegen’. Want in de patristische werken “(...) were contained at least the 

rudiments, the anticipation, the justification of what they [de leden van de Oxford 

movement, e.b.] had been accustomed to consider the corruption of Rome”.
128

 In zijn 

latere anglicaanse dagen had hij zich een buitenstaander gevoeld als hij de boeken 

van Athanasius of Basilius ter lezing van de plank haalde. Maar na zijn bekering 

kust Newman de delen “(…) with delight (…) and (…) said: You are mine, and I am 

yours, beyond any mistake”.
129

  

 

Met zijn bekering tot Rome is naar zijn oordeel zijn persoonlijk heil gemoeid. “I ne-

ver could think it right to change my religion on any ground short of the absolute ne-

cessity of the act, as a condition of everlasting salvation”.
130

 We zagen al dat New-

man, zijn scherpe woorden jegens de Reformatie ten spijt, de evangelicalen zeer 

dankbaar is gebleven voor wat ze voor zijn persoonlijk geloof hebben betekend.
131

 

Maar dat evangelische geloof is pas in de zichtbare Kerk van Rome tot zijn bestem-

ming gekomen, zegt de dan juist 86 jaar geworden kardinaal:  
 

I will not close our correspondence without testifying my simple love and adhesi-

on to the Roman Catholic Church, (...) and did I wish to give a reason for this full 

and absolute devotion, what should, what can, I say, but that those great and burn-

ing truths, which I learned when a boy from evangelical teaching, I have found 

 
what to believe, – confession, absolution, the Real Presence, the Creed, the list of duties, the distinction of 
sins, all are set down with an exactness such as is implied by a gift from heaven, not a vague generality, 

not an idea, but by a working religion. Its visible unity answers to the scriptural prophecy of a kingdom”. 
124 Newman aan mrs. Houldsworth (5 april 1871), L.D. xxv, 310. 
125 Newman aan Thomas Livius (30 april 1885), L.D. xxxi, 59. 
126 Newman aan mrs. Helbert (20 oktober 1869), L.D. xxiv, 355: “(…) because our Lord set up the 

Church – and that one Church has been in the world ever since – because in every age bodies have fallen 
off from her, and have shown in the event that falling off was death – that they tended to lose all definite 

faith, as bodies (…) the Arians came to nought, and the Donatists – and the Greeks show no signs of life 

but remain shut up as if in the sepulchre of the past – and now the Anglican Church is gradually losing 
any definite faith”. 
127 Newman aan mrs. John Mozley (17 november 1839), L.D. vii, 183; Newman aan E.B. Pusey (18 de-

cember 1843), L.D. x, 63; Newman aan H.E. Manning (24 december 1843), L.D. x, 71; Newman aan John 
Keble (8 juni 1844), L.D. x, 261; Newman aan mrs Houldsworth (3 juli 1871), L.D. xxv, 353; Diff. i, 367. 
128 Diff. i, 151. 
129 Diff. ii, 3. 
130 Newman aan de Markies van Salvo (14 december 1845), L.D. xi, 63; Newman aan Alice Smith (3 no-

vember 1870), L.D. xxv, 225. [Newmans cursivering, e.b.] 
131 A.W., 79. 
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impressed upon my heart with fresh and ever increasing force by the Holy Roman 

Church? That Church has added to the simple evangelicalism of my first teachers, 

but it has obscured, diluted, enfeebled nothing of it – on the contrary, I have found 

a power, a resource, a comfort, a consolation in our Lord’s divinity and atone-

ment, in His Real Presence, in communion in His Divine and Human Person, 

which all good Catholics indeed have, but which Evangelical Christians have but 

faintly. But I have not strength to say more.132 

 

Quintessens  Het protestantisme is voor Newman geen partij in de strijd tegen het li-

beralisme omdat juist de Reformatie private judgment de Kerk heeft binnengebracht 

en de mensen heeft teruggeworpen van de objectieve Kerk op subjectieve gedachten 

en gevoelens. Het liberalisme, aldus Newman, wortelt in de Reformatie. Ondanks dit 

is Newman persoonlijk de calvinisten zeer dankbaar. Maar zijn calvinistische geloof 

is in Rome tot zijn bestemming gekomen. 

 

4.4  Newmans incarnatietheologie  

 

In deze paragraaf zullen we ontdekken dat Newman als uitweg uit het liberalisme 

een theologie ontwerpt die uitgaat van de incarnatie (4.4.1) en dat hij de incarnatie 

kwalificeert met de dogmatische begrippen synkatabasis en circumincessio (4.4.2). 

In 4.4.3 onderzoeken we Newmans gedachten over de predestinatie. Dit doen we 

omdat we reeds hebben gezien hoe belangrijk de predestinatie in Noordmans’ theo-

logie is. In deze paragrafen onderzoeken we vooral Newmans theologische insteek 

bij de incarnatie. De consequenties die dit heeft voor kennisleer, Kerk en liturgie 

onderzoeken we in hoofdstuk 5. 

 

4.4.1  Incarnatie voorop 

 

Newman ziet dat door de wending naar het subject (het liberalisme) kennis van God 

verloren raakt. De eigen gedachten en eigen gevoelens over God worden maatge-

vend en het reële gevaar dreigt dat credo en Kerk worden weggevaagd. In een libe-

rale tijd verliest immers alles wat van het geloof is overgeleverd zijn vorm, omdat de 

mens zich ‘terugtrekt’ in zijn bewustzijn en van daaruit alles construeert. Zoals een 

eeuw later Noordmans ook zal doen, zoekt Newman steun buiten die menselijke 

geest. Anders dan Noordmans kiest Newman daarbij voor het tweede deel van het 

credo, de incarnatie. Newmans theologie is dus een incarnatietheologie te noemen en 

blijken zal dat Newman hierbij het derde deel van het credo niet verwaarloost.  

 

Het zijn de kerkvaders, die Newman vanaf 1829 intensief is gaan lezen, die hem in 

toenemende mate bepalen bij het gewicht van de incarnatie. Steeds meer wordt het 

mysterie van de incarnatie, en het daaruit voortvloeiende sacramenteel beginsel, 

voor hem het meest overweldigend van alle goddelijke mysteriën.
133 

En dat blijft zo 

 
132 Newman aan George T. Edwards (24 februari 1887), L.D. xxxi, 189. 
133 ‘The Humiliation of the Eternal Son’ (8 maart 1835), P.S. iii, 156-7; Newman aan James Stephen (16 

maart 1835), L.D. v, 45: “(…) I would receive the Incarnation as the great doctrine of the Gospel”. ‘Faith 

in the Teachings of the Church’ (17 april 1836), A.S. iv, 113: “I say (…) the Trinity and Incarnation and 
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in zijn rooms-katholieke tijd. Vooral Athanasius speelt hierin een grote rol.
134

 Vol-

gens Newman zou de incarnatie ook hebben plaatsgevonden als de mensheid niet 

had gezondigd.
135

  

 

In de incarnatie, aldus Newman, is de Zoon van God geworden de Zoon des mensen, 

het begin van Gods nieuwe schepping.
136

 Zoals we al zagen, is Newman zeer be-

ducht voor systematisering en wil hij niet tekort doen aan de andere dogma’s van de 

Kerk (Drie-eenheid, verzoening). Slechts for convenience zal hij de incarnatie als 

leidende idee van het christendom noemen.
137

 Newman ziet dat evangelischen noch 

liberalen dit dogma recht doen. Laatstgenoemden versimpelen Christus tot moreel 

voorbeeld, de evangelicalen benutten de met de incarnatie verbonden verzoening om 

tot bekering te bewegen. Zij zien over het hoofd dat in de incarnatie het stoffelijke in 

dienst wordt genomen als kanaal van genade.
138

 Voor Newman is belangrijk dat de 

 
Atonement, they are the highest doctrines of all – most true – most glorious – most consoling, most mo-

mentous, most mysterious (…)”. ‘Explaining the Meaning of Various Religious Symbols in the Recently 

Consecrated Church, Littlemore’ (16 oktober 1836), A.S. iv, 239: “The doctrine of the Most Holy Trinity 
is the first and highest doctrine of religion – the next in order is the doctrine of God the Son the Second 

Person in the Trinity, coming down from heaven for us, becoming man, and dying on the Cross– (…) 

And so again in the Litany we beseech Him by His ‘holy Incarnation (or becoming flesh) by His Cross 
and Passion, by His precious death and burial’. Lastly in the Communion Service we thank God because 

He sent His son ‘to die for us’ and ‘to be our spiritual food and sustenance in that Holy Sacrament’”. In 

1835 werkt Newman aan een boek over de Incarnatie. Dit boek is nooit verschenen. Newman aan Richard 
Hurrell Froude (9 augustus 1835), L.D. v, 118. 
134 Newman is diep onder de indruk van deze kerkvader die “(…) has impressed an image on the Church, 

which, through God’s mercy, shall not be effaced while time lasts”. ‘Personal Influence, the Means of 
Propagating the Truth’ (22 januari 1832), U.S., 76. Diff. ii, 87; Newman aan T.W. Allies (30 september 

1842), L.D. ix, 120; Newman aan mrs. John Mozley (3 februari 1853), L.D. xxxii, 69. Recent onderzoek 

bevestigt de grote invloed van Athanasius op Newman. Brian A. Daley, ‘Newman and the Alexandrian 
Tradition. ‘The Veil of the Letter and the Person of Christ’’, in: Terrence Merrigan & Ian Ker (eds.), 

Newman and Truth (Leuven 2008), 166-7: “(…) it seems mainly from his study of Athanasius that New-

man drew his own strong sense of salvation as actual transformation in Christ, as ‘divinization,’ a parti-
cipation in the holiness and in the very being of God”.  
135 ‘The Glories of Mary for the Sake of Her Son’ (1848), Mix., 358: “He once had meant to come on 

earth in heavenly glory, but we sinned; and then He could not safely visit us, except with a shrouded radi-
ance and a bedimmed Majesty, for He was God. So He came Himself in weakness, not in power”. ‘The 

Mystery of Divine Condescension’ (1848), Mix., 298-9.  
136 ‘The Incarnation’ (25 december 1834), P.S. ii, 31-2. 
137 Dev., 36. Newman laat de kerkelijke dogma’s naast elkaar staan zonder het ene ondergeschikt te ma-

ken aan het andere. Zo blijft incarnatie staan naast verzoening zonder dat de eerste enkel dienstbaar is als 

voorspel van de laatste. De incarnatie heeft immers een eigen mysterie. Er is niet één dominant leerstuk. 
‘Faith in the Teachings of the Church’ (17 april 1836), A.S. iv, 113. De ene keer noemt Newman dan ook 

de incarnatie het dogma waarmee de Kerk staat of valt, in een andere situatie is dat de heilige Triniteit. 

Newman aan James Stephen (16 maart 1835), L.D. v, 45; ‘Explaining the Meaning of Various Religious 
Symbols in the Recently Consecrated Church, Littlemore’ (16 oktober 1836), A.S. iv, 239. Met elkaar on-

derwijzen de leerstukken ons over God. ‘Saving Knowledge’ (1835), P.S. ii, 154-5. Overigens is de Trini-

teit wel de hoeksteen van deze mysterievolle openbaring. Als dat dogma verloren gaat, zal de notie verva-
gen dat het christendom een openbaring is van Gods persoonlijkheid. ‘Holy Scripture in its Relation to the 

Catholic Creed. In eight Lectures’ (1838), D.A., 128-9.  
138 In zijn evangelische periode (vanaf 1816) houdt Newman dit sacramenteel beginsel niet. Als hij vanaf 
1822 zijn evangelische veren gaat afschudden (Apo., 20-35), wordt dat beginsel voor hem more and more 

clear en uiteindelijk tot een first principle. Placid Murray o.s.b., d.d., Newman The Oratorian. His Unpu-

blished Oratory Papers (Dublin 1969), 31.  
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incarnatie nadruk legt op gestalten buiten ons bewustzijn. We zullen in het volgende 

hoofdstuk zien wat dit betekent voor Newmans kennisleer, zijn kerkleer en zijn op-

vattingen over de liturgie.  

 

De incarnatie heeft volgens Newman een norm gesteld aan openbaring en geloof: 

deze moeten werkelijk (real) worden. Newman bedoelt hiermee dat de openbaring 

ons leven wil veranderen. Openbaring is namelijk niet alleen kennis, maar ook een 

beginsel van handelen dat actief wordt door het geloof. Als de openbaring unreal 

blijft, wil dat zeggen dat zij alleen maar in onze geest bestaat. Het is dan een gedach-

te, een woordje, meer niet.
139

 Zaken die hun beslag krijgen in de geschiedenis zijn 

real en hebben een plaats in de economie. Met ‘economie’ bedoelt Newman dat de 

zichtbare, historische wereld ons iets vertelt van de onzichtbare wereld die God ons 

wil bekend maken – het is er een symbool en indicatie van.
140

 Geschiedenis en na-

tuur zijn zo een parabel. De lente is een belofte van iets dat langer duurt dan zij-

zelf.
141

 Ook heidense filosofie, mythologie en literatuur horen tot de economie: ze 

zijn voorbereiding op het Evangelie.  

 

Vanwege deze economie zijn vormen belangrijk en mogen niet zomaar worden ver-

waarloosd.
142

 Oorspronkelijk was de geschapen wereld een duidelijke getuige van 

God, de zondeval heeft onze ontvankelijkheid voor dit getuigenis verzwakt.
143

 Ge-

staltes in de economie onderwijzen ons dus goddelijke dingen. Om die reden moet 

ook het christelijk geloof vorm krijgen als een kerkelijk systeem.
144

 De door de in-

carnatie geïntensiveerde economie is zich na Jezus gaan tonen in de Kerk als een 

heilig leven in navolging van Jezus. Alleen zo is de openbaring een betrouwbare 

 
139 ‘Unreal Words’ (2 juni 1839), P.S. v, 34-5; ‘How to Accomplish it’ (maart 1836), D.A., 2. Volgens 

Paul Sobry is realizing Newmans centrale probleem geweest: “(…) making real for onself” het abstracte, 
obscure of ideële. Newman zoekt: real assent, real words en real religion. John Keble is voor hem een 

real beeld van heiligheid. P. Sobry, Newman en zijn Idea of a University (Brussel 1936), 20-33. 
140 “(…) the visible world is the instrument, yet the veil, of the world invisible, – the veil, yet still partially 
the symbol and index: so that all that exists or happens visibly, conceals and yet suggests, and above all 

subserves, a system of persons, facts and events beyond itself”. ‘Milman’s View of Christianity’ (januari 

1841), Ess. ii, 192; Apo., 36; Ari., 64-89; G.A., 37. Newman leert dit economisch denken in eerste instan-
tie van bisschop Joseph Butler. Newman is diep onder de indruk van deze 18de-eeuwse bisschop (U.S., 

200; Idea, 192) en het lezen van diens geschriften in de twintiger jaren legt onder Newmans theologie 

“(…) a broad philosophical basis”. A.W., 78; Apo., 22-3. Ook via John Keble komt deze leer tot hem en 
niet veel later ook nog via de lezing van de kerkvaders Clemens en Origenes. De gedachte van een heils-

economie hebben de kerkvaders ontleend aan de Helleense filosofie maar ze vonden deze ook in het 

Nieuwe Testament terug. Vooral Paulus gebruikt het woord oikonomia nog wel eens ter aanduiding van 
het goddelijk plan waarvan hij dienaar is (I Kor.4: 1-2; 9: 17; Kol.1: 25). 
141 Newman aan Anne Mozley (25 april 1876), L.D. xxviii, 55. 
142 “(...) a profaness which implied that he was careless about forms, which in this world will ever be es-
sential to things supernatural”. ‘Saul’ (16 mei 1830), P.S. iii, 37-8. 
143 ‘Revelation of God in the New Testament’ (1 mei 1832), A.S. iii, 335. 
144 Newman aan Simeon Lloyd Pope (15 August 1830), L.D. ii, 264-5: “No religion will stand if deprived 
of its form. It is nothing to say it is truth – moral truth is not acceptable to man’s heart; it must be enfor-

ced by authority of some kind of [or] other. Miracles are one kind of authority – the countenance of prin-

ces another – the support of learning and talent another – an ecclesial system i.e. forms, another”. 
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verwijzing naar werkelijkheden buiten onze wereld.
145

 En uiteindelijk gaat het in de 

economie daarom. Het real van Newman werkt ook de andere kant op. Wij verstaan 

zaken en gebeurtenissen pas echt als wij begrijpen welke plaats ze hebben in de eco-

nomie en dus wat God ermee bedoelt te zeggen.
146

 De dingen uit deze wereld wor-

den real als ze ons ertoe brengen die andere wereld te gaan zoeken.
147

 

 

Incarnatie wil dus zeggen dat de openbaring werkelijk (real) wil worden; zij wil ge-

stalte krijgen in deze wereld. Daarin heeft de menselijke persoon een belangrijke 

plaats. Newman spreekt in dit verband van het beginsel van personation. In de incar-

natie heeft God zich als menselijke persoon geopenbaard. Dit toont volgens New-

man dat in onze wereld waarheid niet allereerst wordt verspreid door argumentatie, 

niet door boeken of door de wereldlijke macht, niet door committees en organisatie, 

maar door personen, door het heilige leven van personen.
148

 We geloven wonderlijke 

gebeurtenissen omdat betrouwbare personen ervan getuigen.
149

 Zoals de wereld op 

de verbeelding van de christen inwerkt en zijn geloof aan het wankelen brengt, zo 

zal door een “(…) strict life and a resolute profession of the truth” op de verbeelding 

van ongelovigen worden ingewerkt.
150

 Ook de kerkelijke organisatie (ambten) en de 

liturgie (priester) steunen op dit beginsel van personation. Na zijn overgang naar 

Rome ziet Newman ook de paus als hoofd van de Kerk hierin passen: de openbaring 

moet persoonlijk worden voorgesteld en uitgebeeld, zoals in de incarnatie. Het ge-

loof van een christen is op zijn sterkst als het rust op liefde voor de persoon Jezus; 

liefde die op het hart is gebonden door Zijn persoon en karakter zoals opgetekend in 

de Evangeliën.
151

  

 

Personation hangt nauw samen met deïficatie. Dat Christus onze menselijke natuur 

heeft aangenomen en naar de Vader mee teruggenomen, betekent dat de goddelijke 

natuur naar ons is afgedaald. Christen-zijn wil zeggen een nieuwe natuur zijn, een 

higher nature, omdat Christus woning maakt in de zondige natuur.
152

 Christus’ in-

 
145 Dat trekt Newman zo aan in de Schriftuitleg van de kerkvaders: zij leggen niet zozeer woorden vanuit 

de context uit, maar vertellen ons van de dingen waarvan de Schrift spreekt en leggen uit wat ze beteke-

nen voor Kerk en theologie vandaag. G.A., 57: “To the devout and the spiritual, the Divine Word speaks 
of things, not merely of notions (…) the purpose, then, of meditating is to realize them”. Jfc., 121.  
146 ‘Unreal Words’ (2 juni 1839), P.S. v, 44. 
147 ‘Unreal Words’, 40: “This is the legitimate use of this world, to make us seek for another. It does its 
part when it repels us and disgusts us and drives us elsewhere”. 
148 ‘Personal Influence, the Means of Propagating the Truth’ (22 januari 1832), U.S., 74: “(…) the attrac-

tion, exerted by unconscious holiness, is of an urgent and irresistible nature; it persuades the weak, the ti-
mid, the wavering, and the inquiring; (…) and over the thoughtless or perverse multitude it exercises a so-

vereign compulsory sway, bidding them fear and keep silence, on the ground of its own right divine to ru-

le them, – its hereditary claim on their obedience (…)”. Apo., 42.  
149 Robert C. Christie, ‘Newman’s 1826 Essay, The Miracles of Scripture, and the Role of Witness: the 

Beginning of his Personalist Theology’, N.S.J. 2/2 (2005), 59. 
150 ‘Contest between Faith and Sight’ (27 mei 1832), U.S., 91-100; idem, 100. 
151 Newman aan mrs. J.W. Bowden (12 mei 1872), L.D. xxvi, 87; Newman aan David Brown (11 januari 

1873), L.D. xxvi, 232. Waar dit persoonlijke wordt vergeten, komt ketterij. Zo is het de sabellianen ver-

gaan; zij handhaafden wel de leer van het hypostatische Woord maar ‘vergaten’ Zijn persoonlijkheid. 
Ari., 366-7. 
152 ‘Faith and the World’ (18 november 1838), S.D., 87; ‘The Gift of the Spirit’ (8 november 1835), P.S. 

iii, 267; ‘The Temptation of Christ and of Adam’ (8 maart 1840), A.S. iv, 293; ‘The Incarnate Son, a Suf-

 



104 

 

carnatie zet zich dus voort als inwoning in ons van een persoon, de Heilige Geest, 

die de Geest van Christus is.
153

 Deïficatie heft het verschil tussen God en mens niet 

op. Newmans theologie is geen theologia gloriae.
154

 Ook de wedergeboren mens 

blijft door en door zondig. Om die reden benadrukt Newman dat de sacramenten 

verwijzen naar het bloed van Christus.
155

 Overal in Newmans werk ligt onder het 

oppervlak het besef van de zondeval en zijn consequenties.
156

 Daarom acht hij de lij-

denstijd, tijd van verootmoediging, het meest geschikt om over de incarnatie na te 

denken. Juist dan zijn de hoge mysteries van het geloof in het bijzonder een troost 

voor ons.
157

  

 

Het lijkt dan ook of Newman vooruitgrijpt op Noordmans’ gevleugelde woord dat 

de schepping een plek licht om het Kruis is, als hij schrijft: “It is the death of the 

Eternal Word of God made flesh, which is our great lesson how to think and how to 

speak of this World”.
158

 Deïficatie wil volgens hem zeggen: groeien naar een life-

hebbende wil. Tot volmaaktheid zijn gekomen, wil zeggen het hebben van:  

 

 
ferer and Sacrifice’ (1 april 1836), P.S. vi, 79; ‘Righteousness not of Us, but in Us’ (19 januari 1840), P.S. 
v, 135; ‘Christ, a Quickening Spirit’ (april 1831), P.S. ii, 147.  
153 ‘The Indwelling Spirit’ (nov./dec. 1834), P.S. ii, 219-220 en 222-3; ‘Mysteries in Religion’ (nov./dec. 

1834), P.S. ii, 206-216; ‘The Mysteriousness of our Present Being’ P.S. iv, 282-294; Jfc., 160; Thomas L. 
Sheridan, Newman on Justification, 223-230.  
154 Newman waarschuwt expliciet voor deze zelfoverschatting van de christen. ‘Unreal Words’ (2 juni 

1839), P.S. v, 39. Dat hij nooit de verleiding voelt om het oneindige verschil tussen God en mens te rela-
tiveren, schrijft Newman toe aan zijn evangelisch-calvinistische achtergrond. Newman aan Henry Wil-

berforce (11 maart 1851), L.D. xiv, 235: “It is a curious fact that my original Evangelical-Calvinistic bias 

has kept me personally (whatever I may have written) from feeling the force of this temptation”. 
155 ‘The Cross of Christ – a Summary of the Whole Gospel’ (17 september 1837), A.S. iv, 260; Jfc., 201; 

Newman aan miss Holdsworth (6 februari 1838), L.D. vi, 198: “I believe the Church Catholic has ever 

considered the Holy Eucharist not only a sacramental representation, and also a real and proper sacrifice 
of bread and wine, but a sacramental presence of Christ Crucified – the shadow, as it were, of the Cross 

on Calvary, being continued on to the end of the world, – or, again, the worshippers being carried back as 

if to the very foot of the Cross”.  
156 J.D. Earnest, ‘Editor’s Introduction’, U.S., xxxvi. 
157 ‘Christ, the Son of God Made Man’ (24 april 1836), P.S. vi, 67. Als hij in 1843 een schets geeft van de 

opmars van het Evangelie in het Romeinse rijk, dan luidt deze “(…) the whole mind of the world, as I 
may say, was absorbed into the philosophy of the Cross, as the element in which it lived, and the form 

upon which it was moulded”. ‘The Theory of Developments in Religious Doctrine’ (2 februari 1843), 

U.S., 212-3. [mijn cursivering, e.b.]. Er is, volgens Newman, veel voor te zeggen de leer van de gekrui-
sigde Christus een samenvatting of een compendium van het Evangelie te noemen. ‘The Cross of Christ – 

a Summary of the whole Gospel’, 258. 
158 ‘The Cross of Christ the Measure of the World’ (9 april 1841), P.S. vi, 84. Volgens Newman is binnen 
het dogma van de incarnatie de vernedering van Christus het grootste mysterie. “The chief mystery of our 

holy faith is the humiliation of the Son of God to temptation and suffering, (…) not greater [dan het dog-

ma van de Triniteit] (…) but with more in it to perplex and subdue our minds”. ‘The Humiliation of the 
Eternal Son’ (8 maart 1835), P.S. iii, 156. Thomas L. Sheridan heeft dit in zijn Newman on Justification 

over het hoofd gezien. Donald Graham in zijn From Eastertide to Ecclesia. John Henry Newman, the Ho-

ly Spirit, & the Church (Milwaukee Wisconsin 2011), 65 heeft hier wel oog voor maar lijkt het toch te 
onderschatten als hij over Newman de gewaagde woorden schrijft: “(…) the mission of the incarnate 

Word surpasses (not to say eclipses) the gift of forgiveness by opening up the possibility of deification”. 

[mijn cursivering, e.b.] 
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(...) a deliberate preference of God’s service to every thing else, a determined re-

solution to give up all for Him; and a love for Him, not tumultuous and passiona-

te, but such love as a child bears towards his parents, calm, full, reverent, contem-

plative, obedient.159  

 

Voor ons onderzoek is vooral van belang dat Newmans nadruk op incarnatie, sacra-

menteel beginsel, personation en deïficatie alle ruimte geeft aan gestalten. Dat zul-

len we in zijn kennisleer, zijn kerkleer en zijn gedachten over de liturgie terugvinden 

(hoofdstuk 5). 

 

4.4.2  Circumincessio en synkatabasis 

 

De Griekse kerkvaders hebben niet alleen Newmans spreken over de incarnatie be-

invloed, zij lijken dat ook te hebben gedaan met zijn denken over de Drie-eenheid. 

Daarover spreekt Newman namelijk anders dan in de westerse theologie van zijn da-

gen gebruikelijk is. Waar laatstgenoemde de neiging heeft om binnen de Triniteit de 

eenvoud en de eenheid van Gods natuur (gelijkheid in wezen van de goddelijke per-

sonen) te benadrukken, richt Newman zich meer op de eigenheid van de afzonder-

lijke personen in hun onderlinge relatie.
160

 Niet allereerst hun gelijkheid in wezen, 

maar de ene afkomst stelt Newman voorop. Zonder de Zoon en de Geest te willen 

subordineren in Ariaanse zin erkent Newman met de griekse patres de Vader als 

oorsprong.
161

 Zowel de Zoon als de Geest zijn naar hun wezen God door hun af-

komst van de Vader. Newman ziet continuïteit in het onderscheid zoals dat er is bin-

nen de Triniteit (ad intra) met de eigen rol die iedere persoon in de economie in-

neemt (ad extra). Het is passend dat de Zoon, als Zoon, vlees wordt om te dienen.
162

 

Het is passend voor de Geest de brenger van het Leven te zijn en een life-giving mis-

sion te hebben.
163

 De Geest is “(…) the energizing life, both of the animate and ra-

tional creation”.
164

  

 

 
159 ‘Religious Emotion’ (27 maart 1831), P.S. i, 180. 
160 C.S. Dessain, Newman’s Spiritual Themes, 56-63. Sinds Théodore de Régnons Études de théologie po-

sitive sur la Sainte Trinité (Paris 1892-1898) wordt in dit onderscheid wel het verschil tussen het oosten 

en het westen gezocht. Maar afgerond is die discussie nog niet. De kritiek op De Régnons these groeit. G. 
van den Brink, ‘De hedendaagse renaissance van de Triniteitsleer. Een oriënterend overzicht’, Theologia 

Reformata 46 (2003), 222. 
161 Zo bijv. in ‘Christ the Son of God Made Man’ (26 april 1836), P.S. vi, 58-9. 
162 Deze positie hield Newman in 1836 (‘Christ the Son of God Made Man’, 58: “(…) it belonged to Him 

to have the Father’s perfections, it became Him to assume a servant’s form”) in 1853 (‘Order, the Witness 

and Instrument of Unity’ (9 november 1853), O.S., 186) en ook nog in 1872 (T.T., 185-6).  
163 ‘Sermon on the Holy Spirit – His Nature and Office’ (10 juni 1832), A.S. iv, 185-6: “He is besides the 

Giver of Life. (…) All that lives depends on Him. (…) Think of the great and small beasts innumerable 

that range up and down the earth, in those vast solitudes where man never comes – or of the strange mul-
titude of beings that live in the waters, or choke up the air with their almost invisible forms – It is the 

Life-giving Spirit that sustains them”. cf.‘The Indwelling Spirit’ (nov./dec. 1834), P.S., ii, 218: “(…) the 

Blessed Spirit is (…) a source of life amid the chaos (…) is especially called the “life-giving” Spirit; be-
ing (as it were) the Soul of the universal nature”. In M.D., 309-317 thematiseert hij de Geest als: ‘The Li-

fe of all things’, ‘The Life of the Church’, ‘The Life of my Soul’, The Fount of Love’. 
164 ‘Order, the Witness and Instrument of Unity’, 186. 
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Newman bewaart de goddelijke eenheid in de eigenheid van de afzonderlijke perso-

nen door de circumincessio of perichorese sterk te benadrukken; hij noemt die “(…) 

the most distinctive portion of Catholic doctrine” op dit onderwerp.
165

 Dit alles biedt 

hem de mogelijkheid om binnen de Drie-eenheid Zoon en Geest meer te onder-

scheiden.
166

 Deze drie-ene God heeft zich in schepping en geschiedenis in de nabij-

heid van de mens begeven. Vooral de Zoon en de Geest hebben hierin een aandeel. 

In navolging van de Griekse kerkvaders noemt Newman dit de synkatabasis.
167

 In 

hun werk aan en in de schepping treden Zoon en Geest samen op en werken, in al 

hun eigenheid, samen. Zo vindt Newman het in het Evangelie. 
 

(…) Christ (…) was born of the Spirit (…), He was justified by the Spirit (…), He 

was pronounced the well-beloved Son, when the Holy Ghost descended on Him 

(…), He was led into the wilderness by the Spirit; He did great works by the Spi-

rit; He offered Himself to death by the Eternal Spirit; He was raised from the dead 

by the Spirit; He was declared to be the Son of God by the Spirit of holiness on 

His resurrection.168 

 

Wat in Christus is gebeurd, wordt voortgezet in zijn Kerk.
169

 Christus is tot ons te-

ruggekeerd in de Geest en die voegt de gedoopten samen tot één levende gestalte. 

De goddelijke en aanbiddenswaardige ‘vorm’ waarmee de apostelen omgingen (Je-

zus), is opgevaren naar de hemel en een ‘levensbeginsel’ geworden door de bemid-

deling van de Heilige Geest.
170

 Door die bemiddeling is Christus “(…) the Light and 

the Life of the Church, acting through it, dispensing of His fulness, knitting and 

compacting together every part of it”.
171

  

 

Newman maakt dus onderscheid tussen wat de Zoon heeft gedaan in His own Per-

son en wat Hij doet by His Spirit.
172

 Maar dat doet hij niet om de Zoon en de Geest 

tegen elkaar uit te spelen. Het is juist moeilijk om in het verlossingswerk hun afzon-

derlijke aandeel te onderscheiden, aldus Newman.  
 

God the Son and God the Holy Ghost have so acted together in their separate Per-

sons, as to make it difficult for us creatures always to discriminate what belongs to 

each respectively. Christ rises by his own power, yet the Holy Ghost is said to 

raise him; (…) The case is the same as regards the mystery of the Incarnation it-

self. It was the Word of God who descended into the Virgin's womb, and framed 

 
165 Dev., 19; Ath., 338. 
166 De Zoon en de Geest zijn “(…) eternally distinct and complete in Themselves, though in nature and 
operation One”. Jfc., 209. 
167 “(…) this Syncatabasis, or economy of condescension, on the part of the Son and Spirit, took place, 

not from the era of redemption merely, but, as I have remarked, from the beginning of all things”. T.T., 
193. 
168 ‘Righteousness not of Us, but in Us’ (19 januari 1840), P.S. v, 139; Ath., 304. 
169 Jfc., 207. 
170 ‘The Communion of Saints’ (14 mei 1837), P.S. iv, 170. 
171 ‘Regenerating Baptism’ (15 november 1835), P.S. iii, 277-8. 
172 Jfc., 203. 
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for Himself a human tabernacle, yet the man so born was ‘conceived of the Holy 

Ghost’.173 

 

Soms lijkt Newman Christus en de Geest bijna gelijk te stellen.
174

 In ieder geval is 

duidelijk dat Newman gestalte en Geest dicht bij elkaar houdt. Het is Christus die 

ons rechtvaardigt by the mission of His Spirit.
175

 Aan de Geest is opgedragen “(…) 

to apply to us severally all that Christ had done for us”.
176

 Maar in de komst van de 

Geest is het opnieuw Christus die tot ons komt.
177

 We moeten niet denken dat de 

Geest komt als substituut van Christus.  
 

Let us not for a moment suppose that God the Holy Ghost comes in such sense 

that God the Son remains away. No; He has not so come that Christ does not co-

me, but rather He comes that Christ may come in His coming. Through the Holy 

Ghost we have communion with Father and Son. (…) The Holy Spirit causes, 

faith welcomes, the indwelling of Christ in the heart. Thus the Spirit does not take 

the place of Christ in the soul, but secures that place to Christ.178  

 

Bij Newman is er dus in het spectrum van de Triniteit geen donkere band tussen de 

Zoon en de Geest. Toch geeft Newman de Geest een eigen plaats, als persoon uit de 

schaduw van Christus, om het zo te zeggen, want hij maakt nadrukkelijk onder-

scheid in de personen.
179

 Voor de bedeling die met Christus is aangebroken, is de 

bediening van de Geest kenmerkend.
180

 De Geest maakt het onderscheid met andere 

bedelingen en godsdiensten.
181

 De Geest wekt tot Leven.
182

 Zoals een lichaam, als 

de levensgeest eruit is, ophoudt een lichaam te zijn en een lijk wordt, zo houdt de 

Kerk op Kerk te zijn als de Heilige Geest eruit is gegaan.
183

 Al het goede, de sacra-

menten, de kracht van de Doop, het is er door de Geest. De Geest is leven in plaats 

van de dood.
184

  

 
173 Jfc., 208. 
174 Jfc., 209: De opgevaren Heer keert onzichtbaar naar zijn Kerk terug in de attributen van een Geest. 
‘Christian Nobleness’ (22 mei 1831), S.D., 141: “(…) the glorified Saviour of man, returning to His re-

deemed in the power of the Spirit, with a Presence more pervading because more intimate, and more real 

because more hidden”. 
175 Jfc., 203. 
176 ‘Righteousness not of Us, but in Us’ (19 januari 1840), P.S. v, 138. 
177 Jfc., 205: “He came first in the flesh; He has come the second time in the Spirit”. Jfc., 208: “He beca-
me a lifegiving Spirit, in the power of His Spirit”. Jfc., 144: De distinguishing grace of the Gospel is: 

“(…) nothing short of the indwelling in us of God the Father and the Word Incarnate through the Holy 

Ghost. (…) This is to be justified, to receive the Divine Presence within us, and be made a Temple of the 
Holy Ghost”.  
178 ‘The Spiritual Presence of Christ in the Church’ (6 mei 1838), P.S. vi, 126. 
179 Er is reden om Newman aan te merken als een voorloper van de huidige renaissance van de Triniteits-
theologie. H.W.M. Rikhof, ‘John Henry Newman on Indwelling and Justification. An Exception to the 

Anti-Trinitarian Fearfulness of Western Theology’, Bijdragen 71 (2010), 266. 
180 ‘On the Kingdom of Heaven or the Church as Mysterious – for Whitsunday’ (7 juni 1835), A.S. iv, 
101.  
181 ‘On the Kingdom of Heaven or the Church as Mysterious – for Whitsunday’, 103. 
182 ‘On the Holy Spirit – His Nature and Office’ (10 juni 1832), A.S. iv, 185-6. 
183 ‘The Church Visible and Invisible’ (25 oktober 1835), P.S. iii, 224: “(…) it does not exist at all except 

in the Spirit”. 
184 In de aantekeningen voor de preek ‘Whitsunday’ (31 mei 1859). S.N., 146. 
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Tegelijk is het zo dat door de Heilige Geest Christus midden onder ons woont.
185

 De 

Geest is gekomen om Christus present te stellen. Niemand moet denken dat in het 

komen van de Geest de Zoon wegblijft. “He said that He was going away, and yet 

was coming again; for the Holy Ghost came, and His coming was really the coming 

of Christ”.
186

 De Kerk is dus “(…) a living, present treasury of the Mind of the Spirit 

of Christ”.
187

 En deze Geest is nauw verbonden aan de ‘vorm’ van Christus, de 

mensgeworden Zoon. In de synkatabasis is de Geest sterk verbonden aan een gestal-

te.
188

 Newman die als 16-jarige, onder invloed van Walter Scott, gelooft in de inwo-

ning van de Geest en daarnaar verlangt, verliest die concentratie op de Geest dus niet 

als hij de incarnatie gaat benadrukken.
189

  

 

4.4.3  Predestinatie 

 

We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat predestinatie een zeer belangrijk begrip is ge-

worden in Noordmans’ theologie. Ook in Newmans theologie komt de notie van 

verkiezing door heel zijn werk voor.
190

 Dat wij zalig worden, is Gods genadige keu-

ze en werk.
191

 In dat opzicht ziet Newman veel overeenkomst tussen de calvinisti-

sche en de katholieke uitverkiezingsleer. Waar de calvinisten echter te ver gaan en 

afwijken van het katholieke denken is “(…) that the converted and unconverted can 

be discriminated by man, that the justified are conscious of their state of justificati-

on, and that the regenerate cannot fall away”.
192

 Newman spreekt in een preek uit 

1830 over een calvinist als a modern Predestinarian.
193

 Hij is is immers modern in 

de zin dat hij, in navolging van Lockes kennismodel, de zekerheid in zijn eigen be-

wustzijn zoeken en vindt.
194 

De wijze waarop in het calvinisme (van Newmans da-

 
185 ‘On the Kingdom of Heaven or the Church as Mysterious – for Whitsunday’, 105. 
186 ‘Christian Nobleness’ (22 mei 1831), S.D., 137. 
187 T.P. ii, 158. 
188 De (met zijn tastbare bestaan) ten hemel gevaren Heer is as a Spirit aanwezig in zijn volk. Jfc., 212; 

idem, 212: “(…) the gift of the Spirit is none other than the entrance into us of the ascended and invisible 
Saviour”. Newman wijst erop dat Paulus soms over Christus spreekt als een Geest, en andere keren over 

Christus als iemand die nog lichamelijke substantie bezit: Wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees 

en van zijn beenderen (Ef.5: 30). Jfc., 213. 
189 Sir Walter Scott (1771-1832) was een schots dichter en schrijver die grote bekendheid geniet, onder 

andere vanwege zijn werk Ivanhoe. C.S. Dessain, Newman’s Spiritual Themes (Dublin 1977), 79. 
190 In zijn preek ‘On the Necessity of Securing our Election’ (6 oktober 1850), S.N., 44 spreekt Newman 
van: “(…) the great mystery of election and predestination”. Het mysterie van de verkiezing bestaat er 

volgens Newman in dat God de ene mens meer (genade) geeft dan de andere. Hier ligt de onzekerheid in 

de genade die God geeft. Wie buiten de Kerk is, is niet zeker dat de genade die vandaag verworven wordt, 
er morgen ook zal zijn. Daarbij is er noodzaak van gebed. “God [is] sovereign, but prayer almighty” (46).  
191 ‘Perseverance in Grace’ (1849), Mix., 125: “(…) grace brings us into that state of grace, and grace con-

tinues us in it; and thus, as I began by saying, our salvation from first to last is the gift of God”. ‘Final 
Perseverance’ (2 oktober 1872), S.N., 246-7: “(…) perseverance (…). Not in our power, but a special gift 

of God. We cannot merit it”. 
192 Apo., 19. Newman ziet een groot verschil tussen de predestinatie bij Augustinus en Calvijn: “(…) the 
two really differ from each other toto coelo in significance and effect, in consequence of the place they 

hold in the systems in which they are incorporated”. G.A., 164. 
193 ‘Human Responsibility’ (26 dec. 1830), P.S. ii, 327. 
194 Newman is op dit punt aan het einde van de twintigste eeuw bijgevallen door David Bebbington. Deze 

legt een soortgelijk verband tussen evangelicals en rationalisme. John Wesley en Jonathan Edwards heb-

ben de empirische kennisleer van Newton en Locke, namelijk dat wij komen tot zekere kennis door erva-
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gen) wordt omgegaan met uitverkiezing is liberaal te noemen: het is een zekerheid 

die gevonden wordt door naar binnen te kijken. Maar volgens Newman maakt deze 

innerlijke verzekerdheid een mens autonoom en uiteindelijk ongevoelig voor Gods 

stem. Hij wordt selfwilled.  

 

Hiertegenover legt Newman de nadruk op het geweten en de prediking als aanwij-

zing van de zonde. Deze moeten de mens uitdrijven naar heil en zekerheid buiten 

hem. Dan komt er ruimte voor de gestalte van de Kerk. De Kerk is een troostend ge-

zag dat meereist door de tijd, zoals de wolk in de woestijn. Een mens moet leren op 

Christus te zien en zijn leven aan Hem wijden, het aan Hem toe te vertrouwen. Hij 

moet de Christus die in hem woont, in eerbied dragen, Hem gehoorzamen en zich 

niet gaan richten op een gevoel van verzekerdheid. “You may have good feelings, 

dare not rely on them”.
195

 Het enige wat een christen zeker kan weten, is dat hij nu 

genade heeft ontvangen (in doop en eucharistie). Zijn zekerheid moet liggen in het 

gaan in Gods weg: het gelovig ontvangen van de sacramenten, het dragen van vrucht 

door gehoorzaamheid. Liefde voor Christus is de meest onfeilbare aanwijzing van 

onze predestinatie.
196

  

 

Tegenover innerlijke verzekerdheid plaatst Newman dus gebruik van uiterlijke mid-

delen: gebeden, sacramenten, Woord, kortom: de Kerk.
197

 De Bijbelteksten over ver-

zekerdheid van het heil slaan volgens Newman op de Kerk in haar geheel en niet op 

de afzonderlijke gelovigen.
198

 De Geest bindt immers samen tot een gemeenschap 

 
ring, overgenomen. D.W. Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain, 54: “It is hardly surprising that 

men immersed in the learning of the age such as Edwards and Wesley should recast Protestant thought in 
the new style and set about persuading others to do the same. The timing of their remoulding of the doc-

trine of Assurance according to empiricist canons has to be understood as a result of the spread of a new 

cultural mood”. Alleen het hebben van een bekeringservaring kan volgens Wesley de christen ervan over-
tuigen dat hij werkelijk bekeerd is. Daarmee is volgens Bebbington de evangelicale beweging eigenlijk 

het best te begrijpen als een aanpassing van de protestantse traditie aan de Verlichting. Evangelicalism in 

modern Britain, 53/57: “Its [van de evangelicals, e.b.] emergence was itself an expression of the age of 
reason”. Bebbington maakt een duidelijk onderscheid tussen de evangelicals en hun puriteinse voorgang-

ers. Voor de puriteinen was zekerheid van de zaligheid zeldzaam, kwam pas laat in het leven en was de 

vrucht van worsteling in het geloof. Voor de evangelicals is zekerheid algemeen, wordt deze gegeven in 
de bekering en is het resultaat van een eenvoudigweg aanvaarden van Gods gave. Voor de discussie die 

hierop is gevolgd: Kenneth J. Stewart, ‘Did Evangelicalism Predate the Eighteenth Century? An Exami-

nation of David Bebbington’s Thesis’, Evangelical Quarterly 77/2 (April 2005), 135-153; Crawford Grib-
ben, Michael Haykin, Kenneth J. Stewart (eds), Continuities in Evangelical History: Interactions with 

David Bebbington (Leicester 2009); T. van de Leer, Soteria 27/2 (2010), 46-50; Pieter J. Lalleman, Peter 

J. Morden, (red), Grounded in Grace. Essays to honour Ian M. Randall. (London 2013). 
195 ‘On the Necessity of Securing our Election’ (6 oktober 1850), S.N., 46. 
196 Diff. ii, 94; vgl. ‘In the World, but not of the World’ (5 mei 1873), O.S., 276.  
197 ‘Perseverance in Grace’ (1849), Mix., 143: “Come to Mass as often as you can, visit the Blessed Sacra-
ment, make frequent acts of faith and love, and try to live in the Presence of God”. ‘On the Necessity of 

Securing our Election’, 46.  
198 ‘Human Responsibility’ (1835), P.S. ii, 325-6. Newman verwijst naar Fil.1: 6, “Ik vertrouw erop dat 
Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus”. Deze woor-

den zijn gericht tot de hele gemeente en van algemene aard, aldus Newman. En als Christus zegt dat nie-

mand de schapen uit zijn hand zal roven (Joh.10:28), veronderstelt dit dat zij in de kudde blijven.  
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waarin het autonome, individuele wordt opgeheven.
199

 Newmans houding tegenover 

predestinatie wordt dus voor een aanzienlijk deel bepaald door zijn strijd tegen de li-

berale invloed. 

 

Daarbij wil Newman niet, zoals de evangelicals, selecteren in de openbaring maar 

daaraan juist recht doen. Hij wil naast de predestinatie ook het laatste oordeel niet 

verzwijgen. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn levensheiliging.
200

 Het Nieuwe 

Testament laat zien dat bij alles wat wordt gezegd over Gods ondoorgrondelijke 

besluiten betreffende verkiezing en verwerping en zijn geheimvolle werking in het 

menselijk hart, toch steeds die waarheden van het begin worden herhaald: “(…) that 

we shall be judged by our good or evil doings, and that a principle within us is ulti-

mately the cause of the one and the other”.
201

 De calvinistische nadruk op de predes-

tinatie als verzekerdheid van zaligheid schakelt volgens Newman de mens uit door 

te veronderstellen dat een goddelijk besluit tot redding als het ware mechanisch de 

gewenste resultaten in ons veroorzaakt. Dit maakt trots en zorgeloos.
202

 Salomo is 

voor hem het voorbeeld hoe een uitverkoren, geroepen en begenadigd mens toch 

verkeerd kan uitkomen. De gave van volharding heeft Salomo ontbroken. De gelovi-

ge moet zich inspannen die genade te blijven ontvangen. “Beware of quenching gra-

ce”.
203

  

 

Het dogma van de verkiezing moet er volgens Newman juist toe leiden dat mensen 

zichzelf gaan inspannen, zodat zij degene zijn ‘die de wedloop winnen’ (I Kor.9: 

24). Met andere woorden, wat Noordmans wil laten vervallen, de mens als gestalte 

tegenover God, wordt door Newman juist benadrukt. Bij Newman wordt het dus ze-

ker niet éénrichtingsverkeer. In het mysterie van onze redding gaan Gods werk en 

mensenwerk samen.
204

 Dat het van God afhangt, voorkomt dat we aanmatigend wor-

den; dat het van ons afhangt, maakt dat we niet gemakzuchtig worden.  

 
199 ‘Jesus Christ – our Salvation’ (19 april 1835), A.S. iv, 198; ‘The Individuality of the Soul’ (27 maart 
1836), A.S. iv, 202. 
200 ‘Human Responsibility’, 320-32; ‘Human Responsibility as Independent of Circumstances’ (4 novem-

ber 1832), U.S., 101-113. Uit laatstgenoemde preek, blz. 107: “The Calvinistic doctrine, if not the result, 
is at least the forerunner of a similar neglect of the doctrine of human responsibility”. Uit eerstgenoemde: 

“Now, where are we told that this sanctifying Grace is irrespective of the free-will of individuals? for this 

is the point”. P.S. ii, 329. 
201 ‘Human Responsibility as Independent of Circumstances’ (4 november 1832), U.S., 107-9. 
202 Benadrukken van de predestinatie maakt dat er geen oog is voor “(…) resistance of the will, or for 

self-discipline, as the medium by which faith and holiness are connected together”. Het gaat in de volhar-
ding van het geloof juist om zaken als “[t]o care for little duties, to set men right in the details of life, to 

instruct and refine their conscience, to tutor them in self-denial,—the Scripture methods of working on-

wards towards higher knowledge and obedience”. U.S., 107-8. ‘Many Called, Few Chosen’ (10 septem-
ber 1837), P.S. v, 259. 
203 ‘On the Necessity of Securing our Election’ (6 oktober 1850), S.N., 46. 
204 ‘Obedience Without Love, as Instanced in the Character of Balaam’ (2 april 1837), P.S. iv, 20-1: 
“How He separates in His own divine thought, kindness from approbation, time from eternity, what He 

does from what He foresees, we know not and need not inquire. At present He is loving to all men, as if 

He did not foresee that some are to be saints, others reprobates to all eternity. He dispenses His favours 
variously,—gifts, graces, rewards, faculties, circumstances being indefinitely diversified, nor admitting of 

discrimination or numbering on our part. Balaam, I say, was in His favour; not indeed for His holiness’ 

sake, not for ever; but in a certain sense, according to His inscrutable purpose,—who chooses whom He 
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Quintessens  Zonder de uitstorting van de Geest te negeren, plaatst Newman in zijn 

theologisch ontwerp de incarnatie voorop. In de vleeswording heeft God een nieuwe 

economie gebracht. Vorm en gestalte spelen daarom in Newmans theologie een be-

langrijke rol: de dingen van Gods koninkrijk moeten real worden. De dogmatische 

begrippen circumincessio en synkatabasis geven Newman het instrument om de in-

carnatie te benadrukken zonder de Heilige Geest in de schaduw te stellen. Volgens 

Newman laat het Evangelie ons die nauwe samenwerking van Zoon en Geest zien. 

Newman verwerpt de calvinistische interpretatie van de verkiezing als zou deze een 

verzekerdheid brengen van de zaligheid. Zo’n verzekerheid past binnen het liberale 

streven om zekerheid in zichzelf te zoeken. Newman benadrukt daarentegen het ge-

weten en de prediking als aanwijzing van de zonde. Deze moeten de mens uitdrijven 

naar heil en zekerheid buiten hem. Dan komt er ruimte voor de gestalte van de Kerk. 

 

4.5  Conclusies 

 

Bijna een eeuw eerder dan Noordmans begint het Newman duidelijk te worden wel-

ke enorme veranderingen de westerse wereld te wachten staan ten gevolge van de 

wending naar het subject. In geloofszaken staan niet langer het gezag van Kerk en 

traditie voorop maar private judgment. In dit liberalisme in godsdienst, zoals New-

man het noemt, stellen gelovigen naar eigen inzicht vanuit de Bijbel hun geloof sa-

men of zoeken zekerheid omtrent God in hun gemoedsleven. Het centrum komt zo 

in onszelf te liggen en geloven wordt selfcontemplation. De mens in het liberale tijd-

perk is druk bezig met zijn eigen gedachten over God, maar God kan zich niet meer 

bekend maken zoals Hij is. Belangrijke dogma’s van de Kerk sneuvelen hierdoor, 

want zowel noetics als evangelicals vormen zich een God naar hun eigen bewust-

zijn, hetzij met hun rede, hetzij op grond van gelovige gevoelens. Zowel liberalen 

als evangelischen komen op deze weg, aldus Newman, tegenover het katholieke ge-

loof te staan. De liberale kant hiervan heeft tot een oppervlakkig optimisme geleid. 

De evangelicale variant van het liberalisme beweegt zich naar eenzijdigheid vanwe-

ge de aandacht voor het gewenste effect (gevoelens over het kruis). Er staat in het li-

beralisme dus veel op het spel. Het gaat om het behoud van de waarheid over God; 

waarheid die de wereld in het christelijk geloof heeft ontvangen. 

 

Tegenover deze ontwikkeling zoekt Newman naar kerkelijk gezag. Gezag is volgens 

hem nodig om tot kennis van God te komen. Volgens Newman heeft de Reformatie 

juist aan afbraak van kerkelijk gezag bijgedragen en is er zelfs de oorzaak van. Het 

protestantisme heeft private judgment de Kerk binnengebracht en de mensen terug-

geworpen van de objectieve Kerk op de subjectieve gedachten en gevoelens. Libera-

lisme in godsdienst wortelt in de Reformatie.  

 
will choose, and exalts whom He will exalt, without destroying man’s secret responsibilities or His own 

governance, and the triumph of truth and holiness, and His own strict impartiality in the end”. Volgens de 

leer van de Kerk, aldus Newman, is ieder mens vrij en verantwoordelijk. Ieder mens, ook een heiden, 
krijgt van God wat nodig is om tot zaligheid te komen. “How it is, however, that in spite of this real free-

dom of man’s will, our salvation still depends so absolutely on God’s good pleasure, is unrevealed”. ‘Per-

severance in Grace’ (1849), Mix., 125. 
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De theologie die Newman ontwerpt om de wending naar het subject te integreren 

laat hij beginnen bij het tweede lid van het credo, de incarnatie. In de vleeswording 

van Gods zoon heeft God een nieuwe economie gebracht. Newman leidt uit de in-

carnatie af dat de openbaring werkelijk (real) wil worden in onze wereld. Vorm en 

gestalte spelen daarom in Newmans theologie een belangrijke rol. De Kerk, de chris-

ten, de liturgie, aldus Newman, zijn objectieve gestalten die verwijzen naar de ande-

re Wereld. Vanuit de circumincessio en de synkatabasis ziet Newman kans om de 

incarnatie te benadrukken zonder de Heilige Geest in de schaduw te stellen.  

 

In 1845 wordt Newman opgenomen in de rooms-katholieke kerk. Zijn calvinistische 

geloof is in Rome tot volheid gekomen, aldus Newman. Ondanks deze overgang is 

hij op hoge leeftijd de protestanten nog dankbaar voor wat ze in zijn jeugd voor hem 

hebben betekend.  

 

Newman verwerpt de calvinistische interpretatie van de verkiezing als zou deze een 

verzekerdheid brengen van de zaligheid. Zo’n verzekerheid past binnen het liberale, 

autonome streven naar zekerheid in en vanuit het eigen hart. Newman benadrukt 

daarentegen het geweten en ook de prediking die erop gericht is de zonde aan te wij-

zen. Deze moeten de mens uitdrijven naar heil en zekerheid buiten hem. Dan komt 

er ruimte voor de gestalte van de Kerk. 
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5 
 

NEWMANS THEOLOGIE 
 

 

 
The present evil is a moral epidemic, and is likely to have its course. 
While it lasts, argument is useless. (...) personal experience of the po-

wer of the Gospel is our great, or our only defence from scepticism. 

(...) Beyond this inward evidence, an Infallible Church is the main ex-
ternal safeguard.  

 

J.H. Newman1 

 

 

 

 

5.1  Inleiding 

 

We benaderen in dit hoofdstuk Newmans theologie met de specifieke vraag hoe de 

Engelse kardinaal wil voorkomen dat onder invloed van de wending naar het subject 

geloven self-contemplation wordt. Met andere woorden: hoe bewaart Newman het 

Tegenover-karakter van de christelijke openbaring zonder de rol van het kennende 

subject in de geloofsdaad te verwaarlozen? In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat 

Newman in zijn theologie een accent legt binnen de Drie-eenheid, namelijk op de 

incarnatie. In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe dit theologisch accent doorwerkt. In 

5.2 volgt een schets van Newmans kennisleer; in 5.3 bezien we Newmans ecclesio-

logie en in 5.4 volgt een weergave van zijn denken over de liturgie. We sluiten in 5.5 

af met conclusies.  

 

 

 
1 Newman aan J.R. Bloxam (20 februari 1883), L.D. xxx, 186. 



114 

 

5.2  Persoonlijke zekerheid – Newmans kennisleer 

 

In deze paragraaf zullen we zien dat volgens Newman zowel denken als zekerheid 

iets heel persoonlijks is (5.2.1); dat hij onderscheid maakt in geloven als abstracte 

instemming (notional assent) en concrete instemming (real assent) (5.2.2); dat per-

soonlijk geloof in God een vorm van real assent is en dat het geweten zo’n real as-

sent mogelijk maakt (5.2.3); dat in real assent de incarnatie een centrale rol speelt 

(5.2.4) en dat zekerheid wordt gegeven door illative sense (5.2.5). Tenslotte kijken 

we nog naar de theologische methode die Newman voorstaat (5.2.6). 

 

5.2.1  Denken is een persoonlijke activiteit 

 

Newman wil dus loskomen uit de selfcontemplation waar het liberalisme in gods-

dienst toe leidt. Het liberalisme, ook in zijn evangelische vorm, leidt uiteindelijk niet 

tot God maar tot een beeld dat wij van God maken. Hoe dan wel tot werkelijke ken-

nis van God te komen? Opmerkelijk genoeg benadrukt Newman daartoe juist het 

volstrekt persoonlijke karakter van ons kennen. Hij gaat dus heel diep mee in de 

wending naar het subject. 

 

De misvatting van filosofen als Hume en Locke, aldus Newman, is dat ze ons den-

ken niet nemen zoals het is, maar een abstrahering van ons denkproces opstellen. 

Deze filosofen schrijven de mens voor hoe hij volgens hen zou moeten denken.
2
 Dat 

maakt hun kennisleer theoretical and unreal; het is paper-logic.
3
 Newman wil het 

denkproces observeren zoals het in werkelijkheid gaat.
4
 Door zijn natuur is de mens 

onderworpen aan zintuigelijke indrukken, aan de rede en aan autoriteit; hij denkt, 

voelt en herinnert; de mens is sociaal, religieus en moreel van aard; hij is bovendien 

gevallen mens.
5
 Zo is de constitution of the human soul.

6
 En met heel die constitutie 

denkt de mens niet volgens koele, rechte lijnen, maar grillig, bijna onsamenhangend. 

Ons denken heeft een strikt persoonlijk karakter en een zekere incommensurability. 
  

(…) we cannot guage [sic] and measure by any common rule the varieties of 

thought and opinion. We all look at things with our own eyes. (…) Each mind 

pursues its own course and is actuated in that course by tenthousand indescribable 

incommunicable feelings and imaginings (…) so mysterious are the paths of 

thought. (…) And this will of course hold good in religious matters – Necessary as 

it is, that we should all hold the same truths (as we would be saved) still each of us 

holds them in his own way.7  

 
2 G.A., 142. Deze denkers beoordelen de menselijke natuur niet naar de feiten maar naar wat zij denken 
hoe het moet zijn. Cf. G.A., 109, 116; Newman aan Richard Holt Hutton (27 april 1870), L.D. xxv, 115. 
3 G.A., 109; Apo., 155. 
4 G.A., 142, 226, 222. In zijn Grammar (pag.11) komen we dan ook uitdrukkingen tegen als: ‘natural to 
the mind’, ‘not violating the laws of our nature’, ‘according to its legitimate constitution’. Newman aan 

William Froude (29 april 1879), L.D. xxix, 114: “(…) laws of the human mind”, die ons gebieden zeker te 

zijn ook als formeel bewijs ontbreekt. 
5 ‘Invisible Presence of Christ’ (28 november 1841), S.D., 312. 
6 ‘The Influence of Natural and Revealed Religion Respectively’ (13 april 1830), U.S., 32. 
7 Newman aan Joseph Blanco White (1 maart 1828), L.D. ii, 60.  
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Als ons denken een persoonlijke zaak is, zal onze zekerheid een persoonlijke zeker-

heid zijn. Straks zal blijken hoe belangrijk deze benadering voor Newman is. Juist 

omdat ons denken heel persoonlijk is, kunnen wij met ons hart erbij betrokken zijn. 

En dat is belangrijk want kennis van God is een gesprek van hart tot hart. De Bijbel, 

aldus Newman, wijst het hart aan als plaats waar we redeneren en tot zekerheid ko-

men.
8
   

 

5.2.2  Notional assent en real assent 

 

Hoewel ons denken concreet en grillig is, kunnen wij dit concrete denken abstrahe-

ren. Dat doen wij bijvoorbeeld in de logica. Deze brengt grote precisie in ons den-

ken, maar de werkelijkheid waarnaar onze logische begrippen verwijzen, wordt in de 

logica geabstraheerd en is nog slechts een schaduw van de ‘echte’ werkelijkheid.
9
 

Om twee redenen kan de logica ons niet tot zekerheid in concrete situaties leiden, zo 

stelt Newman. Enerzijds omdat logisch redeneren begint met premissen die aange-

nomen worden en niet bewezen zijn. Je kunt dus nooit genoeg bewijs hebben voor 

een absolute conclusie. Anderzijds is de conclusie van een logische redering abstract 

en niet concreet. Deze redenering geeft niet het werkelijke, ingewikkelde denken en 

de ingewikkelde werkelijkheid weer.
10

 Abstract redeneren wel in het algemeen iets 

aantonen, maar inzake concrete dingen kan het hooguit de waarschijnlijkheid bepa-

len.
11

 Dat laatste is niet onbelangrijk en wijst ook de richting waarin we de zekerheid 

moeten zoeken, maar desondanks moeten we erkennen dat de uiteinden van de logi-

sche ketting dus los liggen zodra het om concrete situaties gaat.
12

 Strikt logisch den-

ken leidt niet tot zekerheid in concrete situaties. 

 

Het verstaan van wat een bewering inhoudt, noemt Newman apprehension. Het ver-

staan van een abstracte (notionele) bewering noemt Newman notional apprehension. 

Het instemmen met zo’n bewering noemt Newman notional assent. Als we een pro-

positie (bijv. een dogmatische bewering) notional assent geven, houden we die pro-

positie voor waar. Iets notional verstaan, wil zeggen dat de propositie wordt verstaan 

in abstracte noties en dat maakt dat het verstaan weliswaar ondiep maar met breedte 

van geest gebeurt. We kunnen dan zaken in een breed en algemeen verband zien. 

Omdat notional apprehension een abstract verstaan is, zal het verstaan tamelijk 

 
8 Het hart speelt een centrale rol bij Newman: “True religion is a hidden life in the heart”. ‘Christ Hidden 
from the World’ (25 december 1837), P.S. iv, 243; idem, 252. “(…) the spiritual heart may approach 

Him, possess Him, see Him, even upon earth”. Het gaat erom dat mensen “(…) give their hearts to God”. 

‘The Church a Home for the Lonely’ (22 oktober 1837), P.S. iv, 186. ‘The Visible Temple’ (22 september 
1840), P.S. vi, 294: “Hearts are the true shrine wherein Christ must dwell”. Want het gaat om spiritual 

senses. ‘Christ Hidden from the World’, 247.  
9 G.A., 174. 
10 G.A., 185: “(…) fail to represent adequately the sumtotal of considerations by which an individual mind 

is determined in its judgments of things”. 
11 G.A., 181: “Science, working by itself, reaches truth in the abstract, and probability in the concrete; but 
what we aim at is truth in the concrete”. G.A., 175: “Abstract can only conduct to abstract; but we have 

need to attain by our reasonings to what is concrete”. G.A., 176, 185. 
12 G.A., 185. 
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emotieloos zijn. Het is een instemming die via het verstand loopt en niet via het hart. 

De faculteiten van het hart worden er niet in betrokken. 

 

Als een propositie niet over abstracties gaat maar over concrete dingen, kunnen we 

die propositie met real apprehension verstaan en met real assent die propositie bij-

vallen. Dit hangt er weer vanaf of wij in onze imagination ervaringen (impressions) 

met de begrippen uit de propositie hebben.
13

 Die impressions ontvangen we uit erva-

ring met (onderdelen van) de propositie. Als we over zulke impressions beschikken, 

zal de apprehension levendig en betrokken zijn, real. “(…) It is in human nature to 

be more affected by the concrete than by the abstract”.
14

 Werkelijk (real) verstaan is 

dus diep, maar wel smal (narrow-minded).
15

 Het kan leiden tot real assent en dat wil 

zeggen dat we de propositie verstaan als werkelijkheid (en niet slechts als waarheid). 

 

Met betrekking tot geloven, benadrukt Newman het belang van real assent. In een 

notional assent overdenkt de geest niet de werkelijkheid maar eigen denkconstruc-

ties; het betreft immers een abstrahering. De menselijke geest reikt dan niet naar de 

werkelijkheid buiten zichzelf. “It begins with itself, and ends with itself”.
16

 Het geeft 

een cold and ineffective acceptance.
17

 Een notional assent met een dogma is een 

theologische daad en wil zeggen dat het theologische intellect het voor een waarheid 

houdt. Real assent daarentegen staat voorop in het persoonlijk geloof. Neem bij-

voorbeeld de propositie ‘Jezus is de Goede Herder’. Real assent is de persoonlijke 

geloofsdaad welke inhoudt dat de religieuze verbeeldingskracht (imagination) zich 

het dogma toeëigent als werkelijkheid.
18

 Jezus ís de goede herder. Real assent richt 

zich immers niet op noties in ons maar op dingen, de werkelijkheid, buiten ons.
19

 

Als we in onze verbeelding een impression hebben van wat een herder is, kan de in-

stemming via het hart lopen.
20

 Deze betrokkenheid van het hart maakt het mogelijk 

dat motive powers als hoop en vrees, aantrekkingskracht en afkeer, smaak, lijden, af-

fectie, zelfzucht en zelfliefde worden gestimuleerd.
21 Dit zet ons in beweging en wij 

gaan over tot actie.
22

 Real assent is dus krachtig en werkzaam omdat de imagination 

onze instemming intensiveert.
23

 Hoe meer de imagination is gevuld met ervarings-

beelden, met impressions, hoe sterker de apprehension en ook de assent zal zijn.
24

 

Als bijvoorbeeld het menselijke begripsvermogen in staat is om de Drie-eenheid van 

 
13 G.A., 55. 
14 G.A., 31; G.A., 36: “(…) without experience assent is not real”. 
15 G.A., 29.  
16 G.A., 64. 
17 G.A., 86. 
18 G.A., 69. 
19 G.A., 55: “(…) in real [assent, e.b.], it is directed towards things, represented by the impressions which 

they have left on the imagination. These images, when assented-to, have an influence both on the indivi-
dual and on society, which mere notions cannot exert”. 
20 G.A., 14. 
21 G.A., 59; G.A., 63. 
22 G.A., 140. 
23 G.A., 59. 
24 G.A., 30. 
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God als real te verstaan, oefent dat een living mastery op de geest uit.
25

 Zo’n imagi-

native apprehension is “(…) I believe as if I saw”.
26

  

  

Omdat in real apprehension en real assent persoonlijke herinneringen en ervaring-

en, die in beelden (images) zijn opgeslagen, aan het dogma worden verbonden, heeft 

real assent (geloof) een zeer persoonlijk karakter.
27

 Real assent is een persoonlijke 

zekerheid en leeft in beelden die het concrete representeren. Kortom: bij real assent 

doet onze hele mens mee. Als wij met real assent een Bijbelverhalen overdenken, 

blijft dat Bijbelverhaal niet een vroom tafereeltje, maar komen de mensen ‘uit de 

lijst’. Dan wordt over de Heer, de heilige maagd of de apostelen gesproken als echte 

mensen.
28

 Real assent haalt wat uit in ons leven. Het brengt ernst en een vastbera-

denheid die anderen vertrouwen geeft in onze visie, het brengt overtuigingskracht. 

Real assent schept helden en heiligen, grote leiders, pioniers, hervormer, visionairs; 

dat wil zeggen: mensen “(...) of one idea, of immense energy, of adamantine will, of 

revolutionary power”.
29

 Real assent bindt mensen samen in denken en geeft hen een 

collectief doel. Zoals gezegd, is bij real assent de propositie “(…) intimately con-

nected with what is individual and personal”.
30

 Juist vanwege dat persoonlijke is 

communicatie met anderen moeilijk. Geloven is echter meestal meer dan alleen ima-

ginative apprehension en real assent. Omdat ieder mens met de rede is begiftigd, 

heeft het geloof van iedere christen ook iets theologisch in zich en daarmee iets van 

een notional assent.
31

 Dit maakt communicatie mogelijk.  

 

Het verstaan (apprehension) van een propositie kan ook op gezag plaatsvinden. Een 

kind dat een citaat van Shakespeare hoort, zal dat niet begrijpen. Maar als de moeder 

het kind vertelt dat deze woorden mooi zijn en waar en dat het kind later wel zal ont-

dekken dat ze mooi en waar zijn, zal het kind daar mee instemmen. Het zal zelfs met 

een zeer sterke vorm van assent instemmen omdat de betrouwbaarheid en het gezag 

van de moeder worden verbonden met de liefde voor haar.
32

  

 

5.2.3  Geweten, real assent en incarnatie 

 

Newman staat in de traditie van het Britse empirisme.
33

 God kennen, doen wij vol-

gens hem op dezelfde manier als waarop wij de schepping kennen, namelijk via in-

drukken (impressions) die wij van de objecten opdoen. Om impressions van God op 

te doen, is ons geweten van groot belang. Luisteren naar het geweten geeft indruk-

 
25 G.A., 86.  
26 G.A., 71. 
27 G.A., 62: “(…) moral experiences (…) perpetuate themselves in images”. G.A., 60. 
28 G.A., 43-4. 
29 G.A., 63. 
30 G.A., 64. 
31 G.A., 69. 
32 G.A., 18. 
33 “As in matters of this world, sense, sensation, instinct, intuition, supply us with facts, and the intellect 
uses them; so, as regards our relations with the Supreme Being, we get our facts from the witness, first of 

nature, then of revelation, and our doctrines, in which they issue, through the exercise of abstraction and 

inference”. G.A., 69, 72. 
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ken van wie God is, want met het geweten is de goddelijke persoon in ieder mens 

aanwezig.
34

 In het geweten ontvangen wij het besef dat er zoiets is als goed en 

kwaad; ook wordt een impression van een Supreme Governor, a Judge op onze ima-

gination gedrukt.
35

 Wij ontvangen zo “ (…) a real image of Him”.
36

 Daardoor blijft 

God niet een abstract, algemeen begrip, een woord, maar krijgen wij van Hem een 

personal apprehension.
37

 Luisteren naar het geweten geeft een besef van schuld en 

veroorzaakt wounds of the soul.
38

 Deze doen ons op de uitkijk staan naar God.
39

 Er 

komt dan een verlangen met God in het reine te komen en zijn wil te doen.
40

  

 

Geweten is daarmee een creatief en vruchtbaar beginsel. Het zet de natuurlijke mens 

aan tot gebed.
41

 Het geloof in een laatste oordeel, dat ook buiten het christendom 

wordt gevonden, heeft zich uit het geweten ontwikkeld, evenals de vrees waarmee 

we dat oordeel tegemoet zien.
42

 Luisteren naar het geweten zal een mens dus zeker 

niet sceptisch maken maar juist een op God gerichte presentiment of mind geven.
43

 

Verder dan dat komt het geweten echter niet. Het vertelt niets over Gods persoon-

lijkheid, geeft daar geen wervend voorbeeld van.
44

 Een gewetensvol mens komt dus 

op de uitkijk te staan naar God en als zo iemand van het Evangelie hoort, zal hij een 

sterke verleiding ervaren dat te geloven en dat op weinig bewijs of zelfs zonder be-

 
34 Newman noemt het een original element. ‘The Usurpations of Reason’ (11 december 1831), U.S., 51; 

cf. ‘Human Responsibility, as Independent of Circumstances’ (4 november 1832), U.S., 101. Geweten is 

innerlijke leiding door de Heilige Geest. ‘Faith without Sight’ (21 december 1834), P.S. ii, 19; ‘Listening 
to and Acting on the Voice of Christ’ (2 juli 1843), A.S. iii, 153. Voor Newman ligt hier een diep bewust-

zijn dat hij al vanaf zijn tienerjaren heeft. “(…) two and two only absolute and luminously self-evident 

beings, myself and my Creator”. Apo., 18. Hij kan zichzelf niet denken zonder God die leeft als: “Perso-

nal, All-seeing, All-judging Being in my conscience”. Apo., 180; G.A., 47; Newman aan Louisa Simeon 

(25 juni 1869), L.D. xxiv, 276: “To gain religious starting points, we must (…) interrogate our hearts, and 

(since it is a personal and individual matter,) our own hearts, – interrogate our own consciences, interro-
gate, I will say, the God who dwells there. I think you must ask the God of Conscience to enable you to 

do your duty in this matter”. G.A., 251. Het beste bewijs voor het bestaan van God wordt niet geleverd 
door wetenschap, maar komt uit “(…) a careful attention to the teachings of our heart, and a comparison 

between the claims of conscience and the announcements of the Gospel”. ‘Dispositions for Faith’ (1856), 

O.S., 74.  
35 G.A., 76; ‘Love the Safeguard of Faith against Superstition’ (21 mei 1839), U.S., 171; ‘The Self-wise 

Inquirer’ (24 oktober 1830), P.S. i, 216-7. In G.A., 74 noemt hij dit: moral sense en sense of duty. 
36 G.A., 251. 
37 ‘Dispositions for Faith’ (1856), O.S., 66; idem, 65: “(…) the intimate perception and belief of one 

God”. G.A., 73. 
38 G.A., 272; cf. 313. De religie die uit het geweten ontstaat, “(…) is founded in one way or other on the 
sense of sin”. G.A., 253; G.A., 258: “Its large and deep foundation is the sense of sin and guilt, and with-

out this sense there is for man, as he is, no genuine religion”. ‘Dispositions for Faith’, 67: “It is severe, 

and even stern. It does not speak of forgiveness, but of punishment. It suggests to him a future judgment; 
it does not tell him how he can avoid it”. G.A., 269: “(…) a consequent insight into our guilt and misery”. 
39 G.A., 268-9. 
40 ‘Faith without Sight’ (21 december 1834), P.S. ii, 20; idem, 18: “(…) to seek abroad for Him who has 
put His Word in him”. ‘The Invisible Presence of Christ’ (28 november 1841), S.D., 315. 
41 ‘Mental Prayer’ (13 december 1829), P.S. vii, 204; G.A., 76, 258-60.  
42 Dev., 48; ‘The Religion of the Day’ (26 augustus 1832), P.S. i, 312. 
43 ‘The Nature of Faith in Relation to Reason’ (13 januari 1839), U.S., 150.  
44 Later spreekt hij hierover wel eens iets positiever: “As to the Being of God, I suppose that conscience 

teaches some attributes in which all are implicit – & afterwards deduced by the reason”. P.N. ii, 58. 
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wijs.
45

 Het geweten is daarmee “(…) essential principle and sanction of Religion in 

the mind”.
46

 Geweten is “(…) the aboriginal Vicar of Christ”.
47

  

 

Hoewel het geweten in zijn aanwijzigingen niet onfeilbaar is, moet het om boven-

staande redenen toch worden gehoorzaamd om indrukken van God te krijgen.
48

 

Luisterend naar het geweten wordt die stem steeds helderder. Dit heeft ook invloed 

op het verstaan van die andere manier van Gods openbaring, de economie. De eco-

nomie heeft de natuurlijke mens maar weinig te zeggen. ‘Als ik naar buiten kijk’, 

zegt Newman, ‘zie ik geen God’. Maar een menselijke geest die gevormd is door het 

geweten, krijgt oog voor de economie. Steeds beter kan hij in de wereld om hem 

heen God ‘zien’.
49

 “Thus conscience is a connecting principle between the creature 

and his Creator”.
50

  

 

Als de door zijn geweten geprikkelde, zoekende mens geen openbaring vindt die be-

antwoordt aan de stem in hem, loopt hij het gevaar de goddelijke principes in zijn 

geweten te beschouwen als iets van hemzelf. Hij raakt dan verzand in een vorm van 

pantheïsme.
51

 Daarom heeft God naast de eerste twee openbaringswijzen uit de pa-

gan dispensation (economie en geweten) nog een derde openbaringswijze gegeven: 

de bijzondere openbaring. De bijzondere openbaring bouwt voort op het geweten.
52

 

In de Joodse wet, en vooral in het psalter, wordt God als persoon al veel duidelij-

ker.
53

 Uiteindelijk heeft temidden van Israël de incarnatie plaatsgevonden. Deze vult 

de godsdienst van het geweten aan met een gebeuren van diep historisch, feitelijk en 

persoonlijk karakter.
54

 De incarnatie is een nieuwe economie, de economie van het 

Evangelie.
55

 In de Schrift en in het bijzonder in het Evangelie laat God zich kennen 

als liefde en dus als persoon. Het geloof in de persoon Jezus Christus verbindt hemel 

en aarde en geeft ons toegang tot die andere wereld. Omdat de incarnatie het onper-

soonlijke Godsbeeld (van het geweten) invult met een levend, historisch beeld van 

 
45 ‘Dispositions for Faith’ (1856), O.S., 69. 
46 ‘The Influence of Natural and Revealed Religion Respectively’ (13 april 1830), U.S., 25; G.A., 76. 
47 Diff. ii, 248.   
48 Dev., 86: “(…) conscience is not infallible (…) but still it is ever to be obeyed”. G.A., 73-4. 
49 G.A., 80. 
50 G.A., 81.  
51 ‘The Influence of Natural and Revealed Religion Respectively’, 28, 30-1; ‘Catechetical Instructions’ 
(20 november 1849), S.N., 302. 
52 ‘The Rise and Progress of Universities’ (1854), H.S. iii, 79: “(…) our Conscience, which Revelation 

does but enlighten, strengthen, and refine (…). Nature warrants without anticipating the Supernatural, and 
the Supernatural completes without superseding Nature”. Diff. ii, 252. Heidense literatuur, filosofie en 

mythologie zijn een preparation for the Gospel. Apo., 36; ‘Papers in Preparation for ‘A Grammar of As-

sent’’ (1865-1869), T.P. i, 138: De antieke ethiek staat soms te dicht bij de christelijke om toeval te zijn. 
In de kwestie van het persoonlijk geweten stemmen Cicero en Aeschylus overeen met Origenes en Tertul-

lianus. P.N. ii, 52-6. Want alles wat in het heidendom waar, goed en schoon is, komt van God. ‘Bearing 

of Theology on other Branches of Knowledge’ (mei 1852), Idea, 68.  
53 G.A., 81. 
54 ‘The Glories of Mary for the Sake of Her Son’ (1848), Mix., 347; G.A., 81: “(…) it is obvious how 

great an addition in fulness and exactness is made to our mental image of the Divine Personality and At-
tributes, by the light of Christianity”. 
55 ‘The Gospel Witnesses’ (27 december 1834), P.S. ii, 195: “The doctrine of the Incarnation, or the Gos-

pel Economy (...)”. 
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God is de incarnatie de sleutel tot de oude economie.
56

 Het beeld dat wij daarin ont-

vangen, is niet alleen een inspirerend voorbeeld van liefde, genade en heiligheid 

(zulke woorden kunnen nog iets vaags en algemeens hebben), maar van zeer per-

soonlijke, goddelijke, self-denial. Zo’n voorbeeld ontbreekt in het heidendom.  

 

Er is volgens Newman dus continuïteit tussen natuurlijke religie en geopenbaarde.
57

 

De incarnatie, waarin God een menselijk bestaan in deze wereld heeft aangenomen, 

heeft de oude economie geïntensiveerd. Dat wil enerzijds zeggen dat door de komst 

van Christus de economie persoonlijker is geworden (God heeft zich als persoon la-

ten kennen) en anderzijds dat de stoffelijke wereld niet alleen meer verwijst naar de 

eeuwige wereld, maar dat zij het heil van die wereld naar ons bemiddelt. Dat de in-

carnatie een nieuwe economie is, die ons kennis van God bemiddelt, is op te maken 

uit de Schrift die is ontstaan. De brieven, vooral die van Paulus en Johannes, verhef-

fen immers historische gebeurtenissen tot dogma.
58

 Dat is een werk van de Heilige 

Geest.
59

 Deze heeft door de oprichting van de Kerk de historische gebeurtenissen 

rond Jezus van commentaar voorzien.
60

 “It [real religion, e.b.] has ever been a mes-

sage, or a history, or a vision (…) Christianity is a history supernatural, and almost 

scenic”.
61

 Zo worden ons in de geschiedenis van deze wereld eeuwige dingen be-

kend gemaakt.  

 

Door het ontwikkelde geweten krijgen we een zodanig levendige indruk van God dat 

onze instemming real is, niet notional.
62

 Geloofszekerheid is dus een zeer persoon-

lijke zekerheid want in real assent verbinden zich persoonlijke gedachtegangen met 

de verkondiging.
63

 “Every one who reasons, is his own centre; and no expedient for 

attaining a common measure of minds can reverse this truth”.
64

 Dat laatste geldt ook 

 
56 ‘The Influence of Natural and Revealed Religion Respectively’ (13 april 1830), U.S., 24 en 36. 
57 G.A., 312-3: “Revelation begins where Natural Religion fails. The Religion of Nature is a mere inchoa-

tion, and needs a complement,—it can have but one complement, and that very complement is Christiani-
ty”. G.A., 250: “(…) Christianity is simply an addition to it [natuur, e.b.]; it does not supersede or contra-

dict it; it recognizes and depends on it, (…) it cannot dispense with nature”. En aldaar: Christus en de 

apostelen behandelen het christelijk geloof als “(…) the completion and supplement of Natural Religion, 
and of previous revelation”. G.A., 312-3: “Revelation begins where Natural Religion fails. The Religion 

of Nature is a mere inchoation, and needs a complement, – it can have but one complement, and that very 

complement is Christianity”. Continuïteit wil overigens niet zeggen dat de waarheden van de christelijke 
openbaring op de heidense waarheden is gegrond. Beter is te stellen dat het geloof in geopenbaarde waar-

heid is gebaseerd op geloof in natuurlijke waarheid. G.A., 266: “Belief is a state of mind”. ‘Wisdom, as 

Contrasted with Faith and with Bigotry’ (1841), U.S., 192: “We gain Truth by reasoning, whether implicit 
or explicit, in a state of nature: we gain it in the same way in a state of grace”. 
58 ‘Saving Knowledge’ (1835), P.S. ii, 155; ‘Many Called, Few Chosen’ (10 september 1937), P.S. v, 254. 
59 ‘The Indwelling Spirit’ (1834), P.S. ii, 227: “He [de Heilige Geest, e.b.] has made history to be doctri-
ne”. 
60 ‘The Indwelling Spirit’, 227-8: “(…) He continued His sacred comment in the formation of the Church, 

superintending and overruling its human instruments, and bringing out our Saviour’s words and Works, 
and the Apostle’s illustrations of them, into acts of obedience and permanent Ordinances”. 
61 ‘The Tamworth Reading Room’ (februari 1841), D.A., 296. 
62 G.A., 82. 
63 G.A., 196; G.A., 240: “The aspect under which we view things is often intensely personal (…). Each of 

us looks at the world in his own way, and does not know that perhaps it is characteristically his own”. 
64 G.A., 223. 
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voor de openbaring: Paulus’ epistels zijn een subjectief verstaan van het Evangelie.
65

 

Er is dan ook geen laatste waarheidstest naast het getuigenis van ons eigen bewust-

zijn, en “(…) this phenomenon, perplexing as we may find it, is a normal and inevi-

table characteristic of the mental constitution of a being like man on a stage such as 

the world”.
66

 Hieruit volgt dat we waarheid, zekerheid over standen van zaken wat 

betreft God, uiteindelijk alleen maar kunnen vinden in onszelf.  
 

(…) instead of devising, what cannot be, some sufficient science of reasoning 

which may compel certitude in concrete conclusions, [we ought, e.b.] to confess 

that there is no ultimate test of truth besides the testimony born to the truth by the 

mind itself.67  

 

Het kennen van God, het komen tot zekerheid over Hem, ligt dus niet in de zeker-

heid van de kennis buiten ons, maar voltrekt zich in het hart. Het is persoonlijke ze-

kerheid. Maar hoe zeker is die kennis?  

 

5.2.4  Zekerheid en illative sense  

 

Dat we zeker van een zaak zijn, is volgens Newman een heel gangbaar menselijk 

verschijnsel. Zelfs in situaties waarin een sluitend bewijs ontbreekt, kunnen we ze-

ker zijn.
68

 Dat Engeland een eiland is, is voor geen weldenkend mens een vraag, 

hoewel maar weinigen er omheen hebben gevaren. We zijn echter zeker omdat we 

het waarschijnlijk achten dat het waar is. Wij mensen hebben de mogelijkheid zeker 

van onze zaak te zijn zonder dat wij sluitend bewijs hebben en daar ziet Newman de 

hand van God in. Immers, mensen zijn wezens die gericht zijn op ontwikkeling.
69

 

Als wij niet zeker zouden zijn van onze kennis, zouden we niet tot actie overgaan en 

niet vooruitkomen. Dat we zo zijn, kunnen we maar het beste aanvaarden.
70

  

 

Wij mensen zitten dus zo in elkaar dat onze geest tot zekerheid (certitude) kan ko-

men, ook als de proposities niet helemaal zeker (certain) zijn.
71

 Ons hele bestaan 

doet namelijk in het redeneerproces mee en dat maakt onze zekerheid zeer persoon-

lijk. Dat persoonlijke blijkt ook hieruit dat we elkaar meestal niet met enkel rationele 

argumenten kunnen overtuigen. Ieder mens heeft namelijk een eigen basis van waar-

uit zijn denken vertrekt. Die basis wordt gevormd door first principles.
72

 We komen 

 
65 Idea, 242: “(…) without ceasing to be revelations of objective truth (…) are expressions of the subjecti-

ve notwithstanding”. 
66 G.A., 226. 
67 G.A., 226. 
68 De laws of the human mind kunnen de menselijke geest bevelen en dwingen volkomen in te stemmen 
met proposities die niet logisch bewezen zijn. Newman aan William Froude (29 april 1879), L.D. xxix, 

114. 
69 G.A., 225-7. 
70 G.A., 224: “I am what I am, or I am nothing. (…) If I do not use myself, I have no other self to use”. 
71 Dit heeft gevolgen: “I fully grant the uncertainty of all conclusions in your sense of the word, but I 

maintain that minds may in my sense be certain of conclusions which are uncertain in yours”. Newman 
aan William Froude (29 april 1879), 114. G.A., 190: “(…) the certainty of a proposition does properly 

consist in the certitude of the mind which contemplates it”.  
72 Prepos., 284: “(…) they are, in short, the man”. Prepos., 287; G.A., 45. 
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bij het onderzoeken van het fundament van ons denken altijd op een punt waar we 

geen diepere grond kunnen aanwijzen maar moeten zeggen: “Ik gelóóf dit”.
73

 Zulke 

opinions and beliefs verwerven we via inductie; het zijn conclusies uit of abstracties 

van afzonderlijke ervaringen.
74

 Newman bouwt zijn kennisleer dus niet op vanuit 

een onweerlegbare basis. Zijn kennisleer is geen foundationalism maar gebaseerd op 

first principles die niet onomstreden zijn.
75

  

 

Newman heeft al vanaf de jaren ‘20 de intuïtie dat wij op basis van waarschijnlijkhe-

den zeker kunnen zijn.
76

 Onze geest kan in een opstapeling van waarschijnlijkheden 

een convergentie ‘zien’. In zijn Grammar noemt hij dat vermogen van onze geest il-

lative sense. Het is een vorming, een training, een perfectionering van ons denken 

waardoor wij ‘zin’ voor waarheid krijgen.
77

 Het is een higher logic waaraan onze 

verbale argumentatie (logica) wordt onderworpen.
78

 Deze hogere logica is geen me-

thode, is niet ‘strak’. Het is een living organon, een supra-logical judgment als aan-

vulling op de logica, en geeft aan de logica een zin die verder gaat dan de letter.
79

 

Newman maakt een vergelijking met de phronèsis zoals Aristoteles die beschrijft in 

zijn Ethica. Phronèsis is een soort wijsheid om in situaties steeds juist te handelen.
80

 

Dat vermogen wordt gevormd en gerijpt door gebruik en ervaring. Ook op andere 

kennisgebieden gebruiken we zo’n instrument. Isaac Newton was in staat mathema-

tische en fysische waarheden in te zien, hoewel hij ze nog niet kon bewijzen.
81

 Een 

generaal of een timmerman kan een soort wijsheid hebben waarmee hij in beroeps-

 
73 Prepos., 278.  
74 G.A., 48: “These so-called first principles (...) are really conclusions or abstractions from particular ex-

periences”. Het principe dat ieder gevolg een oorzaak heeft, is zo’n abstractie die we als kind leren maken 

op grond van onze ervaringen. 
75 Voor Newman gelden als first principles: dat er een werkelijkheid buiten ons bewustzijn is (een stelling 

die in het empirisme nog wel eens een vraag blijft). G.A., 46; G.A., 71-2. En ook dat godsdienst een dog-
matisch geloof is. Geloof moet gaan over een stand van zaken buiten ons. Apo., 54. Ook is een first prin-

ciple dat God in de zogeheten economy (bedeling) deze waarheid aan ons wil bekendmaken. En dat wij 
ons leven vooral richting geven aan de hand van waarschijnlijkheden. Antecedent probability is het grote 

instrument van overtuiging in religie en in alle zaken. Newman aan W.G. Penny (13 december 1846), 

L.D. xi, 293; Newman aan Edward Healy Thompson (12 juni 1853), L.D. xv, 381; Newman aan Charles 
Robert Newman (24 maart 1825), L.D. i, 219, idem (14 april 1825), 226: Hoe wij waarschijnlijkheden 

beoordelen, hangt weer af van de gezindheid van ons hart, ons ethos. Niet ieder ethos kan (menselijker-

wijs gesproken) tot godsdienstig geloof komen. Newman aan Joseph Blanco White (1 maart 1828), L.D. 
ii, 60. Overigens wordt iemands ethos weer bepaald door zijn first principles. Er is dus over en weer beïn-

vloeding. Het geweten is voor Newman het belangrijkste first principle. G.A., 73. Uit wat er volgt in deze 

paragraaf zal blijken dat Rik Achten terecht stelt: “Conscience, in Newman’s view, is the first first princi-
ple of religion”. Rik Achten, First Principles and Our Way to Faith. A Fundamental-Theological Study of 

John Henry Newman’s Notion of First Principles (diss. Elsloo 1993), 145. Door gehoorzaamheid aan het 

geweten ontwikkelen zich specifieke first principles die van belang zijn om morele kennis te verwerven. 
76 Newman aan Charles Appleton (12 januari 1874), L.D. xxvii, 10; G.A., 223; G.A., 187; Newman aan 

Edward Healy Thompson (7 oktober 1853), L.D. xv, 457-8; U.S., App. A., 236. 
77 G.A., 223, 227-8. 
78 G.A., 196. 
79 G.A., 205. Newman spreekt van: een delicate, versatile and elastic werktuig. G.A., 176. Ook spreekt hij 

van een living intelligence en living mind. G.A., 181. 
80 G. Verbeke, ‘Aristotelian Roots of Newman’s Illative Sense’, in: James D. Bastable, Newman and 

Gladstone, Centennial Essays (Dublin 1978), 177-196; G.A., 277: “(…) Aristotle has been my master”. 
81 G.A., 215. 
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georiënteerde problemen een oplossing kan ‘zien’. De illative sense is daarmee te 

vergelijken, maar dan op het gebied van waarheid: het zien van waarheid uit waar-

schijnlijkheden.
82

  

 

Geloof als illative sense is niet een verfijnde redenering maar een short cut.
83

 Filoso-

fisch uitgedrukt: illative sense is “(…) the sole and final judgment on the validity of 

an inference in concrete matter”.
84

 Het geeft ons geen mathematische zekerheid 

maar een morele zekerheid.
85

 Een mathematische redenering geeft zekerheid die te 

vergelijken is met een ijzeren staaf. Daartegenover is een waarschijnlijkheid niet 

meer dan een draadje. Maar de optelling van waarschijnlijkheden kan het best wor-

den vergeleken met een kabel, die uit een aantal draden is samengesteld. “(…) each 

feeble, yet together as sufficient as an iron rod”.
86

 Via een onnavolgbaar proces 

voegt onze illative sense factoren die te gevarieerd en te subtiel zijn om benoemd te 

worden, samen tot een spontaan oordeel.
87

 Zo ziet de illative sense de waarheid in 

proposities die elk slechts niet meer dan waarschijnlijkheden kunnen zijn. Illative 

sense is dus niet een bewuste redenering volgens formele regels; niet een redenering 

van propositie naar propositie maar van ding naar ding. In meerdere of mindere mate 

hebben gelovigen dit vermogen om te redeneren in werkelijkheden.
88

 In de illative 

sense is God betrokken.
89

 Het is de taak van de gelovige dit vermogen zoveel moge-

lijk te perfectioneren.
90

 Een sterk ontwikkelde illative sense kan een gave zijn; maar 

hij kan ook worden verworven door trouwe beoefening van de eigen first princi-

ples.
91

 Illative sense is dus een vermogen dat “(…) is formed and matured by practi-

ce and experience”, dus door inductie.
92

 Het is een zaak van moraliteit.
93

 Waarheid 

en goedheid hangen samen. 

 

Zekerheid hangt dus niet zozeer af van intellect of ontwikkeling maar van onze il-

lative sense. Deze, en de zekerheid die zij ons geeft, is dus een zeer persoonlijke 

zaak en wel om twee redenen.
94

 Enerzijds omdat de ‘hoeveelheid waarschijnlijkhe-

 
82 Newman aan William Froude (30 april 1879), L.D. xxix, 115; Newman aan Edward Healy Thompson 

(7 oktober 1853), L.D. xv, 457. 
83 ‘Faith Conquering the World’ (7 april 1872), S.N., 222. 
84 G.A., 223.  
85 Newman aan J.D. Dalgairns (8 december 1846), L.D. xi, 289.  
86 Newman aan J. Walker of Scarborough (6 juli 1864), L.D. xxi, 146. 
87 G.A., 316; Newman aan Charles Appleton (12 januari 1874), L.D. xxvii, 9-10. 
88 ‘Faith’ (12 april 1863), S.N., 184. 
89 Newman aan William Froude (29 april 1879), L.D. xxix, 120: “That phrónesis (…) is guided and en-
lightened by Him to right conclusions in religion, as it is not prospered supernaturally in the arts and 

sciences. And the conditions of obtaining this aid are faith, dependence on him and a spirit and habit of 

prayer. This dependence on God is, I conceive, as really an attribute of the mind and a primary element in 
the sense of duty as justice, or benevolence”. 
90 G.A., 232. 
91 Illative sense dus als personal gift of natural gift. Resp. G.A., 205 en 232.  
92 G.A., 228-9; Newman aan William Froude (29 april 1879), L.D. xxix, 115: Newman noemt in deze 

brief de illative sense: inductive sense. 
93 G.A., 202: “(…) truth there is, and attainable it is, but (…) its rays stream in upon us through the me-
dium of our moral as well as our intellectual being”. 
94 G.A., 226: “(…) there is no ultimate test of truth besides the testimony born to truth by the mind itself”; 

G.A., 231. 
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den’ die nodig is voor zekerheid verschilt per persoon en afhangt van zijn illative 

sense.
95

 Anderzijds is zo’n persoonlijke redenering niet adequaat in woorden uit te 

drukken.
96

 Zo kijken we allemaal op onze eigen manier de wereld in. Ieder mens is 

zijn eigen centrum; we stellen in concrete zaken vast wat waarheid is, waar wij ze-

ker van zijn, op grond van oordelen die we vormen door de “(…) personal action of 

the ratiocinative faculty”.
97

 Op grond daarvan kan ieder mens zich in volle overtui-

ging tegen de hele wereld stellen.
98

 Vanwege dat persoonlijke is de groep mensen 

die we kunnen helpen tot zekerheid te komen, beperkt tot hen die ongeveer in de-

zelfde richting denken.
99

 Vanuit de wending naar het subject is geloven een night 

battle geworden.
100

 Ieder levert zijn eigen strijd om de waarheid. De Kerk heeft om 

die reden het meeste kwaad te duchten van hard-headed logicians.
101

 

 

Tussen de aanwijzing van de illative sense dat iets met zekerheid geloofd moet wor-

den, beyond the evidence, en de daadwerkelijke assent, zit het wilsbesluit.
102

 De wil 

besluit, indien bewogen door genade, tot aanvaarding en de mens gelooft; of de wil 

wordt niet bewogen door genade en de mens gelooft niet.
103

 Geloof wordt dus voor-

af gegaan door het denken dat de wil informeert.
104

 Geloof is een act of assent which 

depends on the will.
105

 

 

Newman komt met zijn illative sense heel dicht bij de Cambridge platonists. Deze 

meenden dat de mens die rein van hart is een kennisorgaan heeft waarmee geestelij-

ke werkelijkheden direct kunnen worden bevat. Maar zover gaat Newman niet. Ook 

de dingen die wij ‘zien’ met een rein hart, blijven geloofswerkelijkheden. Wij heb-

 
95 Newman aan J.D. Dalgairns (november 1846), L.D. xi, 289; G.A., 266. 
96 G.A., 195. 
97 G.A., 223. 
98 G.A., 228. Protestanten zullen hierbij onmiddellijk aan Luther denken. Newman heeft vermoedelijk aan 

Athanasius gedacht. 
99 Newman aan Richard Holt Hutton (16 februari 1870), L.D. xxv, 30; Newman aan J.D. Dalgairns (8 de-

cember 1846), L.D. xi, 289; T.P. i, 84: “(…) the faith and reason, of which I speak, are subjective, private, 

personal and unscientific”. 
100 Zie hiervoor het citaat bovenaan dit hoofdstuk. 
101 Newman aan Lady Chatterton (17 mei 1868), L.D. xxiv, 74. 
102 Newman aan William Robert Brownlow (29 april 1871), L.D. xxv, 324; Newman aan mrs. William 
Froude (27 juni 1848), L.D. xii, 228: “Faith then is not a conclusion from premisses, but the result of an 

act of the will, following upon a conviction that to believe is a duty”. Newman aan mrs Christie (20 no-

vember 1879), L.D. xxix, 200-1: “Here the ‘Will’ comes in. (…) by an act of the Will, you will put aside 
doubts entertained on the score of objections. The Grammar of Assent maintains that all concrete reaso-

ning requires an act of Will to come to a conclusion”. Newman aan Henry Ignatius Dudley Ryder (janua-

ri 1884), L.D. xxx, 286. 
103 Newman aan mrs. William Froude (27 juni 1848), L.D. xii, 228; Newman aan Catherine Ward (12 ok-

tober 1848), L.D. xii, 289.  
104 Newman aan J.M. Capes (1 oktober 1858), L.D. xviii, 472: “(…) reason bids my will to bid my mind 
to believe”. Voor Newman is dit een dagelijkse gang van zaken: “I daily control and direct my mind into 

a firm belief (…) on the ground that I should be a fool not to believe them”. Idem, 472. Newman aan mrs. 

Helbert (10 september 1869), L.D. xxiv, 331: “You do not begin with faith, but with reason, and you end 
with faith”. Idea, 311: “(…) faith requires an act of the will, and presupposes the due exercise of religious 

advantages”. ‘Faith and Doubt’ (1849), Mix., 225: Geloof is “(…) the consequence of willing to believe”. 
105 Newman aan William Robert Brownlow (29 april 1871), L.D. xxv, 323-4. 



125 
 

ben niet het orgaan om die dingen werkelijk te zien. Het geloof is immers uit het ge-

hoor (Rom.10: 8), het rust op getuigenis.
106

  

 

Op deze manier gaat Newman voluit mee met de wending naar het subject. Maar hij 

brengt op die wending een correctie aan. Gaat in de wending naar het subject alle 

aandacht uit naar rede en gevoel, Newman vraagt juist ruimte voor het geweten.
107

 

Dit geweten is een stem van God die, hoewel die stem niet in ieder mens hetzelfde 

hoeft te zeggen (het geweten is niet onfeilbaar), ons impressions van God geeft. Het 

gaat Newman ook minder om de inhoud van het geweten dan om de impression van 

goed en kwaad, van zonde en van het bestaan van een autoriteit boven ons.  

 

Maar is er dan nog wel absolute waarheid? Is Newman door dit verworven inzicht 

niet sceptisch geworden? Newman ziet in deze zeer persoonlijke wijze van kennis-

verwerven een bedoeling van God. “It is He who teaches us all knowledge; and the 

way by which we acquire it is His way”.
108

 Er is volgens hem wel degelijk waarheid 

over God en om gered te worden moeten de mensen die waarheid bewaren. Alleen 

bewaart ieder mens die waarheid op eigen manier. “(…) truth is ever one and the sa-

me, (…) still the reasonings which carry us on to truth and certitude are many and 

distinct, and vary with the inquirer”.
109

 Want ieder mensenleven is weer anders. 
 

And so again in this day the belief of so many thousands in His Divinity (…) may 

be a real and personal belief, being produced in different individual minds by vari-

ous experiences and disposing causes, variously combined; such as a warm or 

strong imagination, great sensibility, compunction and horror at sin, frequenting 

the Mass and other rites of the Church, meditating on the contents of the Gospels, 

familiarity with hymns and religious poems, dwelling on the Evidences, parental 

example and instruction, religious friends, strange providences, powerful preach-

ing. In each case the image in the mind, with the experiences out of which it is 

formed, would be a personal result.110 

  

Zekerheid (certitude) heeft dus een plaats in het menselijk bewustzijn, evenals het 

geweten. Het is persoonlijke zekerheid die, net als het geweten, niet onfeilbaar is.
111

 

Op dit punt zal de Kerk moeten aansluiten (5.3). 

 

5.2.5  Theologie en methode 

 

Theologie is volgens Newman “(…) the Science of God, or the truths we know 

about God put into system”; het is de wetenschap van de bovennatuurlijke we-

 
106 Als iemand hem zou bekennen dat hij de bovennatuurlijke wereld met het oog van de ziel zou zien en 

zo met eigen ervaring vaststellen, dan zou Newman antwoorden: ‘ja, dat is wandelen in aanschouwen en 

niet in geloof (II Kor.5: 7)’. Newman aan William Robert Brownlow (29 april 1871), L.D. xxv, 324. 
107 ‘Religious Faith Rational’ (24 mei 1829), P.S. i, 200. 
108 G.A., 227. 
109 G.A., 229; cf. G.A., 190. 
110 G.A., 62; G.A., 62: “(…) images which are possessed in common, with their apprehensions and as-

sents, may nevertheless be personal characteristics”. 
111 G.A., 153. 
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reld.
112

 Zoals iedere wetenschap heeft ook de theologie onzekerheden. De theologie 

die daarvoor openstaat zal verder komen.
113

 Voor Newman is theologie reflectie op 

de openbaring en dat geeft theologie haar notional karakter.
114

 Toch is voor assent 

deze reflectie nodig om tot duurzame zekerheid, certitude te komen. Deze certitude 

is namelijk duurzamer dan het niet-bereflecteerde geloof, het zogenaamde simple as-

sent.
115

 De religie, het geleefde geloof, vindt steun en rust in de theologie en wordt 

bereflecteerd geloof.
116

 Ook voorkomt theologie ongeloof omdat het een verkeerd 

gebruik van de rede door anderen verhindert.
117

 Theologie is daarmee onmisbaar 

voor het geloof. Reflectie heeft echter de neiging de vurigheid van het geloof te ver-

zwakken. Het is immers nadruk op de waarheid en die kan ten koste gaan van de be-

trokkenheid op de werkelijkheid van het geloofsobject.
118

 Newman kan van daaruit 

zeer kritisch zijn over theologie.
119

 Voor Newman ligt de betekenis van de theologie 

meer in het afweren van dwalingen dan in het toevoegen van waarheid.
120

 

 

Als rector van de nieuwe, rooms-katholieke universiteit van Dublin stelt Newman in 

een van zijn redevoeringen dat deductie de wetenschappelijke methode voor theolo-

gie is.
121

 Deductie, “(…) being thus the exercise of the intellect upon the credenda of 

revelation”.
122

 De theologie onderzoekt en catalogiseert de leerstellingen die in het 

depositum van de de openbaring liggen om ze tot eenheid te brengen. Deze de-

ducties zijn waar, mits op de juiste wijze gededuceerd. Zij zijn daarmee onderdeel 

van de credenda, terwijl zij in een andere zin toevoegingen zijn. In ieder geval heb-

ben ze altijd het nadeel dat het abstracte, notionele stellingen zijn.  

 

Deze keuze voor de deductie is opvallend omdat Newman in zijn eigen theologische 

arbeid niet uitsluitend deductief te werk gaat. Waarschijnlijk ontkent Newman om 

die reden dat hij theoloog is en noemt hij zijn Essay on Development geen theolo-

gisch werk.
123

 In de (onpersoonlijke) deductieve theologie zal Newman zich niet 

hebben thuisgevoeld. Een leven lang voert hij een ‘personal conquest of truth’. 

 
112 Idea, 65; ‘The Tamworth Reading Room’ (1841), D.A., 280: “I call doctrine: ‘Christian Knowledge’”. 

Idea, 348: “Theology be the philosophy of the supernatural world”. 
113 Newman aan William Froude (29 april 1879), L.D. xxix, 118: “What then you say of mechanical 
science, I say emphatically of theology, viz that it ‘makes progress by being always alive to its own fun-

damental uncertainties’”. 
114 G.A., 42; G.A., 69; G.A., 82.  
115 G.A., 144. 
116 G.A., 83. 
117 G.A., 89 en 99. 
118 G.A., 142. Newman schrijft zelfs aan W.G. Ward (8 nov 1860), L.D. xix, 417: “(…) that the more a 

man is educated, whether in theology or secular science, the holier he needs to be, if he would be saved”. 
119 G.A., 89. 
120 G.A., 99. 
121 Idea, 190: “(…) deduction only is the instrument of Theology”. 
122 G.A., 98-9. 
123 Newman aan Charles Russell (20 februari 1848), L.D. xii, 170-1; Newman aan Richard Stanton (15 

augustus 1855), L.D. xvi, 526; Newman aan E.B. Pusey (14 november 1867), L.D. xxiii, 369; Newman 

aan miss M.R. Giberne (10 februari 1869), L.D. xxiv, 212-3; Newman aan Richard Holt Hutton (27 febru-
ari 1869), L.D. xxiv, 226; Newman aan E.B. Pusey (4 november 1869), L.D. xxiv, 363; Newman aan Ri-

chard Holt Hutton (16 februari 1870), L.D. xxv, 32; Newman aan Sir John Simeon (24 maart 1870), L.D. 

xxv, 66; Newman aan Reginal Buckler (15 april 1870), L.D. xxv, 100. 
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Newman heeft een diep begrip van alle beperking in het spreken over God en van de 

beperkte betekenis van woorden. Vanuit zijn hang naar het werkelijke, naar wat real 

is, heeft Newman een voorkeur voor inductieve, cumulatieve methode van argumen-

teren. Hij is argwanend tegenover een wetenschap die, geperfectioneerd, “(…) cau-

ses theologians to be somewhat wanting in tenderness to concrete humanity”.
124

 Het 

lijkt er dus op dat Newman in zijn jaren als rector en daarna op twee gedachten 

hinkt. Enerzijds wil hij de officiële lijn van de Kerk bijvallen dat theologie deductief 

is. Anderzijds bedrijft hij zelf theologie op een meer historische manier waarin ook 

inductie een rol speelt. In de Grammar benadrukt Newman dat we via een process 

van experience, apprehension en illative sense tot ware kennis komen. Kennis be-

gint met ervaring. “It is in the experience of daily life that the power of religion is 

learnt”.
125

 

 

Newman is daarmee een verkenner geweest van een nieuw soort theologie. De na-

tuurwetenschappen en de theologie hebben ten onrechte nogal eens de neiging gehad 

de eigen methode aan elkaar op te leggen.
126

 De wetenschappen moeten elk een me-

thode hebben die past bij het te onderzoeken object, aldus Newman.
127

 De natuur ligt 

gereed om door ons aangeraakt te worden, tastbaar, en de wetenschappen hierop ge-

baseerd zijn even echt als ons eigen bestaan. De fenomenen die de basis van moraal 

en religie vormen zijn veel minder krachtig en vast. Zij zijn als de spiegeling in een 

meer: de geringste rimpeling doet het beeld verdwijnen.
128

 In de Grammar verant-

woordt hij eigenlijk de methode die hij in de Essay on Development gebruikt. De 

theologische methode moet oog hebben voor het contextuele en subjectieve; het 

moet leiden tot een theologie die aansluit bij de dagelijkse ervaring. Daarom bena-

drukt Newman dat voor de geesteswetenschappen (mental or moral science) geldt: 

“(…) egotism is true modesty”.
129

 Een theologie die de vragen van goed en kwaad 

rationeel benadert (met impartiality) doet dat heel anders dan vanuit religieuze ima-

gination, dat wil zeggen met een door de Kerk gevormd hart.   
 

It is otherwise with the theology of a religious imagination. (…) It interprets what 

it sees around it by this previous inward teaching, as the true key of that maze of 

vast complicated disorder; and thus it gains a more and more consistent and lumi-

nous vision of God from the most unpromising materials. Thus conscience is a 

connecting principle between the creature and his Creator; and the firmest hold of 

theological truths is gained by habits of personal religion.130  

 
124 Insp., 144; cf. V.M. i, xlviii. 
125 Newman aan William Froude (29 april 1879), L.D. xxix, 116. 
126 Idea, 355: “(…) the elementary methods of reasoning and inquiring used in Theology and Physics are 

contrary the one to the other; each of them has a method of its own; and in this, I think, has lain the point 
of controversy between the two schools, viz., that neither of them has been quite content to remain on its 

own homestead, but that, whereas each has its own method, which is the best for its own science, each has 

considered it the best for all purposes whatever, and has at different times thought to impose it upon the 
other science”. Idea, 361: “What can be more sacred than Theology? What can be more noble than the 

Baconian method? But the two do not correspond; they are mismatched”. 
127 G.A., 231 en 227; Idea, 371; G.A., 266-7.  
128 Idea, 412-3. 
129 G.A., 248. 
130 G.A., 80-1. 
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Het is volgens Newman belangrijk dat de theologie een plaats krijgt tussen de ande-

re wetenschappen. De werkelijkheid is immers één samenhangend systeem en is er 

ook maar één waarheid.
131

 Om tot een zo juist mogelijk beeld van de waarheid te ko-

men zijn alle wetenschappen van belang, ook theologie.
132

 Dan komt er samenhang 

in de kennis.
133

 Als onder liberale invloed de theologie wordt buitengesloten, gaat de 

idee van eenheid verloren.
134

 De andere wetenschappen worden daarmee niet untrue, 

maar de kennis die zij opleveren wordt unreal.
135

 Theologie weglaten uit de kring 

der wetenschappen is zoiets als het weglaten van het voorjaar uit de kring van de 

seizoenen. Theologie heeft een eigen inbreng in het geheel van de wetenschappen. 

Eenmaal toegevoegd, zal zij het vooruitgangsgeloof temperen.
136

  

 

En omgekeerd: juist omdat de theologie is verwaarloosd, heeft in de economische 

wetenschappen de overtuiging post kunnen vatten dat groeiende welvaart tot morele 

verbetering zal leiden. Zulke dingen gebeuren als een wetenschap wordt verwaar-

loosd: dan gaan andere de opengevallen plaats innemen om hun boekje te buiten te 

gaan.
137

 Om dit te voorkomen, is van de kant van de theologie een grote openheid 

naar de andere wetenschappen noodzakelijk.
138

 Ook als de resultaten van andere we-

tenschappen de theologen verbijsteren, moeten ze het geloof in de soevereiniteit van 

de waarheid niet verliezen. “Error may flourish for a time, but Truth will prevail in 

the end. The only effect of error ultimately is to promote Truth”.
139

 Dat theologie 

steeds meer een plaats wordt ontzegd, heeft er niets mee te maken dat geloof en rede 

tegengesteld zouden zijn, aldus Newman. Het eigenlijke probleem ligt in het luiste-

ren naar het geweten. Als wetenschappers dat doen, zullen ze ontvankelijk worden 

voor wat vanuit de theologie wordt gezegd. “(…) it is not reason that is against us, 

but imagination”.
140

 

 

In zijn argumentatie waarom Rome de (ware) Kerk is, past Newman zijn kennisleer 

toe: een vorm van redeneren die hij karakteriseert als moral proof. Daaronder ver-

staat hij dat het niet gaat om bewijzen die uit het hoofd geleerd kunnen worden, 

 
131 Idea, 123, 183; Newman aan W.S. Lilly (13 december 1882), L.D. xxx, 162: “(…) it is of the first im-
portance of course to show that there is no contradiction between scientific and religious truth”. Idea, 

419; Idea, 192: “The assemblage of Sciences, which together make up Universal Knowledge, is not an 

accidental or a varying heap of acquisitions, but a system, and may be said to be in equilibrio, as long as 
all its portions are secured to it”. Newman is hierin beinvloed door Butler. 
132 Idea, 57, 73. 
133 ‘The Tamworth Reading Room’ (1841), D.A., 275: “(…) then classical poetry becomes the type of 
Gospel truth, and physical science a comment on Genesis or Job, and Aristotle changes into Butler”. 
134 Idea, 423: “(…) they have lost the idea of unity”. 
135 Idea, 62. Theologie onttrekken aan het universitaire spectrum is “(…) to impair the completeness and 
to invalidate the trustworthiness of all that is actually taught in them”. Idea, 71. 
136 Idea, 73: “(…) in the province of physiology and moral philosophy, our race’s progress and perfectibi-

lity is a dream, because Revelation contradicts it”. 
137 Idea, 87-8. 
138 Idea, 368: “(…) I for my part wish to stand on good terms with all kinds of knowledge, and have no 

intention of quarrelling with any, and would open my heart, if not my intellect (for that is beyond me), to 
the whole circle of truth”. 
139 Idea, 385. 
140 Newman aan W.S. Lilly (7 december 1882), L.D. xxx, 159. 
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maar bewijzen waar men ingroeit.
141

 De belangrijkste bewijsmethode in levensechte 

zaken is volgens hem niet de lineaire, deductieve argumentatie. In concrete, levens-

echte zaken komen we tot zekerheid door redeneren op grond van een complexe, 

persoonlijk verworven waardering van de concrete feiten van de geschiedenis.  

 

Quintessens  Volgens Newman is ons denken een zeer persoonlijke zaak en zo is 

ook onze betrekking met God niet zakelijk, maar persoonlijk. Zijn wapenspreuk als 

kardinaal, Cor ad cor loquitur, spreekt in dit opzicht boekdelen. De wending naar 

het subject geeft het persoonlijk geloof ruimte. In zijn theologisch ontwerp gaat 

Newman mee met de culturele wending naar het subject. Geloof krijgt bij Newman 

een zeer persoonlijk karakter. Newman begint dus niet bij de Kerk, zelfs niet bij het 

Woord. Hij laat ieder vertrekken vanuit zichzelf. Hij begint bij de enkele persoon en 

bouwt zijn theologie van daaruit op. Zo weet hij geloven als een volstrekt persoon-

lijke zaak, een direct voor God staan, te bewaren. Het bedreigende voor de Gods-

kennis dat in deze wending ligt, namelijk dat we met onze godsdienst vervallen in 

self-contemplation, wil Newman verijdelen door niet te vertrekken vanuit de rede of 

het gevoel maar vanuit het geweten. Want in het geweten spreekt God. Godskennis 

begint dus niet met onze instrumenten (rede en gevoel) waarmee we, al dan niet me-

thodisch, kennis vergaren vanuit onszelf. Godskennis begint met luisteren naar de 

stem van een Ander (God) die in ons spreekt. De mens die luistert naar zijn geweten, 

zal buiten zichzelf gedreven worden op zoek naar God. Hij zoekt God als werkelijk-

heid buiten zichzelf. Op dit punt komt bij Newman de kerk in beeld, want als zo’n 

zoekend mensenkind de (voortgezette) incarnatie (de Kerk) ontmoet, wordt hij uit 

zijn eigen gedachtenwereld bevrijd naar de werkelijkheid van Christus. 

 

5.3  Leiding aan persoonlijk geloof – Newman over de Kerk 

 

Welke rol heeft de Kerk in deze persoonlijke zekerheid? Volgens Newman legt de 

Kerk de mensen het geloof niet op, maar brengt het geloof, als bovennatuurlijke ga-

ve, hen ertoe de Kerk te aanvaarden.
142

 Met andere woorden: wie tot geloof in Chris-

tus komt, zal gezag zoeken. Aan de hand van Newmans kennisleer kunnen we die 

uitspraak duiden. We hebben in de vorige paragraaf gezien dat volgens Newman de 

mens die naar zijn geweten luistert op de uitkijk gaat staan naar een openbaring. Hij 

zal de Kerk als gezag aanvaarden teneinde te weten wie God is. In zijn worsteling 

om de wending naar het subject een plaats te geven binnen het christelijk geloof 

komt Newman uiteindelijk in 1845 tot de vraag om opgenomen te worden in de 

rooms-katholieke kerk.  

 

In deze paragraaf zullen we eerst de bestaansredenen van de Kerk bezien (5.3.1); 

vervolgens dat de Kerk zichtbaar is en sacramenteel (5.3.2); dat de Kerk een leer 

 
141 Newman aan J. Spencer Northcote (8 februari 1846), L.D. xi, 110. 
142 ‘Faith the Basis of the Christian Empire’ (27 april 1851), S.N., 77: “It is not the Church enforces on 

them faith, but faith obliges them to take the Church”. Newman aan William Dunn Gainsford (27 augus-
tus 1870), L.D. xxv, 197: “I know the evidences in history of the divinity of Christianity and the Church, 

are not overpowering – yet I consider them (of course) to be sufficient when men are anxious to acquit 

themselves well to their Maker and Judge”. 
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heeft en dat die leer zich ontwikkelt in de tijd (5.3.3); dat het gezag in de Kerk ligt 

bij het ambt en dat leken toch een belangrijke plaats hebben (5.3.4). We sluiten deze 

paragraaf af met Newmans gebalanceerde visie op het prangende punt van het leer-

gezag (5.3.5). 

 

5.3.1  Bestaansredenen van de Kerk 

 

Newman draagt twee bestaansredenen voor de kerk aan. De eerste reden is dat de 

Kerk het persoonlijk geloof steunt en beschermt. Christenen vallen in geestelijk op-

zicht onder een gezag dat in een andere Wereld zetelt. Daarom hebben ze hier op 

aarde een gezag nodig als steun voor het geloof. De Kerk is dat gezag en bewaart de 

belangrijke waarheden: dat er een God is, dat er een toekomstig oordeel is, dat er een 

claim op ons ligt vanuit een morele wet, dat zonde werkelijkheid is, dat we mogen 

hopen op bovennatuurlijke bijstand.
143

 Zo dient de Kerk door goddelijke genade de 

belangen van het menselijk geslacht.
144

  

 

De tweede bestaansreden van de Kerk is dat zij de gelovigen één maakt in waarheid. 

Het zeer persoonlijke karakter van onze kennis en zekerheid kan leiden tot aanzien-

lijke verschillen in opvatting van wat waarheid is. Er zijn aspecten aan de waarheid 

die self-revealing zijn, aspecten die onmiddellijk overtuigen en onze instemming op-

roepen.
145

 Maar de benodigde overtuigingskracht verschilt per mens en in een open-

baring is het ene dogma nu eenmaal moeilijker te aanvaarden dan het andere. Om 

die reden kan persoonlijke, innerlijke aanvaarding niet de voorwaarde zijn voor de 

waarheid van een dogma. Gezag is nodig om de volle waarheid aan te nemen en de 

eenheid te bewaren.
146

 De Kerk is in de wereld om het geloof dat aan haar is toever-

trouwd te bewaren; zij is the oracle of God.
147

 Zij bewaart in haar onderwijs, imply-

ciet en expliciet, het hele woord van God.
148

 Door de Kerk als zodanig te geloven, 

vullen we de tekorten in ons persoonlijk geloof aan.
149

 Zo heeft, volgens Newman, 

de Kerk dus toch gezag over het persoonlijk geloof. Tegenover apostolisch gezag 

moet private judgment wijken.
150

  

 

Door de Kerk kunnen wij geloven in zaken die we niet begrijpen. Het kind dat zijn 

moeder gelooft als zij zegt dat een citaat van Shakespeare waar en mooi is, is voor 

Newman het beeld van de gelovige en de Kerk. Geloven binnen de Kerk is impliciet 

geloven. Het is instemmen met waarheden die (nog) niet worden begrepen en die sa-

menhangen met dat deel van het geloof dat al met real assent wordt omarmd. 

 
143 Idea, 414. 
144 Idea, 415: “(…) always alive, always on the alert, when any enemy whatever attacks them”. 
145 Richard Holt Hutton aan Newman (15 juni 1864), L.D. xxi, 120. 
146 Newman aan Richard Holt Hutton (18 juni 1864), L.D. xxi, 121; G.A., 242, 227 en 100-1; Newman 

aan William Dunn Gainsford (27 augustus 1870), L.D. xxv, 197: “(...) who is to teach us this dogma but 
the Church?”. 
147 ‘Faith and Private Judgment’ (1849), Mix., 210; ‘Faith and Doubt’ (1849), Mix., 215; cf. G.A., 102: 

oracle of truth. 
148 Newman aan E.B. Pusey (23 maart 1867), L.D. xxiii, 105. 
149 G.A., 102. 
150 ‘Faith and Private Judgment’ (1849), Mix., 197. 
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5.3.2  De Kerk is zichtbaar en sacramenteel  

 

De Kerk is voor Newman een voortzetting en uitbreiding van de incarnatie.
151

 De 

Kerk is the New Incarnation.
152

 De Kerk wordt Christus’ lichaam genoemd; wat zijn 

vleselijke lichaam toen was, is zijn Kerk nu. Dat betekent dat de Kerk zichtbaar is en 

sacramenteel. Het is het zichtbare middel waarmee God zijn genade, waarheid en 

kracht in de wereld doet komen. 

 

Zichtbare Kerk 

Newman erkent dat de almachtige God het zo had kunnen organiseren dat het chris-

telijk geloof enkel als literatuur was blijven bestaan waaruit ieder had kunnen halen 

wat hem aanstond. Dan was het geloof een zaak van opinie geweest, een verborgen 

overtuiging. Maar God heeft het anders gedaan, Hij heeft de Kerk als een samenle-

ving opgezet, “(...) a social or even a political principle”.
153

 Wie spreekt over de 

Kerk moet dus spreken van een zichtbare Kerk. Want, ten eerste, zo wordt er in het 

Nieuwe Testament over gesproken. De twee keer dat Christus het woord Kerk ge-

bruikt, aldus Newman, doet Hij dat om de zichtbare Kerk aan te duiden.
154

 In het he-

le Nieuwe Testament wordt het woord ‘Kerk’, op enkele uitzonderingen na, altijd 

gebruikt om de zichtbare Kerk aan te duiden.
155

 Zo spreekt Christus van het Konink-

rijk als van een stad op een berg, opdat “(...) it might be a visible power to witness 

His name, to preach His doctrine, and to protest against sin”.
156

 Paulus zegt expli-

ciet: het is één lichaam en één Geest, één Heer en één doop.
157

 De belofte uit Amos 

9 over het weer opbouwen van de vervallen hut van David, wordt door Jacobus in 

Handelingen 15: 16 niet verlegd naar een verre toekomst maar verbonden met de om 

zich heen grijpende bekering van de heidenen.
158

 Feitelijk is er sinds Christus altijd 

een zichtbare Kerk geweest. Deze is de vervulling van oudtestamentische profetieën 

die spreken van een komend koninkrijk, een politiek lichaam, een ritueel, een wet.
159

 

 

Ten tweede duidt de praktijk van de christenen in het Nieuwe Testament op de ge-

dachte van een duurzaam, zichtbaar lichaam. De Kerk in het Nieuwe Testament 

kent, volgens Newman, het regeerambt, weet van orde, regels en tucht en van kerke-

lijke gehoorzaamheid, heeft ordinering. De Kerk in het Nieuwe Testament weet van 

 
151 Dev., 325: de leer van de incarnatie is “(…) the announcement of a divine gift conveyed in a material 
and visible medium [die aarde en hemel verenigt, e.b.] (…) [and] establishes in the very idea of Christia-

nity the sacramental principle as its characteristic”. C.S. Dessain, Newman’s Spiritual Themes, 99-121; 

Edward Jeremy Miller, John Henry Newman on the Church, 130-41. 
152 ‘Consacration of St Mary’s and St Nicholas’s Church, Littlemore’ (22 september 1836), A.S. iv, 231. 
153 ‘Tract 11 – The Visible Church i’ (11 november 1833), Tra., 46. Met political bedoelt Newman dat er 

ook gezag en bestuur aan te pas komt. 
154 In het ene geval (Mat.18: 17) gaat het over macht die Hij aan de Kerk toekent. Maar macht, aldus 

Newman, kan toch alleen aan een zichtbare Kerk worden gegeven? En de andere keer is de toezegging 

van de Heiland dat deze Kerk zal bestaan tot aan de Jongste Dag (Matt.16: 18). 
155 Newman verwijst onder andere naar Hebr.13: 17, Mat.24: 45-51 en Luc.12: 42-6. Die uitzonderingen 

zijn volgens hem: Ef.1: 22, 3: 10/21, 5: 23-32, Kol.1: 18 en 24, Hebr.12: 23. ‘Tract 11’, Tra., 44-5. 
156 ‘Separating Oneself from the World’ (14 april 1833), A.S. iii, 226. 
157 Respectievelijk: I Kor.12 en Ef.4: 4-12, Ef.4: 5/6.  
158 Hand.15: 16. ‘The Christian Church a Continuation of the Jewish’ (13 november 1842), S.D., 183-4. 
159 ‘The Christian Church a Continuation of the Jewish’ (13 november 1842), S.D., 184 en 182. 
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eenheid.
160

 Kortom, we lezen in het Nieuwe Testament van apostelen die zich in-

spannen voor een goede ordening van de Kerk. Dan is wel duidelijk dat deze zicht-

bare kerkelijke ordening bedoeld is te blijven. Waarom anders zoveel moeite gedaan 

die tot stand te brengen? Ook in latere eeuwen zal het immers nodig zijn om tot be-

kering te brengen, te instrueren, te waarschuwen, de zuivere leer te bewaren en din-

gen met orde te laten verlopen.
161

  

 

Ten derde ligt in de continuïteit van Oude en Nieuwe Testament een aanwijzing 

voor de bedoelde zichtbaarheid van de Kerk. Volgens Newman is het Nieuwe Testa-

ment een continuation en development van de wet van Mozes die immers eeuwig 

gehouden moest worden.
162

 Omdat het Evangelie de ontwikkeling van de Wet is, en 

de Wet van Mozes een zichtbare kerk voorschreef, is de Kerk van de nieuwe bede-

ling een zichtbare Kerk.
163

 Het grote verschil tussen de Kerk van het oude en die van 

het nieuwe verbond is niet de afschaffing van de uiterlijke organisatie en riten maar 

doorademing met de Geest. De incarnatie laat dit ook zien. Deze continuïteit van 

Oude en Nieuwe Testament sluit overigens grote veranderingen niet uit. Al binnen 

het Oude Testament zijn die er geweest: veranderingen in de omstandigheden van 

het volk, in de regeringsvorm en in het heiligdom. Het christendom is zo een nieu-

we, ingrijpende verandering in een lange reeks veranderingen van Gods volk. Chris-

ten-zijn is toetreden tot deze zichtbare, historische Kerk. Het christendom is immers 

geen zaak van mening of opinie. Het christendom is “(…) an external fact, entering 

into, carried out in, indivisible from, the history of the world”. Dit christendom “(…) 

has a bodily occupation of the world; it is one continuous fact or thing, the same 

from first to last, distinct from everything else: to be a Christian is to partake of, to 

submit to, this thing”.
164

 

 

Door haar zichtbaarheid kan de Kerk de gelovigen steunen.
165

 Wij mensen zijn ge-

neigd ons te laten fascineren door de wereld en haar samenleving, haar politiek, haar 

zakenwereld. Dit zou ons van God af kunnen trekken of in ieder geval gemakzuch-

tig over zijn geboden laten denken.
166

 De Kerk “(…) with all its accompaniments, its 

ministers and its ordinances, its privileges and punishments, its festivals and its mor-

 
160 Respectievelijk: Mat.28: 19, Joh.20: 22-3, Gal.2: 9, Hand.15: 2/4/6/25, 16: 4, 18: 22, Hand.6: 6 en ook 
I Tim.4: 14, Tit.1: 5, Hand.13: 3, I Thes.5: 12-3, I Tim.5: 17, I Kor.5: 4-7, I Kor.11: 2, I Kor.16: 1/2, 

Gal.5: 12; Rom.16: 17, I Kor.1: 10, 2 Thes.3: 6. 
161 ‘On the One Catholic and Apostolic Church’ (19 november 1826), A.S. iv, 50. 
162 ‘The Christian Church a Continuation of the Jewish’, 183, 197. ‘The Principle of Continuity between 

the Jewish and Christian Churches’ (20 november 1842), S.D., 216: “The Gospel is but a development of 

the Law”. ‘Wilfulness of Saul’ (2 december 1832), U.S., 123.  
163 ‘The Christian Church an Imperial power’ (27 november 1842), S.D., 220. 
164 Diff. i, 368. 
165 “In order then to supply this need of our minds, to satisfy the imagination, and so to help our faith, for 
this among other reasons Christ set up a visible Society, His Church”. ‘Tract 20 – The Visible Church, 

letter iii’ (24 december 1833), Tra., 70. 
166 ‘Tract 20’, 68-9. 
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tifications (…)” is er om ons tegen die verbeelding te wapenen.
167

 De zichtbare Kerk 

versterkt zo het inwendige getuigenis van de Geest.
168

  

 

Ook versterkt de zichtbare Kerk het getuigenis naar de wereld; deze moet wel toege-

ven dat geweten, geloof, vreze des Heren feiten zijn. Zichtbaarheid heeft daarbij ook 

eschatologische strekking. De Kerk onderscheidt zich duidelijk van de wereld en 

beeldt daarmee het komende oordeel uit, “(…) the ultimate separation of good and 

bad” en belooft ons het eeuwige leven.
169

 Juist de zichtbare, katholieke Kerk dient 

dus Gods doel: de evangelisatie van de heidenen en de heiliging van de christenen. 

Bij zichtbaarheid hoort principieel eenheid van de Kerk. Dat is al op te maken uit de 

doop. Het is altijd de bestaande Kerk die een mens doopt. Iedere doper is zelf ook 

eens in een gemeente gedoopt.
170

 Verscheuring van de Kerk doet afbreuk aan Gods 

plan een zichtbare getuige in de wereld te hebben.
171

 Gehoorzaamheid aan kerkelijk 

gezag is de weg tot eenheid.
172

  

 

De taak van deze zichtbare Kerk is, meer nog dan haar pastorale zorg, de verkondi-

ging van haar leer.
173

 Met haar prediking en onderwijs, door aansporing en belijde-

nis, “(…) by judgment and sentence, by denunciation and anathema” strijdt de Kerk 

om deze wereld tot Christus’ rijk te maken.
174

 Deze zichtbare Kerk is geslaagd in 

iets dat de andere koninkrijken niet hebben gekund: het opbouwen van een wereld-

rijk. In dat ‘imperiale rijk’ laat Hij zijn macht op aarde zien maar in tegenstelling tot 

de rijken van deze wereld ligt het leven van de Kerk niet in “(…) inflicting evil, but 

in receiving it; not in doing, but in suffering”.
175

  

 

Dat de Kerk zichtbaar is, wil overigens niet zeggen dat ze onmiddellijk wordt her-

kend als zijnde van God. Zoals de lichamelijke aanwezigheid van Christus destijds 

 
167 ‘Acceptance of the Creed Necessary for Salvation’ (28 oktober 1838), A.S., iv, 284; ‘The Visible Tem-

ple’ (22 september 1840), P.S. vi, 289. Met haar schoonheid en heiligheid, haar mildheid, haar kalme vre-

de en wijsheid is ze er om ons op te wekken tot liefde voor Christus. Newman aan John Thomas Walford 
s.j. (19 mei 1870), L.D. xxv, 130. 
168 ‘Tract 20’, 69. 
169 ‘Tract 20’, 70. 
170 ‘The Unity of the Church’ (november 1829), P.S. vii, 236. 
171 ‘The Influence of Natural and Revealed Religion Respectively’ (13 april 1830), U.S., 34. Relativering 

van het zondekarakter van schisma is een van de redenen waarom Newman in 1830 bedankt voor zijn lid-
maatschap van de Bible Society. Newman aan Simeon Lloyd Pope (15 augustus 1830), L.D. ii, 264-5. 

Laatstgenoemde instelling bevordert het liberalisme omdat het het gezag van de Kerk relativeert. ‘The 

Usurpations of Reason’ (11 december 1831), U.S., 60; ‘Tract 11 – The Visible Church i’ (11 november 
1833), Tra., 43-4. 
172 ‘Profession without Ostentation’ (6 november 1831), P.S. i, 153-4: “Gods bids us unite together in one, 

and to shelter our personal profession under the authority of the general body”.  
173 Diff., ii, 197. 
174 ‘Sanctity the Token of the Christian Empire’ (4 december 1842), S.D., 238; ‘The Christian Church an 

Imperial Power’ (27 november 1842), S.D., 218. Zo heeft Jakob het over Hem op zijn sterfbed voorzegd 
(Gen.49: 10) en zo heeft Daniël visionair gesproken van het grote beeld en de steen die losraakte (Dan.2). 

De Kerk is Christus op het witte paard, uitrijdend om te overwinnen (Opb.6: 2). 
175 ‘Sanctity the Token of the Christian Empire’ (4 december 1842), S.D., 243. 
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twijfel toeliet of het wel Gods aanwezigheid was, zo ook met de Kerk.
176

 Nog ster-

ker dan toen zal het lichaam vragen op kunnen roepen. Want Christus’ vleselijke li-

chaam was zondeloos, de Kerk daarentegen is onzuiver in al haar leden.
177

 Om het 

lichaam van Christus te herkennen, is een geestelijk hart nodig. Een hart dat eenzelf-

de oriëntatie heeft als de Kerk, namelijk op heiligheid.
178

 Verder is de Kerk volgens 

Newman niet allereerst een uiterlijke verschijning. De Kerk is als vrijwel onzicht-

baar verschijnsel begonnen; in bovenzaaltjes en zonder uiterlijk vertoon. Het Ko-

ninkrijk bestaat immers uit levens waarin Christus woont – mensen die zich voorbe-

reiden op het eeuwige leven. Maar dit in oorsprong vrijwel onzichtbare Koninkrijk 

heeft zich, geheel volgens de profetieën die er over uitgeroepen zijn, ontwikkeld tot 

een zichtbaar wereldrijk. En het roept mensen op met ziel en lichaam mee te doen in 

het uiterlijke offer aan God.
179

 De uiterlijke gestalte van de Kerk moeten we dus niet 

bijgelovig gebruiken, maar ook niet arrogant verwaarlozen.
180

  

 

Ondanks deze hoge opvatting van de Kerk kan Newman haar soms sterk relativeren. 

Zo acht hij het zeker mogelijk dat mensen buiten deze ene echte Kerk om gered 

worden.
181

 Als het priesterschap van de Kerk zou ontbreken, zou het geweten de 

priesterlijke bemiddeling met God tot stand brengen.
182

 En hoe groot Newman ook 

het het gezag van de Kerk wil laten zijn, hem is opgevallen dat in de rooms-katholie-

ke kerk er niets tussen God en de ziel mag komen.  
 

Only this I know full well now, and did not know then, that the Catholic Church 

allows no image of any sort, material or immaterial, no dogmatic symbol, no rite, 

no sacrament, no Saint, not even the Blessed Virgin herself, to come between the 

soul and its Creator. It is face to face, ‘solus cum solo’, in all matters between man 

and his God. He alone creates; He alone has redeemed; before His awful eyes we 

go in death; in the vision of Him is our eternal beautitude.183 

  

Ook in zijn discussie met Pusey over de eer die wij aan Maria verschuldigd zijn, be-

nadrukt Newman dat de gelovige rechtstreeks voor God staat. De heilige moeder 

blijft buiten de mens. God-zelf komt als enige in ons.
184

 

 

 
176 ‘Christ Hidden from the World’ (25 december 1837), P.S. iv, 249: “His presence now as little witness-

es of itself, or is impressive to the many, as His bodily presence formerly”.  
177 Newman noemt de Kerk een “(…) mixed and heterogeneous body”; de Kerk is een “(…) corrupt body 
as it was then as now”. ‘Personal Influence, the Means of Propagating the Truth’ (22 januari 1832), U.S., 

63-4. Zelfs inzake de door hem zo vereerde vroege Kerk schrijft Newman over het ook toen aanwezige 

bederf “(…) which disfigured it from the first”. Idem, 66. 
178 “The holier a man is, the less he is understood by men of the world”. ‘Christ Hidden from the World’, 

244. 
179 ‘The Visible Temple’ (22 september 1840), P.S. vi, 287: “(…) joint worship, forms of prayer, ceremo-
nies of devotion, the course of services, orders of ministers, holy vestments, solemn Music, (…)”. 
180 ‘The Visible Temple’, 290. 
181 Diff. ii, 335. 
182 Diff. ii, 248-9. 
183 Apo., 177.  
184 Diff. ii, 84.  
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De zichtbare Kerk is niet een macht die gericht is op beïnvloeding van de wereld of 

op vorming van de natie, de Kerk is gericht op de mens die de natie bevolkt.
185

 Het 

gaat in de Kerk om het persoonlijk geloof en de groei daarin. In die weg volbrengt 

de Kerk haar opgave deze wereld tot Zijn Koninkrijk te maken.
186

 En zo bedient de 

zichtbare Kerk de sacramenten die nodig zijn om de mensen klaar te maken voor de 

onzichtbare Kerk, het eeuwige leven. Een ander kerkmodel dan het katholieke is er 

volgens Newman niet. Wie er toch een maakt, maakt een eigen ontwerp, zonder de 

bijbehorende luister. Newman moet daarbij denken aan de demon in de bezetene die 

vroeg “Jesus I know, and Paul I know (…) but who are ye?”.
187

  

 

Met haar sacramenten realiseert deze katholieke Kerk de toekomende wereld temid-

den van ons gevallen geslacht.
188

 Dit brengt ons bij het volgende aspect van New-

mans ecclesiologie, het sacramentele karakter.  

 

Sacramentele Kerk   

Newman verstaat de Kerk vanuit de incarnatie (zie boven). Dat wil zeggen dat in een 

gestalte van deze wereld de hemel aanwezig is op aarde.
189

 De Kerk is dat deel van 

onze wereld waardoor Gods geheime kracht en genade werken.
190

 Niet als belofte 

maar als werkelijkheid.
191

 De Kerk is het objectieve instrument waarmee God ge-

nade uitdeelt door zijn priesters en zijn sacramenten.
192

 De Doop is wedergeboorte. 

Daar komt de verhoogde, onzichtbare Heiland ons persoonlijk leven binnen.
193

 Deze 

inwoning maakt ons rechtvaardig voor God.
194

 Rechtvaardiging is voor Newman 

daarmee tweeledig. Het is èn rechtvaardig verklaren op grond van de inwoning èn 

rechtvaardig maken door de uitwerking van die inwoning – de christen gaat heiliger 

leven. Geloof gaat samen met liefde.
195

 In de eucharistie is Christus werkelijk aan-

 
185 De Kerk is er omwille van de uitverkorenen. Dat wil niet zeggen dat de Kerk niet veel meer doet. Maar 

dat ene is haar eigenlijke taak. De Kerk neemt, achter de wereld, de duivel in het vizier en strijdt op een 
veld waar de wereld blind voor is: het hart van de mens. Het werkelijke oorlogsveld is “(…) the heart of 

the individual, and its true foe is Satan”. Diff. i, 236. 
186 ‘The Visible Temple’ (22 september 1840), P.S. vi, 284. 
187 ‘The Christian Church an Imperial Power’ (27 november 1842), S.D., 227. 
188 ‘Tract 20 – The Visible Church, letter iii’ (24 december 1833), Tra., 70. 
189 ‘The Church a Home for the Lonely’ (22 oktober 1837), P.S. iv, 193. Newman verwijst naar Ef.2: 6; 
‘On the Kingdom of Heaven or the Church as Mysterious – for Whitsunday’ (7 juni 1835), A.S. iv, 105. 
190 ‘The Communion of Saints’ (14 mei 1837), P.S. iv, 178. 
191 ‘The State of Grace’ (6 november 1836), P.S. iv, 145: Christenen “(…) have not merely the promise of 
grace; they have its [van de Kerk, e.b.] presence”. 
192 ‘On the Kingdom of Heaven or the Church as Mysterious’, 106. 
193 Jfc., 212; Die inwoning van Christus door de Geest is zeer reëel. “The Holy Ghost’s coming is so real-
ly His coming, that we might as well say that He was not here in the days of His flesh, when He was visi-

bly in this world, as deny that He is here now, when He is here by His Divine Spirit.This indeed is a mys-

tery, how God the Son and God the Holy Ghost, two Persons, can be one, how He can be in the Spirit and 
the Spirit in Him; but so it is”. ‘Christ Hidden from the World’ (25 december 1837), P.S. iv, 248-9.  
194 Jfc., 144: “This is to be justified, to receive the Divine Presence within us, and be made a Temple of 

the Holy Ghost”. Want “(…) in proportion as God sees His Son in them [de christenen, e.b.], He is well-
pleased with them”. Jfc., 107. 
195 Jfc., 29; Hierdoor gaat een christen voorbede doen voor zijn naaste, de Schrift geestelijk lezen en in het 

wereldgebeuren de geestelijke strijd doorgronden. ‘Intercession’ (22 februari 1835), P.S. iii, 362-3. 
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wezig in de volheid van zijn sterven en zijn opstaan.
196

 Christus is in de gelovige 

aanwezig en maakt diens leven aan het Zijne gelijk. De sacramanten bemiddelen ge-

nade.
197

 In de rituele handelingen van de priesters is Hij aanwezig; zij zijn stewards 

of His mysteries.
198

 De priesters nemen, hoe onwaardig ook, Zijn plaats in totdat Hij 

komt. Het is hun toegestaan het centrum te zijn waar omheen de Kerk groeit en be-

staat.
199

  

 

5.3.3  Leer 

 

Het christelijk geloof heeft volgens Newman een dogmatisch karakter; zij heeft een 

leer die geloofd moet worden om tot God te komen en zalig te worden.
200

 Ook wekt 

alleen de belijdenis van het ware geloof die dingen in ons die God van ons vraagt, 

namelijk liefde die bestaat in eerbied en gehoorzaamheid.
201

 In zijn anglicaanse peri-

ode is Newman van oordeel dat de ongedeelde katholieke Kerk de leer in haar on-

derwijs heeft vastgelegd, de episcopal tradition.
202

 Dit is de laatste, gezaghebbende 

verwoording van het dogma welke na het jaar 1054 geen verandering meer heeft 

gekend door het schisma dat toen is opgetreden in de katholieke Kerk. Alleen een 

ongedeelde Kerk kan de leer vaststellen, zo denkt hij dan nog. De idee van een sta-

tisch verleden als norm laat hij echter los. Newman ontdekt dat het dogma zich heeft 

ontwikkeld. Op het concilie van Chalcedon (451) lag de orthodoxie bij hen die de 

nieuwe formulering aanvaardden. Chalcedon heeft toegevoegd aan het Credo.
203

 In 

die ontwikkeling speelde Rome een leidinggevende rol. Ketters waren zij die de ou-

de formulering wilden vasthouden.  

  

Newman geeft aan de hand van de incarnatie en zijn kennisleer een verklaring voor 

de ontwikkeling van het dogma. Het christendom wordt gevormd door het levende, 

historische beeld van de geïncarneerde Christus dat is ingedrukt (impression) als een 

permanent en integraal idee, een real apprehension, in het collectieve bewustzijn 

van de Kerk.
204

 Dit beeld van Christus komt tegemoet aan menselijke behoeften.
205

 

 
196 Apo., 35; Newman aan Henry Wilberforce (27 januari 1846), L.D. xi, 101. In ‘The Eucharistic Presen-
ce’ (6 mei 1838), P.S. vi, 136 is volgens Newman Christus nog geestelijk aanwezig in het sacrament. 
197 Dev., 93-4: “The Incarnation is the antecedent of the doctrine of Mediation, and the archetype both of 

the Sacramental principle and the merits of the Saints”. Dev., 325: “The doctrine of the Incarnation is the 
announcement of a divine gift conveyed in a material and visible medium, it being thus that heaven and 

earth are in the Incarnation united. That is, it establishes in the very idea of Christianity the sacramental 

principle as its characteristic”.  
198 ‘The Daily Service’ (2 november 1834), P.S. iii, 314; ‘Waiting for Christ’ (nov./dec. 1840), P.S. vi, 

242. 
199 ‘The Daily Service’, 314. 
200 Apo., 17, 54; P.O., 147; Diff. i, 250; ‘The Three Offices of Christ’ (25 december 1840), S.D., 62: “This 

was the new thing that Christ brought into the world, a heavenly doctrine, a system of holy and supernatu-

ral truths, which are to be received and transmitted”. ‘Moral Effects of Communion with God’ (10 de-
cember 1837), P.S. iv, 233: “For what is the very promise of the New Covenant (…) but a clear insight 

into the truth”.  
201 ‘Acceptance of the Creed Necessary for Salvation’ (28 oktober 1838), A.S. iv, 283-5, 287.  
202 ‘Tract 71 – On the Controversy with the Romanists’ (1 januari 1836), Tra., 173.  
203 Dev., 312. 
204 G.A., 22-30. 
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Deze idee van de Christus is zo diep en complex dat verstaan ervan alleen in de loop 

van eeuwen kan gebeuren. Ontwikkeling van de idee is zeer waarschijnlijk omdat al-

les in onze werkelijkheid ontwikkeling kent. In nieuwe situaties loopt de Kerk als 

het ware opnieuw om het ingedrukte beeld heen, ontdekt nieuwe aspecten aan Chris-

tus en maakt expliciet wat eerst impliciet aanwezig was.
206

 Een dogma dat pas later 

wordt geformuleerd, is al eerder aanwezig in het eerdere geloof maar “(…) held as a 

mere religious impression, and perhaps an unconscious one”.
207

 De Idea van Chris-

tus is het gedeelde eigendom van het gehele lichaam van getrouwen en realiseert 

zich in het leven en de geschiedenis van de Kerk; het is het principe van hun een-

heid.
208

  

 

Binnen de Kerk nemen de gelovigen die collectieve impressie over door geregeld en 

gelovig gebruik te maken van de Schrift, door omgang met mensen die heilige idee-

en bezitten en door studie van dogmatische theologie.
209

 Zo komt het persoonlijk ge-

loof tot rijkdom en dragen wij op onze beurt bij aan de verduidelijken van het beeld 

van Christus. Realizing, de ontwikkeling van de Idea [het beeld, e.b.], verloopt vol-

gens principes die zijn ontleend aan de incarnatie.
210

 Daarom is de ontwikkeling per 

persoon verschillend, en ook per volk.
211

 De Idea ‘percoleert’ om zo te zeggen door 

menselijke geesten van zowel priester als leek.
212

 Het ‘om de Idea heen lopen’ van 

de Kerk is niets anders dan door liefde en eerbied gedreven overdenking. Zo ontwik-

kelt zich het beeld en het is beter om te zeggen dat het beeld de geest van christenen 

gebruikt, dan omgekeerd, aldus Newman.
213

 Dit proces van realizing kan uitlopen 

op twee resultaten. Of het wordt een dogmatisch statement.
214

 Of de zich ontwikke-

lende idee gaat tenslotte te gronde aan een fout die vanaf het begin erin aanwezig 

was.
215

 In het protestantisme ziet Newman een voorbeeld van dat laatste. Het protes-

tantisme gaat steeds aan één zijde mank. Het is òf een duidelijke leer maar zonder 

actief principe waardoor er geen ontwikkeling is (orthodoxie), òf het protestantisme 

is wel ontwikkeling maar zonder een leer (vrijzinnigheid).
216

  

 

 
205 G.A., 299: “It is the Image of Him who fulfils the one great need of human nature, the Healer of its 
wounds, the Physician of the soul, this Image it is which both creates faith, and then rewards it”.  
206 Dev., 37-8, 75. 
207 ‘The Theory of Developments in Religious Doctrine’ (2 februari 1843), U.S., 218. 
208 Newman aan William Froude (29 april 1879), L.D. xxix, 117 over het corpus van het katholieke dog-

ma: “That corpus is the slow working out of conclusions by means of meditation, prayer, analytical 

thought, argument, controversy, through a thousand minds, through eighteen centuries and the whole of 
Europe. There has been a continual process in operation of correction, refinement, adjustment, revision, 

enucleation, etc, and this from the earliest times”. 
209 ‘The Theory of Developments in Religious Doctrine’, 224; ‘The Humiliation of the Eternal Son’ (8 
maart 1835), P.S. iii, 160-1; G.A., 81-2. 
210 Dev., 186.  
211 Dev., 178. 
212 Dev., 365, 39-40; Dev., 92: “(…) that intellectual action through successive generations, which is the 

organ of development”. 
213 ‘The Theory of Developments in Religious Doctrine’, 214. 
214 ‘The Theory of Developments in Religious Doctrine’, 221-2.  
215 Dev., 39: “(…) shattered by the development of some original fault within it”. 
216 Dev., 182.  
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Voor de enkeling is het ondoenlijk om vast te stellen of een ontwikkeling een juiste 

is of niet. De Schrift is door zijn onsystematische en allegorische karakter niet ge-

schikt om als norm te fungeren. Het is waarschijnlijk dat een levende, onafhankelij-

ke, onfeilbare autoriteit moest opkomen die de oorspronkelijke openbaring bewaart 

en de ontwikkeling ervan bewaakt.
217

 Niet bij de oudheid, niet bij een enkel Schrift-

woord, maar bij de levende Kerk ligt het gezag. Newman geeft daarbij zeven tests 

voor zuivere ontwikkeling (principles, later notes genoemd). Volgens hem is een 

ketterij dus niet een afwijking van de oorspronkelijke leer, maar een afwijking van 

de principes. Zo gingen arianisme en nestorianisme in tegen het principe van de alle-

gorische interpretatie van de Schrift; gnostieken, eunomianen en manicheeën tegen 

het principe van geloof; sectes tegen het dogmatische principe en zij die zich af-

scheiden van de Kerk tegen het sacramentele principe. Hierin lijkt Rome meer dan 

andere kerken op de Kerk van de vaders.
218

 Niet dat de leer van Rome volgens New-

man het meeste bij de vroege kerk aansluit; Rome is de belichaming van de christe-

lijke idee, de belichaming van het ingedrukte beeld van de incarnatie. De kerkvaders 

zouden deze Kerk voor de hunne houden, mochten ze in de 19
de

 eeuw Engeland een 

bezoek kunnen brengen.
219

 

 

Het spreken over een bewustzijn van de Kerk, waarin het beeld van Christus zich 

ontwikkelt, wekt de indruk dat Newman de Kerk als een sacramenteel subject (en 

niet als een object) ziet. Zijn spreken is hier echter metaforisch. Als werkelijk sub-

ject zou de Kerk tussen God en mens in kunnen staan en dat wijst Newman resoluut 

van de hand. Altijd gaat het hem ten diepste om het onmiddellijk contact tussen God 

en mens. De Kerk dient om de mens in de kennis van God, en daarmee in de ge-

meenschap met God, in te voeren.
220

 De metaforische persoon Kerk is dus niet zelf 

een werkelijke persoon maar bestaat uit heel veel afzonderlijke personen.  

 

Al in zijn anglicaanse tijd houdt Newman de Kerk voor onfeilbaar en zo ook na zijn 

overgang.
221

 Als hij wordt opgenomen in de rooms-katholieke kerk, gelooft hij dat 

de paus, optredend met een oecumenisch concilie, onfeilbaar is.
222

 Na de afkondi-

ging van het dogma over de pauselijke onfeilbaarheid (1870) is het voor Newman 

duidelijk dat de paus, ook zonder concilie, een onfeilbaar dogma kan afkondigen. 

Hoewel Newman de opportuniteit van dit dogma betwijfelt, aanvaardt hij het omdat 

het door de orbis terrarum is vastgesteld. Hij wil het dogma verstaan volgens de 

woorden van Paulus dat apostolische autoriteit is gegeven tot opbouw en niet tot af-

 
217 Dev., 71-2, 79-80 en 89: “A revelation is not given, if there be no authority to decide what it is that is 

given”. 
218 Dev., 97. 
219 Newman aan A.J. Hanmer (18 november 1849), L.D. xiii, 295-6. 
220 Jean Stern, ‘The Institutional Church in Newman’s Spirituality’, N.S. 10 (1978), 80: “It was through 

reflecting on how people come to a sure and objective knowledge of the mystery of the Trinity that New-
man discovered the Church”.  
221 ‘Faith the Basis of the Christian Empire’ (27 april 1851), S.N., 77.  
222 De onfeilbaarheid der kerk kan niet onmiddellijk uit teksten als Mat.28: 20 en I Tim.3: 15 worden af-
gelezen, tenzij ze worden gelezen in het licht van een traditie. Dev., 88-9; J.D. Holmes, ‘Newman’s 

Attitude towards the Definition of Papal Infallibility Illustrating the Significance of History in Christian 

Belief’, N.S. 9, 119-135.  
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braak. Zo is het doel en de uitwerking van onfeilbaarheid niet “(…) to enfeeble the 

freedom or vigour of human thought in religious speculation, but to resist and con-

trol its extravagance”.
223

 De taak van de paus is immers “(...) the salvation of souls” 

en daarom beperkt de onfeilbaarheid zich tot zaken van het geloof en van moraal.
224

 

Newman acht de formulering van Vaticanum I wel onvolledig; het is nodig to trim 

the boat.
225

 Verder wenst hij dat men in Rome zeer terughoudend zal zijn met het 

doen van onfeilbare uitspraken. Deze kunnen voor de gelovigen een grote belasting 

zijn. Een nieuw dogma onmiddellijk aanvaarden, is mogelijk een bewijs van sterk 

geloof, maar het kan ook een teken zijn dat men eigenlijk niets gelooft en gewoon 

aanvaardt wat wordt voorgeschreven. Hoog in de hiërarchie wordt daar volgens hem 

te makkelijk over gedacht.
226

 

 

Op een kritische vraag van de Engelse minister-president laat Newman zich uit over 

de vraag welke ruimte er bij pauselijke onfeilbaarheid nog blijft voor het geweten. 

Newman wijst de moderne autonome opvatting van gewetensvrijheid van de hand. 

Geweten wil niet zeggen het recht op eigen gedachten, eigen mening, eigen gevoe-

lens in geloofszaken.
227

 We hebben al gezien dat voor Newman in het geweten de 

stem van God zwak doorklinkt in ons bewustzijn en versterking behoeft. Geweten is 

het beginsel van godsdienst en daarom moet er omzichtig mee worden omgegaan. 

Kerk, paus en hiërarchie zijn allen gegeven tot bescherming en verheldering daar-

van, want van alle menselijke faculteiten is het geweten the least luminous.
228

 De 

openbaring moet het geweten dus ondersteunen en completeren, ja bevestigen, opdat 

het met resultaat tot de mensheid zal spreken en de wereld onderwerpen. Van daaruit 

is het voor Newman ondenkbaar dat een paus zich tegen dit geweten zal keren. Juist 

op het geweten is gebaseerd “(…) his authority in theory and his power in fact”.
229

 

Het pauselijke ambt vindt zijn rechtvaardiging in de zwakheid van het geweten.
230

 

Een paus die zich tegen dit geweten zal keren, begaat a suicidal act.
231

 Daarbij is het 

voor Newman uitgesloten dat geweten en het onfeilbare leergezag van de paus in 

aanvaring zouden komen. De paus kan alleen onfeilbare uitspraken doen inzake het 

dogma, niet inzake praktische aangelegenheden. En dat is juist het domein van het 

geweten. Geweten en paus kunnen elkaar alleen treffen als de paus feilbare uitspra-

ken zou doen in praktische zaken. En dan geldt het probleem van de onfeilbaarheid 

 
223 Apo., 226. 
224 V.M. i, lxxxi; ‘The Salvation of the Hearer the Motive of the Preacher’ (2 februari 1849), Mix., 1-21. 
225 Newman aan Alfred Plummer (3 april 1871), L.D. xxv, 310; Newman aan William Maskell (22 okto-
ber 1871), L.D. xxv, 420. 
226 Newman aan Malcom Maccoll (11 november 1871), L.D. xxv, 430; Dev., 337. In dit alles blijft New-

mans geloof dat God de rooms-katholieke kerk altijd zal leiden onverwoestbaar. Als er in 1871 sprake 
van is dat de onfeilbaarheid zal worden uitgebreid naar uitspraken op het gebied van politiek en weten-

schap, legt Newman deze ontwikkeling in Gods hand. Zal het inderdaad zo gaan, dan vertrouwt Newman 

erop dat God een paus zal geven met navenant grotere kwaliteiten. Newman aan William Maskell (22 ok-
tober 1871), L.D. xxv, 420. 
227 Diff. ii, 250. 
228 Diff. ii, 254. 
229 Diff. ii, 252. 
230 Diff. ii, 253. 
231 Diff. ii, 252. 



140 

 

niet. Dat pausen, bijvoorbeeld aan het einde van de middeleeuwen, soms in hun 

praktische beleid hebben gefaald, is geen reden voor afwijzing van hun onfeilbaar-

heid.
232

 

 

Met zijn bon mot dat hij, als hij een toast zou moeten uitbrengen, eerst zou toasten 

op het geweten en dan op de paus, houdt Newman zich dus aan zijn eerdere ge-

dachten.
233

 Er mag uiteindelijk niets tussen God en mens instaan. Het gaat om per-

soonlijke zekerheid over wie God is. En als het gaat om de persoonlijke zekerheid 

hoe er gehandeld moet worden, is voor hem het geweten meer doorslaggevend dan 

de paus. Uiteindelijk telt toch alleen het myself and my Creator.
234

 De Kerk is een 

hulpmiddel dat mij helpt God beter te dienen; Hem beter te verstaan; te weten wie 

Hij is.  

 

5.3.4  Ambt en leken 

 

Dat de Kerk de pijler van waarheid kan zijn, zoals Newman graag zegt, is als ambt 

en leken samengaan. Het is de ideale situatie dat het leerambt met gezag leert en de 

gelovigen het geloof bewaren en leven.
235

 

 

Ambt 

Volgens Newman is door de Reformatie het gezag in de Kerk verdwenen en dat 

geeft grote verwarring. In zijn anglicaanse tijd werkt hij daarom aan herstel van het 

episcopaat.
236

 Dit episcopaat is ook nodig met het oog op de tijd. Alles in de samen-

leving is bezit te centraliseren, zo stelt Newman, alleen de Kerk is onder invloed van 

het protestantisme sterk gedecentraliseerd. De eenzame dorpsdominee is daarmee als 

machteloos individu tegenover indrukwekkende systemen komen te staan.
237

 New-

mans herwaardering van het bisschopsambt is dus zowel naar binnen als naar buiten 

gericht.  

 

Hoewel de aanwijzingen soms maar zwak zijn, is volgens Newman het complete ka-

tholieke systeem in de Bijbel aanwijsbaar.
238

 In ieder geval heeft Paulus veel moeite 

gedaan om een soort episcopale structuur te vestigen.
239

 Om de continuïteit van de 

 
232 Diff. ii, 255: “(…) the grave lesson of the past is in itself the guarantee of the future”. 
233 Diff. ii, 261: “Certainly, if I am obliged to bring religion into after-dinner toasts (which indeed does not 

seem quite the thing) I shall drink, –to the Pope, if you please,– still, to Conscience first, and to the Pope 

afterwards”. 
234 Apo., 18. 
235 ‘Submission to Church Authority’ (29 november 1829), P.S. iii, 190v. 
236 ‘Submission to Church Authority’, 190v; ‘On the One Catholic and Apostolic Church’ (19 november 
1826), A.S. iv, 48-9; ‘The Christian Church an Imperial Power’ (27 november 1842), S.D., 227.  
237 Newman aan de redactie van de British Magazine (oktober 1834), L.D. iv, 341-2. 
238 ‘Tract 8 – The Gospel a Law of Liberty’ (13 oktober 1833), Tra., 32. 
239 Newman verwijst naar 2 Tim.2: 2, 1 Tim.5: 22 en Tit.1: 5. Wie de Schriftbewijzen voor het episcopaat 

mist, zal ook die voor de kinderdoop of de Triniteit tevergeefs zoeken. “(...) infant baptism, like Episco-

pacy, is but a case of discipline”. ‘Tract 45 – The Grounds of our Faith’ (18 oktober 1834), Tra., 134; 
idem, 133: “If it [episcopacy, e.b.] is probably pleasing to Christ, let us maintain it. Now take a parallel 

case: e.g. the practice of infant baptism; where is this enjoined in Scripture? Nowhere. Why do we obser-

ve it? Because the primitive Church observed it, and because the Apostles in Scripture appear to have 
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Kerk is de apostolische successie gekomen met handoplegging zoals door Paulus be-

schreven.
240

 Deze successie brengt stabiliteit en eenheid in de Kerk.
241

 In hun opvol-

gers, de bischoppen, zijn de apostelen onzichtbaar aanwezig.
242

 Om die reden heeft 

Newman diepe eerbied voor bisschoppen, ook voor ‘zijn’ bisschop.
243

 Wat voor de 

Kerk geldt, geldt zeker ook voor de bisschop: deze is een voorbeeld van de persona-

tion, het principe dat uit de incarnatie voortvloeit. De menselijke natuur verlangt er-

naar iets te bewonderen buiten zichzelf. “We like to be thrown out of ourselves”, en 

God komt hieraan tegemoet in de bisschop. Hij is het antwoord op verlangen naar 

leiders. De bisschop is de verpersoonlijking van Christus.
244

 De kerkvaders, bovenal 

Athanasius, zijn voor Newman ontzagwekkende voorbeelden van wat een bisschop 

is.
245

  

 

In de eerste jaren van de Oxford Movement is volgens Newman de bisschop dus het 

gezagscentrum van de Kerk, en dat maakt dat hij het gescheiden optrekken van bis-

schoppen (door de schisma’s) wel als zonde ziet maar dat dit volgens hem geen af-

breuk doet aan de katholiciteit. Lezing van Augustinus overtuigt hem echter dat niet 

de bisschop het principe is van kerkelijke eenheid. Die eer komt toe aan het lichaam 

van de bisschoppen. Echter, dat bisschoppelijke lichaam van de katholieke kerken 

(oosters-orthodoxe kerken, anglicaanse kerk, rooms-katholieke kerk) is zeer ver-

scheurd. Ook zijn de bischoppen van de anglicaanse kerk onderling zeer verdeeld en 

 
sanctioned it, though this is not altogether clear from Scripture. In a difficult case we do as well as we 
can, and carefully study what is most agreeable to our Lord and Saviour. (...) This is true wariness and 

Christian caution; very different from that spurious caution which ultra-Protestantism exercises”.  
240 ‘Tract 1 – Thoughts on the Ministerial Commision’ (9 september 1833), Tra., 3. 
241 ‘The Unity of the Church’ (november 1829), P.S. vii, 230. 
242 ‘The Communion of Saints’ (14 mei 1837), P.S. iv, 175, 177; ‘The Christian Ministry’ (14 december 

1834), P.S. ii., 305; Apo., 55-6; ‘The Theology of St. Ignatius’ (januari 1839), Ess. i, 222-62. In de eerste 
Tracts die Newman schrijft, is het bisschopsambt het meest voorkomende onderwerp. Rune Imberg, In 

Quest of Authority. The ‘Tracts for the Times’ and the Developments of the Tractarian Leaders, 1833-
1841 (Lund 1987), 71; ‘Tract 6 – The Present Obligation of Primitive Practice’ (28 oktober 1833), Tra., 

24; ‘Tract 7 – The Episcopal Church Apostolical’ (29 oktober 1833), Tra., 30; ‘Tract 15 – On the Aposto-

lical Succession in the English Church’ (13 december 1833), Tra., 54. 
243 “My own Bishop was my Pope; I knew no other; the successor of the Apostles, the Vicar of Christ”. 

Apo., 56; ‘Tract 10 – Heads of a Week-Day Lecture’ (4 november 1833), Tra., 38. De bisschop is als op-

volger van de apostelen het centrum van gezag en van kerkelijk leven. ‘Tract 1 – Thoughts on the Minis-
terial Commission’, 3-4. De bisschop is “(...) the representative of Christ (...) the (organ and) ruler and 

visible head of the Church”. ‘On Confirmation’ (6 juli 1828), A.S. i, 51. Het episcopaat is a mysterious 

grace en invested with a sacred character. Diff. i, 131-2. Bisschoppen zijn kanalen van genade. ‘The 
Catholicity of the Anglican Church’ (januari 1840), Ess. ii, 32; Newman aan de redactie van de British 

Magazine (oktober 1834), L.D. iv, 341. Bisschoppen zijn Holy Fathers en Angels of the Church. ‘Tract 1 

– Thoughts on the Ministerial Commission’, 5. Kortom, aldus A.J. Boekraad, ‘Newman’s Vision of Epis-
copacy’, 346, voor Newman is “(…) the episcopal principle as a mysterious force that regulates the life of 

the Church since Apostolical times”. 
244 ‘The Influence of Natural and Revealed Religion Respectively’ (13 april 1830), U.S., 33.  
245 Diff. i, 371-2; A.J. Boekraad, ‘Newman’s Vision of Episcopacy’, 337. Newman brengt de strikte ge-

hoorzaamheid aan de bisschop in de praktijk. Als in 1838 de bisschop van Oxford, Richard Bagot, be-

dekte kritiek levert op de Tracts, is Newman geschokt: “What he [de bisschop, e.b.] said was very slight 
indeed, but a Bishop’s lightest word ex Cathedra is heavy”. Newman aan John W. Bowden (17 augustus 

1838), L.D. vi, 291. Newman biedt de bisschop aan om de Tracts die aanstoot geven, terug te trekken. De 

bisschop, op zijn beurt verbijsterd dat zijn woorden zo ernstig zijn genomen, stelt Newman gerust. 
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bewaken niet de leer.
246

 Als de bisschop het principe van eenheid is, zoals Newman 

tot dan toe steeds heeft gezegd, dan moet uiteindelijk die ene bisschop, de paus, het 

principe van eenheid zijn.
247

 Hij heeft in de vroege kerk niets gevonden dat tegen het 

pausschap pleit en daarom kan hij het aanvaarden.
248

 

 

Leken 

Newman legt de apostoliciteit van de Kerk dus bij de bisschoppen en uiteindelijk bij 

de paus en niet bij de Kerk als geheel. Dat is ook wel te verwachten omdat hij op 

zoek is naar gezag.
249

 Toch spelen ook de leken in Newmans theologie een belang-

rijke rol. Het is Newman bij zijn studie naar de ariaanse strijd opgevallen dat in het 

bewaren van het zuivere geloof het kerkvolk soms het leergezag is voorgegaan.
250

 

De leken, niet de bisschoppen, hebben het arianisme overwonnen met gebeden, vas-

ten en lijden.
251

  

 
Newman heeft naast een historische reden ook een theologische reden om zich naar 

de leek te richten. Door de wedergeboorte in de doop zijn de leken opgenomen in 

het nieuwe verbond in Christus; de Geest woont in hen.
252

 Alle leden zijn “(…) de-

 
246 Newman aan R.I. Wilberforce (26 januari 1842), L.D. viii, 440: “One special test of the heretical party 

is absence of stay or consistence, ever crumbling ever shifting, ever new forming – ever self consumed by 
internal strife. Our present state, half year by half year, the opposition of Bishop to Bishop, is a most mi-

serable and continual fulfilment of this Note of error”. 
247 ‘The Catholicity of the Anglican Church’ (januari 1840), Ess. ii, 32. 
248 Dev., 154. Kort na zijn bekering stuurt Newman een brief aan Dr.Wiseman met daarin de boodschap 

dat hij voortaan de paus zal gehoorzamen “(…) as I had obeyed my own Bishop in the Anglican Church”. 

Apo., 56. Tot in 1843 zal de evangelicale gedachte van de pauselijke anti-Christ hem bijblijven. Apo., 20. 

Het pausschap is niet de reden voor zijn overgang naar Rome, zo benadrukt hij steeds. Hij aanvaardt het 

omdat het bij de gemeenschap hoort die hij herkent als de levende belichaming van het christelijk beeld. 

Newman aan Henry Wilberforce (4 juli 1846), L.D., xi, 190-1; Apo., 106: “(…) it turned upon the Faith 
and the Church. This was my issue of the controversy from the beginning to the end”. Newman aan J.R. 

Bloxam (18 januari 1876), L.D. xxviii, 17: “I was not converted by the ‘claims of the Pope’, but by the 
claims of the Church – And the question seems to me to be, has the Catholic Church a claim upon us? has 

the Church of England any claim to be considered that body which the Apostles set up at Pentecost?”. 

Newman aan Thomas Livius (30 april 1885), L.D. xxxi, 59: “In truth, however, for myself I have never 
rested the duty of being a Catholic on the Papal Supremacy – but ever (as I think,) upon the fact of the 

Catholic Church itself”. 
249 Dat blijkt ook uit de opmerking van Rune Imberg dat Newman excommunicatie meestal noemt in ver-
band met de macht van de bisschop en niet vanuit pastoraal oogpunt. Rune Imberg, In Quest of Au-

thority, 76.  
250 De oren van de lekengelovigen waren toen heiliger dan de harten van de priesters. Ari., 358 (noot 5); 
‘The Future of the Ottomans’ (lezing oktober 1853), H.S. i, 209. Er was in de vierde eeuw, aldus een uit-

dagende Newman, “(…) a temporary suspense of the functions of the ‘Ecclesia docens’”. Cons., 77. 
251 Newman geeft het voorbeeld van twee leken, Flavianus and Diodorus, die krachtig tegen de hetero-
doxie van Leontius protesteerden. Ari., 361. In zijn anglicaanse tijd sluit Newman zelfs niet uit dat gelo-

vigen onder zekere omstandigheden de plicht kunnen hebben in opstand te komen tegen hun bisschop en 

hun Kerk. Maar over zo’n gezagscrisis denkt hij liever niet door. ‘Tract 15 – On the Apostolical Succes-
sion in the English Church’ (13 december 1833), Tra., 54-5, 63.  
252 Newman verwijst naar Joh.14: 21, 23. ‘The Communion of Saints’ (14 mei 1837), P.S. iv, 169; ‘Christ 

Hidden from the World’ (25 december 1837), P.S. iv, 248-9. Het eeuwige Woord heeft zijn menszijn ge-
spiritualiseerd in de komst van de Geest. ‘Christ Manifested in Remembrance’ (7 mei 1837), P.S. iv, 266; 

‘The Spiritual Presence of Christ in the Church’ (6 mei 1838), P.S. vi, 125. De Geest maakt het mogelijk 

dat de opgestane Christus in ons woont. ‘The Spiritual Presence of Christ in the Church’, 133. 
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velopments, vessels, instruments, and works of Him”.
253

 Christus heeft zijn drie 

ambten (profeet, priester en koning) niet alleen nagelaten aan zijn apostelen en hun 

opvolgers.
254

 Die ambten worden ook in het leven van gelovige leken in meerdere of 

mindere mate zichtbaar.
255

 Met de heiligheid van hun dagelijks leven maken zij de 

Kerk zichtbaar.
256

 Uit dien hoofde hebben de leken een grote rol in de ontwikkeling 

van de leer. In zijn laatste universiteitspreek in Oxford stelt Newman Maria als voor-

beeld voor de hele Kerk, leek en geordineerde; Maria “(…) kept all these things and 

pondered them in her heart”.
257

 Om die reden acht hij het belangrijk dat in de dog-

maontwikkeling ook de leken worden geconsulteerd. Daarmee bedoelt Newman niet 

dat hun oordeel of advies moet worden gevraagd. Onderzocht moet worden of het af 

te kondigen dogma daadwerkelijk een plaats heeft binnen het geloof van de leken.
258

 

Want de consensus van het lichaam der gelovigen is de stem van de onfeilbare 

Kerk.
259

 Gelovige leken zijn de hiërarchie soms vóór geweest, bijvoorbeeld in de er-

kenning van Maria als moeder van God en ook bij de erkenning van haar onbe-

vlekte ontvangenis. Newman beschouwt de consensus van de leken als een teken 

van de Heilige Geest. Dogmavorming is conspiration: “(…) the two, the Church 

teaching and the Church taught, are put together, as one twofold testimony, illustra-

ting each other, and never to be divided”.
260

 Het uiteindelijke besluit over een dogma 

moet evenwel worden genomen door de ecclesia docens. 

 

Leken hebben voor Newman ook een grote plaats omdat zij, veel meer dan de cle-

rus, het geloof leven in de wereld.
261

 Het succes van de Kerk hangt veel meer van 

hen af dan van het gewijde deel der Kerk.
262

 Newman pleit daarom, tegen de heer-

sende kerkelijke opvatting van zijn dagen in, voor ontwikkeling van de leken.
263

 Als 

in een gesprek zijn bisschop Ullathorne eens neerbuigend vraagt: “Well, who are the 

laity anyway?”, antwoordt Newman dat een Kerk zonder leken toch een rare aan-

blik zou bieden.
264

 De ruime plaats die Newman voor leken inruimt, wil overigens 

niet zeggen dat de Kerk ook haar gezag aan het volk ontleent, zoals bij de dissenters 

 
253 ‘The Communion of Saints’, 170. 
254 “Nay, all His followers in some sense bear all three offices, as Scripture is not slow to declare”. ‘The 

Three Offices of Christ’ (25 december 1840), S.D., 55.  
255 “(…) all her [de Kerk, e.b.] children, high and low, who walk worthy of her and her Divine Lord, will 

be shadows of Him”. ‘The Three Offices of Christ’, 62.  
256 ‘The Communion of Saints’, 177; ‘The Theory of Developments in Religious Doctrine’ (1843), U.S., 
224-5. Volgens Penaskovic spreekt Newman in zijn rooms-katholieke periode veel minder over de inwo-

ning des Geestes in de gelovige, maar is dat wel de achterliggende redenen van zijn pleidooi voor het 

consulteren van de leken bij dogmatische kwesties. Open to the Spirit: the Notion of the Laity in the Wri-
tings of J.H. Newman (diss. München 1972), 199, 258. 
257 ‘The Theory of Developments in Religious Doctrine’, 211. 
258 Cons., 55-6. 
259 Cons., 67. 
260 Cons., 71. Deze lijn is schokkend voor veel rooms-katholieke geestelijken van zijn dagen. Penaskovic, 

Open to the spirit, 206-208.  
261 Prepos., 389-90. 
262 “My brethren, the success of the Church lies not with the pope, or bishops, or priests, or monks; it rests 

with yourselves”. ‘Christ upon the Waters’ (20 oktober 1850), O.S., 162. 
263 ‘The Journal, 1859-1879’ (21 januari 1863), A.W., 259; Cons., 106; Prepos., 390; Raymond Schuster, 

Das kirchliche Amt bei John Henry Newman, 285. 
264 ‘Memorandum’ (22 mei 1859), L.D. xix, 141. 
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waar kerkelijke dienaars de creatures of the people zijn.
265

 Newman gruwt van die 

gedachte. Zo’n kerk zal niet kunnen bewaren wat haar is toevertrouwd want daar 

worden de ambten de marionetten van het volk. 

 

5.3.5  Tussen liberalisme en ultramontanisme 

 

We zagen al dat, hoewel geloven de onmiddellijke, geheimvolle omgang van de 

mens met God is en niemand daar tussen mag komen, de Kerk er volgens Newman 

is om het Godsbesef dat uit het geweten voortkomt, met gezag nader in te vullen. 

Kerk en gelovige staan in een spanningsveld waarin de kerk niet tussen God en 

mens in mag gaan staan en de gelovige de Kerk als gezag van ’s Heren wege heeft te 

aanvaarden. Tegenover het gebrek aan gezag in de anglicaanse kerk van zijn dagen 

krijgt Newman in de rooms-katholieke kerk te maken met het ultramontanisme dat 

de paus, vicaris van Christus, als een absoluut vorst in de Kerk wil laten heersen. De 

gezagzoekende Newman wijst dit hartgrondig af.
266

 Hiertegenover benadrukt hij het 

complexe karakter van de Kerk.
267

 De Kerk heeft vele en diverse taken. Dat maakt 

haar organisatie complex zoals de enkele mens met veel rollen ook moeite heeft al 

die rollen tegelijk goed te vervullen zonder aan ook maar één tekort te doen.
268

 In de 

uitoefening van die rollen is terechte kritiek op de Kerk mogelijk. Want de gave om 

in deze complexe materie niet te kunnen zondigen, heeft de Kerk niet ontvangen. 

Newman stelt een subtiel evenwicht voor ogen tussen het koninklijke ambt van de 

paus, het profetische van de theologie en het priesterlijke van de pastoors en hun 

kudden, volgens de drie ambten van Christus. In bestuur, in dogma-ontwikkeling en 

in vroomheid moeten de drie diensten oogcontact houden en elkaar corrigeren. Zo 

kan het volledige lichaam van de Kerk meedoen in het leven en de ontwikkeling van 

de Kerk.  

 

In de drie ambten vervult de Kerk ook drie diensten en die moeten elkaar in een ze-

ker evenwicht houden. Kerk is gelijktijdig een wetenschap, een politieke macht en 

een religieuze rite. Als wetenschap is de Kerk apostolisch; als religieuze rite heilig, 

als bestuurlijke macht is de Kerk één en katholiek. Deze drie hebben elk hun eigen 

centrum, leidende principe, instrument en valkuil. Het centrum van de wetenschap 

(theologie) ligt in de theologische scholen; het leidende beginsel is waarheid, het in-

strument is redenering en theologie kan ontsporen in rationalisme. Het centrum van 

de bestuurlijke macht is de paus en de curie (ook de bisschoppen plaatst Newman 

hier; zij moeten met de paus de eenheid in de kudde bewaren), het beginsel is doel-

matigheid (expediency), het instrument is gebod en dwang. De bestuurlijke macht 

 
265 ‘Tract 1 – Thoughts on the Ministerial Commission’ (9 september 1833), Tra., 2. 
266 Newman aan Henry James Coleridge (29 april 1869), L.D. xxiv, 247-8. 
267 Newman geeft zijn visie in een uitgebreid voorwoord van ruim negentig bladzijden bij zijn heruitgave 

van de Prophetical Office of the Church die in 1877 uitkomt onder de titel Via Media. Volgens Richard J. 

Penaskovic is dit voorwoord het hoogtepunt van Newmans ecclesiologie en van diens verstaan van de rol 
van de leek in de Kerk. Open to the Spirit, 257. In dezelfde strekking Ian Ker, John Henry Newman. A 

Biography (Oxford 1988), 139. 
268 V.M. i, xxxviii. 
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kan ontsporen in te grote ambitie of in tirannie.
269

 Het centrum van de derde dienst, 

de rite (het priesterlijke), is de priester en zijn kudde, het leidende principe is devotie 

en geloofsopbouw, het instrument is de emotionele natuur van de mens. De rite kan 

ontsporen in bijgeloof of geestdrijverij.  

 

Misstanden in de Kerk zijn meestal niet het gevolg van verkeerde theologie, maar 

van de andere twee diensten, volksvroomheid en regerende macht. Het grootste ge-

vaar voor de Kerk ligt in het kwijnen van de theologie.  
 

Theology is the fundamental and regulating principle of the whole Church system. 

It is commensurate with Revelation, and Revelation is the initial and essential idea 

of Christianity. It is the subject-matter, the formal cause, the expression, of the 

Prophetical Office, and, as being such, has created both the Regal Office and the 

Sacerdotal.270  

 

Newman geeft de theologie een zekere jurisdictie over de twee andere diensten. Het 

is voor de vitaliteit van de Kerk van groot belang dat de hiërarchie theologen aan-

moedigt naar waarheid te blijven zoeken. Daarbij moet de bestuurlijke Kerk devotio-

nele initiatieven van leken bevorderen want theologische speculatie tendeert naar 

scepticisme. De hiërarchie heeft daar de taak de volksdevotie te beschermen tegen 

bijgeloof. Op haar beurt is de theologie soms te hard en te intellectueel.
271

 Ook moet 

het koninklijke ambt waken voor het ongecontroleerd doorvoeren van schokkende 

nieuwe ontwikkelingen vanuit de theologie. Omwille van doelmatigheid (eenheid 

bewaren, Kerk uitbreiden) kan zij beslissen een tijdlang error te aanvaarden. Dan 

moet theologie aan de leiband van het koninklijke ambt lopen.  

 

Newman stelt de Kerk dus dialektisch voor. Een Kerk waarin innerlijke tegenspraak 

en correctie is ingebouwd omdat het koninklijke ambt van de Kerk (paus) in balans 

wordt gehouden met het profetische en het priesterlijke ambt.
272

 Volgens Newman 

vereist de Openbaring een dergelijke complexe kerkelijke structuur.
273

 Het is immers 

de Openbaring van een persoonlijk God.  

 

Quintessens  Godzoekers die elk hun persoonlijke zoektocht begonnen zijn, vinden 

een objectieve werkelijkheid buiten hen: de Kerk. De Kerk is een objectieve gestalte 

die volgens Newman voortkomt uit de incarnatie. Met de incarnatie heeft God een 

nieuwe economie in onze wereld gegeven. Vanuit deze economie legt Newman na-

druk op objectieve gestalten: kerk, liturgie en gelovige. Deze bevrijden ons uit de 

beslotenheid van ons bewustzijn tot een objectieve werkelijkheid. Binnen de ge-

meenschap van de Kerk worden al de subjecten samengebracht tot het object: de 

 
269 V.M. i, xl-xli. 
270 V.M. i, xlvii-iii. 
271 Meer geschikt “(…) for the Schools then for the world”. V.M. i, lxxix.  
272 John Coulson, ‘Newman on the Church – his Final View, its Origins and Influence’, in: A.M. Allchin, 

J. Coulson (eds.), The Rediscovery of Newman: An Oxford Symposium (London 1967), 132: “Now he had 
to concern himself with the over emphasis of the kingly function; and in each of his main works between 

1859 en 1875 he is trying to show how within the Catholic polity there can be life and liberty”. 
273 V.M. i, xciv: “(…) whatever is great refuses to be reduced to human rule”. 
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Drie-ene God. Hoe zorgvuldig de Kerk ook moet omgaan met het geweten en het 

geloof van de afzonderlijke mens, uiteindelijk is de Kerk ook gegeven om de afzon-

derlijke gelovigen bij de waarheid te bewaren. Er is een levend leergezag in de Kerk 

en dat rust in de paus. De historie brengt mee dat de leer van deze Kerk zich ontwik-

kelt. In de ontwikkeling van de leer doet de hele Kerk mee. 

 

5.4  Het hart naar God – Newman over liturgie 

 

Na de kennisleer en de ecclesiologie volgt tenslotte een onderzoek naar de plaats die 

de liturgie inneemt in Newmans theologie. Door het liberalisme in godsdienst komt, 

volgens Newman, de mens niet meer bij God uit maar blijft gevangen in zijn eigen 

bewustzijn (zie hoofdstuk 4). Voor het rationalisme is dat bewustzijn vooral de rede; 

voor de evangelicals betreft het de gevoelens. Beiden staan onder invloed van de 

wending naar het subject en willen niet weten van het objectieve in Kerk, sacramen-

ten en rituelen.
274

 Al heel vroeg in zijn strijd tegen het liberalisme ziet Newman li-

turgie als de plaats waar de harten uit de gedachten- en gevoelswereld waarin ze zijn 

opgesloten, worden gebracht in de objectieve wereld van God. Zo was het immers 

ook met de sceptische Natanaël gegaan: ‘Kom en zie’. Liturgie vormt het hart.
275

 

Eerst letten we erop dat Newman de liturgie beziet vanuit de continuïteit van Oude 

en Nieuwe Testament (5.4.1); dan in 5.4.2 hoe hij liturgie als gebed ziet waarin er 

gesprek is van Hart tot hart. Vervolgens bezien we in 5.4.3 liturgie als sacrament. 

Uiteindelijk beschrijven we in 5.4.4 de plaats die het ambt (gezag) en de preek in de 

liturgie hebben. 

 

5.4.1  Continuïteit tussen het Oude en Nieuwe Testament 

 

We hebben in 5.3 gezien dat er volgens Newman een sterk beginsel van continuïteit 

is tussen Oude en Nieuwe Testament. Ook in de liturgie komt dat tot uiting. De 

overgang van het oude naar het nieuwe verbond heeft wat betreft kennis, genade en 

invloed op de wereld wel enorme veranderingen gebracht, maar wat betreft de sub-

stantiële vorm van godsdienst, kerkorde, rituelen en bestuur zijn de verschillen veel 

minder groot. “The Jewish Church and the Christian Church are one”.
276

 Religie als 

institutie van sociale aard is niet erg veranderlijk.
277

 Het rijk van Christus is “(…) 

 
274 ‘Tract 41 – Via Media No. II’ (24 augustus 1834), Tra., 122-26. 
275 Zie ook het motto dat Newman aan zijn Tract 75 over het rooms-katholieke brevier meegeeft. Tra., 
244. Brian Sheehan heeft dit, blijkens zijn Worship and Christian Life in the Anglican Sermons of John 

Henry Newman, deze anti-liberale spits nauwelijks opgemerkt. Hij laat de liberale context buiten be-

schouwing. Hoe mooie lijnen Sheehan ook trekt, het geheel houdt bij hem, door het ontbreken van deze 
context, iets steriels. Want de laatste ernst die bij Newman onder de preken en in de liturgie speelt, de 

strijd tegen het liberalisme, ontbreekt. 
276 ‘The Principle of Continuity between the Jewish and Christian Churches’ (20 november 1842), S.D., 
210. 
277 Dev., 57: “Christianity differs from other religions and philosophies, in what is superadded to earth 

from heaven; not in kind, but in origin; not in its nature, but in its personal characteristics; being informed 
and quickened by what is more than intellect, by a divine spirit. It is externally what the Apostle calls an 

‘earthly vessel,’ being the religion of men. And, considered as such, it grows ‘in wisdom and stature;’ but 

the powers which it wields, and the words which proceed out of its mouth, attests its miraculous nativity”.  
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Judaic in structure, yet evangelic in spirit”, zo luidt in 1870 zijn kernachtige type-

ring.
278

 Het Evangelie is dan ook niet bedoeld voor de afschaffing van vormen (als 

zou het om het Woord alleen gaan); afschaffing van vormen geeft juist schade.
279

 

Het is een misverstand te denken dat Paulus tegen rituelen was. De riten die Paulus 

in de Kolossenzenbrief afwijst, betreft riten van mensen of riten die schaduwen zijn 

van wat komen moest. Rituelen zijn in zichzelf niet verkeerd.
280

 Uit het apostelcon-

vent van Handelingen 15 is duidelijk dat er wel degelijk gewoontes zijn die moeten 

worden aangehouden. Oudtestamentische gewoontes en riten zijn in de Kerk gevuld 

met de genade van Christus.
281

  

 

Dat het Nieuwe Testament zo weinig over riten en gebruiken spreekt, is niet ver-

wonderlijk. Het betreft immers vooral ceremoniën die al in het Oude zijn gegeven. 

De Kerk heeft deze niet verworpen en ze ook niet letterlijk overgenomen, de Kerk 

heeft ze willen vergeestelijken tot evangelische ordinanties. De plicht om naar Gods 

huis te gaan om zijn zegen te ontvangen, het gehoorzamen van de priesters, het aan-

bieden van offers, het houden van de sabbat, deze voorschriften zijn als type ver-

dwenen met het voorbijgaan van het oude verbond. Maar in nieuwe gestalten hebben 

ze in het nieuwe verbond een plaats gekregen. Zo is de zondag in de plaats van de 

sabbat gekomen; de doop in de plaats van de besnijdenis. Ook is het pascha, als type 

van Christus’ verzoenende dood, beëindigd en is het paasfeest ervoor in de plaats 

gekomen. Verder zijn de oudtestamentische ambten niet verdwenen maar hebben 

een nieuwe, geestelijke invulling gekregen. Zelfs het voorschrift van de tempelbouw 

heeft niet afgedaan. Nog altijd moeten Godshuizen worden gebouwd. En daarin is 

een altaar op zijn plaats want Maleachi spreekt van de offers die over heel de aarde 

zullen worden gebracht.  

  

Newman ziet ook grote continuïteit tussen de heidense liturgie, de joodse en de 

christelijke. Dat flinke delen van de mozaïsche wet afkomstig zijn van omliggende 

godsdiensten of in ieder geval daarmee verwant zijn, wijst er op dat de joodse religie 

is te beschouwen als een correctie op de gedegenereerde heidense religies. Een her-

vormer die in Davids tijd de mozaïsche wetten had afgewezen omdat ze leken op de 

heidense en stelde dat ze zeker niet van de hemel kwamen, had de plank lelijk mis-

geslagen. Mozes liet wel heidense altaren omverwerpen maar dat was omdat ze aan 

valse goden waren gericht, niet omdat altaren verkeerd zijn. Zo zijn ook heidense ri-

ten in zichzelf niet verkeerd. Zij vormen immers het menselijke antwoord op de 

stem van het geweten. Zoals het jodendom van de heidenen heeft overgenomen, zo 

is het christendom op zijn beurt ontwikkeling en geestelijke vervolmaking van het 

jodendom. Christelijke rituelen lijken misschien op joodse rituelen, maar ze zijn van 

een andere geest. Zoals de joodse rituelen ook van een andere geest waren dan de 

heidense, ook al leken ze erop. “At one time, God dwelt in the Jewish ritual, though 

 
278 G.A., 287. 
279 ‘Ceremonies of the Church’ (1 januari 1831), P.S. ii, 77-8. 
280 ‘The Principle of Continuity between the Jewish and Christian Churches’, 214-5. 
281 ‘The Gospel Palaces’ (13 november 1836), P.S. vi, 271. Newman verwijst naar I Kor.11: 2 en ook naar 

II Thes.2: 15.  
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it was like the Pagan; and now He dwells in the Christian ritual, though it be like the 

Jewish. Forms are nothing without God’s presence; but with His presence they are 

all things”.
282

 Net als de heidense en joodse religie is dus ook de Kerk herkenbaar 

aan een zichtbare gestalte, dat wil zeggen, ook aan riten en ceremoniën.
283

  

 

Er is één groot verschil tussen ceremoniën bij heidenen en Joden enerzijds en die 

van de katholieke kerk anderzijds. En dat verschil is de Geest van Christus die de 

oude gebruiken een nieuwe vorm en nieuwe inhoud geeft. Door de Geest ontvangen 

die oude, krachteloze gebruiken werking en kracht.
284

 Dat is de intensivering van de 

oude economie die door de incarnatie is gebracht.
285

 

 

5.4.2  Liturgie als gebed 

 

Newman verbindt de liturgie dus met het Oude Testament, in het bijzonder het oud-

testamentische offer. Omdat het zoenoffer door Christus is volbracht, rest ons, zoals 

Maleachi heeft geprofeteerd (Mal.1), nog het andere offer, namelijk het offer van 

ons eigen leven als dank.
286

 Dat gebeurt in de heiliging van het dagelijks leven en in 

de liturgie door het gezamenlijk gebed en de lofzegging.
287

 In de liturgische gebeden 

offert de gemeente zich aan Christus.
288

 Dit offer heeft eschatologische strekking: 

het is een voorafschaduwing van onze totale overgave aan Hem op de jongste dag.
289

 

In de liturgie naderen we God en oefenen we ons de zalige aanschouwing te verdra-

gen.
290

 De gebeden brengen de gemeente genade: bidden brengt Christus naar bene-

den, among us.
291

 De toenemende invloed van het sacramentele beginsel in New-

mans denken (5.4.3) versterkt daarom ook het gebedskarakter van de liturgie. Want 

 
282 ‘The Principle of Continuity between the Jewish and Christian Churches’ (20 november 1842), S.D., 

215. 
283 ‘The Principle of Continuïty between the Jewish and Christian Churches’, 204. Vgl. een soortgelijke 

gedachtengang bij Benedictus XVI: “Het lijkt mij belangrijk dat in Johannes [de Doper, e.b.] heel het 
priesterschap van het Oude Verbond een profetische aankondiging van Jezus is, en zo – met het grote 

theologisch-spirituele hoogtepunt, Psalm 118 – naar Hem verwijst en zich Hem toeëigent. Wanneer je en-

kel het contrast aanscherpt tussen de oudtestamentische offercultus en de geestelijke eredienst van het 
Nieuwe Verbond (Rom.12: 1), dan raakt deze lijn uit het zicht en daarmee ook de innerlijke dynamiek 

van het oudtestamentisch priesterschap”. Jezus van Nazareth. Proloog. De kinderjaren (Tielt 2012), 28.  
284 ‘The New Works of the Gospel’ (1840) P.S. v, 175: “(...) ordinances, works, forms, which before were 
unprofitable, now, by the inward meritorious influence of His blood imparted to them, avail for our salva-

tion”. ‘Regenerating Baptism’ (15 november 1835), P.S. iii, 277: “(…) rites as valueless and powerless in 

themselves as the Jewish, but being, what the Jewish were not, instruments of the application of His me-
rits to individual believers”; idem, 278. 
285 “They [Gods volk in het O.T., e.b.] were not sons of God as we are”. ‘Human Responsibility’ (jan./feb. 

1835), P.S. ii, 329.  
286 ‘The Liturgy Public – its Three Particular Uses’ (7 februari 1830), A.S. i, 68. 
287 ‘Ceremonies of the Church’ (1 januari 1831), P.S. ii, 74-5. 
288 ‘The Liturgy the Service of the Christian Priest’ (31 januari 1830), A.S. i, 61. 
289 ‘The Liturgy the Service of the Christian Priest’ (31 januari 1830), A.S. i, 66.  
290 ‘Worship, a Preparation for Christ’s Coming’ (2 december 1838), P.S. v, 7: “(...) approaching God, 

and gradually learning to bear the sight of Him”.  
291 ‘On the Object and Effects of Preaching’ (21 maart 1831), A.S. i, 25. Het liturgisch gebed is “(…) one 

of the very chief means of grace, the means of appropriating (…) to ourselves those precious gifts and 

hopes which Christ has purchased for us”. ‘On the Duty of Public Worship’ (25 oktober 1829), A.S. i, 10.  
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Christus is voor het geloof persoonlijk present in de liturgie en in het sacrament. Hij 

geeft zichzelf om in ons innerlijk ontvangen te worden. Dit nodigt en stimuleert tot 

gebed. Het kerkgebouw, aldus Newman, is “(…) His [Christus, e.b.] dwelling place, 

where He might fix the glory of His presence and hear and answer prayer”.
292

 Van-

wege die aanwezigheid dient het bidden gericht te zijn op het altaar. 
 

(...) the Altar is the most sacred part of the Church – and (...) when you pray it is 

natural and right to look towards it. On the Altar is consecrated the Holy Body 

and Blood of Christ – He becomes present there in a way in which He is no where 

else present except in the faithful hearts who receive Him – therefore we fittingly 

look to the Altar, as the source and fountain from which His precious blood is dis-

pensed to us separately.293 

 

Liturgie is voor Newman dus de persoonlijke aanwezigheid van Christus en de over-

gave van het hart aan Hem in het gebed. De aanwezigheid van Christus in de liturgie 

maakt iedere kerkdienst tot een voorsmaak van de hemel.
294

 Godsdienst is gebed, 

zegt hij in 1864.
295

 Wat er in de liturgie gebeurt, is “(…) the lifting up of the heart to 

God”.
296

 Vanuit God gezien, is de mis de grote handeling van verzoening; vanuit ons 

gezien is het één grote voorbede.
297

  

 

5.4.3  Liturgie als sacrament 

 

Onder druk van de strijd tegen het opkomende liberalisme en onder invloed van de 

kerkvaders gaat Newman in de jaren ‘30 de incarnatie steeds meer centraal stellen. 

Het sacramentele beginsel wordt de dragende lijn van zijn theologiseren. De sacra-

menten, zoals we al zagen, bemiddelen werkelijk God. In het sacrament ontvangen 

wij Christus persoonlijk – Hij is daarin werkelijk aanwezig.
298

 Wij groeien door het 

sacrament in de gemeenschap met Gods geïncarneerde Zoon.
299

 De eucharistie is ef-

fectual type van de economie die bestaat in zijn incarnatie, zoendood en opstan-

 
292 ‘On the First Anniversary of the Consecration of Littlemore Chapel’ (22 september 1837), A.S. iv, 264. 

[mijn cursivering, e.b.]; ‘Devotion to the Holy Eucharist’ (25 mei 1856), S.N., 128-29. Newmans kerkje 
in Littlemore is een realizing van zijn gedachten over liturgie. Het zette een trend naar een andere kerkin-

richting. “The prominence given to the altar was a very cautious step towards that radical liturgical and 

sacramental reordering which was to transform hitherto pulpit and preacher-dominated churches all over 
England”. Sheridan Gilley, Newman and his Age (London 2003), 161. 
293 ‘True Gospel Preaching’ (23 oktober 1836), A.S. iv, 249. 
294 G.A., 314. 
295 “Prayer indeed is the very essence of all religion; (…) It was in prayer that the Church was founded”. 

Diff. ii, 68-9. 
296 Idea, 424.  
297 ‘The Mass’ (18 september 1864), S.N., 192.  
298 ‘The Eucharistic Presence’ (13 mei 1838), P.S. vi, 151: “No one realizes the Mystery of the Incarnati-

on but must feel disposed towards that of Holy Communion”. 
299 Jfc., 187: “The Presence of Christ is our true righteousness, first conveyed into us in Baptism, then 

more sacredly and mysteriously in the Eucharist”. Cf. Jfc., 236; ‘Christ, the Son of God Made Man’ (26 

april 1836), P.S. vi, 63-4: “He gives us abundantly of His Spirit; but still He gives it not at once from His 
Divine nature, though from eternity the Holy Ghost proceeds from the Son as well as from the Father, but 

by means of that incorruptible flesh which He has taken on Him. (…) That which quickeneth us is the 

Spirit of the Second Adam, and His flesh is that wherewith He quickeneth”.  
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ding.
300

 De eucharistie sluit het meest onmiddellijk bij de incarnatie aan. Het gelovig 

deelnemen aan de eucharistie is (opnieuw) sterven en opstaan met Christus. Door het 

sacrament wordt het leven één met Christus: “We are ever receiving our birth, our 

justification, our renewal, ever dying to sin, ever rising to rigthteousness”.
301

 

 

In de liturgie wordt de mens voor de aanwezige God geplaatst; hij heeft daar een Te-

genover. Woorden zijn daarin minder belangrijk (unnecessary) want Gods huis en 

altaar preken in hun objectiviteit.
302

 In de liturgie gaan de gelovigen uit het eigen be-

wustzijn binnen in de oneindige tempel om hen heen.
303

 Juist zo komt de mens met 

zijn hart voor God. “He has given us something outward as a guide to what is in-

ward, something visible as a guide to what is spiritual”.
304

 Juist in de liturgie werkt 

de door de incarnatie geïntensiveerde economie en wordt de onzichtbare wereld uit-

gebeeld en worden de gelovigen met die wereld verbonden.
305

 God neemt het stoffe-

lijke in dienst om ons het heil te bemiddelen.  

 

Vanuit zijn kennisleer duidt Newman de liturgie als een impression in ons bewust-

zijn van de werkelijkheid van Christus en zijn eeuwig rijk. Deze indruk helpt ons het 

Evangelie real te maken.
306

 We weten uit Newmans kennisleer (5.2) dat als het hart 

eigen ervaringen (impressions) kan verbinden aan het dogma, het geloof van notio-

nal assent tot real assent wordt. Onze geest, aldus Newman, werkt nu eenmaal zo 

dat we daar ontvankelijk voor zijn. Wij raken onder de indruk van paleizen, grote le-

gers, bijzondere personen, kortom van vertoon; wij zoeken naar iets om te bewonde-

ren. Gezamenlijke aanbidding, gebeden, ambten, liturgische gewaden, kerkmuziek, 

kerkgebouwen en al dergelijke dingen zijn als het ware “(...) the incoming into this 

world of the Invisible Kingdom of Christ, the fruit of its influence, the sample of its 

power, the earnest of its victories, the means of its manifestation”.
307

 Ze beelden uit 

dat Hij in de incarnatie hemel en aarde één heeft gemaakt door de aarde als de hemel 

te maken. Zoals we de geest van een mens alleen kunnen waarnemen door tussen-

 
300 ‘The Eucharistic Presence’ (13 mei 1838), P.S. vi, 151; idem, 136. Vanaf 1834 geeft hij aandacht aan 

het offerkarakter van de Eucharistie. Placid Murray, ‘Introductory Note’, A.S. i, xvi. In dat jaar krast 
Newman in het manuscript voor een preek een zinsnede door welke de Eucharistie ‘het christelijk offer’ 

noemt. ‘Christian Sacraments Contrasted to Jewish Rites’ (23 november 1834), A.S. i, 124. Newman aan 

Hugh James Rose (19 oktober 1834), L.D. iv, 344; Newman aan Arthur Philip Perceval (13 november 
1834), L.D. iv, 365. In tegenstelling tot zijn doopvisie, spelen in de verandering van Newmans denken 

over de Eucharistie de Kerkvaders wél een rol. Placid Murray, ‘Introduction’, A.S. i, xvii. 
301 ‘Righteousness not of us, but in us’ (19 januari 1840), P.S. v, 139. 
302 Newman aan mrs. John Mozley (4 juni 1837), L.D. vi, 79. 
303 Jfc., 337. 
304 ‘The Communion of Saints’ (14 mei 1837), P.S. iv, 173.  
305 ‘Tract 34 – Rites and Customs of the Church’ (1 mei 1834), Tra., 95: Newman verwijst naar de op-

dracht van Paulus dat vrouwen niet mochten bidden met gedekt hoofd vanwege de engelen (I Kor.11: 10). 
306 Alf Härdelin, die het geheel van de Tractarian Movement probeert te overzien in hun herwaardering 
van de patristische notie dat Christus in persoon op mystieke wijze present is in de liturgie, stelt hierbij de 

preken van Newman voorop: “There are, particularly in Newman’s sermons, many beautiful expressions 

of this belief”. Alf Härdelin, ‘The Sacraments in the Tractarian Spiritual Universe’, in: Geoffrey Rowell 
(ed.), Tradition Renewed. The Oxford Movement Conference Papers (London 1986), 85.  
307 ‘The Visible Temple’ (22 september 1840), P.S. vi, 288. Vgl. idem, 288-9: “(…) to outshine the fasci-

nations of the world”.  
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komst van zijn lichaam, zo kunnen wij ons geloofsobject alleen real maken door de 

bemiddeling van een uiterlijke vorm die onze aandacht trekt en vasthoudt.
308

  

 

Het is dus van groot belang om in de liturgie via de geïntensiveerde economie in-

drukken te ontvangen. Riten en liturgische ordening, “(...) far from being unmea-

ning, are in their nature capable of impressing our memories and imaginations with 

the great revealed verities”.
309

 Zulke vormen bemiddelen heil doordat ze ons hart 

verbeelding, images, geven die ons in staat stellen to realise de hemelse dingen die 

ons in het Evangelie verkondigd worden.
310

  
 

The very disposition of the building, the subdued light, the aisles, the Altar, with 

its pious adornments, are figures of things unseen, and stimulate our fainting faith. 

We seem to see the heavenly courts, with Angels chanting, and Apostles and Pro-

phets listening, as we read their writings in due course.311 

 

Kerkgebouwen, eerbiedige houdingen en gewaden zijn “(...) glimpses or reflections 

of those heavenly things, which the elect of God shall one day see face to face”.
312

 

Zij geven ons indrukken van die werkelijkheid. Zo kan in ons hart de notionele pre-

diking zich verbinden met de indrukken en is real assent mogelijk. Ons geloof wint 

daardoor aan vurigheid. Het hart kan er mee instemmen: het wordt persoonlijke ze-

kerheid.  

 

In zo’n liturgie wordt de gelovige naar een objectieve werkelijkheid buiten hem ge-

trokken, naar God en zijn Koninkrijk. De gelovige die in de dagelijkse gebeden in de 

Kerk zijn stem en zijn tijd aan Christus geeft, geeft daar ook zijn hart.
313

 Voor New-

man ligt hier het verschil tussen echt geloof en self-contemplation.
314

 Bidden is het 

daadwerkelijk aanbieden van het eigen hart als offer van dankzegging en heiliging. 

Waar het liberalisme de aandacht op de gelovige en zijn innerlijk richt (self-contem-

plation) wil Newman het christelijke hart vormen door in de liturgie Christus zo ob-

jectief mogelijk voor ogen te plaatsen.  

 

Met een toenemende waardering van het sacramentele principe in de liturgie weet 

Newman zich te staan in een kerkelijke traditie waarin de geïntensiveerde economie 

werd ontwikkeld. Steeds werden uiterlijke elementen van genadebemiddeling toege-

voegd, “(…) holy water; prescribed prayers, or other observances; garments, as the 

 
308 ‘Ceremonies of the Church’ (1 januari 1831), P.S. ii, 75: “(…) we may as well expect that the spirits of 
men might be seen by us without the intervention of their bodies, as suppose that the Object of faith can 

be realized in a world of sense and excitement, without the instrumentality of an outward form to arrest 

and fix the attention, to stimulate the careless, and to encourage the desponding”.  
309 ‘Tract 34 – The Rites and Customs of the Church’, 100. Newman vervolgt dan met op te merken dat 

riten: “(…) far from being superstitious, are expressly sanctioned in Scripture as to their principle, and de-

livered to the Church in their form by tradition”. Voor de schriftuurlijke aanwijzingen van tradities wijst 
Newman naar I Kor.11: 2, II Thes.2: 15 en I Kor.4: 17. 
310 ‘Sermon for the Society for the Propagation of the Gospel’ (13 November 1831), A.S. iv, 176-7.  
311 ‘The Visible Church an Encouragement to Faith’ (14 september 1834), P.S. iii, 251. 
312 ‘The Visible Temple’, 286. 
313 “(…) but every day and every portion of the day was begun and sanctified with devotion”. Jfc., 338.  
314 Jfc., 337. 
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scapular, and sacred vestments; the rosary; the crucifix”.
315

 Van oorsprong waren 

deze gebruiken nogal eens heidens, maar de genade nam ze in dienst en ze verloren 

daarmee hun verwerpelijkheid. In de geïntensiveerde economie (die, zoals gezegd, 

zijn oorsprong en bron vindt in de incarnatie) wordt het onheilige in dienst genomen 

van het heilige.
316

 Het christendom ziet kans om praktijken en ideeën van andere re-

ligies op te nemen en toch zijn identiteit te bewaren.
317

 Al deze liturgische vormen 

beogen de gemeente dicht bij het Kruis te brengen.  
 

We stand, as it were, under it [het kruis, e.b.], and receive its blessings fresh from 

it; only that since, historically speaking, time has gone on, and the Holy One is 

away, certain outward forms are necessary, by way of bringing us again under His 

shadow; and we enjoy those blessings through a mystery, or sacramentally, in or-

der to enjoy them really.318 

 

Geloof en liturgische vormen hangen dus samen.
319

 Liturgie en kerkgebouw spelen 

ook een rol in de evangelisering van de wereld. Zoals God in de incarnatie vorm 

heeft gegeven aan het stof, zo doet de Kerk dat vanuit haar geloof. Daarmee getuigt 

zij wat schepping is. Zij maakt duidelijk dat de zichtbare wereld niet van de Boze af-

komstig is; zij maakt de schepping tot Koninkrijk der hemelen.
320

 En dat getuigenis 

gaat nog verder. Een zorgvuldig vormgegeven kerkgebouw belijdt het lijden en de 

dood van Christus; het zal allen die binnenkomen eraan herinneren dat wij door het 

Kruis gered worden en ons kruis achter Hem aan moeten dragen. Zo’n gebouw zal 

het Koninkrijk der hemelen op aarde tonen.
321

 Helaas blijft de heiliging van het le-

ven vaak onder de maat maar de gelovigen kunnen de schoonheid van heiligheid la-

ten zien in een kerkgebouw dat devotional is en costly.
322

  

 

 
315 Dev., 379-80 en 373.  
316 Hoewel dit onheilige (heidense elementen) weer is terug te voeren op zaden die God over de hele we-

reld heeft uitgezaaid. ‘Milman’s View of Christianity’ (januari 1841), Ess., ii. 231-2.  
317 Dev., 355-7; Dev., 186-7: “(…) development is a process of incorporation”. Cf. Dev., 383. 
318 ‘Waiting for Christ’ (29 november 1840), P.S. vi, 242.  
319 Wat zouden wij denken van een vriend die ons eten en drinken weigert en later zegt: ik heb alleen je li-

chaam slecht behandeld en niet je ziel? ‘Ceremonies of the Church (1 januari 1831), P.S. ii, 75. Recent 
heeft vanuit zijn charismatisch-gereformeerde lijn James K.A.Smith gepleit voor de betekenis van liturgie 

voor de vorming van de christen. In het voorwoord van zijn Desiring the Kingdom. Worship, Worldview 

and Cultural Formation (Grand Rapids MI 2009) schrijft hij: “Instead of focusing on what Christians 
think, distilling Christian faith into an intellectual summary formula (a “worldview”), this book focuses 

on what Christians do, articulating the shape of a Christian “social imaginary” as it is embedded in the 

practices of Christian worship”. Riten en liturgie spelen een grote rol in het kneden van het menselijk ver-
langen. Een mens leeft niet alleen in een reflexieve relatie tot intellectuele ideeën. Integendeel, hij is ge-

richt op de werkelijkheid. En het hart van de mens bereik je meer door afbeeldingen dan ideeën. Desiring 

the Kingdom, 63-71. Smith citeert Newman een enkele keer; er lijkt duidelijke overeenkomst in hun den-
ken. Een andere protestantse theoloog die zich op het grensvlak met de catholica beweegt is Hans Boers-

ma met zijn Heavenly Participation.The Weaving of a Sacramental Tapestry (Cambridge 2011). 
320 ‘Offerings for the Sanctuary (23 september 1839), P.S. vi, 304-5. 
321 ‘Offerings for the Sanctuary’ (23 september 1839), P.S. vi, 305. 
322 ‘The Visible Temple’ (2 juli 1870), S.N., 211; ‘Offerings for the Sanctuary’, 303-4; ‘The Gospel Pala-

ces (13 november 1836), P.S. vi, 273. 
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Overigens weet Newman ook hier van relativeren: als zulke esthetische uitingen ont-

breken, is het geloof niet van minder betekenis. Innerlijk geloof en liefde winnen 

niets aan volmaaktheid door veruiterlijking.
323

 Een zichtbare kerk maakt de Kerk 

niet meer dan zij al is. Wat zou de wereld ook aan het hemelse hof kunnen toevoe-

gen?
324

 Op nog een andere manier leidt sacramentalisering bij hem niet tot esthetise-

ring. Newman is bevreesd om voor de liturgie het adjectief ‘mooi’ te hanteren als dat 

wordt losgemaakt van het besef van zonde.
325

 

 

5.4.4  Ambt en preek 

 

In de liturgie komt het tot een ontmoeting van God met de gelovigen. Hier werkt 

vanuit de incarnatie, naast de (geïntensiveerde) economie ook het beginsel van per-

sonation door. De ontmoeting met God heeft een persoonlijke karakter. Het is de 

ontmoeting van de bruid met haar Christus. Daarin wordt de gemeente gepersonifi-

eerd in de priester. Die maakt de verzamelde gelovigen tot Kerk, tot eenheid, door 

voor te gaan in de gebeden.
326

 Onder zijn leiding offert de gemeente zich aan God.
327

 

Tegelijk is de priester een belichaming van Christus.
328

 Al in de apostolische tijd 

werd de leiding van een gemeente toevertrouwd aan een enkele persoon, die als zo-

danig een type van Christus is. Deze persoon dient de gelovigen in de liturgie.
329

 Het 

beginsel van personation maakt dat de persoon van de priester een persoonlijk ka-

rakter aan de gebeden en de preken geeft.   

 

Newman is in zijn anglicaanse tijd kritisch over preken. Hij wil niet teveel preek in 

een kerkdienst want preken brengt er alleen maar toe dat we Christus vergeten door 

de afdaling in onszelf. In die afdaling raakt de gedachte aan God verduisterd, kwij-

nen het gebed en de lofprijzing. Ware aanbidding daarentegen is “(…) simply con-

templating our Maker, Redeemer, Sanctifier, and Judge” zoals Hij zichtbaar is in de 

Evangeliën, het credo, de sacramenten en andere riten, in de architectuur van het 

 
323 ‘The Visible Temple’ (22 september 1840), P.S. vi, 280-1. 
324 Vgl. de figuur van Charles Reeding in Newmans roman Loss and Gain. Reeding is nog niet overge-

gaan tot de rooms-katholieke kerk maar ervaart het volgende als hij een Lof meemaakt: “He looked round 
at the building; it was, as we have said, very plain, and bore the marks of being unfinished; but the Living 

Temple which was manifested in it needed no curious carving or rich marble to complete it, “for the glory 

of God had enlightened it, and the Lamb was the lamp thereof”. “How wonderful,” said Charles to him-
self, “that people call this worship formal and external; it seems to possess all classes, young and old, po-

lished and vulgar, men and women indiscriminately; it is the working of one Spirit in all, making many 

one””. L.G., 426-7. 
325 Newman aan William Robert Brownlow (23 april 1871), L.D. xxv, 321. 
326 ‘The Liturgy the Service of the Christian Priest’ (31 januari 1830), A.S. i, 61; ‘The Liturgy Public – its 

Three Peculiar Uses’ (7 februari 1830), A.S. i, 69; ‘Personal Influence, the Means of Propagating the 
Truth’ (22 januari 1832), U.S., 62-77; Idea, 226-45. 
327 ‘The Liturgy the Service of the Christian Priest’, 59. 
328 ‘Waiting for Christ’ (29 november 1840), P.S. vi, 242: “They [priesters, e.b.] are merely His shadows 
and organs, they are His outward signs; and what they do, He does; when they baptize, He is baptizing; 

when they bless, He is blessing”. Buiten de liturgie is dat ook merkbaar aan ‘praat, daad en gewaad’ van 

de priester. ‘Endurance of the World’s Censure’ (29 maart 1840), P.S. viii, 146-8. 
329 In de nieuwtestamentische tijd betekende liturgie het helpen van christenen op een publieke manier: 

bijvoorbeeld als ze arm of gevangen waren. Zo hielp Epafroditus Paulus (Fil.2: 25 – λειτουργὸν) en de 

engelen de gelovigen (Hebr.1: 14 – λειτουργικὰ). 
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kerkgebouw.
330

 Ware aanbidding is ook niet één keer in de week samenkomen om in 

een passieve houding een preek aan te horen waarin de eigen gevoelens moeten ge-

raakt. Aanbidding is het dagelijks komen in deze objectieve aanwezigheid van 

Christus om actief de stem, het lichaam en de tijd aan te bieden in sober uitgespro-

ken gebeden. 

 

Ondanks deze kritische houding tegenover de preek wordt Newman als prediker al-

gemeen geroemd.
331

 Niets wijst erop dat hij de voorbereiding van zijn preken ver-

waarloost. Verder stelt hij Bijbelonderwijs zeer hoog en begint in 1831 wekelijkse 

Bijbellezingen.
332

 Newman wil dat de gemeente goed onderwijs krijgt en de leer van 

de Kerk tot zich kan nemen. “I wish heartily there was more of Catechising and Ex-

position”.
333

  

 

Newmans kritiek op de preek moet dan ook begrepen worden vanuit de context. In 

het Engeland van de 19
de

 eeuw begint de preek steeds meer een event te worden. 

Preken wordt gezien als een populaire kunstvorm die met veel retoriek wordt bedre-

ven.
334

 Door evangelicale invloed wordt ook in de anglicaanse kerk de preek steeds 

belangrijker ten koste van het ritueel. Dit gaat ten koste van de objectiviteit van het 

Evangelie, zo vreest Newman. Allereerst hierdoor dat preken de mens teveel naar 

binnen, naar de eigen gevoelens leiden. De heftige retoriek van de evangelicals 

draagt daar aan bij.
335

 Dit opzichtige preken wekt wel vluchtige emoties op maar be-

werkt tegelijk een diepere ongevoeligheid, aldus Newman. De prikkel zal steeds 

sterker moeten zijn om nog effect te hebben. Onder zulke preken gaan gelovigen kri-

tisch luisteren; ze beoordelen de subjectieve ervaring die de preek uitwerkt.
336

 Dit 

leidt tot oordelen (over de preek), tot het vergelijken van predikanten en tot een on-

christelijke manier van spreken over de leer.
337

 In zo’n atmosfeer kwakkelen gebed 

 
330 Jfc., 337. 
331 De latere hoogleraar John Campbell Shairp (1819-1885) hoorde in de jaren ’40 Newman preken en 

was diep onder de indruk: “His power showed itself chiefly in the new and unlooked-for way in which he 

touched into life old truths, moral or spiritual, which all Christians acknowledge, but most have ceased to 
feel (…) as he spoke how the old truths became new; how it came home with a meaning never felt before! 

He laid his finger how gently, yet how powerfully, on some inner place in the hearer’s heart, and told him 

things about himself he had never known till then. Subtlest truths, which it would have taken philosophers 
pages of circumlocations and big words to state, were dropt out by the way in a sentence of two of the 

most transparent Saxon. What delicacy of style, yet what strength! how simple, yet how suggestive! how 

homely, yet how refined! how penetrating, yet how tender-hearted!”. J.C. Shairp, John Keble (St. An-
drews 1866), 12-7. 
332 In zijn dagboeken van 1831 vermeldt hij soms het aantal aanwezigen, bijv. voor de zomermaanden van 

1831. L.D. ii, 339. 
333 Newman aan James Stephen (16 maart 1835), L.D. v, 47. 
334 Over preken in de victoriaanse tijd: Hughes Oliphant Old, The Reading and the Preaching of the 

Scriptures in the Worship of the Christian Church vol.6 (Michigan/Cambridge 2007), 348: “There was an 
enormous interest in heroic preachers. (…) The virtuosity of individual preachers was cherished, as were 

the talents of extraordinary singers or instrumentalists. In this respect preaching was a popular art. (…) 

The princes of the pulpit were as much an attraction as the palaces of the titles nobility”. 
335 ‘Reverence in Worship’ (30 oktober 1836), P.S. viii, 10. 
336 Newman aan zijn zuster mrs. John Mozley (4 juni 1837), L.D. vi, 78. 
337 ‘Sermon on the Intercourse between Parish Priest and his Charge’ (22 maart 1829), A.S. i, 7. 



155 
 

en aanbidding. Het is een voorstadium van liberalisme: God vergeten omdat je zo 

druk bent met je eigen ervaringen.  

 

Verder breken zulke welsprekende kanselredenaars, die met retorische methoden en 

heftige gebaren emoties in het hart van de hoorders willen oproepen, werkelijke eer-

bied voor God af. Hun spreken over de heilige dingen heeft een profaniserende wer-

king.
338

 Zij lijken niet te beseffen, aldus Newman, dat Christus aanwezig is in de 

Kerk. Als zij dat zouden beseffen, zouden ze veel bescheidener zijn. De aanwezig-

heid van God maakt immers stil omdat de predikant beseft dat hij het mis kan heb-

ben en dat God aanwezig is om hem dat te zeggen.
339

 Toch zal de predikant niet 

helemaal stil kunnen zijn, want vanzelfsprekend speelt binnen de liturgie het Woord 

een grote rol. Het Woord brengt de indruk die de apostelen hadden van Jezus op ons 

over en draagt zo bij om de incarnatie in zijn werkelijkheid bewust te worden (rea-

lise).
340

 Maar verder geldt: wie beseft dat hij in de sacramenteel bemiddelde aanwe-

zigheid van God is, wordt stil. God kwam niet bij de dienaars van Baäl die veel ka-

baal maakten, Hij kwam bij Elia in de stilte. In het kerkgebouw moet een nederige 

rust heersen.  

 

Een tweede bezwaar tegen teveel ruimte voor de preek is dat hierdoor het gemeen-

schappelijke liturgische gebed in de verdrukking komt.
341

 Overschatting van de pre-

diking raakt de liturgie in het hart. Newman vergelijkt een prekende priester met 

Christus in Zijn staat van vernedering. Ook dat is nog een vreugde, want het is een 

eer op Christus te mogen lijken. Maar de priester die in de gebeden voorgaat en de 

sacramenten bedient, is als de verhoogde Christus die geredde zondaars bij de Vader 

brengt en genadegaven schenkt.
342

 In tegenstelling tot preken geven (vaste) gebeden 

ons praktische voorbeelden hoe met God om te gaan. Gebeden zijn veel meer dan 

preken geschikt om het hart te vormen. Argwanend is Newman tegenover de protes-

tantse voorkeur preken te horen en dan het liefst preken over het kruis. Is dat soms 

een ontsnappen aan gehoorzaamheid?
343

 Preken luisteren is makkelijker dan bidden. 

 
338 ‘True Gospel Preaching’ (23 oktober 1836), A.S. iv, 244. En ook in gebeden: “(...) in diffuse and free 

language, with emphatic and striking words, in a sort of coloured or rich style, with pomp of manner, and 

an oratorical tone, as if praying were preaching (...)”. ‘Reverence, a Belief in God’s Presence’ (4 novem-
ber 1838), P.S. v, 20 [mijn cursivering, e.b.]; Newman aan James Stephen (16 maart 1835), L.D. v, 45: 

“Yet what I shrink from is their rudeness, irreverence, and almost profaneness; the profaneness of making 

a most sacred doctrine a subject of vehement declaration, or instrument of exciting the feelings (…)”. Als 
Newman voorbij het kerkgebouw van zo’n prediker komt en de voorganger op de toppen van zijn stem 

hoort preken, zegt hij tegen zichzelf: “Christ is not here – for no one shall hear Christ’s voice in the 

streets”. ‘True Gospel Preaching’, 246. 
339 ‘Reverence, a Belief in God’s Presence’, 24; cf. ‘True Gospel Preaching’, 247. 
340 ‘The Incarnation’ (25 december 1834), P.S. ii, 29: “(...) realizing for us the incarnation of the Son of 

God”. 
341 ‘Sermon on the Intercourse between Parish Priest and his Charge’, 7. 
342 ‘The Liturgy the Service of the Christian Priest’ (31 januari 1830), A.S. i, 60. 
343 ‘Knowledge of God’s Will without Obedience’ (2 september 1832), P.S. i, 34.  
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Bij preken ligt de nadruk op leren kennen terwijl het een christen er om moet gaan 

Gods wil te leren doen.
344

 

 

Een derde bezwaar tegen dominantie van de preek is dat in de preek Christus slechts 

wordt bemiddeld in woorden. Er wordt alleen over Hem gepraat. Terwijl Hij in het 

sacrament in de volheid van zijn persoon komt. In het algemeen is Newman kritisch 

over woorden omdat hij ze beperkt bruikbaar acht voor het uitleggen van morele 

waarheid.
345

 Ook de Schrift is in dit opzicht imperfect and defective.
346

 Daarbij is het 

menselijk begrip beperkt. De wisselwerking tussen die gebrekkige middelen maakt 

dat taal zich maar moeizaam laat gebruiken om “(…) the mysteries of the spiritual 

World, and God’s appointments in this” uit te drukken.
347

  

 

Ten vierde is er nog het praktische probleem dat preken te kort zijn om de geloofs-

leer tot in bijzonderheden uit te leggen en anderzijds te algemeen om werkelijk in de 

afzonderlijke levens van de gemeenteleden, die in leeftijd en soort totaal verschil-

lend zijn, door te dringen.
348

  

 

Voor Newman is de preek voorbereiding op het sacrament. De taak van de preek is 

om bewust te maken wat gedoopt-zijn inhoudt.
349

 Preken is wakker schudden, zonde 

aan het licht brengen, verlangen wekken naar het ontvangen van Christus in het sa-

crament, op gang brengen.
350

 Want het sacrament is het divinely ordered system.
351

 

De preek, als voorbereiding op het sacrament, dient sober en kalm te zijn en wordt 

 
344 Het komt er voor een christen op aan gehoorzaamheid te tonen, het doen van “(…) the practical rules 

for our own conduct amid His infinite and eternal operations”. ‘Implicit and Explicit Reason’ (St. Peter’s 

Day 1840), U.S., 184. 
345 “For (…) what is language but an artifical system adapted for particular purposes, which have been de-

termined by our wants?”. ‘Personal Influence, the Means of Propagating the Truth’ (22 januari 1832), 
U.S., 68. Cf. ‘The Humiliation of the Eternal Son’ (8 maart 1835), P.S. iii, 156. 
346 ‘Implicit and Explicit Reason’, 183. 
347 ‘Implicit and Explicit Reason’, 184. 
348 ‘Sermon on the Intercourse between Parish Priest and his Charge’ (22 maart 1829), A.S. i, 6; Newman 

aan James Stephen (16 maart 1835), L.D. v, 44. 
349 In een preek 31 mei 1835 schetst Newman de symboliek van het kerkgebouw (west-oost oriëntatie). 

Hij begint bij het doopvont in het westen en zegt dan over de preekstoel: “We go forward and we come to 

the pulpit, to remind us that it is by teaching that the grace of baptism is cherished and brought to effect”. 
‘On the Sanctity of Churches (for Littlemore Chapel)’ (31 mei 1835), A.S. iv, 93. 
350 Newman aan James Stephen (16 maart 1835), L.D. v, 47; Newman aan Samuel Wilberforce (4 februari 

1835), L.D. v, 21-2. Hughes Oliphant Old heeft dus niet gelijk als hij stelt dat volgens Newman God niet 
aanwezig is in de Schriftlezing en de preek, Reading and Preaching, 366: “In short, the eucharistic pre-

sence is so emphasized as to ignore the kerygmatic presence”. Newman ontkent niet kerygmatische pre-

sentie. Maar de prediking is toeleiding naar het sacrament omdat daar Christus ten volle wordt ontvangen. 
Oliphant Old, die zich baseert op slechts enkele preken van Newman, heeft nog meer misvattingen. Bij-

voorbeeld, dat Newman afkerig was van wetenschappelijke Bijbelkritiek (375); dat Newman het inheren-

te gezag van Gods woord niet verstaat (362) en daarom geen besef heeft van de kracht van Gods Woord 
om Zijn doelen te realiseren (363); en dat voor Newman de preek niet een ontmoeting is met God maar 

alleen de functie heeft om te overtuiging dat men in de Kerk moet zijn om daar God te ontmoeten (362). 

Het is in dit hoofdstuk wel duidelijk geworden dat voor Newman een preek wel degelijk een ontmoeting 
met God is. Maar in die ontmoeting zal vooral de noodzaak van gemeenschap met Christus duidelijk wor-

den en daartoe zal de hoorder de gang naar het sacramenten moeten maken. 
351 Newman aan Samuel Wilberforce (4 februari 1835), L.D. v, 21. 
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niet spontaan uitgesproken maar van tevoren overdacht. Het gaat in die preken niet 

om het planten maar om het bewateren, dat wil zeggen het weerleggen, bestraffen en 

vermanen.
352

 Newmans preken gaan niet zo expliciet in op de gemeenschap met 

Christus; eerder ligt er een zekere strengheid (severity) in zijn preken.
353

 Hij legt de 

details van gehoorzaamheid aan zijn gemeente voor. Zo maakt de preek ontvanke-

lijk voor de “(...) tenderness and mysteriousness of our ordinances”.
354

 Voor sommi-

gen lijken Newmans preken koud en zonder invloed. Troost, aldus Newman, vindt 

de gelovige in de sacramenten. De sacramenten zijn “(...) the embodied forms of the 

Spirit of Christ”; zij brengen ons in Christus en Christus in ons en dat is onze 

troost.
355

 Het lichaam neemt bij het sacrament ook de enig juiste houding aan om 

Christus te ontvangen, namelijk knielend. Wie knielt, ontvangt Christus in een totaal 

andere geest dan wie zittend, en met een door de preekcultuur voortgebrachte kriti-

sche geest, een preek beluistert.
356

 

 

Luide prediking (oproep tot bekering) is volgens Newman bedoeld om heidenen tot 

geloof te brengen. De apostelen preekten zo om een wereld die sluimert in zonde op 

te wekken tot geloof.
357

 Dat werk gebeurt buiten de liturgie, daar is een luide stem 

voor nodig. In de liturgie daarentegen is “(...) quiet teaching, and not loud teaching. 

We teach by signs and figures, as well as by word of mouth”.
358

 In een katholieke 

kerk hoort de prediking gedempt te zijn. Daaronder verstaat Newman rustige ver-

spreiding van de kennis van de Schrift in any way possible.
359

 Newman denkt daar-

bij aan de prediking die samenhangt met het sacrament, maar ook aan de gewaden, 

eerbiedige houdingen, symbolen. Een priester die knielt voor het altaar is een preek. 

Deze stille preken maken meer indruk dan energieke gebaren en geweldige woor-

den.
360

 Ook de architectuur van het kerkgebouw is een zachte preek: “(…) It speaks 

as if by a small voice, to the heart – it does not strive, nor cry. This is true gospel 

preaching”.
361

 Wie een kathedraal binnengaat, krijgt oude katholieke ideeën in zijn 

ziel gefluisterd.
362

  

 

 
352 Newman verwijst naar II Tim.4: 2. 
353 Newman aan Samuel Wilberforce (10 maart 1835), L.D. v, 40: “(...) we need a continual Ash-wednes-
day”. 
354 Newman aan James Stephen (16 maart 1835), L.D. v, 47. In 1872 zegt hij dat hij minder streng zou 

preken dan hij vroeger deed. “I forget what I have said in the Sermon you speak of – but my teaching was 
more severe then than it would be now”. Newman aan Geraldine Penrose Fitzgerald (5 januari 1872), 

L.D. xxvi, 6. Volgens Placid Murray zijn Newmans preken belangrijk als voorbeeld van liturgische predi-

king volgens de Vaticaanse constitutie over de liturgie (1963). Newman, the Oratorian, 30. 
355 Newman aan Samuel Wilberforce (10 maart 1835), L.D. v, 39. 
356 Newman aan James Stephen (16 maart 1835), L.D. v, 46. 
357 ‘On Preaching’ (1 november 1829), A.S. i, 19. 
358 ‘True Gospel Preaching’ (23 oktober 1836), A.S. iv, 248. Voor stilte verwijst Newman naar: Ex.14: 13, 

Ps.46: 10, Hab.2: 20, Pred.5: 2. 
359 ‘On Preaching’ (1 november 1829), A.S. i, 21. 
360 ‘True Gospel Preaching’, 246, 248, 250; ‘Reverence in Worship’ (30 oktober 1835), P.S. viii, 10. 
361 ‘True Gospel Preaching’ (23 oktober 1836), A.S. iv, 247, 250. 
362 ‘Indulgence in Religious Privileges’ (1 mei 1842), S.D., 118.  
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Newman is soms zo kritisch over preken dat hij op sommigen de indruk maakte ze 

nutteloos te vinden.
363

 Maar als eens in 1840 in een zondagse dienst door de viering 

van de eucharistie nog niet is gepreekt, wil Newman die zondag toch niet voorbij la-

ten gaan zonder verkondiging.
364

 Ook na zijn bekering tot de rooms-katholieke kerk 

geeft Newman overtuigend blijk van de betekenis die hij hecht aan de preek.
365

 In 

een lezing voor ‘zijn’ universiteit in Dublin (1855) merkt hij op dat juist in de preek, 

en niet in de gebeden (die gelezen worden) of in de bediening van het sacrament, de 

persoon van de prediker naar voren komt. Met andere woorden: juist in de preek 

werkt het beginsel van personation. De meerwaarde van het horen van de preek in 

de Kerk boven het lezen van de preek thuis zit in de prediker. “(…) there is some-

thing personal in preaching; people are drawn and moved, not simply by what is 

said, but by how it is said, and who says it. (…) The same things when read are not 

the same as when they are preached”.
366

 De prediker kent zijn schapen en zij kennen 

hem. Dat geeft aan zijn woorden invloed en kracht. Zoals ze aan zijn lippen hangen, 

zullen ze nooit hangen aan de bladzijden van een boek. Voor de overdracht van het 

Evangelie is dat zeer belangrijk. Zo werkt immers de economie.  

 

Een student aan de priesteropleiding Maynooth die Newman om advies vraagt inza-

ke het preken krijgt een ernstig antwoord dat Newman besluit met de woorden dat 

een prediker niet moet streven naar welsprekendheid maar naar het zo eenvoudig 

mogelijk zeggen “(...) what he feels or thinks, what religion demands, what Faith 

teaches, what the Gospel promises”.
367

 De preek, aldus Newman, is een uitwendig 

wapen van Gods koninkrijk.
368

 En dat wapen heeft ook binnen de liturgie zijn plaats. 

In zijn eerste jaarverslag als rector van de universiteit in Dublin voert Newman een 

vurige verdediging van de preek aan de universiteit. 
 

An institution of directly religious character, which I have been very anxiously to 

establish (…) is that of stated University Preaching. (…) I cannot well exaggerate 

the influence, which (…) able preachers (…) will exert upon the young men, (…). 

 
363 Robert Isaac Wilberforce aan Newman (13 januari 1830), L.D. ii, 188.  
364 ‘After Catechising on Baptism’ (5 april 1840), A.S. iv, 295. 
365 Newman kiest ervoor om een Engelse variant van het Oratorium op te richten. In deze orde, gesticht 

door Filippus Neri, ligt veel nadruk op de preek. Placid Murray, Newman, the Oratorian, 123: “The Ora-

torian tradition of preaching the Word of God was undoubtedly one of the elements which attracted New-
man”. Enerzijds benadrukt Newman het sacrament als weg om de liefde voor Christus te versterken. An-

derzijds kan hij in een preek eenvoudig stellen: “How are we to gain love [voor God, e.b.]? By reading of 

our Lord in the Gospels”. ‘Love of God’ (23 september 1855), S.N., 125. Hughes Oliphant Old doet New-
man geen recht als hij schrijft “(…) the eucharistic presence is so emphasized as to ignore the kerygmatic 

presence”. The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church vol. 6 

(Michigan/Cambridge 2007), 366. Newman acht de kerygmatische presentie minder vol dan de eucharis-
tische, maar dit leidt beslist niet tot verwaarlozing van de preek.  
366 Idea, 343. Die lezing uit 1855 is getiteld: ‘University Preaching’. Vincent Ferrer Blehl heeft deze her-

waardering van de preek in Newmans rooms-katholieke tijd over het hoofd gezien als hij schrijft: “(…) 
preaching, in Newman’s view of it, occupied a rol subordinate to public prayer and to worship and the sa-

craments”. V.F. Blehl, ‘The Importance of the ‘Real’ for the Interpretation of Newman’s Spirituality and 

Holiness’, in: T. Merrigan (ed.), John Henry Cardinal Newman 1801-1890. Louvain Studies. A special is-
sue (Leuven 1990), 228. 
367 Newman aan een student op Maynooth (2 maart 1868), L.D. xxiv, 45. 
368 ‘The Secret Power of Divine Grace’ (1856), O.S., 49. 

http://www.newmanfriendsinternational.org/bibliography/?p=1643
http://www.newmanfriendsinternational.org/bibliography/?p=1643
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Above all, incalculable benefit will, I trust, accrue from the institution of Univer-

sity Sermons. I doubt whether it would not defeat their influence, if the students 

were under an obligation to assist at them; but, seats and the attraction of good 

preachers being supplied to them, it will become a fashion, or rather a rule of the 

place, to attend the University Church, and, through the divine blessing, their 

hearts will receive indelible impressions.369 

  

Het christendom is immers een authoritative teaching, een “(…) announcement, a 

preaching, it is the depository of truths beyond human discovery, momentous, prac-

tical”.
370

 En de Messias, aldus Newman, “(…) was not to fight, like Joshua or David, 

but simply to preach”.
371

 Newman lijkt in zijn rooms-katholieke tijd de preek meer 

te waarderen dan in zijn anglicaanse tijd. In de rooms-katholieke kerk is het gevaar 

van liberalisme veel minder dreigend dan in de protestantse kerken. Daarom kan na 

zijn overgang naar die kerk de preek naar voren komen. Liturgie bestaat uit verschil-

lende onderdelen en het accent op de onderdelen hangt af van de omstandigheden.
372

  

 

Quintessens  De liturgie speelt in Newmans theologie een belangrijke rol. In de litur-

gie kunnen de indrukken van ons geweten zich verbinden met liturgische gestalten 

die de hemelse dingen uitbeelden en met het Woord. In de liturgie wordt het hart ge-

vormd. Daar wordt de gelovige uit zijn eigen bewustzijn gehaald tot de objectiviteit 

van de dingen Gods. Vanuit de incarnatie en de geïntensiveerde economie krijgen 

het sacramentele beginsel, personation en realizing hun plaats in de liturgie. Omdat 

de nieuwe bedeling een voortzetting is van de oude bedeling maar dan doortrokken 

van de Heilige Geest spelen liturgische vormen, riten en gewaden in Newmans theo-

logie een rol. De liturgie is de plaats waar we tot persoonlijke zekerheid komen. Om 

het liberalisme te bestrijden, verkleint Newman in zijn anglicaanse tijd de ruimte 

voor de preek. In zijn rooms-katholieke tijd haalt hij de preek juist meer naar voren. 

 

5.5  Conclusies 

 

Wat heeft dit vijfde hoofdstuk ons verder gebracht in de beantwoording van de on-

derzoeksvragen? We hebben gezien dat ook Newman tot op zekere hoogte de wen-

ding naar het subject toejuicht. Volgens hem is ons denken een zeer persoonlijke 

zaak en zo is ook onze betrekking met God niet zakelijk, maar persoonlijk. New-

mans wapenspreuk als kardinaal, Cor ad cor loquitur, laat daarover geen twijfel be-

staan. De wending naar het subject geeft dus aan het persoonlijk geloof ruimte. In 

zijn theologisch ontwerp gaat Newman dan ook mee met de culturele wending naar 

het subject. Newman begint niet bij de Kerk, zelfs niet bij het Woord. Newman be-

gint bij de enkele persoon en bouwt zijn theologie van daaruit op. Het bedreigende 

 
369 ‘The Rector’s first report to their lordships the archbishops and bishops of Ireland for the academic 

year 1854-1855’ (13 oktober 1855), L.D. xxxii, 127, 135. 
370 G.A., 250; G.A., 277; G.A., 291-2. [mijn cursivering, e.b.]. Dit accordeert met wat Newman in zijn 

anglicaanse tijd al stelde, namelijk dat de openbaring is een message, een history, een vision (van de ge-

incarneerde Zoon). ‘The Tamworth Reading Room’ (februari 1841), D.A., 296  
371 G.A., 294; cf. G.A., 298. [mijn cursivering, e.b.] 
372 Voor Newmans gedachten over de preek zie ook: Eric Griffiths, ‘Newman; The Foolishness of Preach-

ing’, in: Ian Ker en Alan G. Hill (eds.), Newman after a Hundred Years (Oxford 1990), 63-91. 
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voor de Godskennis dat in de wending naar het subject ligt, wil Newman ontkrach-

ten door niet te vertrekken vanuit de rede of het gevoel maar vanuit het geweten. 

Want in het geweten spreekt een Ander tot mij, namelijk God. Godskennis begint 

dus niet met onze instrumenten (rede en gevoel) maar met de stem van het geweten 

die mij beschuldigt en besef geeft van een Autoriteit over mijn leven. De mens die 

naar zijn geweten luistert, zal buiten zichzelf gaan zoeken naar die God.  

 

Deze subjectieve zoekers hoeven niet in hun strikt persoonlijke, subjectieve zoek-

tocht te blijven. Er is een sacramentele werkelijkheid buiten hen: de Kerk. De Kerk 

is een objectieve gestalte die volgens Newman voortkomt uit de incarnatie. Met de 

incarnatie heeft God een nieuwe bedeling (economie) gegeven waarin nadruk ligt op 

gestalten: Kerk, liturgie en gelovige. Deze bevrijden ons uit de beslotenheid van ons 

bewustzijn tot een objectieve, sacramentele werkelijkheid. Binnen de gemeenschap 

van de Kerk worden dus al de zoekende subjecten samengebracht tot het geloofsob-

ject: de Drie-ene God. Hoe zorgvuldig de Kerk ook moet omgaan met het geweten 

en het geloof van de afzonderlijke mens, uiteindelijk is de Kerk ook gegeven om de 

afzonderlijke gelovigen bij de waarheid te brengen en te bewaren. Daarom is de 

Kerk, tot op zekere hoogte, een koninkrijk (‘het koninkrijk der hemelen’) met daarin 

gezag. Er is een levend leergezag in de Kerk en dat culmineert in de paus. De leer 

van deze Kerk ontwikkelt zich want dat brengt het historische karakter van de open-

baring met zich. In de ontwikkeling van de leer doet de hele Kerk, clerus en leken, 

mee. 

 

De liturgie speelt hierin een belangrijke rol. Volgens Newman is de nieuwtestamen-

tische bedeling een voortzetting van de oudtestamentische maar dan doortrokken 

van de Heilige Geest. Vanuit de incarnatie krijgen het sacramentele beginsel, perso-

nation en realizing hun plaats in de liturgie. Daarom spelen liturgische vormen, riten 

en gewaden in Newmans theologie een rol. In de liturgie kunnen de indrukken van 

ons geweten zich verbinden met de liturgische gestalten die de hemelse dingen uit-

beelden en met het Woord. Zo wordt in de liturgie het hart gevormd; de gelovige 

wordt uit zijn eigen bewustzijn gehaald tot de objectiviteit van de dingen Gods. De 

liturgie is de plaats waar we tot persoonlijke zekerheid komen. Om het liberalisme te 

bestrijden, verkleint Newman in zijn anglicaanse tijd de ruimte voor de preek. In zijn 

rooms-katholieke tijd haalt hij de preek juist meer naar voren. 

 

Zo integreert Newman geloven als een volstrekt persoonlijke zaak, een zaak van di-

rect voor God te staan, in een sterk kerkbegrip waarin ambt en sacrament, kortom: 

gestalte een plaats heeft. 
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MESOLOOG 1 
 

 

 

 

Als we een tussenbalans opmaken, zien we dat we in de hoofdstukken 2 tot en met 5 

bezig zijn geweest de hypothese uit de Proloog te onderzoeken dat de analyses die 

Newman en Noordmans maken van de situatie waarin de westerse Kerk verkeert 

grote overeenkomsten vertonen. We hebben gezien dat beiden van mening zijn dat 

de wending naar het subject gelovigen dreigt op te sluiten in hun eigen denkraam. 

Ook zien beiden een winstpunt in de wending naar het subject. Geloven als omgang 

met God is immers een zeer persoonlijke zaak waarin iedere gelovige onmiddellijk 

voor God staat, zonder enig tussending. De wending naar het subject doet hieraan 

recht. Hoewel beide theologen dus een unieke inspanning hebben geleverd, is die in-

spanning toch onder één noemer te brengen: hoe volop ruimte te geven aan het ken-

nende subject zonder dat God daarmee in het verlengde van de mens komt te liggen 

en niet langer een Tegenover is? Vanuit deze vraag komen beiden ertoe kerkelijk ge-

zag te benadrukken. De Kerk is er volgens hen om de afzonderlijke gelovigen te die-

nen in hun persoonlijke relatie met God. Juist om die reden moet de Kerk ook een 

tegenover zijn. 

 

Verder is in de achterliggende hoofdstukken duidelijk geworden dat Noordmans en 

Newman voor hun theologie een verschillend punt van vertrek kiezen. Noordmans 

legt in zijn theologie zeer grote nadruk op de derde persoon van de Triniteit en de 

predestinatie als diens werk. Hij verzet zich tegen de positieve verbinding van God 

en mens en tegen iedere duurzame gestalte die daaruit zou kunnen ontstaan. Zulke 

gestalten leiden volgens Noordmans tot monistisch denken en tasten het eschatologi-

sche karakter van het christelijk geloof aan. Noordmans kiest dus ‘vóór’ het kruis 

(waaraan alle gestalten worden afgebroken) en ‘tegen’ de kribbe. Noordmans ba-

seert dit mede op een typering van de westerse Kerk als kerk van de Geest en de 

oosterse als Kerk van de incarnatie, een typering die overigens haaks staat op de the-

se van De Régnon. Newman daarentegen benadrukt in zijn theologie de tweede per-

soon van de Triniteit en de incarnatie. Bij hem kan de geschapen werkelijkheid sa-

cramenteel karakter krijgen en spelen gestalten (Kerk, sacrament, liturgie) een grote 

rol. Veel minder dan bij Noordmans is Newmans keuze een exclusieve, want bij zijn 

nadruk op de incarnatie laat Newman volop ruimte voor de Geest. Zowel ‘kribbe’ 

als ‘kruis’ krijgt in zijn theologie een plaats. Bij Newman komt het geweten als in-

nerlijk werk van de Geest naar voren.  
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Vanuit hun vertrekpunt wijzen de twee een verschillende richting. Volgens Noord-

mans moet de Kerk de weg van de Reformatie verder aflopen. De Kerk moet de Re-

formatie radicaliseren en opnieuw de weg van Paulus gaan, dat is de weg van de 

Geest. Het is een weg van prediking en daar situeert Noordmans dan ook het kerke-

lijk gezag. Liturgie is voor Noordmans vooral ruimte voor de preek. Om te preken, 

is het volgens hem nodig om Gods stem die in de geschiedenis spreekt, te verstaan. 

Voor zijn kenleer komt Noordmans echter niet verder dan fragmenten. Buiten de 

prediking kan gezag maar moeilijk een plaats krijgen in Noordmans’ theologie. Wel 

spant hij zich ten zeerste in voor de historische gestalte van de (hervormde) kerk en 

pleit hij voor de invoering van een bisschopachtige ambtsdrager en voor leertucht. 

Maar vanuit zijn angst voor een monistisch denkklimaat waakt Noordmans ertegen 

dat de Kerk een gestalte naast God wordt. De Geest breekt gestalten (die als gezags-

drager zouden kunnen fungeren) steeds weer af. De continuïteit van de Kerk en van 

ons geloof ligt verankerd in de predestinatie en onttrekt zich aan uitwendige waarne-

ming. In Noordmans’ dogmatiek Herschepping komt de Kerk nauwelijks voor.   

 

Newman, op zijn beurt, acht de Reformatie medeschuldig aan en zelfs de oorzaak 

van de subjectivering van het geloof. Voortzetting van de reformatorische lijn acht 

hij desastreus. Vanuit zijn theologie kan Newman gestalten een ruime plaats geven. 

Deze ruimte voor gestalten geeft hem de mogelijkheid gezag aanwijsbaar te localise-

ren, namelijk in Rome.  

 

In Deel II, dat nu begint, vervolgen we ons onderzoek door in hoofdstuk 6 te analy-

seren hoe Noordmans de theologie van Newman heeft gerecipieerd. We zullen zien 

dat deze receptie moeizaam is verlopen. Noordmans’ fenomenologische aanpak 

heeft hem hier parten gespeeld, zo zullen we zien. Bovendien acht Noordmans jaren-

lang Newmans incarnatietheologie gevaarlijk met het oog op de strijd tegen het mo-

nisme waarin het westen is verwikkeld. Ten derde leest Noordmans de Engelse 

kardinaal lange tijd niet uit de eerste hand maar via studies van anderen. Dit maakt 

dat hij zijn kritiek op Newman later moet nuanceren of intrekken. 

 

Als Noordmans tenslotte zelf Newman gaat lezen, ontdekt hij, wat wij in de hoofd-

stukken 4 en 5 al hebben gezien, dat er bij Newman geen aanleiding is tot angst voor 

monisme. De hoge verwachting die Noordmans vanaf zijn eerste kennismaking met 

Newman heeft gehad, kan hij met steeds minder reserve toelaten.  

 

Vervolgens onderzoeken we in hoofdstuk 7 de geloofsgreep die Noordmans na de 

tweede wereldoorlog doet. Deze oorlog ervaart hij als een oordeel over het westen 

en zijn Kerk. Noordmans meent te leven in een tijd van verbreking; de Geest zal de 

Kerk opnieuw gaan vormgeven.  
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DEEL II 
 

NOORDMANS 

EN 

 NEWMAN 
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6 
 

NEWMANRECEPTIE BIJ 

NOORDMANS 

 

 

 
Men komt in gevaar als men in de buurt van Newman komt. (…) Er 
staat een storm van Geest om hem heen en men voelt dat een beslis-

sing waartoe hij komt, de strekking in zich heeft zich ook aan ons te 

gaan opleggen. Er is kerkvormende macht in Newmans geschriften. 
 

O. Noordmans1 

 

 

 

 

6.1  Inleiding 

 

Hoe heeft Noordmans het gedachtegoed van Newman gerecipieerd? We volgen bij 

het onderzoek daarnaar het stramien dat in hoofdstuk 2 is gelegd. Dit wil zeggen: in 

6.2 onderzoeken we Noordmans’ receptie inzake de kennisleer, in 6.3 inzake de 

Kerk en in 6.4 aangaande de liturgie. Om de Newmanreceptie in historisch perspec-

tief te plaatsen, worden aan het begin van iedere paragraaf eerst kort enkele belang-

rijke gebeurtenissen uit deze periode genoemd die kunnen helpen de Newmanrecep-

tie te duiden. Vervolgens wordt de Newmanreceptie beschreven. In 6.5 plaatsen we 

enkele kanttekeningen bij deze receptie. In 6.6 volgen de conclusies van dit hoofd-

stuk. 

 

 

 
1 ‘De betekenis van de kerkelijke symbolen voor onze tijd’ (lezing januari 1940), VW2, 365. 
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6.2  Kennisleer 

 

6.2.1  Wat er in deze periode gebeurt 

 

De oorlog die Noordmans in de jaren ‘30 vreest, wordt werkelijkheid. Het is voor 

Noordmans de tweede grote oorlog die hij meemaakt. In volle hevigheid blijkt dat 

de mens met zijn natuurkundige kennis tot vreselijke daden in staat is. Op 6 augus-

tus 1945 verwoesten de geallieerden met één atoombom de Japanse stad Hiroshima 

waarbij honderdduizenden mensen omkomen. Volgens Noordmans laat de geschie-

denis nu zien dat de mens een probleemgeval is. En dat is heel anders dan in de 19
de

 

eeuw toen de mens God problematiseerde.
2
 De mens is afgesloten geraakt voor God 

zodat het nodig is in hem gaten te boren, maar hoe?
3
 

 

6.2.2  Receptie  

 

Als Noordmans in 1936 Van de Pols dissertatie De Kerk in het leven en denken van 

Newman leest, ziet hij dat Newmans kennisleer een opschuiven betekent in de rich-

ting van het protestantisme. Het accent in het geloof wordt wat verlegd van het ge-

zag van het instituut naar de gelovige. De wijze van overtuigd worden, gaat meer op 

die van het protestantse geloof lijken, ook al blijft gezag een grotere rol spelen dan 

bij protestanten.
4
 De kennisleer van Newman leidt tot een “(…) zeer persoonlijke ze-

kerheid en een vertrouwdheid als tussen moeder en kind” en naar zo’n persoonlijke 

zekerheid heeft Noordmans steeds gezocht.
5
 Ook waardeert hij in Newman dat deze 

in zijn Schriftuitleg boven de letter van de tekst weet uit te stijgen. Er komt dan 

ruimte voor de Geest.  

 

Dat Noordmans toch aarzelingen houdt, is omdat naar zijn oordeel het Woord nog te 

weinig ruimte krijgt bij Newman. Er is, volgens Noordmans, iets biologisch in de 

beschouwingen van Newman omdat diens kennisleer sterk op de incarnatie is geori-

enteerd.
6
 De Kerk en haar leer, zo interpreteert hij Newman, ontwikkelen zich uit ei-

gen kracht, de Kerk heeft een eigen goddelijk leven.
7
 Dit komt voor Noordmans erg 

dicht bij het monistische denken van de 19
de

 eeuw en dan kan Gods Geest er toch 

weer geen woord tussenkrijgen. Dit bezwaar geldt ook Newmans illative sense, het 

vermogen om de waarheid te zien zonder argumentatie. Noordmans vindt dit te mys-

 
2 Noordmans aan R.C.G. Troelstra (31 juli 1954), VW9b, 959.  
3 Aldus een opmerking van Noordmans in de commissie voor de Kerkorde volgens de notulen van 22 

maart 1947. W. Balke, H. Oostenbrink-Evers (bew.), De commissie voor de kerkorde (1945-1950). Bouw-
plan, agendastukken en notulen van de vergaderingen ter voorbereiding van de nieuwe kerkorde (1951) 

van de Nederlandse Hervormde Kerk (Zoetermeer 1993), 486.  
4 ‘De Incarnatie en de oecumenische beweging’ (lezing 7 oktober 1937), VW6, 354. 
5 ‘De Incarnatie en de oecumenische beweging’, 353; “Dat is (...) ook juist de eis en de nood van onze 

tijd. Vernieuwde, maar ook versterkte geestelijke, meer persoonlijke zekerheid”. ‘Het getuigenis van De 

Hartog’ (lezing 1909), VW1, 135.  
6 ‘De Incarnatie en de oecumenische beweging’, 352. 
7 ‘De Incarnatie en de oecumenische beweging’, 353; ‘Incarnatie en oecumenische beweging’ (31 decem-

ber 1937), VW6, 360. 
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tiek: bij Newman ontbreekt de “(…) apostel die hem bekeert”.
8
 Noordmans bedoelt 

hiermee dat er te weinig Woord (en daarmee: Geest) aan te pas komt. De kennisleer 

van Newman is te ontologisch, hij richt zich te veel op ‘zijnden’ (schepping en his-

torische feiten) en daardoor blijft de zekerheid achter ten opzichte van de protestant-

se illative sense die Noordmans voor de gelegenheid uitvindt.
9
 Deze protestantse il-

lative sense richt zich niet op de historie die achter ons ligt, maar op de historie die 

nog vóór ons ligt: de eschatologie. De protestant vindt vastheid inzake de ware Kerk 

door de zekerheid die de verkondiging brengt in zijn hart. Een zekerheid die uitein-

delijk rust in de predestinatie.
10

 Volgens Noordmans zet Newman de volharding der 

heiligen en de predestinatie overboord en hekelt hij de gereformeerde theologie om 

die punten.
11

  

 

Ondanks zijn aanvankelijke kritiek maakt Noordmans dankbaar gebruik van New-

mans kennisleer. Zo bekritiseert Noordmans in 1939 de doopleer van Karl Barth en 

verwijst dan naar Newman.
12

  

 

In de oorlogsjaren neemt Noordmans’ waardering voor Newmans kennisleer verder 

toe. Voor het Festschrift van de man die incarnatietheologie in Nederland introdu-

ceerde, W.J. Aalders, schrijft Noordmans het opstel ‘Newman en de historie’.
13

 Hij 

prijst hierin uitbundig de twee belangrijkste werken waarin Newman zijn kennisleer 

ontvouwt, An Essay on the Development of Christian Doctrine en An Essay in Aid of 

a Grammar of Assent. Noordmans noemt die fragments épars d’un grand et unique 

entretien.
14

 Newmans kennisleer stemt overeen met Noordmans’ overtuiging dat de 

historie de plaats is waar we tot kennis over God komen. Verder komt Newman 

 
8 ‘Newman en de oecumenische beweging’ (recensie november 1937), VW6, 363. 
9 ‘Newman en de oecumenische beweging’, 365; Newmans kennisleer “(…) wil genoegen nemen met ze-
kerheden zoals we die op moreel gebied ook hebben (…) en ze vraagt geen grotere zekerheid dan die wel-

ke het redenerend subject voldoende vindt”. ‘De Incarnatie en de oecumenische beweging’ (lezing 7 okto-
ber 1937), VW6, 353. 
10 “Op de schaal onzer overtuigingen worden de laatste dingen, de uiteindelijke argumenten gelegd. Het 

Woord, de Schrift bepaalt mystisch de kerkgeschiedenis. Onze ziel, onze zaligheid staat daarbij op het 
spel”. ‘Newman en de oecumenische beweging’, 366. 
11 ‘Newman en de oecumenische beweging’, 366. 
12 Barth spreekt zich uit tegen de kinderdoop omdat het Nieuwe Testament daarover zwijgt. In zijn weer-
legging daarvan schuift Noordmans, met enig voorbehoud, Newman naar voren. Het is niet verwonder-

lijk, aldus Noordmans, dat het Nieuwe Testament niet over de kinderdoop spreekt want daar is voor de 

opvolging van de geslachten nog geen plaats: “In het Evangelie staat het Woord Gods als het ware stil bo-
ven de wereld”. Aanwijzingen voor de kinderdoop kunnen in het Nieuwe Testament slechts voorkomen in 

een vorm die bij het Evangelie past. “Daarmee komen wij dan toch enigszins in het schuitje van de De-

velopments van Newman. Maar de verhouding van kiem en ‘development’ is omgekeerd. Bij Newman 
heeft Christus ingesteld en die instelling ontwikkelt zich. Bij de reformator blijft Christus = Christus en 

het verbond, het rekken van het Evangelie in de kerk, brengt geen positieve winst, maar leeft van de rente 

van het kapitaal van het Evangelie. Een exegese, die de bedoeling des Geestes en der kerk, het derde arti-
kel, verwaarloost, is te literarisch”. ‘Kerkorde en verbond (de pastoraal)’ (lezing april 1939), VW10, 55. 
13 W.J. Aalders nam in 1941 afscheid van de universiteit Groningen en kreeg in 1944 een Festschrift aan-

geboden. De titel van deze bundel luidt: Geschiedenis. Een bundel studies over den zin der geschiedenis 
(Assen 1944). Het opstel van Noordmans draagt de titel ‘Newman en de historie’ (blz. 184-99). 
14 ‘Newman en de historie’ (opstel 1944), VW3, 276. Noordmans citeert hier, instemmend, woorden van J. 

Guitton, La philosophie de Newman. Essai sur l’ideé de développement (Paris 1933), xii. 
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Noordmans tegemoet in diens zoeken naar een ‘methode’ om vanuit de historie ken-

nis te vinden. Evenals Descartes bouwt ook Newman op waarschijnlijkheden, ten 

einde te komen tot zekerheid in concrete zaken, aldus Noordmans. Vervolgens heeft 

Pascal daar enkele omtrekken van geschetst.
15

 Noordmans ziet dat Newman deze lijn 

opneemt om te komen tot een kennisleer inzake de geestelijke dingen.
16

  

 

Noordmans maakt in 1944 opnieuw, maar nu voorzichtiger, de kritische kantteke-

ning inzake de zekerheid. De nauwe verbinding die Newman legt tussen dagelijkse 

ervaring en het kerkelijk dogma leidt tot een vastheid en directheid in de herkenning 

van de waarheid. Maar dit heeft een prijs:  
 

(…) omgekeerd blijft er bij Newman in de geloofsverzekerdheid der kerk iets van 

het vrezen en beven, van het trillen der schaduwen, dat wij anders in de gewone 

kennisleer der ervaring aantreffen. De ruil, die er tussen de zo ongelijke termen 

der analogie plaats heeft, is op dit punt niet geheel in het voordeel van de kerk.17  

 

Newman vat het Woord op als een bekleding van de zich ontwikkelende christelijke 

idee (het in het kerkelijk bewustzijn ingedrukte beeld van Christus), aldus Noord-

mans. De Kerk die in de geschiedenis deze idee ontwikkelt, moet daartoe boven de 

letter van het Woord uitgaan.
18

  

  

Ook handhaaft Noordmans zijn eerdere kritiek dat Newman te diepe eerbied voor 

historische feiten (‘brutale feiten’) heeft. Newman geeft de incarnatie een centrale 

plaats in zijn theologie en dat geeft Gods openbaring in de geschiedenis een te biolo-

gisch karakter. Deze stoelt organisch uit en dat is iets anders dan de losse openba-

ringsfragmenten die Noordmans in de geschiedenis ziet zweven. Newman is hier 

volgens Noordmans nog teveel 19
de

-eeuwer en dat kan in de religieuze kenleer ge-

vaarlijk zijn.
19

 Als alles zich organisch vanuit het verleden ontwikkelt, kan God er 

geen woord tussenkrijgen. Newman stelt successie, dat wil zeggen: oudheid, boven 

waarheid.
20

 Hij kan de historie nog te weinig geestelijk bezien.  

 

Er moet wel continuïteit in de Kerk zijn, beaamt Noordmans, en hij onderscheidt 

drie manieren van continuïteit: herhaling, duur en successie. Herhaling hoort bij de 

Reformatie: het is de prediking van het Woord. Dat geeft geen aanleiding tot histo-

rische studie. Duur hoort bij liturgie en sacrament. Die kennen geen historie: in de 

liturgie sluimert de eeuwigheid en de tijd dient slechts om deze te vertolken. Succes-

sie hoort bij het katholicisme: het brengt met zich aandacht voor wezen en kenmerk 

van de Kerk. Newmans overgang naar Rome is de overgang van ‘duur’ naar ‘succes-

sie’, aldus Noordmans. Newman heeft meer aandacht gekregen voor de historische 

verschijning van de Kerk, het wezen en de kenmerken van zo’n Kerk. Van daaruit 

 
15 ‘Newman en de historie’ (opstel 1944), VW3, 277.  
16 ‘Newman en de historie’, 278 
17 ‘Newman en de historie’, 280. 
18 ‘Newman en de historie’, 287, 290. 
19 ‘Newman en de historie’, 290. 
20 ‘Newman en de historie’, 284. 
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verwijt Newman de protestanten dat ze een Bijbelreligie hebben. Met hun eerbied 

voor de Bijbel, zegt Newman, bezien protestanten de goddelijke dingen in een schil-

derij, als een tafereeltje. Maar ze moeten juist uit de lijst komen, de geschiedenis 

in.
21

 En dan volgt de opmerking die voor Noordmans moet zijn geweest als een 

schot in de roos: het orthodoxe protestantisme is voor Newman een leer zonder ac-

tief principe: het kan welsprekend zijn over wezen en kenmerken van de Kerk, maar 

het weet niet hoe het in de geschiedenis moet omgaan met geloof, waarheid, schisma 

en ketterij. En dat is precies het punt waar Noordmans mee bezig is geweest sinds 

zijn referaat ‘Dogmatische zekerheid’ van 1906.
22

 

 

In 1944 maakt Noordmans voor het eerst onderscheid tussen wat Newman zelf heeft 

gezegd en wat zijn navolgers ervan hebben begrepen.
23

 Velen die in het spoor van 

Newman willen werken, laten zich misleiden door de biologische taal (‘leven’ en 

development) die Newman nogal eens hanteert. Newman moest die taal wel gebrui-

ken, aldus Noordmans, omdat de alternatieve talen, de logische en de juridische taal, 

nòg minder geschikt waren. Zelf is Newman zich de gevaren van die taal bewust ge-

weest en heeft het woord development later ook wel gecorrigeerd met: ‘uitbreiding’, 

‘toepassing’, ‘gebruik’ en ‘lotgevallen’, kortom, taal die “(…) meer aan het Woord 

en zijn uitlegging doet denken dan aan de ontwikkeling van een idee”.
24

 De mensen 

die in Newmans spoor hebben gewerkt, zijn zich dat veelal niet bewust geweest. Ve-

len hebben juist dit biologische vocabulaire van hem overgenomen en spreken van 

een levende kerk, alsof het een organisch groeiend gebeuren is. Wie echter het be-

grip ‘leven’ zomaar op het geestelijke overbrengt, verstaat Newman niet goed, aldus 

Noordmans.
25

 Zo’n misverstand treedt echter wel vaker op bij uitzonderlijk grote fi-

guren.
26

 Volgens Noordmans ligt het werk van Newman dus nog te wachten om de 

eigenlijke vrucht te gaan dragen. In hoofdstuk 7 zal blijken dat Noordmans de ken-

nisleer van Newman radicaliseert en losmaakt uit de historische gestalte waar New-

man juist aan hecht. 

 

Na de oorlog noemt Noordmans de Grammar of Assent “(…) een prachtig boek, dat 

ook nog in onze tijd een zwaar tegenwicht vormt tegen veel oppervlakkig rationalis-

me en biblicisme”.
27

 Die nemen immers Bijbel en historie brutaal-feitelijk. Noord-

mans heeft dat nu juist steeds willen vermijden. Het verwijt dat Noordmans eerder 

tegen Newman uitsprak, dat deze de historie te zwaar laat wegen, wordt in deze ja-

ren niet meer gehoord. Newmans kenleer blijkt goed aan te sluiten bij Noordmans’ 

 
21 ‘Newman en de historie’ (opstel 1944), VW3, 285. 
22 ‘Dogmatische zekerheid’ (referaat 12 april 1906), VW1, 52-77. 
23 Noordmans waarschuwt: “Men hoede zich er echter wel voor dit mis te verstaan” en even verderop: 
“(…) hoezeer het waar is dat Newman de taal van zijn eeuw sprak, daardoor moeten wij ons niet op een 

dwaalspoor laten brengen”. ‘Newman en de historie’, 282. En: “Men verstaat Newman dan te letterlijk of 

wanneer men hem niet kent, dan is men een slachtoffer van wat de regressie achter Newman in het kerke-
lijk denken heeft teweeggebracht”. ‘Newman en de historie’, 283. 
24 ‘Newman en de historie’, 290. 
25 ‘Newman en de historie’, 284. 
26 ‘Newman en de historie’, 283-4. 
27 ‘Rome en de Reformatie’ (27 oktober 1950), VW6, 452. Vgl. Noordmans’ kwalificatie van Calvijns In-

stitutie: “(…) dat geweldige boek”. Liturgie (1939), VW6, 101. 
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behoefte. De geest van Newmans Grammar of Assent geeft “(…) gehalte aan veel 

wat van rooms-katholieke zijde in de nieuwere tijd tegen ons wordt aangevoerd”.
28

 

In een meditatie uit deze na-oorlogse tijd blijkt Noordmans’ groeiende congenialiteit 

met Newman wat betreft het omgaan met de Schrift. Noordmans’ eerdere angst dat 

bij de kardinaal het Woord niet tot zijn recht komt, blijkt ongegrond. Hij prijst het 

scherpe oog dat Newman heeft voor wat er in het Nieuwe Testament gebeurt, name-

lijk dat Paulus in zijn brieven eigenlijk een geestelijk Evangelieverhaal schrijft. De 

Geest trekt dus eigenlijk steeds vóór het boek uit zodat Jezus – om zo te zeggen –     

“(…) Petrus in de evangeliën verlaat om zich bij Paulus in de Handelingen te voe-

gen”.
29

 Zo overbrugt Newman de kloof tussen Schrift en Traditie. Hij verstaat de 

Bijbel en zo krijgt deze in de theologie een geschiedenis – er is progressie in het ver-

staan en de Schrift wordt levende stem van God.  

 

Van het manco aan geloofszekerheid dat Noordmans eerder bij Newman meende te 

kunnen vaststellen, blijft maar weinig over. Uiteindelijk keert Noordmans terug tot 

zijn eerdere oordeel dat er in Newmans kennisleer een grote mate van vertrouwdheid 

is, als die van moeder en kind. En anderzijds verzwakt Noordmans de gereformeerde 

verzekerdheid enigszins. De evangelische zekerheid, zo schrijft hij na de oorlog, 

wordt in de praktijk van het leven “(…) verbogen en vervoegd tot verlangen”.
30

 En 

dat staat heel dicht bij zijn uitspraak van 1934: “Zo wordt ons de kerk van Paulus 

getekend; zij verwacht Christus. Zij leeft, maar met terughouding [ascese, e.b.]; zij 

gelooft, doch met beving; zij bezit in hope, zij heeft lief – in Christus’ dood”.
31

 

Newman zou het ook zo gezegd kunnen hebben. 

 

Zoals Noordmans in 1937 Newman op één niveau met Calvijn plaatst en middenin 

de oorlog in één lijn met Augustinus en Luther, zo plaatst hij in 1951 Newman naast 

Paulus. “Maar beiden – Paulus en Newman – menen dat de zaak pas echt wordt, als 

de Heer en de apostelen uit de lijst van de evangeliën naar voren komen”.
32

 Door 

Newman, aldus Noordmans, zij wij min of meer voorbij aan de tegenstelling Bijbel 

en overlevering. Opvallend genoeg gebruikt hij hier de uitdrukking ‘uit de lijst’, een 

uitdrukking die is ontleend aan een beeld dat Newman gebruikt in zijn Grammar of 

Assent en dat we eerder hoorden uit de mond van Newman als verwijt aan de protes-

tanten dat bij hen de dingen juist niet uit de lijst komen.
33

 Niet langer verwijt Noord-

mans de Engelse kardinaal dat bij hem het Woord niet méér is dan een bekleding 

 
28 ‘Rome en de Reformatie’ (27 oktober 1950), VW6, 452. 
29 ‘Uit de lijst’ (meditatie 28 september 1951), VW8, 411. 
30 ‘Verlangen’ (meditatie 17 september 1948), VW8, 158. 
31 Herschepping (1934), VW2, 345. 
32 ‘Kerkorde en beroep op de Schrift’ (juni 1937), VW5, 395; ‘Newman en de historie’ (opstel 1944), 

VW3, 284; ‘Uit de lijst’, 412. 
33 “Maar het is Newman niet genoeg. Voor hem is er meer nodig om aan de idee van een religie te beant-
woorden. Dit is hem te zeer de goddelijke dingen in een schilderij bekijken. Personen en dingen moeten 

uit de bijbel naar voren komen in de geschiedenis; maar als dat gebeurt protesteert men: men mag van on-

ze Heer, de Heilige Maagd of de Heilige Apostelen niet spreken als van werkelijke wezens. Daarom 
noemt Newman het orthodoxe protestantisme een leer zonder actief principe: het kan welsprekend zijn 

over het wezen en de kenmerken der kerk, maar het weet niet hoe het in de geschiedenis moet omgaan 

met geloof, primitieve waarheid, schisma en ketterij”. ‘Newman en de historie’, 285.  
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van de zich ontwikkelende christelijke idee. Integendeel: juist bij Newman blijft het 

Woord niet een ‘brutaal feit’ maar komt het tot zijn Geestelijke strekking. Het wik-

kelt zich los uit de historisch bepaalde bewoording en reist in de historie met de 

Kerk mee. Newman heeft een “(…) nieuwe theologie des Woords” ontworpen waar-

bij het Woord secundair wordt gemaakt aan de incarnatie als idee.
34

 

 

Het verbaast dan ook niet dat Noordmans in de na-oorlogse commissie voor de kerk-

orde Newman aanhaalt als voorbeeld hoe we de Schrift hebben te lezen.
35

 Hierop zal 

dieper worden ingegaan in 6.3. Hier is nog van belang een opmerking die Noord-

mans maakt in de vergadering van 19 december 1946. Daar worden de belijdenis-

vragen, die Noordmans heeft opgesteld, besproken. K.H.E. Gravemeijer, die niet 

veel eerder in een synodevergadering nog demonstratief de Bijbel op de reglemen-

tenbundel van 1816 had gelegd, wil dat in de opgestelde tekst de binding aan de Bij-

bel stelliger zal worden genoemd.
36

 Noordmans echter is bang voor een te formele, 

exegetisch-letterlijke binding die het geestelijk verstaan belemmert. Volgens de no-

tulen heeft hij Gravemeijer als volgt geantwoord:  
 

Dr. Gravemeijer heeft de nadruk gelegd op de bijbel. Dat is ongetwijfeld nodig. 

Maar dat is hier in expliciete vorm gegeven, zonder ’t formele te noemen. Een van 

de bezwaren van Newman tegen zijn calvinistisch verleden was, dat bij de pro-

testanten de dingen teveel in het bijbelboek blijven staan, te weinig naar buiten 

komen. Voor de Rooms-katholieke kerk is dit naar buiten komen van de dingen 

kenmerkend. Hier [in Noordmans’ voorstel voor belijdenisvragen, e.b.] is getracht 

op protestantse wijze de dingen wat uit de bijbel naar voren te laten komen.37 

 

In tegenstelling tot de jaren ‘30 spreekt Noordmans na de oorlog ook weer positief 

over het geweten.
38

 Ook maakt hij in deze jaren de a-dialektische opmerking dat er 

in de mensenziel een deel is dat om het Evangelie vraagt.
39

 Deze dingen zijn zo a-

typisch voor de vooroorlogse Noordmans dat Newman hieraan wel debet moet zijn. 

Newmans kennisleer werkt zelfs door in Noordmans’ opvatting over de schepping. 

Na de oorlog gebruikt hij meerdere malen het voor Newman zo belangrijke woord 

‘economie’.
40

  

 
34 ‘Newman en de historie’ (opstel 1944), VW3, 290. 
35 Notulen van 19 december 1946. W. Balke, De commissie voor de kerkorde (1945-1950), 432. 
36 Gravemeyer, secretaris van de Algemene synode, legde in de vergadering van 3 augustus 1945 de Bij-

bel òp de reglementenbundel van 1816 en sprak de bede uit dat de Nederlandse hervormde kerk als Chris-

tusbelijdende volkskerk in samenwerking met andere kerken de grote opdracht zou kunnen vervullen en 
de herkerstening van het Nederlandse volk ter hand zou kunnen nemen. W. Balke en H. Oostenbrink-

Evers, De commissie voor de werkorde (1942-1944) (Zoetermeer 1995), xxi-xxii. 
37 W. Balke, De commissie voor de kerkorde, 432. 
38 In een brief aan de hervormde synode naar aanleiding van gewetensconflicten van soldaten schrijft hij: 

“Het is een kwaad ding iets tegen het geweten te doen. De Kerk heeft dit altijd erkend omdat de plaats 

waar God zijn schepsel toespreekt zijn geweten is. En men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. 
Ook weet de Kerk van het dwalend geweten. Het recht nu laat plaats voor de ernstige stem van het gewe-

ten”. Noordmans en G.J. Scholten aan de Synode (juli 1949), VW9b, 871.  
39 ‘Dageraad’ (meditatie 12 januari 1951), VW8, 252. 
40 Of hij omschrijft dat: “Niet alleen het scheppingsverhaal uit Genesis, maar ook de schepping zelve is 

een accommodatie aan de mens. 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 hiel-
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Quintessens  Noordmans is met steeds minder reserve Newmans kennisleer bijgeval-

len. Zijn oorspronkelijke vrees dat door Newmans nadruk op de incarnatie Woord en 

Geest tot op zekere hoogte buiten werking worden gesteld, verdwijnt. Als Paulus 

verstaat ook Newman de kunst om Bijbel en geschiedenis niet als brutale feiten te 

zien maar ze te verstaan in de Geest, en ze dus niet zozeer historisch te verstaan als 

wel met het oog op de voleinding. De zekerheid in Newmans kenleer doet niet onder 

voor die van de reformatorische traditie. De theologie van het Woord zoals Newman 

die opstelt, is een andere dan die van de Hervormers. Maar wellicht is dit de weg die 

de Kerk moet gaan. Gelet op zijn uitbundige bewoordingen, heeft Noordmans grote 

troost gevonden in Newmans kennisleer. Temidden van de geestelijke verdorring 

van de monistisch wordende westerse cultuur is Newmans epistemologie als Elim.
41

  

 

Uiteindelijk heeft Noordmans dus grote congenialiteit met de kennisleer van New-

man. Hoe heeft hij Newmans gedachten over de Kerk gerecipieerd?  

 

6.3  Kerk 

 

In deze paragraaf onderzoeken we de Newmanreceptie op het gebied van de Kerk. 

Na een schets van enkele gebeurtenissen uit deze periode (6.3.1) volgt eerst een sub-

paragraaf over de kerkorde (6.3.2) en dan een subparagraaf over oecumene (6.3.3). 

 

6.3.1  Wat er in deze periode gebeurt 

 

Het ontwerp voor een kerkorde waaraan Noordmans met veel inzet heeft meege-

werkt en waarvoor hij de bisschop heeft ‘geofferd’, wordt op 8 augustus 1939 defi-

nitief verworpen.
42

 Noordmans’ leidende rol in de totstandkoming van een nieuwe 

kerkorde is vanaf dan verleden tijd. In de hervormde kerk gaat, mede door de oor-

log, een andere theologische wind waaien. Hendrik Kraemer en zijn programma van 

‘Gemeenteopbouw’ krijgen zeer grote invloed.
43

 Kraemer wil achter theologie en re-

flectie terug naar christelijk leven, naar christelijke daden: de kerk als militia Chris-

ti.
44

 Zijn op christelijk leven gebaseerde ‘Bijbels realisme’ is sterk aan de incarnatie 

georiënteerd.
45

 Kraemer heeft grote invloed op de commissie die een nieuwe kerkor-

 
den er op elke bladzijde van hun geschriften rekening mee”. ‘Beneden en boven’ (meditatie 23 mei 1952), 

VW8, 344; ‘Uit de lijst’ (meditatie 28 september 1951), VW8, 411. 
41 Oase met twaalf waterbronnen en zeventig palmen. Ex.15: 27. 
42 H. Bartels, Tien jaren strijd om een belijdende kerk (diss. Den Haag 1946), 206-7. 
43 Hendrik Kraemer (1888-1965) was taalkundige, godsdienstwetenschapper en missioloog. Hoogleraar in 

Leiden was hij van 1937-1948. Kraemer had grote invloed op de totstandkoming van de hervormde kerk-
orde van 1951 en binnen de Wereldraad van Kerken. Volgens J. de Bruin was in de kleine kring van lei-

dinggevenden in de hervormde kerk “(…) de visie van enkelen bepalend”. Tot die enkelen behoorden 

Kraemer en Gravemeyer. Kerkvernieuwing. Een praktisch-ecclesiologisch onderzoek naar de betekenis 
van ‘Gemeenteopbouw’ voor de Nederlandse Hervormde Kerk (Zoetermeer 1992), 66. Kraemers zeg-

gingskracht bij jongeren was enorm. W.H. van de Pol aan Noordmans (3 maart 1942), VW9b, 690 en 

J.H.C. Kamsteeg aan Noordmans (29 juni 1945), VW9b, 746.  
44 H. Kraemer, De kerk in beweging (’s-Gravenhage 1947), 110-12.  
45 Kraemer heeft grote bewondering voor zijn leermeester P.D. Chantepie de la Saussaye en net als voor 

deze ligt voor Kraemer de nadruk in de openbaring niet op waarheden maar op de Levenskracht, op de 
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de voorbereidt, de commissie voor de werkorde.
46

 In 1944 rolt deze commissie de 

loper uit voor een presbyteriale kerkorde.
47

 Noordmans krijgt in oktober 1946 zitting 

in de commissie voor de kerkorde die daadwerkelijk een nieuwe kerkorde moet op-

stellen.
48

  

 

Wat betreft de oecumene: deze slaat eind jaren ‘30 internationaal haar vleugels uit. 

In 1937 worden kort achter elkaar twee belangrijk conferenties gehouden: On Life 

and Work en On Faith and Order.
49

 De anglicaanse kerk heeft een leidende rol in de 

oecumene en het wordt bijna als vanzelfsprekend gezien dat de weg naar de Una 

sancta via Canterbury loopt.
50

 De incarnatietheologie lift hierin mee.
51

 Net als in de 

hervormde kerk wint ook in de oecumene de incarnatietheologie dus terrein. Colle-

ga’s en vrienden van Noordmans die aan de oecumenische conferenties van 1937 

 
vernieuwing, op “(…) mededeling van Leven”. J. de Bruin, Kerkvernieuwing, 20. Volgens Carl F. Hal-
lencreutz ontving Kraemer zijn primaire theologische referentiekader van de ethische richting in afhanke-

lijkheid van Chantepie: “Kraemer’s similarity to P.D. Chantepie de la Saussaye is striking. His estimation 

of that ‘ethical theologian’ as a “spiritual leader” is indeed significant”. Kraemer towards Tambaran. A 
study in Hendrik Kraemer’s Missionary Approach (Uppsala 1966), 98; idem, 280: “The particular focal 

point of revelation is the Incarnation”. ‘Legendenvorming’ (15 september 1950), VW5, 555. 
46 H. Oostenbrink-Evers, Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Her-
vormde Kerk (diss. Zoetermeer 2000), 119; W. Balke, De commissie voor de werkorde (1942-1944), 180. 

Voor Gravemeyer was Kraemers gemeenteopbouw een werk van de Heilige Geest. “God had ons ook een 

Luther of een Calvijn kunnen geven”, maar Hij gaf “(…) iets nieuws, dat openbaar wordt in Gemeente-
opbouw”. W. Balke, De commissie voor de werkorde (1942-1944), 93. 
47 H. Oostenbrink-Evers, Beginselen en achtergrond, 124; W. Balke, De commissie voor de werkorde, 

179. De commissie voor de werkorde, en in haar spoor de commissie voor de kerkorde, was sterk aan de 

historie georiënteerd. De opvatting dat er tussen de Reformatie en het Nederlandse volk een bijzondere 

band is, werd in de commissie breed gedeeld. H. Oostenbrink-Evers, Beginselen en achtergrond, 148. 

Noordmans heeft al in 1914 tegenover dit historische het profetische benadrukt. ‘Een grote vergadering’ 
(1914), VW1, 477.  
48 W. Balke, De commissie voor de kerkorde, 362-3. 
49 De conferentie On Life and Work, werd van 12-26 juli 1937 gehouden te Oxford, On Faith and Order 

van 3-18 augustus 1937 te Edinburgh. 
50 H. van der Linde, Rome en de Una Sancta. Het oecumenisch vraagstuk en de arbeid van Rome voor de 
hereniging der kerken (Nijkerk 1947), 20. A.M. Brouwer, voorman van Kerkopbouw, vraagt zich in 1932 

af of: “(…) misschien de Anglicaansche kerk op den duur blijken zal het aangewezen bindmiddel te zijn 

tusschen de verschillende deelen der verscheurde Christenheid”. Eenheid in Christus (Assen 1932), 5. De 
anglicaanse kerk stelde al in 1888 een viertal voorwaarden voor een herenigde Kerk vast, de zogenaamde 

Lambeth-Quadrilateral (de aanvaarding van: de heilige Schrift, de twee voornaamste sacramenten, het 

Nicaenum en het historisch episcopaat) hetgeen leidt tot een anglicaanse dominantie in de oecumene van 
de jaren ‘20 en ‘30. W.J. Aalders, ‘Inleiding’, in: Lambeth-conferentie, Het getuigenis der christelijke 

kerk voorzoover te Lambeth vertegenwoordigd (Baarn 1931), 15; W.A. Visser ‘t Hooft, Anglo-Catholi-

cism and Orthodoxy. A Protestant View (London 1933), 109-48. Vanaf 1920 komt ook Nederland onder 
de indruk van het anglicaanse ideaal van comprehensiveness. G. van der Leeuw, Balans van het Christen-

dom (Amsterdam 1940), 74.  
51 Volgens W.J. Aalders wordt buiten de rooms-katholieke kerk in het westen nergens meer nadruk ge-
legd op de incarnatie dan in de anglicaanse kerk. W.J. Aalders, De Incarnatie (Groningen 1933), 15. Ook 

in Newmans tijd geldt de anglicaanse kerk als oecumenisch zwaartepunt. G.A., 165. De lezingenserie 

‘Kerk en sacrament’, welke Van der Leeuw vanuit zijn incarnatietheologie op het vierde oecumenische 
seminarie te Genève (1938) houdt, maakt grote indruk op aanwezigen. A.J. Bronkhorst, ‘Vierde Oecu-

menisch Seminarie’, in: Oecumenisch Christendom. Orgaan van de Nederlandsche afdeeling van den 

Wereldbond voor internationale vriendschap door de Kerken, 22/1 (1938), 135-40. 
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hebben deelgenomen, komen met opgetogen verhalen terug.
52

 Met grote verwachtin-

gen wordt in 1946 de Wereldraad van Kerken opgericht.  

 

6.3.2  Receptie inzake de kerkorde 

  

De wereldpolitieke gebeurtenissen van de jaren ‘30 (Duitsland, Rusland) alsook de 

ontkerkelijking in de grote steden, geven Noordmans een groeiend gevoel van ur-

gentie om te komen tot een nieuwe kerkorde. Eerder heeft hij Romes ijzeren orga-

nisatie wel verfoeid, maar de nood van de tijd toont hem dat een sterke kerkelijke 

orde van groot belang is. De organisatie van de Kerk is even belangrijk als haar 

leer.
53

 Als de hervormde kerk haar orde niet aanpast, zal zij een vergeten regiment 

worden in de “(…) grootste geestelijke veldslag die de wereld heeft gekend”.
54

  

 

De kennismaking met Newman brengt Noordmans echter in kerkordelijke proble-

men. Noordmans, die in het midden van de jaren ‘30 nog voor een bisschopachtige 

figuur pleitte, schuift in 1937 de presbyter weer naar voren. Dit wordt over het alge-

meen uitgelegd als een schrikreactie op de groeiende invloed van Newman.
55

 De fei-

ten wijzen echter iets anders uit. Noordmans’ kennismaking met Newmans theologie 

wakkert zijn aarzeling tegenover een presbyteriale kerkorde juist aan. Noordmans is 

diep onder de indruk van de greep die Newman doet om de tijdgeest het hoofd te 

bieden. De greep van Newman zou wel eens kunnen opwegen tegen die van Calvijn, 

zo overweegt Noordmans.
56

 Maar in datzelfde voorjaar (1937) pleit de hoogleraar 

Nieuwe Testament A.M. Brouwer voor een pragmatische benadering van de kerkor-

de.
57

 Deze moet volgens hem op praktische en historische gronden worden samenge-

steld. Zelfs het instellen van nieuwe ambten moet mogelijk zijn. Noordmans wordt 

hierdoor in een lastig parket gebracht. Hij vindt de benadering van Brouwer teveel 

 
52 Zo schrijft Ph.A. Kohnstamm over Oxford: “Ik heb daar –en dat is immers wel het allerbelangrijkste– 

de Una Sancta ervaren als een gebedsgemeenschap (...) als liturgische en sacramentsgemeenschap”. ‘In-
drukken van Oxford’, Kerkopbouw. Orgaan van de vereeniging ‘Kerkopbouw’ 6/5, 37. Voor J.R. Slote-

maker de Bruïne was in Oxford de “(…) geestelijke sfeer; scherper nog: de gebedssfeer onvergetelijk”. 

‘De wereldconferentie der Kerken te Oxford’, Stemmen des Tijds 26/10, 358. Ook Paul Scholten is er ge-
weest en brengt Noordmans per brief op de hoogte “(…) iets groots te hebben meegemaakt. Er was een 

oecumenisch besef, misschien zeggen we niet te veel als ik het uitdruk: we speurden de werking van de 

Heilige Geest. (...) Ik ben zeer benieuwd naar uw oordeel”. P. Scholten aan Noordmans (9 augustus 
1937), VW9b, 575. 
53 Noordmans vergelijkt het maken van een kerkorde met het slaan van een hoepel om de vurige raderen 

van de wagen Gods (Ez.1: 1-28). ‘Kerkorde’ (lezing 6 april 1937), VW5, 361. 
54 ‘De reorganisatievoorstellen’ (5 november 1937), VW5, 417. 
55 J. Kronenburg, Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in een 

verenigde reformatorische kerk (z.p. 2003), 99-101. Karel Blei stelt dat Noordmans zich in 1937 nadruk-
kelijk distantieerde van de figuur van de bisschop en dat hij zich zonder enige reserve had geschaard 

“(…) achter de gereformeerde, presbyteriale kerkorde, als het enige deugdelijke alternatief voor het hem 

zo dreigend voorkomende katholieke bisschoppelijke model”. Noordmans (Kampen 2010), 161. 
56 “Vergeleken met een paar plaatsen in de Institutie en de commentaren van Calvijn, hebben hele biblio-

theken vol historische studies nauwelijks invloed. Men moet aan Newman denken om weer iets te vinden 

dat daartegenover gewicht in de schaal legt. Maar dan zal de argumentatie dadelijk algemener, geeste-
lijker, meer gespannen worden en we weten dan dadelijk dat het geen strijd is tussen teksten alleen, maar 

tussen geesten”. Kerkorde en beroep op de Schrift (1937), VW5, 395. 
57 A.M. Brouwer, De kerkorganisatie der eerste eeuw en wij (Baarn z.j.), 78, 131.  
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een benadering vanuit de brutale feiten. Ambten zijn niet enkel praktische instellin-

gen; ambten worden gedragen door de mystiek van de Una sancta die loopt van oer-

christendom tot de hemelse Kerk.
58

 Als de Kerk op praktische gronden gaat beslis-

sen over uitbreiding van het aantal ambten, verliest zij de verbinding met die Una 

sancta. En als ze op enkel historische gronden over deze dingen gaat beslissen, komt 

ze onder de ijzeren noodlotsmacht van Rome.
59

 Met dat laatste bedoelt Noordmans 

een terugkeer naar de bisschop als prelaat in een verstatelijkte Kerk. Een terugkeer 

naar vroegere historische vormen is volgens hem nooit goed en zeker niet een terug-

keer naar deze invulling van het episcopaat. “De magnifieke bisschop hebben wij bij 

de Reformatie voorgoed achter ons gelaten”.
60

  

 

De ambten, aldus Noordmans, worden op bijzondere momenten in de geschiedenis, 

onder leiding van de Geest, opnieuw ingevuld maar altijd in mystieke continuïteit. 

Noordmans verwijst hiervoor naar het door Newman gesmede begrip preservation 

of type.
61

 In de lezing ‘Kerkorde’ doet Noordmans dit vier keer, duidelijk als afweer 

van Brouwer.
62

 Noordmans wijst erop dat in de historische wetenschappen een ten-

dens naar traditie bestaat, dat wil zeggen naar het katholicisme.
63

 En dit heeft in 

Newman een eminent apologeet. Brouwers relativerende stem wekt onzekerheid 

over het presbyteriale systeem en kan ertoe leiden dat men in de verwarring van de 

tijd gaat roepen om roomse hiërarchie.  

 

In 1939 waarschuwt Noordmans expliciet voor de roep om de hiërarchie van Ro-

me.
64

 Want een kerkorde opstellen gebeurt niet alleen op praktische, exegetische en 

historische gronden, het is vooral een geloofsgreep, aldus Noordmans. Het is een 

werk van de Heilige Geest en wel met het oog op de nood van de tijd.
65

 Noordmans 

 
58 ‘Kerkorde en beroep op de Schrift’ (juli/augustus 1937), VW5, 398 
59 ‘Kerkorde en beroep op de Schrift’ (april 1937), VW5, 392. 
60‘ Kerkorde’ (lezing 6 april 1937), VW5, 364. 
61 ‘First Note of a Genuine Development of an Idea: Preservation of its Type’. J.H. Newman, An Essay on 

the Development of Doctrine (London 1920), 171-78. Volgens Noordmans is in de tijd van Ignatius de 

presbyter ‘de man van de wet’ en dat tegenover de bisschop, die de man van de genade is. De presbyters 
omringen de bisschop zoals de apostelen Jezus. In de latere rooms-katholieke kerk is de presbyter opge-

gaan in de clerus, maar Calvijn profileert hem weer naar het oude getuigenis, maar in een volstrekt nieu-

we situatie. Bij hem vormen de presbyters een eigen raad van de Kerk die toezicht houdt op de wandel 
der leden. Zo wordt het mystieke dat in de una sancta speelt en dat de ambten draagt, bewaard. Newmans 

begrip preservation of type drukt dat uit. 
62 ‘Kerkorde’ (lezing 6 april 1937), VW5, 378/379/382/383. 
63 ‘Kerkorde’, 369, 370. 
64 ‘Het Oude Testament en de Kerk’ (1938-‘39), VW2, 21: “Wie zich ergert aan de verwarring in de kerk, 

kan er bijv. gemakkelijk toe komen terug te verlangen naar de tijd, dat de kerk een zichtbaar hoofd op aar-
de had, een hogepriester en daaronder een rangorde van priesters, een hiërarchie, zoals dat in oud-Israël 

het geval was. (…) Deze verleiding is in onze tijd weer bijzonder groot. Het episcopaat lijkt velen bijna 

de enige oplossing van de moeilijkheden, waarin de kerk zich bevindt”. 
65 Al in 1933 spreekt Noordmans zijn verbijstering er over uit dat de kerk zich zo weinig heeft aangepast 

“(…) bij de diepere geestelijke verschuivingen die in de laatste tientallen jaren hebben plaatsgehad”. Als 

de kerk dit toch nog gaat doen, zal “(…) de presbyteriale kerkvorm, die in haar correcte netheid aan de 
zeventiende-eeuwse stadjes herinnert, uit haar voegen worden getrokken”. Het reorganisatie-ontwerp van 

kerkopbouw toegelicht (brochure 22 oktober 1933), VW5, 216. Vooral in de artikelenreeks ‘Kerkorde en 

beroep op de Schrift’ (1937) probeert Noordmans deze geestelijke greep aan Brouwer uit te leggen. Cal-

 



176 

 

wijst als verduidelijking daarvan op Newmans begrip illative sense.
66

 Met illative 

sense wordt vanuit de Schrift en de mystieke continuïteit met de Una sancta, ‘ge-

schouwd’ wat nodig is met het oog op de nood van de tijd. Zo worden de oordelen 

Gods die in de geschiedenis vallen, betrokken op de uitleg van de Schrift en kan Hij 

als het ware opnieuw tot ons spreken. Brouwer lijkt dat niet te begrijpen, maar New-

man weet van deze dingen, aldus Noordmans. In deze geloofsgreep komt een zeer 

persoonlijk element naar voren en om dat te benoemen, gebruikt Noordmans een La-

tijnse uitdrukking die hij kort tevoren voor Newman heeft gebruikt, namelijk ad ho-

minem.
67

 Door dit persoonlijke, in de Geest en met gezag, putten uit de Schrift gaat 

de Kerk een nieuwe toekomst tegemoet. Calvijns greep, die de oude presbyter een 

nieuwe glans gaf in de figuur van de ouderling, doorbrak het hiërarchische van Ro-

me en is van wereldhistorisch formaat gebleken doordat zij het leven in West-Euro-

pa vorm wist te geven. En dan volgt Noordmans’ bekende bon mot over Calvijn die 

de pion van de ouderling op het bord trekt en daarmee de paus schaakmat zet.
68

 Via 

de ouderling kon het Evangelie, in een logische voortzetting van de westerse lijn, 

dieper in het dagelijks leven doordringen. Volgens Noordmans heeft Newman het 

geestelijke karakter van Calvijns greep erkend, hoewel hij de uitkomst ervan ver-

wierp.
69

 

 

Vol overtuiging verdedigt Noordmans dus tegenover de pragmatische Brouwer de 

keuze voor de presbyter als een geestelijke greep, een geloofsgreep. En tegen zijn 

eerdere gedachten in, merkt Noordmans nu op dat het invoegen van een episcopale 

figuur in het hervormde ambtenschema onmogelijk is. “De hele bouw der hervorm-

de kerk zou er door scheef getrokken worden”.
70

 Toch betekent dit alles zeker niet 

dat Noordmans overtuigd is van de actuele betekenis van Calvijns presbyteriale 

kerksysteem.  

 

Vanaf 1937 staat Noordmans juist in een spagaat. Een paar regels voorbij zijn op-

merking over het onmogelijke van een episcopale figuur in een hervormde kerkorde, 

merkt hij op dat deze onmogelijkheid weliswaar geldt voor de huidige situatie maar 

dat de wereldorde aan het veranderen is en dat eschatologische factoren werkzaam 

zijn. Dat Newman nu ook nog eens veranderingen in Rome bewerkt, geeft Noord-

mans een diep besef dat de kerkordelijke kwestie tussen de kerken zich weer heeft 

geopend. De ideeën die achter de kerkordelijke systemen schuilen, komen weer in 

 
vijns greep naar een kerkorde was “(…) een werk van de nood en van het geloof”. VW5, 392; en: idem, 
394: “Er komt Geest en geloof bij te pas; de nood is opgelegd”. En al eerder in ‘Kerkorde’ zegt hij dat 

exegetisch en historisch materiaal niet onverschillig is, “(…) maar de eigenlijke strijd is een godsdien-

stige”. (lezing 6 april 1937), VW5, 371. Er ligt “geloofsmacht” in het gereformeerde beroep op de Schrift. 
Idem, 365. Calvijn ging “(…) in volle geestelijke zin als machthebbende” terug op de Schrift. Idem, 372; 

“De hervormde kerken zijn op Schriftgelóóf gegrond. Natuurlijk hebben daarbij ook uitwendige omstan-

digheden meegewerkt. Ook de exegese en ook verkeerde exegese. (...) Het is een schuilen onder het kruis 
en daardoor teruggaan op het nieuwe testament”. VW5, 366. 
66 ‘Kerkorde en beroep op de Schrift’ (oktober 1937), VW5, 401-2. 
67 ‘Kerkorde’, VW5, 371. 
68 ‘Kerkorde en beroep op de Schrift’ (juni 1937), VW5, 396.  
69 ‘Kerkorde en beroep op de Schrift’, 401.  
70 ‘Ambt en dienst’ (november 1937), VW5, 422. 
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werking. “Men zou misschien kunnen zeggen dat die ideeën elkaar zoeken”, aldus 

Noordmans.
71

 En hij vraagt zich af of niet vanuit de Schrift een nieuw type kerkorde 

moet worden gezocht.
72

  

 

Noordmans houdt er dus rekening mee dat het tijdperk van Calvijns geloofsgreep ten 

einde loopt en dat in geloof een nieuw concept moet worden gegrepen.
73

 Daarom 

kan hij, in hetzelfde jaar waarin hij tegenover Brouwer de presbyteriale kerkorde als 

gezagvolle (historische) geloofsgreep verdedigt, die laatste expliciet ter discussie 

stellen. ‘In de huidige (wereld)situatie mag de vraag worden gesteld’, aldus Noord-

mans, ‘of de Kerk niet opnieuw op de Schrift moet teruggrijpen voor een kerkorde’. 

Daar is echter een mystieke doop in de gegevens der Schrift voor nodig en er kan ze-

ker niet worden volstaan met wat aanpassingen.  
 

Dit [teruggrijpen op de Schrift, e.b.] kan echter nooit aanvullend en à l’impro-

viste gebeuren. De verandering zou totaal en in volle zin reformatorisch moeten 

zijn. De kerkvorm zou daarbij tussen Rome en de Reformatie opnieuw in geding 

komen. Deze mogelijkheid is in Gods hand.74 

 

Kortom, op heel andere gronden dan Brouwer heeft ook Noordmans aarzelingen bij 

de presbyteriale kerkorde die in ontwerp voorligt. Niet langer kijkt hij naar de angli-

caanse kerk. Rome is aan zijn horizon verschenen, want onder invloed van Newman 

heeft deze Kerk een forse stap vooruit gedaan in de geschiedenis en steekt zij de Re-

formatie naar de kroon. In een tijd waarin grenzen en opvattingen die eeuwen heb-

ben bestaan, vervloeien en hun vorm beginnen te verliezen, kan de Reformatie zich 

het niet permitteren Rome te negeren.
75

 Noordmans houdt er rekening mee, en mis-

schien zelfs hoopt hij erop, dat onder druk van de omstandigheden (de confrontatie 

tussen Kerk en monistische staat) het zal komen tot een ontmoeting tussen Rome en 

Reformatie. Hieruit zal de Kerk als opnieuw geboren moeten worden, in ‘mystische’ 

continuïteit met de vroege kerk, de middeleeuwse kerk en de kerk van de Reforma-

tie. 

 

In de na-oorlogse jaren neemt Noordmans’ onzekerheid over de actuele betekenis 

van een presbyteriale kerkorde alleen maar toe. Dit valt op te maken uit zijn eerste 

bijdrage aan de commissie voor de kerkorde. In de eerste vergadering die Noord-

mans meemaakt, 24 oktober 1946, wordt zijn oordeel gevraagd over het ontwerp dat 

voor een presbyteriale kerkorde is opgesteld. Noordmans moet volgens de notulen 

met een kritische vraag hebben geantwoord. “Heeft men zich van de zeer gewijzigde 

situatie sinds 1940 rekenschap gegeven om te overwegen of de presbyteriale kerkor-

de wellicht helemaal in de molen zou moeten?”.
76

 Noordmans heeft op deze con-

 
71 ‘Kerkorde’ (lezing 6 april 1937), VW5, 364. 
72 ‘Ambt en dienst’ (november 1937), VW5, 423. 
73 In 1939 expliciteert Noordmans dat Calvijns ascese tegenover de cultuur niet voldoende is “(…) om de 

wereld van thans te overwinnen”. ‘Geloof en Cultuur’ (november 1939), VW6, 623. 
74 ‘Ambt en dienst’, 423. 
75 ‘Kerkorde’, 364. 
76 W. Balke, De commissie voor de kerkorde, 394-5. Op een eerdere vergadering (29-31 augustus) was de 

eerste versie van de kerkorde al vastgesteld. H. Oostenbrink-Evers, Beginselen en achtergrond, 191.  
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fronterende vraag geen antwoord gekregen. De notulen vermelden slechts dat de 

voorzitter Noordmans bedankt en de hoop uitspreekt dat de vergadering te zijner tijd 

hierop terug zal komen. Dat is niet gebeurd. Ook in de na-oorlogse commissie staat 

Noordmans dus in een spagaat. Hij verlangt naar een nieuwe kerkorde voor de her-

vormde kerk en tegelijk kan hij niet con amore instemmen met een presbyteriaal 

kerksysteem.
77

 Zelfs kort na het aannemen van de nieuwe kerkorde pleit hij nog, in 

bedekte woorden, voor grondige bezinning op dit punt omdat de Kerk inmiddels in 

een heel andere wereld leeft dan die waarin de gereformeerde kerkstructuur ont-

stond.
78

  

 

De vraag naar het ambt is in de nieuwe kerkorde blijven liggen, omdat de theologie 

er nog niet klaar voor is, aldus Noordmans.
79

 In de commissie voor de kerkorde doet 

zich zelfs het tegenoverstelde voor van wat Noordmans als belangrijk ziet. Er is daar 

geen oog voor de ontwikkeling van een episcopale gezindheid; een zeker anti-cleri-

calisme beheerst juist de gesprekken. Er dreigt een gelijkschakeling, een verpolitise-

ring van het gemeenteleven, hetgeen Noordmans toeschrijft aan de invloed van 

Kraemer en zijn ‘Gemeente-opbouw’.
80

 Daartegen brengt Noordmans in de commis-

sievergadering opnieuw Newmans gedachte van preservation of type naar voren. Zo 

neemt hij stelling in de discussie over de handoplegging door andere ambtsdragers 

dan predikanten door gelijkschakeling van de ambten te verwerpen en de mystieke 

continuïteit met de vroege kerk te benadrukken.
81

 Een ambt kan in de loop der tijden 

 
77 Als in de commissievergadering van 23-25 oktober 1947 wordt gesproken over de publiciteit rond de 

concept-kerkorde, vraagt Noordmans hoever de commissieleden mogen gaan met het geven van kritiek. 

W. Balke, De commissie voor de kerkorde, 538. De zeer grove vergelijking die Noordmans maakt tussen 

de emeritaatsregeling en de gaskamers van de vernietigingskampen, lijkt uit dit ongenoegen met de kerk-

orde te moeten worden verklaard. ‘Terug naar het canonieke recht’ (28 januari 1950), VW5, 586. Noord-
mans wijst het toelaten van modaliteiten af. ‘Comprehensiveness’ (9 januari 1953), VW8, 448. Evenwel is 

hij terughoudend kritiek kenbaar te maken, schrijft hij Miskotte. “Als men z’n handtekening heeft gezet, 
eist de loyaliteit dat”. Noordmans aan K.H. Miskotte (7 februari 1950), VW9b, 879.  
78 Instituut en volk (brochure 1952), VW5, 620. Noordmans spreekt in 1952 dan ook over de reorganisatie 

(de kerkorde van 1951) die voortgang heeft gevonden (VW5, 622), hetgeen iets anders is dan een 
reorganisatie die is voltooid. R. van Kooten bevestigt dit beeld van een kerkorde die is opgesteld zonder 

vruchtbare bezinning op grondslagen. Hij spreekt van “(…) een pragmatisch opgezette kerkorde, zonder 

eigenlijk theologisch fundament”. Hoe apostolaire bewogenheid een onbeweegbare kerk in beweging 
brengt. Onderzoek naar de oorsprong en bedoelingen van hoofdthema’s van de kerkorde van 1951 (diss. 

Apeldoorn 2013), 579. Van Kooten noemt Noordmans als één van degenen die dit aan de orde stelden, 

maar zwijgt erover dat Noordmans in die bezinning vooral het presbyteriale systeem wilde betrekken. 
79 Hoewel de hervormde kerkorde in 1950 bijna is aangenomen, zit de hervormde kerk volgens Noord-

mans nog middenin deze vragen. ‘Het canonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 606.  
80 Noordmans aan K.H. Miskotte (12 januari 1951), VW9b, 902-3. Over de verpolitisering van de Kerk 
klaagt hij al in 1945. Noordmans aan K.H. Miskotte (18 december 1945), VW9b, 757. 
81 W. Balke, De commissie voor de kerkorde, 618: “Laten we de dunne lijnen met de Oude Kerk toch niet 

doorsnijden. Daar zit een schat van imponderabilia in, die wij slechts op straffe van verburgerlijking kun-
nen missen. In die handoplegging bijvoorbeeld zit iets van de successie”. Noordmans hekelt de leus “(…) 

geen domineeskerk” zoals Kraemer en anderen die roepen. ‘Prediking en liturgie’ (25 maart 1949), VW5, 

551; ‘Het canonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 606 en Instituut en volk (brochure oktober 1952), 
VW5, 625. Al voor de oorlog beroept hij zich op de mystiek in het ambt. “Heel duidelijk komt dit uit bij 

de ouderling. Het ambt gaat hij hem niet restloos op in de dienst die de gereformeerde kerk hem heeft toe-

bedacht. Er blijven mystieke trekken over die hun verklaring alleen vinden in de Schrift en in de geschie-
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wel een andere invulling krijgen, maar de ambten blijven van elkaar onderscheiden. 

Stemmen die roepen ‘geen domineeskerk’ miskennen het mystieke element van de 

vroege Kerk dat er in het ambt van predikant zit.
82

 Niet gelijkschakeling maar meer 

episcopale gezindheid is nodig.  

 

Naast het ambt stelt ook de tucht van de nieuwe kerkorde Noordmans teleur. Dat de 

synode in 1950 beslist om het artikel over de leertucht de eerste tien jaar niet te han-

teren, ziet hij als een bewijs van armoede. Want de nieuwe kerkorde is juist op dit 

punt nodig.
83

 Al in 1931 had Noordmans geschreven: ‘Alleen door belijdenis van de 

waarheid (en daarmee samenhangende tucht) kan de kerk troost en leiding geven aan 

de zielen en de wereld reformeren’.
84

 De vrijzinnige vrijheidsdrang is voor hem on-

begrijpelijk. “(…) wij leven voor 99% onder gezag”.
85

 Dat er in de hervormde kerk 

modaliteiten worden erkend, vindt hij een voorbeeld van verwerpelijke, anglicaanse 

katholiciteit. Als de Kerk tucht als een in de historie verroest wapen naast zich neer-

legt, verliest zij haar achtenswaardigheid.
86

 

 

Dat Noordmans in 1952 tegenover de hervormd-katholieken (vooral H. van der Lin-

de) toch weer de presbyter verdedigt, is daarmee niet in strijd.
87

 Het hangt opnieuw 

samen met de spagaat waarin Noordmans moet staan. De grote invloed van de na-

oorlogse hervormd-katholieke beweging maakt dat de episcopale kwestie sterker dan 

in de jaren ’30 naar voren wordt gebracht.
88

 Ook de inmiddels opgerichte We-

reldraad van kerken buigt zich over deze kwestie.
89

 Comprehensiveness is daar het 

 
denis der oude kerk. In ’t algemeen in de structuur van de Una Sancta”. ‘Kerkorde en beroep op de 

Schrift’ (juli/augustus 1937), VW5, 398. 
82 Instituut en volk, 625. 
83 “Nu wij haar [de onderscheiding der geesten = de tucht, e.b.] tien jaar gaan uitstellen, neemt de kerk zo-

lang vakantie ten opzichte van het eigenlijke doel van haar orde”. ‘Legendenvorming’ (15 september 
1950), VW5, 554-5. 
84 ‘Organisatie en waarheid’ (juli 1931), VW5, 99. 
85 “Het is met de vrijzinnigen toch eigenlijk een beetje een wanhopig geval. Altijd die grote buikzwaai om 

de rekstok der vrijheid: In het luchtledige; want wij leven voor 99% onder gezag”. Noordmans aan K.H. 

Miskotte (3 oktober 1952), VW9b, 928. 
86 Instituut en volk, 623. 
87 In Woord en Dienst van 20 september 1952 staat een artikel van H. van der Linde over de ‘hervormd-

katholieke modaliteit’. Daarin verwijt Van de Linde Noordmans dat hij in de vooroorlogse discussie met 
Brouwer inzake de kerkorde de stand van de nieuwtestamentische wetenschap heeft veronachtzaamd. De 

herontdekte structuurverbanden binnen het Nieuwe Testament wijzen naar de episkopos als kerkelijk 

ambtsdrager.  
88 De kwestie van een episcopale kerkorde is “(…) sedert nog zoveel meer actueel geworden”. ‘Katho-

lieke en hervormde gezindheid’ (14 november 1952), VW8, 429. En in 1952 noemt hij de invloed van de 

hervormd-katholieke beweging “(…) zeer verbreid”. Instituut en volk, 627. 
89 Van der Lindes roepen om de katholieke bisschop heeft een brede achtergrond in de zojuist, van 15-28 

augustus, gehouden vergadering van de Faith and Order te Lund, waar veel aandacht is voor de éénwor-

ding van de kerken (A. Wind, Zending en oecumene in de twintigste eeuw I (Kampen 1984), 249-52). 
Noordmans weet dat in die bijeenkomst is gesproken van een next step die in de oecumene moet worden 

genomen. ‘Comprehensiveness’ (9 januari 1953), VW8, 448. Hij vreest dat in de oecumene de oosterse en 

de anglicaanse kerk als niet-roomse katholieken een te grote rol zullen krijgen. Vooral de oosterse Kerk 
oefent grote aantrekkingskracht uit op westerse christenen. “De statische houding der Griekse kerk, deze 

absoluut-sacramentele levenshouding, oefent bij rooms en protestant beide een sterke bekoring”. ‘Het ca-

nonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 605-6. 
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sleutelwoord: de catholica omvat de Reformatie. Hervormd-katholieken beschouwen 

de Reformatie als een verbijzondering van de catholica en als niet langer houdbaar 

in het licht van de wereldsituatie. Recent onderzoek heeft de bisschop als nieuwtes-

tamentisch structuurverband ontdekt en wijst de kerkstructuur van Rome èn die van 

Genève als scheefgroeiingen van de oude structuur aan. Van der Linde en andere 

hervormd-katholieken grijpen terug op deze vroeg-christelijke bisschop zoals die in 

het Nieuwe Testament aanwezig is en in het oosten het best bewaard is gebleven.  

 

De discussie die zich hieruit ontspint, is in zekere zin een herhaling van het gesprek 

dat Noordmans met Brouwer voerde in 1937. Opnieuw erkent Noordmans het be-

lang van historisch onderzoek, en weer wijst hij erop dat Bijbelverstaan niet in het 

historische moet blijven steken, tenzij het ‘fundamentalisme’ genoemd wil worden.
90

 

Terugkeer naar een oude situatie is wat hem betreft nooit aan de orde. In het Aposto-

licum komen de Kerk en de gemeenschap der heiligen in het derde deel voor, dat is 

de Heilige Geest. Hoe de Kerk thans georganiseerd moet worden, kan alleen worden 

verstaan in de Geest, in het transcenderen van de letter. Zo alleen komt men in de 

mystieke ruimte van de Una sancta en is er zicht op eenheid.
91

 Calvijn is met zijn 

verstaan van de Schrift boven het historische uitgekomen, Newman ook.
92

 Calvijn 

en Newman hebben zich kunnen losmaken uit geschiedenisdwang en traditie en zich 

in de Geest eschatologisch uitgestrekt.
93

 Dit, zo is de overtuiging van Noordmans, 

moet nu weer gebeuren.
94

 

 

Quintessens  De kennismaking met Newman is voor Noordmans geworden tot een 

worsteling bij de Jabbok. Als Jacob vervolgt hij zijn kerkordelijke weg, hinkend. Op 

het eerste gezicht valt dat niet zo op. Noordmans’ receptie van Newman lijkt op het 

gebied van de Kerk wat mager. Zo heeft Noordmans nooit een samenhangende be-

spreking gegeven van Newmans ecclesiologie. Noordmans’ opmerkingen daarover 

 
90 ‘Literair-historische en wereldhistorische exegese’ (21 november 1952), VW8, 432; ‘Eschatologische 
verbanden in de wereldkerk’ (5 december 1952), VW8, 436. Hij erkent dat historisch onderzoek naar de 

episkopos wijst. ‘Eschatologische verbanden in de wereldkerk’, 435/436. 
91 ‘Eschatologische verbanden in de wereldkerk’, 436. 
92 ‘Eschatologische verbanden in de wereldkerk’, VW8, 436. 
93 ‘Antiquarische en mystische apostoliciteit’ (12 december 1952), VW8, 438. 
94 Over het algemeen wordt Noordmans’ fundamentele kritiek op de kerkorde van 1951 helemaal over het 
hoofd gezien. Zo heeft volgens W. Balke Noordmans “(…) grote invloed gehad op de totstandkoming van 

de kerkorde van 1951”. W. Balke, ‘De signalen van Noordmans’, in: W. Balke, A. van de Beek, J.D.Th. 

Wassenaar, De kerk op orde? Vijftig jaar hervormd leven met de kerkorde van 1951 (Zoetermeer 2001), 
67. Balke laat vervolgens zien welke detailkritiek Noordmans op de kerkordeconcepten heeft geleverd, 

maar zwijgt over het zeer zwaarwegende punt dat Noordmans in de eerste vergadering naar voren brengt: 

‘Is niet een andere structuur dan de presbyteriale nodig?’. Ook zwijgen M.J.G. van der Velden, ‘Aan de 
voeten van Noordmans. De actualiteit van een doctor ecclesiae’, Wapenveld 52/5 (oktober 2002), 22-7, 

J.D.Th. Wassenaar, Dr. O. Noordmans over de kerk als moeder en Karel Blei, Noordmans. Een inleiding 

met kernteksten hierover. Volgens Dick Wursten zit de discussie over het ambt muurvast sinds Noord-
mans in de jaren ‘50 het bisschoppelijke element verwierp[!], nadat hij dat eerder had omarmd. “En als ie-

mand van het kaliber van Noordmans zich verschanst, dan zit de zaak goed vast. Zelfs een commissie on-

der Van Ruler en een studierapport van Berkhof krijgen de ambtsgedachte niet zomaar weer in beweging. 
Een nieuwe aanzet is nodig. VdB’s [bedoeld is hier Eddy van der Borghts proefschrift Het ambt herdacht, 

e.b.] proefschrift bezit alle kwaliteiten die hiervoor nodig zijn, omdat hij het hele slagveld overziet”. ‘Van 

papa-priest naar coach2Christ. Het ambt in de gereformeerde traditie’, Michsjol 10/3 (oktober 2001), 29. 
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zijn een puntenwolk, meer niet. Toch is er in die puntenwolk een redelijk betrouw-

bare en overtuigende figuur te tekenen. In Newman ziet Noordmans Rome met nieu-

we kracht naar voren komen. De Engelse kardinaal doet voor de moderne en post-

moderne tijd een geloofsgreep (hoofdstukken 4 en 5) zoals Calvijn dat heeft gedaan 

in de 16
de

 eeuw. Noordmans is daarvan zeer diep onder de indruk. De aarzelingen 

over de presbyteriale kerkstructuur, die Noordmans al vanaf het begin van de jaren 

‘30 heeft, worden door de kennismaking met Newman verhevigd. Noordmans is er 

ernstig rekening mee gaan houden dat het ‘tijdperk van de ouderling’ op zijn einde 

loopt en dat een nieuwe geloofsgreep voor de kerkorde nodig is. Naar zijn stellige 

overtuiging heeft de kerkorde van 1951 die geloofsgreep gemist.  

 

Ook op het gebied van de kerkorde laat Newman dus zijn sporen na in Noordmans’ 

denken. Hoe is dat op het gebied van de oecumene? 

 

6.3.3  Receptie inzake oecumene 

 

Noordmans juicht het toe dat door Newmans invloed het rooms-katholieke kerkbe-

grip spiritueler wordt. Immers, volgens Newman zet de incarnatie zich vooral voort 

in de gelovigen. Dit verzwakt het institutaire karakter van de rooms-katholieke kerk, 

aldus Noordmans. Het katholieke christen-zijn verinnerlijkt en gaat meer op (het 

protestantse) geloof lijken.
95

 Newman is een hervormer die Rome dichter bij de Re-

formatie brengt.
96

 Dat roept bij Noordmans verwachtingen op.
97

 Als nu ook nog de 

prediking meer naar voren komt en meer dogmatische betekenis krijgt, zal Newman 

wel eens de eerste zwaluw van een nieuw-katholieke lente kunnen zijn. Dan gaat de 

Kerk een toekomst tegemoet “(…) die in het protestantisme reeds gedeeltelijk is ver-

disconteerd en dan heeft Newman, onder de schijn van het te verzaken, het calvinis-

me in de Roomse Kerk ingevoerd”.
98

 

 

Toch is Noordmans niet alleen optimistisch over Newmans invloed. Noordmans ziet 

een toenemende invloed van de incarnatietheologie op de oecumene. Hij schrijft een 

aanzienlijk deel van die invloed op het conto van Newman.
99

 Noordmans ziet twee 

gevaren.  

Allereerst vreest hij dat Newman indruk zal maken met de claim dat Rome de enige 

zuivere development van het Evangelie is. Hij past immers de incarnatiegedachte toe 

 
95 ‘Newman en de Reformatie’ (recensie april 1940), VW6, 373: “Volgens moderne roomse uitingen heeft 
men de heiligen liever dan de paus. Heiligheid liever dan veiligheid”. ‘Incarnatie en oecumenische bewe-

ging’ (31 december 1937), VW6, 360; ‘Newman en de Reformatie’, 373.  
96 ‘De Incarnatie en de oecumenische beweging’ (lezing 7 oktober 1937), VW6, 352; ‘Newman en de Re-
formatie’, 373-4.  
97 Noordmans acht de invloed van Newman zo groot dat hij hem “(…) een dure convertiet” noemt. Met 

andere woorden: Rome zal Newmans toetreden duur moeten betalen. ‘De Incarnatie en de oecumenische 
beweging’, 351. 
98 ‘Newman en de oecumenische beweging’ (recensie november 1937), VW6, 367. 
99 Enkele hervormde prominenten hebben dan de incarnatie al een centrale plaats in hun theologie gege-
ven. Zo is de incarnatie voor G. van der Leeuw in zijn Inleiding in de Theologie “(…) de leidende idee” 

en W.J. Aalders schrijft een uitvoerige monografie over incarnatie en noemt het “(…) de ruggegraat der 

belijdenis”. ‘De Incarnatie en de oecumenische beweging’ (lezing 7 oktober 1937), VW6, 349, 353. 
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op de Kerk en komt er zo bij uit Rome aan te wijzen als de zuivere doorontwikke-

ling van de oorspronkelijke, christelijke idee zoals die in het Evangelie is gegeven. 

Met die exclusiviteit zal Rome zich aan de oecumene presenteren en deze willen 

versmallen tot terugkeer naar Rome.  

 

Ten tweede voorziet Noordmans dat het incarnatiedenken tot een oecumenische af-

slijping van het dogma zal leiden, want incarnatie is geen dogma dat de prediking 

regelt, maar een principe dat Woord en Geest tot op zekere hoogte buiten werking 

stelt.
100

 De Kerk als voortgezette incarnatie, zo interpreteert Noordmans Newman, 

beschikt over een eigen goddelijk leven.
101

 Noordmans bedoelt hiermee dat de Kerk 

een voortzetting van de incarnatie is en moet worden vergeleken met een levens-

stroom “(…) die alles voorwaarts stuwt, en uit zichzelf tot rijker ontplooiing, tot an-

ticipatie, assimilatie, logisch-consequent en zonder onderbreking doet uittreden”.
102

 

Deze insteek bij de incarnatie zal de Kerk een monistische inslag geven; Gods gena-

de wordt zo een vergoddelijkende kracht en het Woord kan niet echt meer een Te-

genover worden.
103

 Dat is dus zeker niet de Kerk waarnaar Noordmans op zoek is 

om de crisis in het westen het hoofd te bieden.  

 

In de tijd tussen de eerste kennismaking met Newman (1937) en Noordmans’ dood 

(1956) kristalliseren deze punten zich uit. Steeds scherper gaat Noordmans zien hoe 

onder invloed van Newman de kerkorganisatie van Rome anders zal worden. New-

mans invloed is een soort reformatie. Een andere dan die van de 16
de

 eeuw en nie-

mand, ook Rome zelf niet, weet al waar het toe zal leiden. Noordmans verwacht dat 

Newmans invloed katholiserend en niet romaniserend zal zijn. Het pauselijke staat 

bij hem niet zo voorop. In plaats van macht en regering, overlevering en het opleg-

gen van de leer benadrukt Newman de mystieke, werkelijke tegenwoordigheid van 

Christus in de Kerk, in de gelovigen en in de liturgie. Rome is sinds Newman bezig 

dit weer te ontdekken. Met zijn ontwikkelingsthese heeft Newman een theoretische 

grondslag gelegd voor zijn opvatting dat de Kerk een groeiend organisme is; zij ont-

wikkelt zich tot op de dag van vandaag.
104

 Rome krijgt zo weer oog voor ontwikke-

ling en veranderingen die in de geschiedenis plaats hebben, aldus Noordmans. Er 

komt ruimte voor het zich uitstrekken naar het eschaton.
105

 Vanuit die gevoeligheid 

 
100 ‘De incarnatie en de oecumenische beweging’, 353; idem, 354. 
101 “Dit alles behoort tot de werking van de incarnatie, in onderscheiding van het werk van Christus door 

bemiddeling van de Schrift, die de Heilige Geest tot middel dient”. ‘Incarnatie en oecumenische bewe-
ging’ (31 december 1937), VW6, 360. 
102 ‘De Incarnatie en de oecumenische beweging’, 352-3 [mijn cursivering, e.b.]. De Kerk krijgt zo een 

‘eigen’ leven dat “(…) haar in staat stelt haar wezen te ontplooien, haar voortstuwt in de geschiedenis, 
haar organen vermenigvuldigt en zonodig vernieuwt”. ‘Incarnatie en oecumenische beweging’, 360.  
103 ‘Incarnatie en oecumenische beweging’, 360. 
104 ‘Rome als organisme’ (19 december 1952), VW8, 441. 
105 In het moderne rooms-katholieke denken “(…) valt een behoefte op te merken om uit de formele struc-

turen, die tijdloos gelden en geesteloos worden toegepast, uit te komen”. ‘Eschatologische verbanden in 

de wereldkerk’ (5 december 1952), VW8, 437; ‘Rome als stad van Paulus’ (25 december 1952), VW8, 
443: “Men kan ook zeggen, dat Rome sedert met Newman op die zijde is overgegaan. Die historische zin, 

niet voor continuïteit-zonder-meer, maar voor evolutionele voortduur, is, zoals wij reeds eerder opmerk-

ten, modern-Rooms”.  
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voor verandering acht Newman het noodzakelijk dat in de Kerk de leken meer naar 

voren komen.
106

  

 

Noordmans ziet Rome door Newman weer meer tot zichzelf komen als een westerse 

Kerk die gaat in het spoor des Geestes. Petrus is wel de buitenkant van Rome, maar 

Paulus de binnenkant.
107

 Toen de Reformatie uit Rome wegtrok, was die kerk dus 

niet dood. Net als Paulus strekt zij zich naar hetgeen vóór is.
108

 Van alle discipelen is 

Petrus het minst geschikt om op een ‘heilige stoel’ te zitten.
109

 Newman vereerde 

Rome wel om haar eeuwenlange historie, maar hij heeft deze Kerk geleerd het niet 

van haar historische gestalte te verwachten. Hij prikkelt de Kerk om het in de eerste 

plaats te zoeken in de verinnerlijking.
110

 Van daaruit is de pauselijke suprematie op 

zijn retour.
111

 Het oude Rome ondergaat hierdoor een transformatie van een staat-

achtig corpus christianum naar een meer mystiek corpus Christi.
112

 Deze invloed 

van Newman doet zich ook gelden in de protestantse wereld. Noordmans staat daar 

niet helemaal afwijzend tegenover want de tijd dringt naar een katholieke kerk. Wel 

moeten daarin de verworvenheden van de Reformatie behouden blijven. Zijn kritiek 

is dan ook zeer gematigd.  
 

Wat als katholieke gedachte over de tegenwoordigheid van Christus in de ere-

dienst en over de sacramenten en de persoonlijke heiliging der gelovigen ook wel 

onder ons naar voren wordt gebracht, komt niet altijd overeen met wat onze ker-

ken uit de Reformatie als een kostbaar goed hebben meegekregen en beleden.113 

 

Het andere punt, dat Rome de enige rechtmatige development is van het Evangelie 

en dat de Reformatie de eenheid van de Kerk heeft verbroken, wordt door Noord-

mans omgedraaid. De Reformatie heeft de westerse Kerk juist gered door verinner-

lijking. Het corpus christianum was al aan het afbrokkelen en de Reformatie maakte 

duidelijk dat het in de Kerk gaat om Gods vrije verkiezing en genade en niet om de 

monumentale trekken van een historisch lichaam.
114

 Sindsdien is duidelijk dat de 

Kerk geen ongebroken historische verschijning is, geen profaan wereldrijk. Het gaat 

niet om de eeuwen, maar om de Eeuwige.
115

 Nu de historische gestalten van de wes-

terse kerk (Rome en Reformatie sámen) opnieuw wankelen door secularisatie en het 

niet meer aangepast zijn aan de moderne tijd, is een nieuwe verinnerlijking nodig. 

 
106 ‘Bisschop en presbyter’ (2 januari 1953), VW8, 447. 
107 ‘Rome als stad van Paulus’, 443/444. 
108 ‘Rome als organisme’ (19 december 1952), VW8, 440. 
109 ‘Onderweg’ (meditatie 23 februari 1951), VW8, 269. 
110 “Niettegenstaande zijn vergoding van de historie, zijn eerbied voor gestalte en rite, zijn grote liefde 

voor de figuur, was hij [Newman, e.b.] in de eerste plaats een leraar der innerlijke heiliging”. ‘Rome en 
de Reformatie’ (27 oktober 1950), VW6, 454. 
111 Newman was tegen het voorgenomen dogma dat de onfeilbaarheid van de paus stelde en legde de on-

feilbaarheid in de Kerk; hij wilde naast de bisschoppen ruimte voor leken. ‘Rome als stad van Paulus’, 
444; ‘Bisschop en presbyter’, 447. 
112 De Kerk is zo: “(…) het aanrakingsvlak tussen twee werelden”. ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 

1947), VW6, 421. 
113 ‘De Reformatie en Rome’, 425. [mijn cursivering, e.b.] 
114 ‘Rome en de Reformatie’ (27 oktober 1950), VW6, 454. 
115 ‘Rome en de Reformatie’, 455. 
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De hedendaagse roomse weet dat ook wel, zegt Noordmans dan. Newman heeft dat 

die kerk wel geleerd.   

 

Een bezwaar dat Noordmans tegen Newman heeft, is dat diens genadeleer te weinig 

westers is. In zijn genadeleer legt de gewezen calvinist Newman het accent niet op 

het kruis maar op de incarnatie.
116

 Genade is voor Newman, zo interpreteert Noord-

mans, “(…) een kracht, een mysterie” en niet een belofte van een persoon.
117

 Gena-

de is bij Newman kracht om het leven te heiligen. Zo keert Newman zich af van het 

persoonlijke éénrichtingsverkeer van de Reformatie en leert een meer zakelijke wis-

selwerking tussen God en mens.
118

 Newmans theologie is op dit punt niet Bijbels, 

maar platoons, aldus Noordmans.
119

 In het neoplatonisme immers wordt de (godde-

lijke) idee tot geest, de geest wordt ziel, de ziel tot een fijne materie en deze fijne 

materie gaat zich uitdrukken in de grove stof. Zo moet in Newmans theologie de ge-

nade van God gestalten gaan vormen op aarde: mens en Kerk. Volgens Noordmans 

is het neoplatonisme tenslotte uitgelopen op magie waarin het onderging en hij ziet 

bij Newman aanwijzingen die op eenzelfde tendens wijzen. Bijvoorbeeld als New-

man opmerkt dat hij bijgeloof niet altijd verwerpelijk acht; en als Newman met vol-

doening vaststelt dat de Kerk steeds de neiging heeft gehad het wonder te vergroten 

(een verraderlijk zinnetje); als Newman het geloof noemt “(…) a mysterious means 

of gaining gifts from God”, en als Newman zijn naaste ‘gegeneerd passeert’. Noord-

mans vreest dat bij Newman de genade op platoonse wijze aanschouwelijk zal wor-

den gemaakt in een soort christelijke magie.
120

 

 

Noordmans baseert deze scherpe aantijging mede op zijn interpretatie dat bij New-

man de preek nauwelijk een rol speelt. Newman, aldus Noordmans, heeft weinig 

vertrouwen in de preek.
121

 Ook zijn Newmans preken niet vol van belofte die de 

Geest ons geeft, maar zij richten zich op het sombere principe dat geweten heet.
122

 

Dat geeft aan Newmans preken, aldus Noordmans, iets gespannens. Zij zijn vol van 

 
116 ‘Newman en de Reformatie’ (recensie april 1940), VW6, 372; ‘Mysterieleer’ (meditatie 30 september 

1949), VW8, 464. Mede op gezag van W.J. Aalders stelt Noordmans dat Newman niet de enige is die voor 

deze verschuiving zorgt: het gaat om een “(…) algemeen-anglicaanse invloed”. ‘Newman en de Re-
formatie’, 373.  
117 ‘Newman en de Reformatie’, 379. 
118 Het newmannianisme vat genade op als een vorm van leven, het calvinisme denkt over genade als een 
verhouding. ‘Het calvinisme en de oecumene’ (24 augustus 1946), VW6, 401. 
119 ‘Newman en de Reformatie’, 386. De neoplatoonse filosofie was in de eerste helft van de 19de eeuw 

populair in Engeland, weet Noordmans van W.J. Aalders. Newmans genadebegrip is “fijn-naturalis-
tisch”. ‘Newman en de Reformatie’, 380. 
120 ‘Newman en de Reformatie’, 387; idem, 389. 
121 ‘Newman en de Reformatie’, 379: Noordmans verwijst hier naar een opmerking van De Vogel; idem, 
382: Newman die “(…) de eigenlijke verkondiging wantrouwt”. En: “Tegenover hen die buiten de Kerk 

staan, houdt Newman wel vol dat God tot ons spreekt door woorden en dat wij in de kerk hebben te reke-

nen met de zonde en niet met de natuur, maar binnen de kerk ‘gaat het over een andere natuur, de ver-
hoogde, waarover wij spreken van de incarnatie uit’”. ‘Newman en de Reformatie’ (recensie april 1940), 

VW6, 384. 
122 ‘Newman en de Reformatie’, 381. 
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vrees en beven.
123

 Noordmans ziet hier reformatorische winst verloren gaan, name-

lijk dat God genadig verkiest en de mens aanspreekt met beschuldiging en met be-

lofte. En dat God troostend spreekt tot hen die in geloof de belofte aannemen. In het 

geloof overstemt het getuigenis van de Heilige Geest het aanklagende menselijk ge-

weten. Kortom, in de Reformatie heeft genade het karakter van een belofte. Genade 

is eigenlijk prediking en dat houdt God en mens uit elkaar. “Het blijft een geven en 

nemen tussen God en de zondaar”.
124

 Dat er sprake kan zijn van volharding der hei-

ligen is omdat God met geven niet ophoudt. Ook in de genade is God dus nog gena-

dig. Daarom legt de gereformeerde preek het accent op troost.  

 

Bij Newman echter worden God en mens dus niet zo uit elkaar gehouden: de tegen-

stelling tussen ‘wat God doet’ en ‘wat de mens doet’ is bij Newman, aldus Noord-

mans, in de vernieuwde mens in principe overwonnen.
125

 Voor de Heilige Geest, die 

allen die geloven troostend zalig spreekt, blijft dan maar weinig ruimte over.
126

 De 

mens, zo interpreteert Noordmans, moet bij Newman met de genade die hij gekregen 

heeft aan de slag. Dit is een afwijken van het westerse eenrichtingsverkeer dat loopt 

van God naar de mens (2.4.1) en hierdoor komt bij Newman de geloofszekerheid en 

-vreugde in gevaar.
127

 Noordmans acht dit verschil in genadebegrip zo groot dat hij 

spreekt van twee vormen van godsdienst. Protestantisme en newmannianisme zijn 

rival developments van de middeleeuwse rooms-katholieke kerk.
128

 Oecumene van 

die twee is uitgesloten, zo stelt hij in 1940.
129

 

 

Toch betekent Newman veel voor de toekomst van de westerse Kerk, aldus Noord-

mans. Newman heeft kans gezien Rome in beweging te brengen.
130

 Ook heeft hij de 

grenzen tussen Rome en Reformatie en zelfs de grenzen met de oosterse Kerk weten 

te verleggen.
131

 Niemand, aldus Noordmans, kan zeggen waar dit toe zal leiden.
132

 

Newmans invloed is nog maar pas begonnen. De oude strijdpunten uit de 16
de

 eeuw 

(paus, goede werken) zijn daarmee niet weg, maar staan niet op de voorgrond.
133

  

 

 
123 “Door dit hybridische karakter der genade in de roomse kerkleer krijgt zij dat gespannene, waarmede 

bijv. Newman zo te worstelen had en dat hem zijn prediking van vrezen en beven oplegde”. Natuur en 

genade bij Rome (brochure 1949), VW6, 434. 
124 ‘Newman en de Reformatie’, 385. 
125 ‘Newman en de Reformatie’, 381. 
126 ‘Newman en de Reformatie’, 380.  
127 ‘Newman en de Reformatie’, 382. 
128 ‘Newman en de Reformatie’, 382-3; ‘Oudheid en waarheid’ (recensie maart 1947), VW6, 413. 
129 Noordmans stelt wel in 1940 dat het moeilijk is zich een goed beeld te vormen van de genade zoals 
Newman die predikt, maar dat belet hem niet fors stelling te nemen. Hij stelt dat Newman na zijn beke-

ring tot Rome nuchterder en theologischer geworden is in zijn opvatting van genade. ‘Newman en de Re-

formatie’, 384-5.  
130 ‘Het canonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 607. 
131 ‘Rome en de Reformatie’ (27 oktober 1950), VW6, 455; ‘Oudheid en waarheid’, 413. 
132 ‘Oudheid en waarheid’, 412; ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), VW6, 420. 
133 “Die dingen blijven wel aan de verschillen ten grondslag liggen, en blijven belangrijk, maar zij vormen 

niet direct het raakvlak, waarin men elkaar ontmoet”. ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), VW6, 

422. 
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Quintessens  Door Newman heeft Noordmans verwachtingen van Rome gekregen. 

Onder Newmans invloed ondergaat het kerkbegrip van Rome ingrijpende wijzigin-

gen en komt de nadruk meer op de gelovige te liggen. Ook heeft Newman met zijn 

ontwikkelingsthese groeiende openheid voor de eschatologische leiding des Geestes 

gebracht. Als Newman op dat gebied eens wordt verstaan, zal dit van grote beteke-

nis voor de Kerk zijn. Newmans genadebegrip staat echter een toekomstige oecume-

ne in de weg.   

 

Na kennisleer en Kerk kijken we tenslotte nog naar het derde aandachtsgebied waar-

op Noordmans het gedachtegoed van Newman recipieert: de liturgie. 

 

6.4  Liturgie 

 

In deze paragaaf onderzoeken we de Newmanreceptie op het gebied van de liturgie. 

Noordmans is kritisch over de Liturgische Beweging, zo zagen we in hoofdstuk 3. 

Hoe is dit na 1936 verder gegaan? 

 

6.4.1  Wat er in deze periode gebeurt 

 

In 1939 komt het tot een openlijke aanval van Noordmans op de Liturgische Bewe-

ging door de publicatie van zijn Liturgie. Hierop volgt een scherpe gedachtenwisse-

ling van Noordmans met G. van der Leeuw en W.H. van de Pol. De oorlogsjaren 

brengen op liturgisch gebied niet veel nieuws. Na de oorlog wordt in de Liturgische 

Beweging een crisis merkbaar. Echt herstel van een sacramenteel, eucharistisch le-

ven blijkt onverenigbaar met de inzichten van de Reformatie. In 1950 stelt de syno-

de het rapport De Hervormde Kerkdienst. Proeve van omschrijving vast, afkomstig 

van de Raad voor Kerk en Eredienst. Het rapport spreekt van ‘kerkdienst’ en niet 

van ‘eredienst’. Verder ligt in het rapport het primaat bij de prediking. Kortom, de 

traditionele reformatorische standpunten overheersen.  

 

6.4.2  Receptie  

 

Noordmans ziet de anglicaan Newman met zijn incarnatietheologie als de geestelijke 

vader van de (internationale) Liturgische Beweging.
134

 Omdat de anglicaanse kerk in 

de jaren ‘20 en ‘30 van de 20
ste

 eeuw èn een vooraanstaande plaats in de oecumeni-

sche beweging inneemt èn grote invloed uitoefent op de Liturgische Beweging, 

krijgt het gedachtegoed van Newman de kans om protestantse kerken binnen te drin-

gen. Door Newmans overgang naar Rome staat ook deze kerk onder invloed van 

Newman.
135

 Kortom, Rome en het protestantisme naderen elkaar omdat Newmans 

 
134 Newman is de “(…) vader van de liturgische beweging in West-Europa”. ‘Kerk of tempel’ (17 mei 
1947), VW6, 311; “Er is een liturgische beweging gaande, bij Rome en bij ons, vooral onder invloed van 

Newman”. ‘De sacramentstheologie van prof. dr. Van der Leeuw’ (lezing 1949/1950), VW6, 329; Liturgie 

in de crisis (1939), VW6, 188: “Hun [de rooms-katholieke, e.b.] liturgisten en spiritualisten, na Newman, 
dringen naar mysterisering”. Liturgie (1939), VW6, 48, 54, 70, 92, 116, 133; Liturgie in de crisis, 222.  
135 “Wanneer Rome heden ten dage zich ook in die toon laat horen, dan is anglicaanse invloed, door be-

middeling van Newman, daaraan niet vreemd”. Liturgie (1939), VW6, 70. 
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incarnatietheologie hen onder invloed van de oosterse Kerk brengt, aldus Noord-

mans.
136

 Deze vermenging van de liturgische tradities van oost en west zal tot grote 

verwarring leiden, zo is zijn verwachting. Oost en west hebben heel verschillende 

gedachten over de tegenwoordigheid Gods in de dienst.
137

 Dat geeft een heel ver-

schillend karakter aan de kerkdienst en aan het dagelijks leven. 

 

In het oosten worden God en mens minder ‘uit elkaar gehouden’. De oosterse litur-

gie komt immers op uit de incarnatie.
138

 De eredienst heeft daar een sacramenteel 

karakter en bemiddelt heil (goddelijk leven) aan de deelnemers.
139

 Noordmans ziet 

daarin een filosofische component: de participatieleer van Plato en Plotinus waarin 

de schepping deelneemt aan het goddelijke zijn.
140

 Het draait in de liturgie om de 

vergoddelijking van de mens en daarom is de oosterse Kerk niet zo op de wereld ge-

richt. Tijdens de eredienst gaan de kerkdeuren op slot. De godsdienst gaat helemaal 

op in de liturgie en alles daarbuiten is profaan en wordt aan de volkszede overgela-

ten. Omgekeerd krijgt de werkelijkheid van het dagelijks leven met zijn zonde en 

verscheurdheid geen toegang tot de liturgie. Eigenlijk, zegt Noordmans, is de ooster-

se kerkdienst een spel en wordt buiten de kerk de ernst van het leven gevonden.  

 

In het Nieuwe Testament is dat volgens hem heel anders.
141

 En zo is ook de westerse 

traditie anders. Door de Latijnse nuchterheid is de grondslag van de westerse kerk-

dienst niet de incarnatie; ook ontbreekt in kerkdiensten een hemelse sfeer. Er is juist 

in het westen een verbinding tussen de kerkdienst en het gewone leven waarin de 

ene mens de andere dient.
142

 Ook heeft de werkelijkheid van de zonde een plaats in 

een westerse dienst: prediking en sacrament wijzen de zonde aan. In de westerse 

Kerk wordt de gemeente dus als een gemeente van zondaars gezien. Rome offert 

voor zondaars de werkelijk aanwezige Christus op het altaar. De gereformeerden 

prediken, voor zondaars, de gekruisigde Christus.
143

 De sacramenten worden in het 

westen nuchter bezien. Zij zijn geen doorbraak van leven zoals in de incarnatietheo-

logie wordt gedacht. Ze dienen ook niet tot vergoddelijking. De sacramenten noe-

men de werkelijkheid van het zondige leven bij de naam.
144

 Bij de doop wordt de 

erfzonde genoemd en bij het Avondmaal de dood van Christus voor onze zonden.  

 

 
136 Liturgie, 70: “Dit zijn allemaal bekende klanken die beter passen bij de oosterse en anglicaanse opvat-

tingen omtrent de eredienst, dan bij de gereformeerde en zelfs de roomse beschouwingen. Wanneer Rome 
heden ten dage zich ook in die toon laat horen, dan is anglicaanse invloed, door bemiddeling van New-

man, daaraan niet vreemd”. Deze vermenging van oost en west zal uitlopen op een soort kerkhervorming, 

een “(…) Griekse, geen Roomse”. Liturgie, 117; idem, 116; ‘De sacramentstheologie van prof.dr. G. van 
der Leeuw’ (lezing 1949/1950), VW6, 327.  
137 Liturgie, 49. 
138 Liturgie, 128.  
139 Liturgie, 54, 67-70, 72-3, 90 en 115. 
140 Liturgie, 95. 
141 Liturgie, 99-100 en 94. 
142 Liturgie, 109. 
143 Liturgie, 54-5. 
144 “Het blijft een spreken, een noemen”. Liturgie (1939), VW6, 73.  



188 

 

Nog in vollere zin dan het Woord zijn de sacramenten beloften waarop alleen met 

geloof kan worden geantwoord. En omdat juist de sacramenten het eigene zijn van 

de kerkdienst (het Woord komt ook buiten de kerk aan de orde) zal dit tot soberheid 

in de dienst leiden.
145

 Hoe onderling verschillend ze ook zijn, Rome en Reformatie 

staan hier, volgens Noordmans, aan dezelfde kant.
146

 De mens staat in het westen 

nadrukkelijk op afstand van God en dat schept in de dienst ruimte voor de Geest om 

tot de gemeente te spreken. Die Geest is, naar westers besef, niet vanzelfsprekend in 

de liturgie aanwezig.
147

 Daarom is er, vanaf het begin van de Kerk, de epiclese ge-

weest, de roep om de komst van de Heilige Geest. 

 

Volgens Noordmans was in de middeleeuwse Kerk een aantal van deze typisch wes-

terse kenmerken in verval geraakt. De Reformatie heeft ze weer hersteld of zelfs be-

krachtigd.
148

 Zo heeft de Reformatie de roep om de Heilige Geest weer benadrukt.
149

 

En de richting van het offer is omgedraaid. Sinds de Reformatie gaat het er niet meer 

om wat wij God aanbieden, maar wat Zijn offer is voor ons.
150

 De prediking van dat 

offer is centraal komen te staan. In die prediking kan de Heilige Geest tot ons heil de 

incarnatie van Christus op ons leven toepassen.
151

 Het offer van de gelovigen ligt nu 

in het dagelijks leven. Vooral in de gereformeerde traditie wordt die ruimte benut en 

is de tucht het derde kenmerk van de ware Kerk geworden. De begintijd van de Her-

vorming heeft laten zien hoe goed dat werkt.
152

 Ook kreeg, in navolging van Paulus, 

de wereld buiten de kerkdienst alle aandacht, namelijk in zending. Als de apostel 

Paulus in het Nieuwe Testament het woord ‘liturgie’ gebruikt, bedoelt hij vooral: 

missionaire arbeid.
153

 De reformatorische Kerk lijkt daarin veel op de nieuw-testa-

mentische Kerk.
154

 

 

Noordmans verwacht dat, als onder invloed van Newman de oosterse en de westerse 

tradities worden vermengd, de Heilige Geest praktisch zal worden verdrongen door 

 
145 Liturgie, 69, 72, 120-1. 
146 Liturgie, 73. In het dagelijks leven, in pastoraat, zending, kerkelijke discipline en burgerlijke regering 

zal blijken dat God in de eredienst aanwezig was. Liturgie, 60-2. 
147 Liturgie, 80. 
148 Noordmans stelt zelfs dat de vaders van onze hervormde kerk de eredienst “(…) in de geest van het 

oude Rome” hebben willen herstellen. Liturgie, 98. 
149 Liturgie, 77-8; 80; 82. 
150 Liturgie, 101, 123; ‘Eredienst 1’ (2 oktober 1943), VW6, 246; ‘Eredienst’ (15 april 1944), VW6, 268; 

Liturgie, 124. Dat alle eeuwen daarvóór toch altijd iets van een offer in de kerkdienst hadden, acht Noord-
mans wel begrijpelijk. De “(…) omkering van offer in Evangelie [is] een zo geweldige eis aan het christe-

lijk geloofsbesef, dat de kerk zich daarvan veel later bewust geworden is dan van het verschil tussen wet 

en genade. Dit laatste is ons door Augustinus ingescherpt. De eerste komt pas bij de Reformatie tot volle-
re klaarheid”. 
151 Liturgie, 119. 
152 Liturgie, 61-2, 100-101. Calvijn volgde Paulus en riep de gelovigen op in het leven “(…) een hostie 
Gods te zijn”. (De annotator verwijst hier naar Institutie III, 7, 1 en II, 15, 6); Liturgie, 101-2. 
153 Liturgie, 121; Liturgie in de crisis (1939), VW6, 226: Volgens Noordmans kunnen we met veel moeite 

uit het Nieuwe Testament een gebedenboekje samenstellen, terwijl “(…) de liturgie als Evangelie en Mis-
sie ons uit het Nieuwe Testament tegemoet slaat”. 
154 “De eerste kerken, zoals die van Hand.13: 2, waar Barnabas en Paulus afgezonderd werden, en waar 

men in het Grieks ook het woord liturgie vindt, hadden open deuren naar de wereld toe”. Liturgie, 99. 
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een mystieke Geist der Liturgie.
155

 De gedachte dat Christus sprekend aanwezig is, 

zal worden teruggedrongen ten gunste van zijn mysterieuze aanwezigheid als een 

geheimzinnige kracht.
156

 De aanwezigen zullen niet meer worden beschuldigd en ge-

troost. De eredienst vol mysterie brengt geen boodschap maar toont een fenomeen: 

een gestalte van Christus zelf.
157

 Het toont de nieuwe levenswerkelijkheid (God en 

mens tezamen) als mysterie gerealiseerd. Aan deze dramatische opvoering van de 

ontmoeting van hemel en aarde moeten de liturgische instrumenten, handelingen, de 

vorm en de kleuren van het kerkgebouw bijdragen.
158

 Handelingen zijn daarin be-

langrijker dan woorden.
159

 De preek zal zich hiernaar richten.
160

 God kan hier niet 

echt de Tegenover zijn en de eredienst wordt een demonstratie van eigen geestelijk 

leven, zo vreest Noordmans.
161

 Het offer van lof dat wordt gebracht, heeft gevolgen 

voor hoe de gemeente over zichzelf denkt.
162

 Het offer maakt van de kerkdienst een 

tempeldienst waarin de gemeente de godheid wat áánbiedt; de richting is van bene-

den naar boven.
163

 Maar, anders dan bij Rome, wordt niet het geofferde lichaam van 

Christus aangeboden; het is dus geen offer voor de zonde. De gemeente brengt dit 

 
155 Liturgie (1939), VW6, 70-1, 80; ‘Offer en liturgie’ (lezing 1946 (vermoedelijk)), VW6, 295. Noord-

mans lijkt hier te zinspelen op Romano Guardini’s Vom Geist der Liturgie (Freiburg 1928). 
156 Noordmans geeft hier geen verwijzing naar een locus bij Newman en ook niet bij De Vogel of een an-

dere Newman-scholar. Hij zegt heel vaag: “Newman zegt ergens dat Christus in de tekenen van het 

Avondmaal aanwezig is, niet plaatselijk, maar als een geest. Dat is een heel andere betekenis voor Geest, 
als wanneer ik spreek van Woord en Geest”. ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), VW6, 425. 
157 Liturgie, 118. 
158 Liturgie, 57; In een dienst zal een hogere werkelijkheid door een soort magisch ritualisme op de aan-
wezigen inwerken. Liturgie, 58. 
159 Liturgie, 57: “De minste geste is van betekenis”. En 58: “De handeling bijv. schijnt wezenlijker dan 

het gesprokene”. 
160 Liturgie, 56.  
161 Liturgie, 108. De liturgie wordt een cultisch systeem van eigen heiligheid en macht, waarin Woord en 

sacrament worden ingesloten. Liturgie, 55-6. 
162 Wat betreft aanbidding in de liturgie vreest Noordmans een hemels monisme: de (zondige) werkelijk-

heid wordt buiten de liturgie gesloten. “Over de Aanbidding heb ik in mijn antwoord ook geschreven. 
Daarbij heb ik opgemerkt niet zo klaar te zijn, als Van der Leeuw mij voorstelt. Ik zie wel een gevaar in 

dat sterke centraal stellen van de aanbidding. ’t Is, in de vorm waarin de Liturgische Beweging het uitoe-

fent, zeer bepaald een novum. ’t Hangt samen met de bovenbedoelde incarnatietheologie en met de idea-
listisch-ethische beschouwingen over de eredienst. Ik heb in mijn antwoord daarop gewezen en een verge-

lijking gemaakt tussen bidden en aanbidden. ’t Laatste is toch niet minder dan ’t tweede. ’t Is persoonlij-

ker, veiliger. Barth laat ergens in de Römerbrief de zonde geboren worden uit aanbidding van Eva voor 
God. De zondencatalogus der aanbidding is in ieder geval langer dan die van het bidden. Getuige de 

kloosterethiek. Bidden is ook, als ik het zo noemen mag, bijbelser. De tempelgebeden uit Lucas 18 geven 

geen aanbidding maar eenvoudig een gebed te beluisteren. Wanneer de aanbidding, in de zin van de Li-
turgische Beweging centraal werd, zou onze gereformeerde dienst des Woords niet meer te herkennen 

zijn. Daarmee is niet gezegd dat het moment der aanbidding aan het bidden vreemd zou zijn. Maar het 

praedomineert – althans hier op aarde – niet. Het gebed van het kind Gods tot de Vader blijft ook in de 
eredienst, wat de Duitsers een Bitt-Gebet noemen. Het is een vragen; allereerst van vergeving der zonden; 

wat een al te direkte adoratie van God uitsluit. Alleen de Heiligen kunnen regelrecht aanbidden. Zondaren 

zijn al bijna tevreden als ze bidden mogen. Ik vrees dat dat de verborgen grond is, waarom de aanbidding 
in de eredienst, zoals de Liturgische Beweging die drijft, te veel spel blijft, zoals u het ook noemt; en 

moet blijven. Bidden correspondeert met leven, zoals de Dienst des Woords dat ook doet. De aanbidding 

als centrum van eredienst maakt daarvan een afgesloten geheel”. Noordmans aan P. Scholten (2 augustus 
1939), VW9b, 634-5. 
163 ‘Offer en liturgie’ (lezing 1946 (vermoedelijk)), VW6, 290; Liturgie (1939), VW6, 102; ‘Offer en litur-

gie’, 284-5. 
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offer met de zaligen die voor Gods troon neervallen om te aanbidden. De kerkdienst 

is zo niet meer een dienst voor zondaren en dan is voor Noordmans het Evangelie 

‘zoek’.  

 

Het gaat er in zo’n dienst ook minder persoonlijk aan toe; er treedt zelfs een zekere 

verzakelijking op. Vanuit de incarnatiegedachte wordt Gods aanwezigheid vooral 

vanuit ontologische categorieën verstaan. Niet geloof maar deelname aan de hande-

ling bewerkt het heil. Door die nadruk op het collectieve handelen gaat de winst van 

de gereformeerde liturgie verloren: de winst dat ieder gelovig hart een eigen toegang 

tot de genadetroon houdt. De pilgrim fathers vonden dat belangrijk genoeg om de 

anglicaanse kerk te verlaten en Noordmans geeft hen gelijk.
164

 God en de ziel ko-

men het dichtst bij elkaar in Woord en geloof.
165

 En dat is veel dichter bij elkaar dan 

in een ontologische verhouding mogelijk is. In de lijn van Newman wordt de kerk-

dienst een gesloten geheel, aldus Noordmans, dat “(…) in zichzelf af is, met een ei-

gen leven en een eigen adem”.
166

 Kortom, de kerkdienst wordt monistisch en dat wil 

Noordmans nu juist te boven komen.
167

  

 

Ook voor het dagelijks leven heeft de andere liturgie gevolgen. Noordmans is niet 

bang dat het westen de oosterse geslotenheid voor de wereld zal overnemen.
168

 Maar 

hij vreest dat in een westerse kerkdienst van liturgische snit het aanwezige ‘leven’ de 

gemeente klaar moet maken om met haar daden Christus’ incarnatie in de wereld 

voort te zetten.
169

 Omdat God en mens niet uit elkaar worden gehouden, komt god-

delijk en menselijk handelen in elkaars verlengde te liggen.
170

 De westerse Kerk zal 

niet meer kritisch de wereld in gaan, om haar te bekeren. Zij zal, vanuit de incarna-

tiegedachte, de wereld vorm willen geven.
171

 Van deze onkritische aanvaarding van 

de wereld zal de christelijke ascese te lijden krijgen.
172

 

 

Volgens Newman, aldus Noordmans, preekten in de vroege Kerk Gods huis en het 

altaar.
173

 Woorden waren daar nauwelijks nodig. Newman wil de liturgische lijnen 

vanuit de oude Kerk doortrekken naar onze tijd en houdt, in zijn verering van de ge-

 
164 Liturgie, 50, 131. 
165 Liturgie, 119. 
166 ‘Kroniek’ (februari 1939), VW4, 250-1; Liturgie, 79: “(…) zelf ademende eredienst”; idem, 110: Het 
objectieve van de dienst des Woords vervloeit dan in het psychologisch-ethische en “(…) de ring wordt 

weer gesloten”. 
167 Over de ethische Nicolaas Beets zegt Noordmans dat het niet makkelijk moet zijn geweest om bij zo’n 
“(…) gevormd mens en vroom christen” huisbezoek te doen. “Ge zoudt niet weten waar te beginnen en te 

eindigen. Hij is getroost en dan hebt ge niets te zeggen. Of hij is het niet en dan is er geen beginnen aan”. 

Zo iemand heeft zelf al zoveel en daar heeft God dan niet veel meer aan toe te voegen. Iets van dat auto-
nome ziet Noordmans ook meekomen in de erediensten van de Liturgische Beweging. ‘Evangelie en ziel-

zorg’ (lezing 1930), VW6, 20. 
168 Liturgie, 94, 96 
169 Liturgie, 71, 96. 
170 “De theorie voor zulk een verlenging van het goddelijke in het menselijke ligt in de liturgische bewe-

ging tot in onderdelen gereed”. Liturgie, 116. 
171 Liturgie, 94; Liturgie in de crisis (1939), VW6, 199. 
172 Liturgie, 97. 
173 Liturgie in de crisis (1939), VW6, 221, 235.  
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schiedenis, geen rekening met het eigene van de westerse Kerk.
174

 Newman, aldus 

Noordmans, verwijt de puriteinen dat ze van de kerkdienst een preek hebben ge-

maakt.
175

 Hun doop- en avondmaalsformulier en de aansporingen tot schuldbelijde-

nis beschouwt de Engelse kardinaal als symptomen van liturgisch verval omdat zij 

“(…) de liturgische gebeden, teksten en responsoriën, kortom de gehele eredienst” 

hebben vervangen.
176

 Newman stelt het sacrament weer voorop, waar Calvijn het 

Woord naar voren haalde.
177

 Wat er bij Newman van de preek overblijft, richt zich 

naar de incarnatie. Noordmans verwacht dat daaronder de kritische, de zonde aan-

wijzende inbreng van de preek zal lijden.
178

 Door Newman komt de preek in het 

nauw en dat is, met de Duitse Kerkstrijd op het netvlies, iets wat juist voorkomen 

moet worden. Het liturgische Byzantium, aldus Noordmans, is tenslotte een vergul-

de mummie geworden en kon toen worden weggevaagd door de islam.
179

  
 

Een goede hervormde preek raakt de gronden van het leven en oordeelt tegelijk 

hart en nieren. Wie dit weet zal niet al te haastig meegaan met een liturgische be-

weging, die de strekking heeft de homilie tegenover de liturgie wat fors terug te 

zetten en aan een soort altaar de plaats te geven, die bij ons de kansel had. (...) Wij 

beleven een tijd, waarin de christelijke mening en de stem der kerk gevaar lopen 

aan banden gelegd te worden. Dat is de hachelijkste omstandigheid in de Christen-

heid, die er valt op te merken. Wanneer de Evangelieprediking op de een of 

andere wijze rondom een zichtbaar of onzichtbaar altaar gewonden wordt; als de 

liturgie een gesloten geheel wordt, dat in zichzelf af is, met een eigen leven en een 

eigen adem; als de preek niet kosmisch mag daveren over het leven en pastoraal 

mag strijken over de gemeente, dan komt ons liturgisch streven de tijdgeest in het 

gevlij.180  

 

Al voor de tweede wereldoorlog acht Noordmans de situatie kritiek.
181

 En ook na de 

oorlog, als hij het in puin geschoten Europa ziet, meent hij dat ze is gediend met het 

uit elkaar houden van God en mens. De prediking is daarvoor het meest geschikt.
182

 
 

Het eigenlijke gebeuren in de kerk is niet, zoals Newman meent, liturgisch, maar 

homiletisch. Het verloopt in wat Augustinus, met de onderscheiding van Cicero, 

 
174 Liturgie in de crisis, 224; G. van der Leeuw aan Noordmans (19 juli 1943), VW9b, 713. 
175 ‘Kerk of tempel’ (17 mei 1947), VW6, 311. 
176 ‘Kerk of tempel’, 311; Liturgie in de crisis, 218, 221. Noordmans verwijst naar de dissertatie van Van 
de Pol. 
177 ‘Kerk of tempel’, 311-2: “Dit verschil tussen Newman en Calvijn gaat door voor de hele dienst des 

Woords”. 
178 ‘Offer en Liturgie’ (lezing 1946 (vermoedelijk)), VW6, 291. 
179 Liturgie (1939), VW6, 90. Noordmans citeert hier uit R. Will, Le Culte. Etude d’histoire et de philoso-

phie religieuses t.1 (Strasbourg-Paris 1925), 173. 
180 ‘Kroniek’ (februari 1939), VW4, 250-1. Deze woorden vielen vrijwel samen met het verschijnen van 

Liturgie. 
181 Liturgie, 117. 
182 Wat vanaf het begin het bestaan en de uitbreiding van de Kerk heeft gediend, is volgens Noordmans 

dat in de liturgie schriftlezing, prediking, gebed en sacramenten niet aan elkaar waren onderworpen maar 

zich konden “(…) uitleven in de dienst”. ‘Offer en liturgie’, 292. 
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noemt: leren, boeien, buigen. Het hart der kerkhistorie is, van Paulus tot Martin 

Niemöller en Kaj Munk, de geschiedenis der prediking.183 

 

Noordmans erkent dat het historisch onderzoek naar katholisering wijst, tegen pro-

testantse keuzes in. Maar hij stelt graag oudheid tegenover waarheid.
184

 In het werk 

van de Heilige Geest ligt een kritisch makend beginsel, ook tegenover de historie.
185

 

De Reformatie heeft de macht van de historie doorbroken door zich op de lessen van 

de Geest en het Woord te beroepen: “De Geest zet altijd van terzijde in”.
186

 Zo’n in-

zet van opzij verlegt de oriëntatie honderdtachtig graden. Newman legt de verbin-

ding tussen Kerk en geschiedenis antiquarisch-historisch, aldus Noordmans, vooral 

naar het verleden dus. Noordmans wil die verbinding juist een eschatologisch karak-

ter geven, Christus tegemoet. Breuken met het verleden zijn dan tamelijk makkelijk 

te maken, op gezag van de Geest. 

 

Wellicht vanwege de katholiserende tendenzen die ook in het Nieuwe Testament 

worden aangetroffen, stelt Noordmans zelfs Paulus onder kritiek. Het denken van de 

apostel heeft iets van het naïeve, antieke realisme dat misschien niet zo scherp schei-

ding maakt tussen natuur en geest als wij.
187

 Het steeds krasser geworden materialis-

me van Rome en haar sacramenten heeft hierbij aangesloten. Het westen moet er 

goed op letten dat Paulus de Evangeliën, ‘die verhalen van de incarnatie’, vergeeste-

lijkt. De apostel heeft de dood van Christus tussen ons en de Evangeliën laten staan 

en dan is er geen voortzetting van de incarnatie.
188

 Christus is niet letterlijk aanwe-

zig maar met Zijn gaven door de Heilige Geest.
189

 Die gaven worden ons niet gege-

ven om Jezus op de een of andere numineuze manier weer te laten verschijnen of om 

ons “(…) de praesentia realis realistisch te doen beleven”.
190

 Mysteriën, numineuze 

macht, het heeft allemaal weinig met Paulus te maken. De Geestesgaven staan in 

dienst van “(…) de grote liturgie van het apostolaat”.
191

 Vanuit die vergeestelijking 

is de Reformatie “(…) gekomen tot de theofanie in het Woord, in plaats van die in 

de liturgie”.
192

  

 

Na de oorlog echter gaat Noordmans geleidelijk anders over Newman spreken dan 

voor de oorlog. Hij ontdekt een groot verschil tussen Newman en moderne rooms-

 
183 ‘Kerk of tempel’ (17 mei 1947), VW6, 312 
184 Liturgie in de crisis (1939), VW6, 196 en 225; ‘Newman en de oecumenische beweging’ (recensie no-
vember 1937), VW6, 364: “Harnack en Deissmann e.a. vonden meer katholicisme in het N.T. en bij de 

oudste kerkvaders dan de orthodoxe protestanten gewend waren te doen”. Liturgie in de crisis, 225-6. 
185 ‘Offer en liturgie’ (lezing 1946 (vermoedelijk)), VW6, 286. 
186 Noordmans aan Van der Leeuw (14 juli 1943), VW9b, 712. In deze brief merkt Noordmans op dat ook 

hij de liturgie van de vroege Kerk indrukwekkend vindt, maar zich daar niet op richt. “Wij mogen daar-

heen niet terug. God Zelf moet de kerkklok luiden, die de kerk der toekomst samen zal brengen”. 
187 Liturgie (1939), VW6, 129. 
188 Liturgie, 128. 
189 Liturgie, 127.  
190 Liturgie, 127. 
191 Liturgie, 128. 
192 Liturgie, 130. 
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katholieke mysterietheologen.
193

 Laatstgenoemden hebben het sacrament fenomeno-

logisch geïnterpreteerd vanuit de hellenistische mysteriegodsdiensten.
194

 Deze geven 

aan de mens iets onaantastbaars vanuit de ‘vermenging’ van het goddelijke en het 

menselijke, maar dat ontbreekt bij Newman.
195

 Newman bewaart afstand tussen God 

en mens. In die afstand is er ruimte voor de Geest met de Kerk en haar hiërarchie, 

clerus en prediking.
196

 Ook is bij Newman het dogma van de Drie-eenheid wel een 

mysterie maar God-zelf niet.
197

 Er kan over Hem gepreekt worden. Bij Newman 

heeft het sacrament ook nog een tekenkarakter, het verwijst naar het kruis, en daar-

door wordt bij Newman naast het ‘Christus in ons’ ook het ‘Christus voor ons’ ge-

hoord. Ook erkent Noordmans in deze jaren dat er in het Nieuwe Testament plaats is 

voor een soort mysterieleer.
198

 Een mysterieleer, onder andere in de lijn van New-

man, zou wel eens kunnen bijdragen aan een doorbreking van de theologische ka-

ders die sinds Thomas en Luther vastliggen.
199

  

 

Quintessens  Bij de eerste kennismaking ziet Noordmans Newman als de grote man 

achter de Liturgische Beweging. Onder invloed van hem maakt de westerse Kerk 

een ruk naar het oosten. Noordmans is eerst van mening dat in Newmans theologie 

het accent is verlegd van het kruis naar de incarnatie. Voor de liturgie betekent dit 

dat het mysterie, de wonderlijke eenheid van God en mens, centraal komt te staan. 

De eerste jaren na zijn kennismaking met Newman verwacht Noordmans dat New-

mans invloed ten koste zal gaan van Woord en Geest. De Epiclese zal worden ver-

waarloosd en de preek achteruitgezet. Daardoor komen typisch westerse trekken 

(aanwijzing van de zonde en verkondiging van de genadebelofte, aansluiting van ge-

loof aan het dagelijks leven, zending) onder druk te staan of worden geseculariseerd. 

Noordmans ziet de westerse Kerk hieraan bezwijken, Reformatie en Rome samen. 

Steeds duidelijker echter is Noordmans gaan zien dat Newman dan wel de vader van 

de Liturgische Beweging genoemd mag worden, maar dat de ontwikkelingen daar-

binnen niet zomaar terug te voeren zijn op deze Engelse kardinaal. Met andere 

 
193 ‘Mysterieleer’ (meditatie 30 september 1949), VW8, 464. ‘De sacramentstheologie van prof. dr. G. van 

der Leeuw’ (lezing 1949/1950), VW6, 330: “Dit is weer anders dan Newman voor honderd jaar. Het is 

meer Oosters”.  
194 ‘Newman op het pad’ (meditatie 23 september 1949), VW8, 463; ‘De sacramentstheologie van prof. dr. 

G. van der Leeuw’, 330. 
195 ‘Mysterieleer’, 466. 
196 ‘Mysterieleer’, 464-5. 
197 ‘Mysterieleer’, 464. 
198 ‘Newman op het pad’, 462: “Het is waar, dat er in het Nieuwe Testament een tekenspraak is. Er is dus, 
kan men zeggen, plaats voor een mysterieleer”. In een preek over Ef.1: 13a, door de annotator gedateerd 

ná 1940, schrijft Noordmans: “Als gij deel aan Hem hebt, zijt gij in zijn testament: een erfgenaam van het 

eeuwige leven. Dat is: toegelaten worden tot het Heilig Avondmaal. Het is: naderen van een mysterie, een 
levensgeheim, een heilsgeheim”. ‘Preek over Ef.1: 13’ (later dan 1940), VW7, 381. En ook in het niet te 

dateren manuscript ‘Verzoening’: “Iedere menselijke voorstelling ligt in een vlak, waar bewustzijn en lo-

gica iets te zeggen hebben, maar ze liggen daar tussen het mysterie buiten ons en in ons”. VW1, 305. Ook 
in Liturgie wijst hij al voorzichtig op de aanwezigheid van elementen van mysteriëndienst in Paulus’ ge-

schriften. Maar dan zegt Noordmans nog dat het mysterie tot evangelieprediking moet worden omgescha-

pen in plaats van andersom. Liturgie (1939), VW6, 121. 
199 ‘Newman op het pad’, 463. “En hij [Van der Leeuw, e.b.] meent dat de mysterieleer, zoals die van be-

paalde roomse zijde wordt voorgedragen, daartoe, misschien nog meer dan de theologie van Barth, zou 

kunnen bijdragen. – Deze opvatting acht ik juist”.  
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woorden: Newmans theologie is niet een mysterietheologie. Aan het einde van de ja-

ren ’40 sluit Noordmans zelfs niet uit dat via Newman Rome en Reformatie elkaar 

wel eens zouden kunnen naderen inzake de sacramenten door de manier waarop hij 

het Christus-voor-ons (de verkondiging) en het Christus-in-ons (het mysterie) met 

elkaar in relatie brengt. Newmans genadeleer is dus minder hybridisch dan Noord-

mans wel dacht. Ook in Noordmans’ denken over liturgie krijgt Newman uiteinde-

lijk een plaats. 

 

6.5  Kanttekeningen bij Noordmans’ receptie van Newman 

 

Een vergelijking van de hoofdstukken 4 en 5 enerzijds en paragraaf 6.2 tot en met 

6.4 anderzijds laat zien dat er tussen Newmans theologie en Noordmans’ receptie 

daarvan verschillen zitten. Soms zijn het zelfs grote verschillen en geeft Noordmans 

een heel eigen interpretatie van Newman. Zo denkt Noordmans dat bij Newman de 

Kerk een eigen goddelijk leven krijgt; dat de preek moet wijken voor een mysterie; 

dat de preek zeker geen zonde zal aanwijzen maar alleen vormgevend bezig zal zijn; 

dat de geloofszekerheid bij Newman te lijden heeft; dat Newman oudheid boven 

waarheid stelt. In deze paragraaf onderzoeken we dit nog wat nader. In 6.5.1 bezien 

we of er barrières waren voor Noordmans in het verstaan van Newman. In 6.5.2 

gaan we nog wat dieper in op enkele punten van kritiek die Noordmans op Newman 

heeft en die overduidelijk onjuist zijn. Het betreft de plaats van de preek in de litur-

gie en de kwestie van de genadeleer. Dit zijn punten die niet alleen van historisch 

belang zijn maar ook betekenis hebben voor de situatie van de Kerk nu.   

 

6.5.1  Obstakels in Noordmans’ receptie van Newman 

 

Er zijn drie factoren die de Newmanreceptie bij Noordmans hebben bemoeilijkt. Ten 

eerste letten we op Noordmans’ fenomenologische methode; ten tweede, op de his-

torische context waarin Noordmans Newman recipieert; ten derde, dat Noordmans in 

eerste instantie Newman vooral indirect, via secundaire literatuur, bestudeert. 

 

Zijn ‘fenomenologische’ methode 

In zijn polemieken en verhandelingen werkt Noordmans met schematiseringen. Hij 

doet zijn tegenstanders daarmee lang niet altijd recht wat betreft de weergave van 

hun gedachten.
200

 Ongetwijfeld heeft E.P. Meijering gelijk als hij deze karakteristiek 

toeschrijft aan Noordmans’ inzet om niet enkel een geleerde compilator te willen 

zijn. Noordmans heeft iets heeft willen doen met wat hij las van een ander, aldus 

Meijering, en daarom geeft hij met enkele kernachtige uitspraken aan waar de ander 

voor staat.
201

 Maar er lijkt meer aan de hand.  

 

 
200 Zo is volgens Noordmans de incarnatietheologie van Rome een “(…) naturenleer” en de theologie van 

de Reformatie “(…) de prediking van een middelaarswerk, van een ambtsvervulling; meer bijzonder van 

een priesterlijk offer”. Het Koninkrijk der hemelen. Toelichting op de Heidelbergse catechismus zondag 
7-22 (1949), VW2, 505. 
201 E.P. Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven. Van Roessingh via Schilder tot Kuitert 

(Kampen 1999), 55. 
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Noordmans wil nooit in historische feiten gevangen zijn; want dan wordt onze wer-

kelijkheid monistisch. Hij zoekt daarom altijd het oordeel van de Geest over de ‘bru-

tale feiten’. Maar daarmee komt er nog wel eens iets autonooms (fenomenologisch) 

in zijn omgang met de feiten.
202

 Dan laat Noordmans feiten voor wat zij zijn om zijn 

eigen conclusies te trekken. Zo erkent Noordmans in 1937 dat uit feiten blijkt dat er 

al heel vroeg katholiserende tendenzen in de Kerk aanwezig waren en dat er ook in 

het Nieuwe Testament veel meer katholicisme wordt gevonden dan protestanten 

waar willen hebben.
203

 Na de tweede wereldoorlog echter wuift hij dat weg met een 

theologische redenering. Als Newman op zijn beurt de historische gestalte van de 

Kerk wel serieus neemt, wandelt deze op historisch drijfzand en is hij antiqua-

risch.
204

 Noordmans spreekt dan van een Newmancomplex; echt historisch denken is 

volgens Noordmans geestelijk denken. Zelfs Paulus is dan volgens hem behept met 

het antieke realisme. En om nog een ander voorbeeld te noemen: Noordmans erkent 

in een artikel uit 1940 dat het moeilijk is zich een beeld te vormen van Newmans ge-

nadeleer en toch doet hij in hetzelfde artikel verregaande uitspraken daarover.
205

 Zijn 

beeld is immers al gevormd, boven de ‘feiten’ uit.   

 

Nog tijdens Noordmans’ leven wordt van verschillende kanten kritiek geuit op zijn 

weergave van opponenten. Zo bekritiseert Haitjema in 1934 Noordmans’ causerende 

manier van redeneren. Volgens hem werkt Noordmans met beelden “(…) die op de 

eerste indruk imponeren omdat men lichtflitsen ziet uitschieten, maar die op de ke-

per beschouwd de ander, die men karakteriseren wil, zo heel licht onrecht doen en 

ook de spreker of schrijver zelf verwarren in tegenstrijdigheden”.
206

 Volgens G. van 

der Leeuw is het Noordmans’ fenomenologische methode die hem brengt tot verte-

kening van zijn tegenstanders. Van der Leeuw noemt Noordmans een meester in de 

karakteristiek maar voegt er aan toe: “Hier en daar heb ik moeite mijzelf te herken-

nen”.
207

 Een jaar later, als de titanenstrijd om de liturgie is losgebarsten, is die moei-

te tot ergernis uitgegroeid.  
 

Ik zeg sedert jaren bij gelegenheid tot mijn vriend Noordmans, dat hij zulk een 

voortreffelijk godsdienstfenomenoloog is. Wij glimlachen dan. Maar het is toch 

eigenlijk heel ernstig bedoeld. Daar ligt zijn eerbiedwekkende kracht, daar zijn 

even eerbiedwekkende zwakheid. Want hij is niet bewust fenomenoloog, hij is 

niet mijn concurrent, – hij zou er feestelijk voor bedanken! Hij kan het eenvoudig 

niet laten. En de onbewuste fenomenologen zijn de gevaarlijkste. (...) De voor-

treffelijke fenomenoloog Noordmans maakt zich een structuur, een ideaaltype van 

 
202 “De fenomenologie is een benadering in de filosofie die (…) als doel heeft het bestuderen en beschrij-

ven van de werkelijkheid zoals ze verschijnt in de concrete ervaring”. Ciano Aydin (red.), De vele gezich-

ten van de fenomenologie (Kampen 2007), 7. 
203 ‘Newman en de oecumenische beweging’ (recensie november 1937), VW6, 364; ‘Oudheid en waar-

heid’ (maart 1947), VW6, 411. 
204 ‘Newman op het pad’ (meditatie 23 september 1949), VW8, 461. 
205 “Het is moeilijk zich rekenschap te geven van het mysterie der realiteit en der tegenwoordigheid, in 

één woord van de natuur der genade, zoals die bij Newman gepredikt wordt”. ‘Newman en de Reforma-

tie’ (recensie april 1940), VW6, 384. 
206 Zo Haitjema in het artikel ‘Rhetor en causeur’ in: Nieuw Kerkelijk Leven 4/9 (mei 1934). VW5, 292 

(noot 9).  
207 G. van der Leeuw aan Noordmans (27 april 1938), VW9b, 586. 
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dingen en mensen. Sommige daarvan heeft hij hartelijk lief, andere doen hem niet 

prettig aan. Maar wanneer een trek in dingen of mensen niet overeenkomt met zijn 

ideaaltypus, dan is dat ongeoorloofd. Het moet worden gecorrigeerd. (...) Vooral 

met de mensen is dat soms lichtelijk irriterend.208 

 

Noordmans, zo vervolgt Van der Leeuw, ziet de Reformatie en daarbinnen het puri-

teinse als het ideaaltype. Zó was de kerk van zijn jeugd en die wil hij bewaren. Alles 

wordt gericht naar dat doel. Van daaruit komen Schriftgegevens in een heel ander 

kader te staan.
209

 Met deze methode weet Noordmans verhelderende tegenstellingen 

te schetsen. Maar tegelijk doet hij die werkelijkheid onrecht.
210

  

 

De fijnzinnige F. van der Meer legt een dergelijke klacht voor Noordmans neer, en 

wel met betrekking tot de oosterse Kerk.
211

 W.H. van de Pol verwijt Noordmans 

geen ervaring te hebben met de liturgie die hij bestrijdt.
212

 Noordmans’ weergave 

 
208 Van der Leeuw gaat dan verder: “Noordmans is als de man uit het Evangelie: hij “ziet de mensen als 
bomen wandelen”. Maar hij ziet ze niet steeds “ver en klaar”. Zo heeft hij een eigenaardig begrip: ‘mo-

derne liturgie’, waaronder alles gevat wordt wat hem niet bevalt. De voortreffelijke fenomenoloog Robert 

Will wordt daarbij tot een hoofdman van de liturgische beweging (hetgeen hij nimmer is geweest), maar 
Gerretsen (die het wèl is geweest) wordt vergeten. Luther wordt tot een soort liturgenvreter; bij Stählin 

(Vom göttlichen Geheimnis) is hij de man op wie de liturgische beweging zich bij voorkeur beroept. Na-

tuurlijk weet Noordmans ook wel, dat er in Luther trekken zijn, die met zijn structuur van de hervormer 
niet kloppen; maar die zijn dan ook “niet geheel reformatorisch”. – Zo wordt alles geconstrueerd. Natuur-

lijk doet elke fenomenoloog en elk historicus dat tot op zekere hoogte. Maar men verwacht van hem, dat 

hij weet wat hij doet. En Noordmans geeft niet altijd blijk dit te weten”. Liturgie in de crisis (1939), VW6, 
167-8. 
209 Liturgie in de crisis, 173. Mogelijk heeft Noordmans daar spijt van gekregen. In een gesprek met prof. 

J.M. Hasselaar moet Noordmans’ zoon Johan hebben gezegd dat zijn vader hem had toevertrouwd: “Als 

ik de discussie met Van der Leeuw nog eens over zou moeten doen, zou ik het anders doen”. H.J. Ter 

Haar Romeny, De geschiedenis van de eerste Oecumenische Raad in Nederland, ook in zijn internationa-

le context, 10 mei 1935-10 mei 1946 (diss. ‘s Gravenhage 1989), 199. 
210 Liturgie in de crisis, 181: Dit fenomenologische speelt Noordmans parten en plaatst hem tegenover de 

Reformatoren: “Luther en Calvijn (...) waren humanisten, d.w.z. echte bijbelcritici, die, met de middelen 
van hun tijd, vroegen, wat er precies stond. Dit vraagt Noordmans nooit en nergens. Hij is ook hier weer 

de fenomenoloog: Er zijn, nota bene, ‘onder eschatologisch licht’ maar twee sacramenten, die van het be-

gin en het einde. Zet hier in plaats van ‘eschatologisch’ ‘fenomenologisch’, en ge zijt er, al blijft de feno-
menologie van bedenkelijk geïmproviseerde aarde. Maar met theologie heeft dit niets te maken”. 
211 F. van der Meer aan Noordmans (18 mei 1949), VW9b, 865: “Een beetje grimmig is u ook, hier en daar 

(…). En wat u over liturgie bij de Grieken zegt, met die heks van Endor, is toch niet juist. Die arme nuch-
tere sobere Grieken (…). Ik zou u zachtjes willen vragen of u ooit een Chrysostomusliturgie hebt meege-

maakt, zoals ik dat jarenlang deed; dan zou u nooit zoiets schrijven. Het is er mee als met het destijds 

door u gesigneerde artikel over puritein en kloosterling: heeft u ooit ook maar drie dagen in een goede ab-
dij vertoefd? Ik vermoed van niet. Dit moest mij van het hart”.  
212 W.H. van de Pol aan Noordmans (13 juni 1939) VW9b, 623: “Mijn bezwaar, als ik het zo noemen mag, 

ligt niet hierin, dat ik zou menen, dat u zoveel minder belezen zoudt zijn in de materie van de liturgie dan 
ik en dus b.v. eigenlijk geen recht van spreken zoudt hebben. Daar heb ik geen ogenblik aan gedacht. 

Eerder is mijn bezwaar dit, dat u in deze materie te veel belezen bent zonder dat er langdurig en veelzijdig 

persoonlijk contact met de liturgie van andere kerken bijkomt. Op dogmatisch terrein kan men met enkel 
belezenheid een heel eind komen. Met liturgie is het meer gesteld als met de kennis van landen en volken: 

men kan het niet uit boeken halen en men moet er niet over schrijven zonder ‘er geweest’ te zijn”. Van de 

Pol acht Noordmans’ weergave van het Book of Common Prayer en van de anglicaanse eredienst “(…) 
ten enenmale met de werkelijkheid in strijd”. Noordmans kent volgens hem zowel het Book of Common 

Prayer als het kerkelijk leven van de Anglicaanse Kerk slechts “(…) door onpersoonlijke aanraking van 

buitenaf”. Liturgie in de crisis (1939), VW6, 202. 
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van de anglicaanse eredienst is volgens Van de Pol “(…) zowel in historisch als in 

typologisch opzicht ten enenmale met de werkelijkheid in strijd”, het is een “(…) 

averechtse typering”.
213

 Ook na Noordmans’ dood houdt de kritiek niet op. W.C. 

van Unnik klaagt over Noordmans’ weergave van de anglicaanse kerk.
214

 F. Haars-

ma noemt Noordmans’ tekening van de rooms-katholieke genadeleer een nauwelijks 

herkenbare vertekening.
215

 Hij prijst Noordmans om zijn aanwijzen van de zwakke 

plekken in de theologische ontwikkeling en de kerkelijke structuur, maar toch heeft 

deze de diepste samenhangen en intenties van het katholieke denken niet verstaan, 

aldus Haarsma.
216

 Jaren later bekritiseert N.T. Bakker de Barthreceptie van Noord-

mans en noemt die ‘projectie’.
217

 Volgens K. Blei geeft Noordmans bij zijn interpre-

tatie van Karl Barth een eigen invulling aan bepaalde begrippen – een invulling die 

afwijkt van die van Barth. Er is bij Noordmans onvoldoende honorering van Barths 

intentie.
218

  

 

De Knijff maakt, ruim na Noordmans’ overlijden, de balans op van diens methodiek. 

Hij noemt de schematiseringen van zowel de anglicaanse, de rooms-katholieke als 

de oosterse Kerk “(…) opvallend verhelderend”, maar “(…) dikwijls niet gedifferen-

tieerd genoeg”.
219

 Daarmee wordt deze kerken geen recht gedaan. De Knijff besluit: 

 
213 Liturgie in de crisis, 202. Bij alle waardering die Van de Pol heeft voor Noordmans’ brochure Natuur 
en genade bij Rome (1949) herinnert hij Noordmans ook dan nog eens aan diens liturgische deficiet: “Wij 

hebben vroeger wel eens de degens gekruist over liturgie en wat mij daarbij altijd enigszins gehinderd 

heeft was de vaste overtuiging, dat u niet persoonlijk met het Book of Common Prayer hebt geleefd en 
ook niet met het Missaal en Brevier. Ik kreeg vaak de indruk, dat u te kort deed aan de inhoud van de li-

turgische boeken”. W.H. van de Pol aan Noordmans (19 mei 1949), VW9b, 866. Noordmans’ kennis van 

de oosterse Kerk is vermoedelijk eenzijdig bepaald door het negatieve oordeel van enkele Duitse geleer-

den. Zo vertelt W.A. Visser ’t Hooft (1900-1985), een jongere tijdgenoot van Noordmans, dat hij tijdens 

de studie theologie in Leiden weinig anders over de oosters-orthodoxe kerk heeft meegekregen dan de ne-

gatieve oordelen van Adolf von Harnack en Ernst Troeltsch. “Tijdens mijn studie aan de universiteit van 
Leiden had ik vrijwel niets geleerd over het Oosters-Orthodoxe christendom. De grote autoriteiten van die 

dagen, zoals Adolf von Harnack en Ernst Troeltsch, beschouwden de Oosterse Orthodoxie als een ver-
steend overblijfsel uit de middeleeuwen. Wij kregen de indruk dat er in het Oosten gedurende de laatste 

duizend jaar niets gebeurd was”. Memoires. Een leven in de oecumene (Amsterdam 1971), 59. Eigen er-

varingen met de oosterse orthodoxie gaven Visser ’t Hooft een andere kijk op de zaak. Hij ontdekte teke-
nen van geestelijke vitaliteit. Ontmoeting tussen de oosterse en westerse christenheid leek Visser erg be-

langrijk. Hij schreef daartoe een boekje over het niet-roomse katholicisme (1933). Uit niets blijkt dat 

Noordmans dit werkje gelezen heeft. 
214 ‘Ligt Engeland verder dan de maan? Een nabetrachting van besprekingen met Anglikaanse theologen’, 

Kerk en Theologie 12 (1961), 79: “Bij onze kerkvader Noordmans fungeren de Anglicanen met de Oos-

ters-Orthodoxen altijd als de spoken van het mysterie tegenover het Woord, en daarmee is de zaak beke-
ken en afgedaan. (...) Met alle respect voor Noordmans en zijn vruchtdragende gedachten, moet men toch 

afvragen, of zijn gezag hier een alibi verschaft. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat hij met al 

zijn grote kennis en diep inzicht noch de Oriëntalen noch de Anglicanen gekend heeft”.  
215 Geest en Kerk. Een pastoraal-oecumenische studie over de ecclesiologie van dr. O. Noordmans (diss. 

Utrecht 1967), 343. 
216 Geest en kerk, 9: “Hij raakt zere plekken aan in het lichaam der Katholieke Kerk”. 
217 N.T. Bakker, ‘Noordmans en Barth. Een studie over de Barth-receptie bij Noordmans’, Kerk en Theo-

logie 35 (1984), 117. 
218 K. Blei, ‘Van Christus uit de schepping geloven. De scheppingsleer bij Barth en Noordmans’, Kerk en 
Theologie 35 (1984), 96-7. 
219 H.W. de Knijff, ‘Woord of mysterie. O. Noordmans’ kritiek op de liturgische opvattingen van G. van 

der Leeuw’, in: Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting, Mededelingen 67 (1992), 6079. 
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“Hier wordt het gevaar van fenomenologie als methode zichtbaar: zij verklaart een 

aantal tendenties en ook wel historische verschijnselen, maar zij verkort toch ook 

dikwijls het perspectief en laat bepaalde verschijnselen buiten beschouwing”.
220

 

Noordmans’ oordeel is in hoge mate beïnvloed door de eigen beoordelingssituatie 

waarbij nog heel andere oordelen dan alleen historische een rol spelen. “Het is dui-

delijk, dat de genoemde ‘Sitz im Leben’ Noordmans’ oordeel beïnvloedt, ja verte-

kent”.
221

 Op die Sitz im Leben gaan we nog even door. 

 

De context 

Hebben de omstandigheden het Noordmans wellicht moeilijk gemaakt Newman te 

verstaan? We hebben gezien dat Noordmans een diepe overtuiging heeft in een tijd 

van overgang te leven. Het westen staat op een tweesprong en moet kiezen. Op een 

tweesprong geldt: òf-òf. De nood van de tijd dwingt Noordmans de werkelijkheid te 

schematiseren en dat komt bovenop zijn aanleg daartoe. In de ethische traditie waar 

Noordmans zich eerst in beweegt, staat de incarnatie centraal maar deze traditie 

heeft niet kunnen ontsnappen aan monistisch denken. Van daaruit lijkt Noordmans 

nog maar moeilijk objectief tegenover de incarnatie te kunnen staan. Voor hem is in-

carnatie verbonden met een geest van evolutionisme en biologisme die ons het ver-

staan van het Woord ontneemt en God buitensluit.
222

 Volgens Noordmans leidt 

incarnatie naar een vorm van realisme waarin de dingen als brutale feiten en niet 

meer in geloof worden gezien. Realisme lijkt voor Noordmans een voorstadium van 

een monistisch denkklimaat. Wie het realisme ingaat, komt in de gevarenzone.  

 

Noordmans meent dit te zien in de Liturgische Beweging, in de turbulente ontwikke-

lingen rond Kraemer en in de neo-gereformeerde theologie met haar optimistische 

denken over de schepping (Kuyper en Schilder). In de Liturgische Beweging dreigen 

zending en het dagelijks leven aan het geloof te ontvallen; bij Kraemer dreigt de 

Kerk op te gaan in een binnenwereldse, activistische religie; Kuyper en Schilder zijn 

bezig de toren van Babel af te bouwen in een gevallen schepping. Steeds raakt een 

kostbaar deel van het christelijk geloof zoek. De Blut und Boden-gedachte die in de 

jaren ‘30 in Duitsland rondgaat, is een exponent van deze verkeerde gerichtheid en 

dreigt Europa te gaan beheersen.
223

 

 

Na de tweede wereldoorlog hekelt Noordmans in Gestalte en Geest nog het realisme 

van de incarnatietheologie en stelt daar de geloofsact tegenover. Hij zoekt naar een 

open hemel, het kunnen verstaan van Gods stem; hij zoekt gerichtheid op het eeu-

wige leven. Noordmans is aan het begin van de jaren ‘30 nog onbekommerd over de 

 
220 H.W. de Knijff, ‘Woord of mysterie’, 6079. 
221 H.W. de Knijff, ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, in: G.W. Neven (red.), Oecumenische ontdek-
kingen in het werk van O. Noordmans (Kampen 1990), 87. 
222 ‘Filosofie van de paradox’ (1925), VW3, 551; Instituut en volk (brochure 1952), VW5, 623: onder in-

vloed van Gunning die reeds had opgemerkt dat het mechanische meer ruimte voor de Geest laat dan het 
organische.  
223 Ook A. van der Kooi verwijst naar deze omstandigheid: Het heilige en de heilige Geest, 193: “(…) de 

tijd zelf (jaren dertig!), die Noordmans leert hoe gevaarlijk naturalistische gedachtegangen kunnen zijn”. 
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centrale positie van de incarnatie, maar medio jaren ‘30 slaat dit om.
224

 Hij plaatst 

dan incarnatie in de toewending naar het Zijn die zich vanaf het begin van de 20
ste

 

eeuw is gaan voltrekken. Zolang hij Newman interpreteert als een krachtig bewerker 

van een onwenselijke incarnatietheologie, acht hij hem gevaarlijk. Eerst als Noord-

mans Newman los kan zien van die context, neemt zijn angst af en komt er ruimte 

voor grote waardering.  

 

Wat voor de incarnatie geldt, gaat ook op voor de oosterse Kerk. Hoe ontspannen 

Noordmans in het begin van de jaren ‘30 nog met de oosterse Kerk omgaat, blijkt uit 

zijn Augustinus. Daarin pleit Noordmans zelfs nog voor een vleugje ‘oosters’ in het 

westen. Dat maakt volgens hem de vroomheid warmer, spiritueler.
225

 Maar enkele 

jaren later is de oosterse Kerk gevaarlijk voor het westen. Overigens is Newman 

misschien nog wel negatiever over de Kerk van het oosten dan Noordmans ooit is 

geweest.
226

 Kortom, de kanteling van de tijden waar Noordmans gelooft in te leven, 

stelt Europa op een tweesprong. Het is òf-òf. Deze context heeft Noordmans’ aanleg 

tot schematiseren verder gedreven. Maar daarmee is nog niet alles verklaard. Er is 

nog een derde oorzaak. 

  

Indirecte kennisneming 

Een derde reden waarom Noordmans zijn visie op Newman steeds heeft moeten bij-

stellen, is dat hij in eerste instantie voor zijn oordeelsvorming over Newman sterk op 

derden leunt. Deze derden zijn met name W.H. van de Pol en C.J. de Vogel. De Vo-

gel baseert zich op haar beurt voornamelijk op Newmans Lectures on Justification, 

 
224 In Herschepping (1934), VW2, 280 vergelijkt Noordmans de incarnatie met het middenpaneel van een 

altaarstuk: “Het [de vleeswording, e.b.] is de eigenlijke substantie van Gods openbaring, het grote mid-

denpaneel in de triptiek der heilsgeschiedenis, waarnaast de uitbeelding van schepping en vertroosting, de 
verkondiging van Vader en Geest, de vleugels zijn”. 
225 De stad Rome is eigenlijk geen representant van de typisch westerse Kerk. De Afrikaanse kerk is echt 
westers. Daar werd de latiniteit gewijzigd met “(…) iets zuidelijks, iets spiritueels” (Augustinus (1933), 

VW3, 100) dat verwant is aan het oosten. Bij Augustinus leidde dit tot “(…) zielvol denken” (Augustinus, 

101). De Latijnse taal kreeg een nieuwe karakter, maar ook de Latijnse christelijke gedachte, die te Rome 
vormelijk dreigde te worden, kreeg in Afrika een warme bezieldheid. “Vooral door Augustinus is de 

christelijke traditie gekomen aan het gemoed van de jonge Europese volkeren en daardoor is de rijke bloei 

van geestelijk leven mogelijk geworden, die de middeleeuwen ons te zien geven” (Augustinus, 102). 
Voordat het onder de islam kwam, heeft Afrika de christelijke gedachte zo zijn voldragen vorm gegeven. 
226 Hoezeer Newman ook de vroege oosterse kerkvaders bewondert, hij is van de oosterse Kerk niet onder 

de indruk. Hun ceremoniën zijn het substituut voor heiligheid, zo oordeelt hij op grond van een opper-
vlakkige indruk. Newman aan Harriet Newman (2 januari 1833), L.D. iii, 181. Ook in 1839 weet hij nog 

weinig van de oosterse Kerk maar hij beschouwt die als in a low degraded state. Newman aan Thomas 

Mozley (3 november 1839), L.D. vii, 175. In 1850 noemt hij die kerk: “(...) at best but a local form of re-
ligion”. Diff. i, 343. In 1851 is zijn oordeel dat de oosterse Kerk het katholieke karakter mist omdat zij 

nationaal is georiënteerd: “The great argument against the Greek Church is that it is in no sense Catholic 

– it is national. It lives where it first found itselves, when the Schism began. (...) ‘The kingdom of heaven’ 
is a polity, which implies political life, activity, history, progress, development, warfare etc etc. All this 

the Roman Church has – the Greek has not – and the more it is known, the less it is seen to have”. New-

man aan Francis Richard Wegg-Prosser (10 september 1851), L.D. xiv, 354. Newmans oordeel over de 
Griekse kerk stemt eigenlijk overeen met dat van Noordmans. De Griekse kerken, aldus Newman, “(...) 

show no signs of life, but remain shut up as if in the sepulchre of the past”. Newman aan mrs. Helbert (20 

oktober 1869), L.D. xxiv, 355. 
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een werk dat zeer polemisch is.
227

 Van de Pol, op zijn beurt, legt expliciet verband 

tussen Newmans opvatting van mysterie en die van Rudolf Otto.
228

 Noordmans heeft 

nog een derde informant, de katholieke modernist Henri Bremond. Diens modernis-

tische interpretatie van Newman draagt niet bij aan Noordmans’ onbevooroordeelde 

lezen van Newman.
229

 Uit de hoofdstukken 4 en 5 van de onderhavige studie is dui-

delijk geworden dat het Newman volstrekt niet gaat om God als numineuze (Otto) of 

mysterieuze (Bremond) sfeer. Voor Newman is de openbaring een mysterie omdat 

wij slechts fragmenten daarvan kennen en het overzicht over het geheel niet hebben.  

 

Dat Noordmans voor zijn oordeel over Newman de eerste jaren sterk op anderen 

leunt, maakt zijn oordeel ook wat wisselvallig. Zo zegt Noordmans in een lezing uit 

1937 dat de geloofszekerheid bij Newman een zeer persoonlijke is, zoals de ver-

trouwdheid tussen moeder en kind.
230

 Hij heeft dan een jaar daarvoor de dissertatie 

van Van de Pol gelezen. Maar als Noordmans in 1940 De Vogels Newmanstudie be-

spreekt, komt het volgens hem bij Newman juist niet tot de hoogste blijdschap van 

Romeinen 5 en 8 en houden wij ons hart (in onzekerheid) vast.
231

 In zowel de recen-

sie van Van de Pols dissertatie als die van De Vogels Newmans gedachten over de 

rechtvaardiging citeert Noordmans nooit uit Newmans werken maar enkel uit de 

dissertaties. Zeer waarschijnlijk heeft Noordmans tot het begin van de tweede we-

reldoorlog niet of nauwelijks werken van Newman gelezen.
232

 

 

Deze jarenlange indirecte kennisname van Newman kan gedeeltelijk hieruit worden 

verklaard dat Noordmans niet gemakkelijk kan beschikken over boeken. Op 15 fe-

bruari 1935 klaagt hij in een brief aan Miskotte dat er in zijn omgeving, de Achter-

hoek, zo weinig bibliotheken zijn.
233

 In de oorlogsjaren is dat ‘intellectuele isole-

ment’ alleen maar groter geworden.
234

 Het lijkt erop dat Noordmans in 1942 voor 

 
227 Thomas L. Sheridan, Newman on Justification, 239: “It is, to be sure, unfortunate that Newman never 

did adress himself to a complete and systematic synthesis, leaving aside the polemic”. 
228 W.H. van de Pol, De Kerk in het leven en denken van Newman (Nijkerk 2 1936), 188.  
229 Henri Bremond (1865-1933) schreef een boek over de psychologie van Newman: Newman, essai de 

biographie psychologique (1906) en The Mysterie of Newman (1907). Voor kritiek op Bremonds interpre-
tatie van Newman, zie Louis Bouyer, Newman, His Life and Spirituality (San Francisco 2011). 
230 ‘De incarnatie en de oecumenische beweging’ (lezing oktober 1937), VW6, 353. 
231 ‘Newman en de Reformatie’ (recensie april 1940), VW6, 382. 
232 In Noordmans’ nalatenschap (zie blz. 29) bevinden zich veel schriftjes met aantekeningen van filoso-

fen en theologen maar een schriftje over Newman ontbreekt. Wel heeft Noordmans in de kantlijn van De 

Vogels dissertatie potloodkruisjes en streepjes gezet. In de nalatenschap verder nog een zestal schriftjes 
waarin Noordmans de boeken opschreef die hij nog wilde lezen. De schriftjes dragen het opschrift (in 

kennelijke chronologische volgorde): ‘Boeken voor Studie. Te koopen of uit de bibliotheek’, ‘Te noteeren 

boeken II’, ‘Te noteeren boeken III’, ‘Te noteeren boeken IV’, ‘Te noteeren boeken V’ en ‘Boeken VI’. 
Alleen in het laatste, slechts ten dele beschreven schriftje, heeft Noordmans als laatste aantekening (ver-

moedelijk uit 1942) iets over Newman, namelijk “Dr. Alfons karl, Die Glaubensphilosophie Newmans 

(…) Over Newman schreven: Theodor Häcker; Martin Laros, Erich Przywara”. Met andere woorden: in 
1942 neemt Noordmans zich voor Newman grondiger te gaan bestuderen, maar met dat voornemen breekt 

het relaas van de te lezen boeken af.  
233 VW9b, 515: “Heel lastig is de grote afstand van de bibliotheken en het ontbreken van een leeszaal in de 
eigen woonplaats”. 
234 Kraemer doet deze begrijpelijke suggestie met een enigszins denigrerende ondertoon. H. Kraemer aan 

Noordmans (13 maart 1946), VW9b, 765-6.  
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het eerst Newman gaat lezen.
235

 In dat jaar vraagt hij Van de Pol enkele boeken van 

Newman te leen, waarschijnlijk in verband met het artikel over Newman dat hij wil 

schrijven voor het Festschrift dat aan W.J. Aalders zal worden aangeboden. Kenne-

lijk heeft Noordmans die boeken niet in bezit.  

 

Quintessens  Er zijn drie oorzaken aan te wijzen waarom Noordmans zo lang New-

man heeft misverstaan. Ten eerste heeft Noordmans een fenomenologische aanpak; 

ten tweede hebben de extreme historische omstandigheden waarin hij leeft hem tot 

zwart-wit schema’s gedrongen; ten derde is hij pas laat begonnen met Newman uit 

de eerste hand te lezen. 

 

6.5.2  Kritische bespreking van Noordmans’ receptie op twee punten 

 

Al in de eerste paragrafen van dit hoofdstuk hebben we gezien dat Noordmans ja-

renlang onjuiste bedenkingen heeft tegen Newmans theologie. Uiteindelijk laat hij 

de meeste varen. Zo meent Noordmans in eerste instantie dat Newmans kennisleer 

leidt tot ondermijning van Woord en Geest; later beschouwt hij die kennisleer als 

een nieuwe theologie des Woords die het probleem van Schrift en traditie overstijgt. 

Eerst acht Noordmans Newman gevaarlijk vanwege zijn liturgie; later erkent Noord-

mans dat Newman door zijn navolgers verkeerd is begrepen. Lange tijd wantrouwt 

Noordmans de sacramentsleer van Newman; uiteindelijk erkent hij de grensdoorbre-

kende potentie ervan. Kortom, met steeds minder kritiek is hij over Newman gaan 

spreken als over een figuur van grote betekenis voor de toekomst van de Kerk. Er 

blijven echter punten van kritiek die Noordmans nooit heeft herroepen. Het is duide-

lijk dat Noordmans’ karakterisering van het geweten bij Newman als streng en som-

ber principe, als balans, onterecht is. In het geweten ligt bij Newman het punt waar 

het monistische denken wordt doorbroken. In het geweten spreekt de Ander tot mij, 

geeft mij een indruk van Zijn autoriteit en stelt mij schuldig. Newmans opvatting 

van geweten lijkt in ieder geval meer in overeenstemming met de kerkelijke traditie 

dan die van Noordmans. Deze maakt immers Heideggers visie op het geweten tot de 

zijne. Ten slotte stelt Noordmans nog dat bij Newman de preek achteruit wordt gezet 

ten gunste van het mysterie; maar de feiten laten iets anders zien (5.4.4).   

 

In deze subparagraaf bespreken we twee punten van kritiek die Noordmans op New-

man heeft en overduidelijk onjuist zijn, maar die Noordmans niet of nauwelijks door 

een zuiverder oordeel heeft bijgesteld. Allereerst zijn kritiek dat in Newmans liturgie 

 
235 Dit is af te leiden uit de brief van W.H. van de Pol aan Noordmans (3 maart 1942) waarin eerstge-
noemde schrijft: “Gaarne leen ik u voor een poosje enkele werken uit mijn verzameling. ‘k Heb er echter 

erg in gestreept en hoop, dat u dit voor lief zult willen nemen. In verband met uw onderwerp zou ik uw 

aandacht speciaal willen vestigen op de volgende passages: 1. paragraaf 1, 8 en 9, Chapter V van de Es-
say on Primitive Christianity in Historical Sketches Vol. I, 417vv, en 438vv. 2. Essay on the Development 

of Christian Doctrine, vooral de ‘Introduction’ 2-32. 3. in Grammar of Assent 363/71 over historische 

evidentie en het slot van het boek vanaf p. 486 paragraaf 10. 4. in Difficulties of Anglicans (309-315). 1 
en 2 zijn uit Newmans anglikaanse periode; 3 en 4 uit zijn katholieke periode. Ook sluit ik hierbij in Guit-

ton’s studie over Newman’s ‘geschiedfilosofie’. Mocht u nog een bepaald werk speciaal willen raadple-

gen: laat u het mij dan maar weten”. VW9b, 689.  
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de preek in het gedrang komt. Dit is vanuit gereformeerd perspectief een zeer zwaar 

punt. Het Woord Gods moet immers vrij kunnen ‘daveren’. Het tweede punt betreft 

de genadeleer. Daar hangt volgens Noordmans de toekomst van Europa vanaf.   

 

Newmans ruimte voor het Woord en de preek 

Volgens Noordmans komt bij Newman de preek er bekaaid af en dreigt deze op te 

gaan in een ondergeschiktheid aan het sacrament. Het heldere Woord moet dan wij-

ken voor de handeling of zelfs voor het mysterie. Het is uit de hoofdstukken 4 en 5 

duidelijk geworden dat Newman op geen enkele manier het heldere Evangelie wil 

vervangen door een vaag mysterie. Als Newman de preek wat terugzet, is dat inder-

daad vanwege zijn toenemende sacramentele denken. Maar dan is het sacrament niet 

een vage kracht of een mysterie maar de komst in eigen persoon van de gekruisigde 

en opgestane Heer. We hebben verder gezien dat Newman in zijn anglicaanse tijd de 

preek ook terugzet vanuit zijn polemiek met de evangelicals en hun retorische predi-

king. In de summiere selectie van Newmancitaten die Noordmans geeft, klinkt dit 

helemaal niet door.  

 

De tegenstelling ‘boodschap-mysterie’ die Noordmans in dit verband maakt, is ge-

heel onterecht waar het Newman betreft. Mysterie betekent bij Newman dat wij met 

onze rede God niet helemaal kunnen narekenen. Wij kennen slechts fragmenten van 

Hem. Dit is overigens in lijn met Noordmans’ denken, maar deze lijkt Newmans na-

druk op mysterie te interpreteren vanuit de etymologie van het woord musterion. De 

vermoedelijke afkomst van dit woord is muein (zich sluiten, toesluiten).
236

 In deze 

afleiding komt het (zwijgende) mysterie tegenover de (verkondigde) boodschap te 

staan. Maar Newman zoekt niet de heidense oorsprong van mysterie, hij spreekt 

vanuit Efeziërs 5: 19: “(…) om met vrijmoedigheid het mustèrion van Christus be-

kend te maken”. Daar staan mysterie en verkondiging helemaal niet tegenover el-

kaar. Overigens worden zulke verwijten over de preek al in Newmans tijd tegen hem 

ingebracht. In Newmans familiekring kan men daar boven staan en er smakelijk om 

lachen.
237

 

 

Een andere tegenstelling snijdt meer hout, namelijk als Noordmans Calvijn tegen-

over Newman zet. Inderdaad schat Newman de preek lager in dan het sacrament, 

omdat voor hem woorden achterstaan bij het sacrament. In het laatste is Christus in 

zijn persoonlijke volheid aanwezig. Toch brengt dit Newman er niet toe de preek te 

depreciëren. De preek is de voorbereiding op het sacrament in de zin van digging the 

ground. De preek wijst de zonde aan en de noodzaak van bekering en het aannemen 

van Christus. Het gaat ermee zoals bij Johannes de Doper die toeleidt naar Christus. 

 
236 Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament Band iv (1942), 810 (sub voce ‘musterion, mueoo’): 

“So führt die Etymologie nur zu der einigermaßen gesicherten allg. Feststellung, daß musterion etwas ist, 
über das geschwiegen werden muß”. 
237 Zo schrijft Newmans zuster Jemima hem in 1843 ter gelegenheid van zijn verjaardag: “Have you seen 

the amusing articles in the ‘Record’ [Brits tijdschrift, e.b.] lately? There is one imputing the Tractarians’ 
dislike of pews to their desire of first shortening, and in the end discontinuing, sermons altogether, aboli-

shing pews being a means of discouraging the higher classes (the especial supporters of sermons) from at-

tending church”. Mrs. J. Mozley aan Newman (20 februari 1843), L.D. ix, 247. 
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Het eigenlijke heil komt van het sacrament, niet van het Woord. Maar het Woord is 

wel onmisbaar. 

 

Newman ziet de preek dus helemaal niet in overheersende mate als, waar Noord-

mans zo bang voor is, vormgevend. In zijn preken wekt Newman bij de hoorders een 

diep besef wat het is om christen te zijn en van daaruit berouw en afkeer van de zon-

de. Een opdracht die Noordmans overigens zelf ook aanwijst.
238

 Bij Newman gaat 

dus het Woord zeker niet op in het sacrament, zoals Noordmans hem verwijt.
239

 

Newmans preken zijn in zeker opzicht juist voorbeelden van pastorale dogmatiek 

zoals Noordmans die in gedachten heeft. Een preek, niet als een verhandeling met li-

turgische functie en ook niet als retorisch spektakel, maar als “(…) gebrekkig woord 

van dominee of oefenaar regelrecht op ons afkomende om zich in ons hart en leven 

te begraven”.
240

 Newman weet de preek wel op waarde te schatten, dat is in 5.4.4 

voldoende aangetoond. Dat hij het sacrament naar voren laat komen, heeft alles te 

maken met zijn verzet tegen de toenemende fixatie op het eigen denk- en gevoelsle-

ven zoals hij dat bij de liberals en evangelicals ziet. Het objectieve sacrament door-

breekt dit teruggeworpen worden op het ‘zelf’. 

 

Newmans genadeleer 

Noordmans stelt nog in 1940 dat het moeilijk is zich een goed beeld te vormen van 

de genade zoals Newman die predikt.
241

 We zagen al dat dit Noordmans niet verhin-

dert om Newmans genadeleer scherp te bekritiseren. Lange tijd probeert hij New-

man in te passen in wat volgens Noordmans het traditionele schema Rome-Reforma-

tie is, waarbij dan voor Newman genade een sacramenteel verworven kracht zou zijn 

en voor Noordmans een verhouding.
242

 Noordmans voert Newmans genadeleer terug 

op neoplatonisme. In het platonisme zoekt de ziel, die de herinnering aan God in 

zich heeft, zijn weg terug naar God want daarin ligt het hoogste geluk. Met de na-

druk op incarnatie zou Newmans genadebegrip ‘fijn-naturalistisch’ zijn. Door de in-

carnatie wordt onze natuur verhoogd en wordt genade ons eigendom, zo parafraseert 

Noordmans Newman. De verhoogde natuur laat zich door materiële dingen (sacra-

menten) versterken om zich op te werken naar God. Mèt de anamnese (de innerlijke 

godskennis waarover volgens het platonisme de mensenkinderen beschikken) komen 

ook de trappen van opgang weer terug. Zo is de mens bezig met een proces van ver-

goddelijking. Het zich opwerken naar God begint met de inkeer in zichzelf, tot het 

goddelijke dat in ons is.  

 

 
238 “Wel moet de Wet tegenover het Evangelie in de prediking een plaats houden. (…) De Wet is de roe-

de, die aan alle kanten om het Evangelie rondgaat. Zij laat maar steeds door de zonde ‘meerder’ worden”. 
Herschepping (1934), VW2, 309. 
239 ‘De sacramentstheologie van prof.dr. G. van der Leeuw’ (lezing 1949/1950), VW6, 327. 
240 ‘Het kerkelijk dogma’ (1934), VW2, 181-3.  
241 “Het is moeilijk zich rekenschap te geven van het mysterie der realiteit en de tegenwoordigheid, in één 

woord van de natuur der genade, zoals die bij Newman gepredikt wordt”. ‘Newman en de Reformatie’ 

(recensie april 1940), VW6, 384. 
242 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (24 augustus 1946), VW6, 400-1. Frans Haarsma herkent in Noord-

mans’ beschrijving van de rooms-katholieke genadeleer maar zeer ten dele de leer van zijn kerk. Hij 

spreekt van “(…) een nauwelijks herkenbare vertekening”. Geest en Kerk, 343. 
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Noordmans vreest hier terecht een monistische verhouding, en het neoplatonisme 

heeft grote invloed gehad in de kerkelijke traditie.
243

 Maar de genadeleer die Noord-

mans hier beschrijft, is niet die van Newman. Dat Newman de incarnatie naar voren 

schuift, betekent niet dat Newman neoplatoons denkt. Augustinus kon juist in de in-

carnatie steeds scherper het verschil tussen Kerk en platonisme zien.
244

 Newman 

noemt het neoplatonisme false.
245

  

 

Als bewijzen voor Newmans vermeende platonisme draagt Noordmans aan (6.3.3): 

Newmans belangstelling voor bijgeloof; zijn neiging om het wonder te vergroten; de 

opmerking dat geloof is een mysterious means of gaining gifts from God; en verder 

dat Newman zijn naaste gegeneerd passeert. Vergelijking met de hoofdstukken 4 en 

5 laat zien dat Noordmans hier zaken buiten hun verband bij elkaar haalt om een 

oordeel te construeren. Een korte lezing van Newman is al voldoende om dit aan te 

tonen. In hoofdstuk 4 is onderzocht in welk verband Newman bijgeloof weet te 

waarderen. Bijgelovige mensen, aldus Newman, zijn door hun openheid naar het bo-

vennatuurlijke ontvankelijker voor het Evangelie dan liberale christenen die opge-

sloten zijn in hun eigen denken. In die zin is bijgeloof te verkiezen boven liberaal 

christendom. Noordmans’ verwijt uit 1940 dat Newman met zijn neiging om het 

wonder te vergroten platonisme vertoont, treft Noordmans evenzeer. In 1945 noemt 

Noordmans wonder juist het liefste kind van het geloof, omdat de inhoud van het ge-

loof van een Ander komt en anders is dan wij zouden verwachten.
246

 “Het zal in zijn 

wezen een wondergeloof zijn en geen stelsel van begrippen”.
247

 En wat betreft de 

mysterious means of gaining gifts from God: Als Noordmans de context van deze 

woorden gelezen had, zou hij zijn kritiek niet hebben geuit. Die context luidt als 

volgt:  
 

And here perhaps we may see somewhat of the meaning and depth of the doctrine 

of justification by faith when rightly understood. If justification, or the imparting 

of righteousness, be a work of the Holy Ghost, a spiritual gift or presence in the 

heart, it is plain that faith, and faith alone, can discern it and prepare the mind for 

it, as the Spirit alone can give it. Faith is the correlative, the natural instrument of 

the things of the Spirit. While Christ was present in the flesh, He might be seen by 

the eye; but His more perfect and powerful presence, which we now enjoy, being 

invisible, can be discerned and used by faith only.  

 

Na deze uiteenzetting volgen dan Newmans woorden: “Thus faith is a mysterious 

means of gaining gifts from God, which cannot otherwise be gained”. Newman ver-

volgt dan:  
 

 
243 G. van den Brink, Oriëntatie in de filosofie 1, 70. 
244 Oriëntatie in de filosofie 1, 94: “Hoe langer hoe meer benadrukt Augustinus de incarnatie als hèt grote 

verschil tussen neoplatoonse filosofie en christelijk geloof”.  
245 Diff. i, 3. 
246 ‘Het christelijk geloof in de twintigste eeuw’ (lezing maart 1945), VW4, 44; ‘De wonderbare geboorte’ 

(meditatie 21 december 1951), VW8, 240-1.  
247 ‘Het christelijk geloof in de twintigste eeuw’, 53. 
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(…) according to the text, “If thou canst believe, all things are possible to him that 

believeth.” (Mark ix. 23.) If it was necessary for our justification that Christ 

should become a quickening Spirit and so be invisible; therefore it was as necessa-

ry for the same, in God’s providence, that we should believe; as necessary a con-

dition, (…), for “the heart to believe unto righteousness,” as any one thing is a ne-

cessary condition of another, as (in this world) eating and drinking are necessary 

for animal life, or the sun for ripening the fruits of the earth, or the air for trans-

mitting sounds.248 

 

Het is duidelijk dat hier geen platonisme te vinden is. Tenslotte snijdt ook de kritiek 

van het gegeneerd voorbijgaan van de naaste geen hout. Newmans zeer uitgebreide 

correspondentie, zijn brede vriendenkring en zijn enorme pastorale arbeid wijzen in 

een andere richting.  

 

Dit alles wil overigens niet zeggen dat Newman helemaal niets met Plato heeft. Met 

enig recht van spreken suggereert David Newsome dat Newman wel als platonist is 

geboren maar door zijn opleiding in Oxford aristoteliaan is geworden.
249

 Verder 

wijst Louis Dupré op de band tussen de Cambridge platonist John Smith en New-

man.
250

 Smith was een spirituele empirist en sprak in navolging van de Cappadoci-

sche Vaders en Augustinus van het geweten als een goddelijke aanwezigheid. Het 

geweten geeft ons het besef van God zonder ons werkelijk kennis van Hem te geven. 

Het luisteren naar het geweten maakt het beeld van God echter wel helderder.
251

 Via 

Berkeley, volgens wie de ideeën van deze wereld fungeren als tekenen en indicaties 

van de goddelijke werkelijkheid die achter de dingen ligt, heeft deze gedachte New-

man bereikt. Ook van de kerkvaders en Joseph Butlers Analogy leert Newman dat de 

werkelijkheid ons verwijst naar God zonder ons kennis van Gods natuur te geven. 

“Newman as well as Berkeley remains within the Platonic-mystical tradition of ne-

gative theology”.
252

 In die traditie wordt God wel ervaren maar zonder Hem uit die 

ervaring te kennen. De wereld daarentegen lijkt elke aanwezigheid van God te mis-

sen. Zo bezien heeft Newman inderdaad iets platoons. Maar dit platonisme zal niet 

snel monistisch worden. Het gaat juist, zoals blijkt uit Newmans theologie, op zoek 

naar openbaring die van buiten moet komen.  

 

Volgens Noordmans ontspoort Newman met zijn platonisme als hij nadruk legt op 

de Christus in ons. In samenhang met de incarnatiegedachte ligt zo de noodzaak op 

het ‘iets moeten doen’ met de genade in het dagelijks leven. Naast de belofte van 

God moet er dan ook iets ‘gepresteerd worden’ en dat houdt weg bij de blijde zeker-

 
248 Jfc., 214-5. 
249 D. Newsome, Two classes of Men: Platonism and English Romantic thought (London 1974), 62-72. 

Als kind al had Newman een besef van een tweelagige werkelijkheid. Apo., 16; Louis Bouyer, Newman. 

His Life and Spirituality (San Francisco 2011), 4. 
250 Louis Dupré, ‘Newman and the Neoplatonic Tradition in England’, in: Terrence Merrigan en Ian Ker, 

Newman and the Word (Leuven 2000), 138. 
251 Dupré minimaliseert ten onrechte de rol van het geweten bij Newman: “Newman doubts whether the 
image of God thus conveyed would ever be elicited without the assistance of revelation”. ‘Newman and 

the Neoplatonic Tradition’, 151. 
252 ‘Newman and the Neoplatonic Tradition’, 143. 
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heid van het Christus voor ons die de Reformatie al heeft bereikt. Newman zou vol-

gens Noordmans de stap moeten maken die de Reformatie al in de 16
de

 eeuw deed. 

Uit de hoofdstukken 4 en 5 is wel duidelijk geworden dat dit voor Newman niet zo-

maar opgaat. Genade is de persoonlijke inwoning van Christus in de lijn van Ef.3: 

17. De Christus die voor ons gestorven is, is in ons aanwezig om ons te verootmoe-

digen en te vernieuwen. Noordmans lijkt dat in 1937 wel te weten, maar niet veel la-

ter, na de lezing van De Vogels Newmaninterpretatie in Newmans gedachten over de 

rechtvaardiging, komt hij tot een verkeerd weergeven van Newman.  

 

Het tegenover elkaar plaatsen van de Christus in ons (heiliging) tegen de Christus 

voor ons (rechtvaardiging), zoals Noordmans doet, is door exegeten aangemerkt als 

een achterhaalde zaak.
253

 Daarbij laten nieuwe studies zien dat de tegenstelling tus-

sen het in nos en het pro nobis bij de Reformatoren en daarna niet altijd zo scherp is 

gesteld.
254

 De mystieke gemeenschap met Christus omvat beide.
255

 De tegenstelling 

zoals Noordmans maakt, ‘belofte of opdracht’, is ongenuanceerd. Er is beslist bij 

Newman meer sprake van ‘opdracht’ dan bij Noordmans. Tegelijk ontbreekt bij 

Newman de belofte geenszins. De genade is bij Newman niet een kracht of een toe-

stand van de ziel, maar inwoning van de persoonlijke Geest.
256

  

 

 
253 Peter Stuhlmacher, Revisiting Paul’s Doctrine of Justification (Downers Grove Illinois 2001), 61-2: 

“To what has already been said it must be added from Romans 3: 26, 30; 4: 5, 17; 5: 6 that the event of 

justification implies an act of creation. In justification God is active as the Creator “who calls into exis-
tence the things that do not exist” (Rom.4: 17). He does this by directing his grace in and through Christ 

towards those who are nothing before him (cf. 1 Cor.1: 28), from Abraham to all those for whom Christ 

went to his death (cf. Rom 4: 5; 5: 6). Justification means the establishment of a new being before God 

(cf. 2 Cor.5: 17, 21). Therefore, the controversial and – between Protestants and Catholics since the six-

teenth century – much discussed distinction between “imputed” righteousness (which is only credited to 

the sinner – this was (and still is) the Protestant view) and “effective” righteousness (which transforms the 
sinner in his or her being – this was (and still is) the Catholic view) cannot be maintained from the Pauli-

ne texts. Both belong together for the apostle”. Volgens J. van Bruggen is de Romeinenbrief vaak eenzij-
dig gelezen vanuit het sola fide, waardoor de Geest der heiliging in de schaduw bleef. J. van Bruggen, Ro-

meinen (CNT), 38. In een interview met het Reformatorisch Dagblad (begin april 2004) naar aanleiding 

van het verschijnen van zijn Galatencommenaar stelt J. van Bruggen: “Luther interpreteerde de brief in 
de context van zijn strijd tegen Rome, tegen het samengaan van Christus en de goede werken. Ik ontken 

niet dat de brief gebruikt kon worden in de tijd van de Reformatie, maar daarmee is niet de gehele brief 

van de Galaten verwoord. De hoofdstukken 5 en 6 gaan juist over de goede werken. Er is wel eens gek-
scherend gezegd dat de rooms-katholieken vooral de hoofdstukken 5 en 6 uit de Galatenbrief lezen; de 

protestanten 3 en 4. Het gaat in de brief niet over de vraag of er een stukje meer nodig is voor onze zalig-

heid dan Christus, noch over de vermenging van Wet en Evangelie, waarvoor Luther in zijn tijd vreesde, 
maar of er in de kerk plaats kan zijn voor christenen uit de Joden en de heidenen”. De laatste hoofdstuk-

ken van de Galatenbrief handelen juist over de goede werken. 
254 M. Klaassen, In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid 
met Christus (Apeldoorn 2013). 
255 De ex-priester H.J. Hegger probeert vanuit het Johanneïsche denken deze twee samen te brengen in 

zijn boek Hoe leef ik met een genadig God? 
256 Bijvoorbeeld in ‘The Indwelling Spirit’ (Pinksteren 1834), P.S. ii, 220/221: “(...) for it would seem to 

follow, that if so, the Comforter who has come instead of Christ, must have vouchsafed to come in the sa-

me sense in which Christ came; I mean, that He has come, not merely in the way of gifts, or of influences, 
or of operations, as He came to the Prophets, for then Christ’s going away would be a loss, and not a gain, 

and the Spirit’s Presence would be a mere pledge, not an earnest; but He comes to us as Christ came, by a 

real and personal visitation”. [mijn cursivering, e.b.] 
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Tenslotte nog iets over de predestinatie. Noordmans compileert uit de dissertatie van 

Van de Pol een oordeel dat Newman over de predestinatie zou hebben gehad.
257

 Ook 

hier wreekt zich dat Noordmans lange tijd Newman niet uit de eerste hand leest. We 

hebben in hoofdstuk 4 gezien dat Newman als zoon van de Kerk wel degelijk de 

predestinatie gelooft. Newman wijst alleen de in zijn dagen gangbare calvinistische 

interpretatie van dit leerstuk van de hand als zijnde een liberale opvatting van uitver-

kiezing. Liberaal, omdat de zekerheid van het geloof helemaal in het eigen hart, als 

volledig innerlijke overtuiging, wordt gezocht. Newman verlegt die zekerheid meer 

naar de objectieve kant, namelijk: de sacramenten, het meeleven met de Kerk en de 

gehoorzaamheid aan Christus. 

 

Quintessens  Op tenminste twee gebieden heeft Noordmans Newman volstrekt geen 

recht gedaan, namelijk op de kwestie van de preek en de kwestie van de genadeleer. 

Newmans terugzetten van de preek is ten dele uit de context te verklaren. Duidelijk 

is dat de preek een belangrijke plaats in zijn theologie inneemt. Wat betreft de gena-

deleer is duidelijk geworden dat er bij Newman geen sprake is van neoplatonisme 

waarin de mens op eigen kracht naar God terugklimt. Genade is bij Newman de in-

woning van de gekruisigde en opgestane Christus.  

 

6.6  Conclusies  

 

Met het afsluiten van dit hoofdstuk kunnen we een antwoord formuleren op een 

deelvraag van het onderzoek, namelijk hoe Noordmans het werk van Newman heeft 

gerecipieerd.  

 

In het bovenstaande is duidelijk geworden dat de Newmanreceptie bij Noordmans 

een moeizaam proces is geweest. Lange tijd heeft Noordmans Newman geen recht 

gedaan. Noordmans ziet in Newman een incarnatietheoloog en acht hem gevaarlijk 

met het oog op de worsteling waarin het westen is verwikkeld, namelijk met het mo-

nistische denken. Noordmans doet het voorkomen alsof Newman de verkondiging 

van het Evangelie inwisselt voor de viering van een mysterie. Verder zou Newman 

diep ontzag hebben voor historische gestalten en die ten koste van alles willen hand-

haven en restaureren. We hebben in hoofdstuk 5 al gezien dat de werkelijkheid an-

ders is. Dat Newman in zijn anglicaanse tijd pleit voor het wat terugzetten van de 

prediking, is grotendeels te verklaren uit de context. Verder wijst de kwaliteit van 

Newmans preken niet op een lage waardering van het verkondigde Woord. Het 

verrast daarom niet dat Newman in zijn rooms-katholieke tijd de prediking juist naar 

voren haalt. Newman ruilt de Boodschap niet in voor een mysterie. Ook is de histo-

rie niet een moeras waarin Newman gevangen zit. Hij gaat kritisch met de historie 

om en juist daarom kan Newman de paus als levend leergezag aanvaarden. Een le-

 
257 ‘Newman en de oecumenische beweging’ (november 1937), VW6, 366: “Op 21-jarige leeftijd liet hij 

[Newman, e.b.] de volharding der heiligen varen, een leer die hij later ‘a detestable doctrine’ zal noemen. 

In 1821 verliest de leer der predestinatie vat op hem. In 1834 noemt hij het protestantisme ‘gevaarlijk’. In 
1839 heet de ondergang van het puritanisme nabij. In 1841 wordt het protestantisme bij een verwerend 

sediment vergeleken. Onze ‘illative sense’ zegt ons dat hier iemand in het aangezicht geslagen wordt en 

wij herkennen de gestalte, die de slagen opvangt. Het is onze moeder, de kerk die wij liefhebben”. 
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vend leergezag geeft veel meer ruimte voor historische dynamiek dan het vasthou-

den aan traditie.  

 

Het onderhavige onderzoek heeft drie factoren geïdentificeerd die hebben bijgedra-

gen aan dit misverstaan: Noordmans’ fenomenologische methode, de ‘scharniertijd’ 

waarin Noordmans geloofde te leven en dat Noordmans lange tijd Newman uit de 

tweede hand leest. 

 

Uiteindelijk heeft Noordmans zijn bedenkingen tegen Newmans incarnatietheologie 

grotendeels losgelaten. Steeds duidelijker is het hem geworden dat angst voor mo-

nistisch denken bij Newman niet terecht is. Er is bij Newman zelfs niets wat op een 

monistisch denkklimaat lijkt. Ondanks zijn op de incarnatie georiënteerde theologie 

handhaaft Newman de afstand en het onderscheid tussen God en mens. Newman 

heeft een sterke eschatologische gerichtheid – over alles laat hij het eeuwigheidslicht 

spelen. In zijn genadeleer niet om God als een mysterie of om ‘krachten’ maar om 

de persoonlijke inwoning van Christus. Er is bij hem een openheid voor het actuele 

spreken Gods en voor leiding van de Geest. Newman heeft een diep besef van het 

historische karakter van Gods openbaring en hij heeft een speculatief vermogen om 

boven de letter van de tekst en boven pure feiten uit te stijgen in het zoeken naar 

verbinding met de dingen van Gods koninkrijk. Newman kan, als Paulus, Bijbel en 

geschiedenis verstaan, niet als brutale feiten maar in de Geest. Hij verstaat ze niet al-

lereerst historisch maar met het oog op de voleinding. De theologie van het Woord 

zoals Newman die ontwerpt, is een andere dan die van de Hervormers. Maar Noord-

mans sluit niet uit dat dit de weg is die de Kerk moet gaan. 

 

Noordmans’ onzekerheid over de actuele betekenis van het presbyteriale stelsel is 

door Newman sterk vergroot. Noordmans is er rekening mee gaan houden dat de tijd 

is aangebroken om een nieuwe geloofsgreep te doen. Zoals Calvijn een geloofsgreep 

deed voor de Kerk aan het einde van de middeleeuwen, zo heeft Newman dit gedaan 

voor de tijd waarin het subject prominent gaat geworden. En Noordmans is daarvan 

diep onder de indruk. Door Newman heeft Noordmans verwachtingen van Rome ge-

kregen. Onder Newmans invloed ondergaat het kerkbegrip van Rome ingrijpende 

wijzigingen en komt de nadruk meer op de gelovige te liggen. Ook heeft Newman 

met zijn ontwikkelingsthese een groeiende openheid voor de eschatologische leiding 

van de Geest gebracht. Lange tijd meent Noordmans dat Newmans genadebegrip 

een toekomstige oecumene in de weg staat. Maar aan het einde van de jaren ‘40 

spreekt Noordmans toch ook de verwachting uit dat op de weg die Newman bewan-

delt Rome en Reformatie elkaar wel eens zouden kunnen naderen inzake de sacra-

menten door de manier waarop Newman het Christus-voor-ons (verkondiging) en 

het Christus-in-ons (mysterie) met elkaar in relatie brengt.   

 

Verder is Noordmans’ argwaan tegen de invloed van Newman op de liturgie geslon-

ken. Noordmans is gaan inzien dat de ontwikkelingen binnen de Liturgische Bewe-

ging niet zomaar zijn terug te voeren op de Engelse kardinaal. Anders gezegd: de 

theologie van Newman is niet een mysterietheologie.  
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Noordmans heeft zijn kritische opmerking dat bij Newman de preek in het gedrang 

komt nooit teruggenomen. Ook zijn kritiek dat Newmans theologie platoonse trek-

ken heeft, heeft hij niet gecorrigeerd. Uit ons onderzoek is duidelijk geworden dat 

het hier gaat om onterechte kritiek van Noordmans.  

 

Nu rest nog één vraag: wat is, na de receptie van Newman, Noordmans’ finale theo-

logische positie? Die vraag beantwoorden we in hoofdstuk 7. 
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7 
 

NOORDMANS AAN NEWMAN 

VOORBIJ 

  

 

 
Achter een apostel, een kerkvader, een kerkhervormer ontstaat altijd 
een soort luchtledig. Het was er achter Paulus, achter Augustinus, ach-

ter Luther. De opvolgers zijn niet in staat te werken met de machten 

die in het denken van hun grote voorganger voorkomen. (…) Zo is het 
ook Newman gegaan. Wat de roomse apologetiek en de protestantsche 

liturgische beweging zich voorshands van hem hebben toegeëigend, is 

te veel ontleend aan de taal der eeuw waarin Newman sprak. Wat deze 
in die taal gezegd heeft is echter een macht die de historie mede bewe-

gen zal. 

 
O. Noordmans1 

 

 

 

 

7.1  Inleiding 

 

In de hoofdstukken 2 en 3 hebben we een schets gegeven van Noordmans’ theologi-

sche positie tot in 1936, het jaar waarin hij Newman gaat bestuderen. In het nu vol-

gende hoofdstuk onderzoeken we Noordmans’ na-oorlogse theologie, als de receptie 

van Newman sporen in Noordmans’ theologie heeft kunnen nalaten. In die jaren 

leeft Noordmans in een Europa dat door de tweede wereldoorlog is verwoest; het is 

een wereld vol verwarring en op zoek naar hoop. In dit hoofdstuk zal blijken dat 

Noordmans tot de overtuiging is gekomen dat Kerk en theologie zich nieuw moeten 

 
1 ‘Newman en de historie’ (opstel 1944), VW3, 283-4. 
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oriënteren. Nu het oordeel Gods in de geschiedenis zo duidelijk is gevallen, is een 

nieuwe ‘geloofsgreep’ nodig.
2
  

 

Evenals in hoofdstuk 2 schetsen we eerst iets van de historische context en Noord-

mans’ beoordeling daarvan (7.2). Daarna bezien we de aanzet tot een geloofsgreep 

die Noordmans in de na-oorlogse jaren doet en waarin hij voorbij Newman uitkomt 

(7.3). We sluiten dit hoofdstuk af met conclusies (7.4). 

 

7.2  Monisme en de na-oorlogse kerken 

 

In deze paragraaf bezien we drie relevante beoordelingen die Noordmans geeft van 

zijn na-oorlogse historische context die hem brengen tot een geloofsgreep. Allereerst 

bespreken we Noordmans’ gedachten over de tweede wereldoorlog die hij ziet als 

consequentie van het westerse monistische denkklimaat (7.2.1). Daarna onderzoe-

ken we Noordmans’ teleurstelling over de kerken en de Wereldraad van Kerken, die 

hij ziet aangetast door monistisch denken (7.2.2). Ten slotte doorlichten we zijn ver-

wachtingen ten aanzien van Rome (7.2.3). 

 

7.2.1  Monisme en tweede wereldoorlog 

 

In de jaren waarin Noordmans Newman recipieert, voltrekt zich de tweede wereld-

oorlog. Deze oorlog wordt vrijwel onmiddellijk gevolgd door de ‘koude oorlog’ die 

alom de bange verwachting van een derde wereldoorlog oproept. Noordmans is door 

de tweede wereldoorlog diep in zijn persoonlijk leven getroffen.
3
 Hij ondergaat het 

oorlogsgeweld als een oordeel Gods over het westen. Het wordt volgens hem steeds 

duidelijker waartoe het westerse monistische denken zal leiden.
4
 De nadruk op ken-

nisverwerving via de natuurwetenschappelijke methode heeft een hypertrofie van 

 
2 Voor de inhoud die Noordmans geeft aan het begrip ‘geloofsgreep’, zie paragraaf 6.3.2. 
3 Vooral het laatste oorlogsjaar is voor Noordmans zeer zwaar. In juni ’44 gaat hij in Laren met emeritaat. 

In de aanloop naar dit emeritaat stelt de hervormde kerk hem zeer teleur. In april 1944 noemt hij deze pe-

riode “(…) de moeilijkste van mijn leven”. Noordmans aan P. Scholten (25 april 1944), VW9b, 725: “Het 
heeft mij wel nedergebogen en mijn gezondheid heeft een lange tijd gevaar gelopen”. Een maand daarna 

beneemt een van zijn twee zoons zich van het leven. Noordmans aan P. Scholten (16 juni 1944), VW9b, 

731. In oktober 1944 krijgt zijn enige dochter een zenuwinzinking als zij de razzia in Putten ziet gebeu-
ren. Zij moet een half jaar in het ziekenhuis blijven. Noordmans aan K.H. Miskotte (30 mei 1945), VW9b, 

741. Een maand later, in november 1944, wordt Noordmans’ huis gevorderd om te dienen als munitie-

opslagplaats. Zes keer moet hij verhuizen voor hij in september 1945 in Lunteren een definitief onderko-
men vindt. Noordmans aan P. Scholten (31 december 1945), VW9b, 759. Een jachtvliegtuig neemt het 

huis waar Noordmans tijdelijk onderdak heeft gevonden onder vuur. Kogels doorboren de slaapkamer 

waar Noordmans en zijn vrouw juist verblijven. Begin maart 1945 ontploft een deel van een V-1 op enke-
le meters afstand van Noordmans – twee mensen vinden de dood. Rond het Paasfeest rukken de Canade-

zen van het oosten uit op om Zutphen en Arnhem te bevrijden. De munitie die ligt opgeslagen in Noord-

mans’ gevorderde woning komt tot ontploffing en vernielt de woning volledig. De Larense kerk raakt bij 
de gevechten zwaar beschadigd. Tijdens de beschietingen door de Canadezen moet Noordmans drie da-

gen in de schuilkelders doorbrengen. (Op die ervaring komt hij in zijn latere meditaties meerdere malen 

terug). Noordmans zegt dat door deze oorlog de mens aan de grens van zijn bestaansmogelijkheden wordt 
gebracht. ‘Het christelijk geloof in de twintigste eeuw’ (lezing maart 1945), VW4, 42. 
4 ‘Het gerucht uit de hemelen’ (meditatie 6 januari 1950), VW8, 247. ‘Er voltrekt zich een afplatting van 

het leven’, schrijft Noordmans met verwijzing naar Kafka. 
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zakelijke kennis gebracht terwijl de kennisontwikkeling van Gods beloften is achter-

gebleven.
5
 Het atoombombardement op Japan laat zien de “(…) schrikkelijke wan-

verhouding (…) tussen onze hand en ons hart, onze macht en onze gezindheid. Onze 

redelijkheid is onze zedelijkheid ver voorbij gestreefd”.
6
 In het monistische denkkli-

maat waarin het westen verkeert, kennen wij God alleen nog als de ‘wiskundige’ en 

niet meer als de God van heilsdaden. Hierdoor is het genus mens ‘zoek’.
7
 De mens 

heeft zijn innerlijk verloren en weet niets van een leven voor God, hij is voor het 

Evangelie ongevoelig en verder wanhopig plat en modern.
8
 Op deze weg is de we-

reld bezig een harde koek te worden, de mensheid een gevaarlijke bende en het uit-

zicht troosteloos.
9
 De oorlogen van de 20

ste
 eeuw hebben laten zien hoe het stof der 

wereld is als Gods Geest er niet boven zweeft. Geschiedenis blijkt niet een evolutie 

naar het goede te zijn.
10

 Als deze lijn zich blijft doorzetten, aldus Noordmans, zal de 

mens eerst moreel en dan fysiek te gronde gaan.
11

  

 

In verband met de atoomkrachten waarover men thans beschikt, kan de mensheid 

zich geen oorlog meer permitteren, maar Noordmans vreest dat de wereldpolitieke 

ontwikkelingen van na 1945 wijzen op een spoedig nieuw conflict. Het menselijk 

geslacht, aldus Noordmans, zal nu een eenheid moeten worden. Nog veel sterker dan 

na de eerste wereldoorlog beseft Noordmans dat het westen voor een fundamentele 

keuze staat.
12

 Gaat het verder op de weg van monistische zelfvergoddelijking of zal 

het de verborgen werkelijkheid van Gods Koninkrijk zoeken?
13

  

 

 

 

 
5 ‘De gemeenschap’ (meditatie 2 juli 1948), VW8, 151.  
6 ‘Bergen verzetten’ (meditatie 12 maart 1948), VW8, 129-30: “Wij staan op vrij goede voet met God de 
geometer, de wiskunstenaar en meetkunstenaar. Zijn berekeningen, waardoor de chaos tot een kosmos ge-

worden is, kunnen wij een heel eind volgen, tot de atoomsplitsing toe. (…) Zijn wij met onze kennis van 
God niet heel eenzijdig geworden? Met onze studie van mathesis, mechanica, statistiek, economie? Heb-

ben wij niet iets vergeten?”. ‘Het licht der wereld’ (meditatie 2 januari 1953), VW8, 489; ‘Het Woord is 

vlees geworden’ (meditatie 22 december 1950), VW8, 245: “In deze wereld van het benedenmenselijke, 
waarin wij bezig zijn weg te zakken”. ‘Het ondermaanse’ (meditatie 15 oktober 1948), VW8, 163-4: “Ik 

lees Psalm 8 anders dan vroeger. De heerschappij over de natuur en een ‘zoon des mensen’ te zijn, is be-

zig een kruis te worden in plaats van een kroon. Het is dat eigenlijk altijd geweest (Gen.3: 16-19), maar 
wij vergaten het wel eens”. ‘De zonde’ (meditatie 25 november 1949), VW8, 395. 
7 Noordmans aan K.H. Miskotte (15 maart 1948), VW9b, 827.  
8 Notulen van de commissie ‘Kerk en Overheid’ (6 november 1946), VW9b, 778. Vgl. ‘Het reorganisatie-
ontwerp van Kerkopbouw’ (lezing 30 november 1933), VW5, 234; Noordmans aan K.H. Miskotte (3 

augustus 1945), VW9b, 747-8. 
9 ‘Zoeken en vinden’ (meditatie 20 februari 1948), VW8, 126. 
10 A. v.d. Kooi, Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans (Kampen 1992), 261. 
11 ‘De grenzen der natuurwetenschap’ (lezing 9 februari 1945), VW4, 453: “(…) als de theologie voor de 

biologie is uitgeruild, de geschiedenis voor de sociologie, het individuele voor het massale, dan gaat het 
proces verder in de richting van de mechanisering en daarmee gaat het leven dan ongemerkt in de dood 

over”. 
12 ‘Uitzichten’ (meditatie 3 april 1953), VW8, 329; ‘De eer is weg’ (meditatie 12 september 1952), VW8, 
209.  
13 ‘Idee en werkelijkheid’ (meditatie 15 april 1949), VW8, 311-2; ‘Gods poorten’ (meditatie 19 december 

1947), VW8, 104. 



214 

 

7.2.2  Teleurgesteld in kerken, geen verwachting van de Wereldraad  

 

Fiducie in de kerken blijkt Noordmans na de oorlog niet meer te hebben. In de jaren 

’30 is de hervormde kerk er niet in geslaagd om in deze cruciale fase van de geschie-

denis tot een nieuwe kerkorde te komen. Het lijkt erop dat de Kerk als vormende 

kracht heeft afgedaan en niet langer spreekbuis is van de Geest.
14

 Al in 1937 heeft 

Noordmans het lot van de kerken verbonden aan het al dan niet positie kunnen inne-

men in het naderende geopolitieke conflict.
15

 Twee jaar later spreekt hij van de ver-

bijstering die er heerst dat “(…) de profetie, de kerk als grote, leidende, vormende 

kracht schijnt te hebben afgedaan”.
16

 En terwijl de na-oorlogse wereld, murw ge-

beukt en ontgoocheld van het 19
de

-eeuwse optimisme, een goede aarde kan zijn om 

het zaad van het Woord te ontvangen, ontbreekt opnieuw Godsspraak.
17

 Er worden 

wel kanselboodschappen afgekondigd, maar het Woord des Heren is zo schaars als 

in Samuels jonge jaren.
18

 Voor Noordmans betekent dit het failliet van de gevestigde 

kerken.  
 

De band tussen Christus en deze toekomstige leden [van de Kerk, e.b.] zal minder 

het karakter vertonen van ‘een nog voortdurend leven’, maar zij zal in talloze ge-

vallen duidelijk de kerkelijke dood tot veronderstelling hebben.19  

 

Verder blijkt ook de na-oorlogse theologie de Kerk niet vrij te houden van monisti-

sche tendenzen. Noordmans maakt nog mee dat het barthianisme verpolitiekte trek-

ken krijgt en dat verbaast hem niet.
20

 De mysterietheologie van Van der Leeuw is 

aan de incarnatie georiënteerd en dat zal, aldus Noordmans, ten koste gaan van ty-

pisch westerse zaken als zending en levensheiliging. God en mens komen hier weer 

samen in een monisme.
21

 Deze mysterietheologie heeft een parallel in Rome. De 

hervormd-katholieken op hun beurt gaan terug in de geschiedenis en verabsoluteren 

 
14 “De politiek en het materiële geweld varen over ons heen, alsof zij het rijk alleen hebben en alsof er 

geen tweeërlei rijk is. Men wacht gespannen op een profetisch geluid, dat aan de situatie is aangemeten. 
Maar, nog minder dan in 1914, valt dit te vernemen”. ‘Kroniek’ (oktober 1939), VW4, 268; ‘Kroniek’ 

(december 1939), VW4, 274. 
15 In 1937 merkt Noordmans op dat als de hervormde kerk in de geestelijke strijd van het moment terzijde 
bleef staan, zij een “(…) vergeten regiment” zal worden in de “(…) grootste geestelijke veldslag die de 

wereld heeft gekend”. ‘De reorganisatievoorstellen’ (5 november 1937), VW5, 417. 
16 ‘Kroniek’, 268. 
17 Het Koninkrijk der hemelen. Toelichting op de Heidelbergse catechismus zondag 7-22 (1949), VW2, 

469. 
18 ‘Het spreken Gods’ (meditatie 8 december 1950), VW8, 206. 
19 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (7 september 1946), VW6, 407; Noordmans aan P. Scholten (31 de-

cember 1945), VW9b, 761: De reorganisatiepogingen van de jaren dertig zijn “(…) gelikwideerd door de 

oorlog, dat is door God”.  
20 Net als het calvinisme is ook de dialektische theologie een politieke, cultuurvormende religie en zulke 

religies zijn slechts heilzaam als de christen schildwacht voor het eeuwige leven blijft. Anders krijgt dat 

politieke het karakter van een verterend vuur in plaats van een milde regen. ‘Vijftig jaar theologie’ (lezing 
12 juni 1946), VW4, 60. 
21 De mens raakt vergoddelijkt want “(…) de afstand tussen God en mens [gaat] verloren”. ‘Mysterieleer’ 

(meditatie 30 september 1949), VW8, 465. 
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de oude hiërarchie en traditie.
22

 Bij hen krijgt de Geest niet de ruimte die Hij be-

hoeft.
23

 Boven alles is Noordmans beducht voor de invloed van Hendrik Kraemer. 

Hij heeft grote eerbied voor de persoon van Kraemer en voor de zeer grote gaven die 

‘God hem geschonken heeft’. Die gaven maken dat Kraemer iemand is die geschie-

denis maakt en “(…) juist daarom moet men toezien. Een fout, die Kraemer maakt, 

heeft gevolgen”.
24

  

 

Volgens Noordmans is Kraemers theologie (‘Jezus is Heer’) teveel aan de incarnatie 

georiënteerd. In zijn ‘Bijbels realisme’ grijpt Kraemer terug op een ‘oer-christelijke 

sfeer’ waarin Jezus’ koningschap centraal staat, en hij maakt daarmee directe toepas-

singen voor de Kerk van nu. Volgens Noordmans miskent Kraemer zo dat er een ge-

schiedenis is geweest met geestelijke, dogmatische, en kerkordelijke ontwikkeling.
25

 

Het negeren van die ontwikkelingen omwille van praktische doelen maakt dat de 

Geest buiten spel komt te staan. Kraemer gaat terug in de geschiedenis terwijl de 

Kerk juist Christus tegemoet moet reizen. De Geest doet ons uitstrekken naar wat 

vóór is.
26

 Ook past Kraemer de werkwijze van de politiek toe op de Kerk. Hij creëert 

in de Kerk “(…) een partij van de arbeid”.
27

 Op deze weg zal de Kerk haar eeuwig-

heidsperspectief verliezen en seculariseren.
28

 In 1944 bekritiseert Noordmans Krae-

mer in het openbaar als hij hem op de jaarlijkse predikantenvergadering vraagt of 

Gemeente-opbouw soms ‘de Heilige Geest wil organiseren’.
29

 Het vooropstellen van 

de incarnatie is zonde tegen de Heilige Geest.
30

 

 
22 Noordmans maakt hier dankbaar gebruik van Newmans opmerking dat een katholiserende beweging in 

hervormde kerken slechts katholieke mimiek oplevert. ‘Geen weg terug’ (16 januari 1953), VW8, 451. 
23 Instituut en volk (brochure oktober 1952), VW5, 627. 
24 Noordmans aan P. Scholten (31 december 1945), VW9b, 761. 
25 “Bij ons moet rekening gehouden worden met vele geestelijke kristallisaties van grote waarde. De diepe 

eeuwigheidservaringen uit de tijd der Hervorming, de psychologische verdieping uit die van het Piëtisme 
en de gevoelswaarden uit de tijd van het Réveil hebben aan ons kerkvolk een innerlijke ontwikkeling ge-

geven, waarmee wij zuinig moeten omgaan”. ‘Een constituante’ (lezing februari 1940), VW5, 510. 
26 ‘Eschatologische verbanden in de wereldkerk’ (5 december 1952), VW8, 436. 
27 Noordmans aan K.H. Miskotte (12 januari 1951), VW9b, 903. 
28 Kraemer heeft vanaf 1940 met zijn ‘Gemeenteopbouw’ en vanaf 1945 met ‘de nieuwe koers’ grote in-
vloed op de hervormde kerk. Maar Noordmans mist in Kraemers theologie trinitarische spreiding. ‘Mili-

tia Christi’ (15 juni 1946), VW5, 532-3. Deze theologie maakt van de Kerk een beweging en deze zal zich 

niet meer toeleggen op het bewaren van haar geloofsgoed, maar op praktische, korte termijndoelen. Al-
leen die delen uit de waarheid die ‘werken’ worden bewaard met een verschraling van de prediking als 

gevolg. “Voor wissels op de eeuwigheid heeft men geen geduld”. ‘Kerk of beweging’ (februari 1946), 

VW5, 522 en 524. De Kerk zal monistische trekken krijgen. ‘Militia Christi’, 529-30. Anderzijds zal in de 
ambten een sterke gezagsstructuur opkomen. Ambtsdragers worden dan ambtenaren en de Kerk krijgt een 

gesloten karakter. ‘Kerk of beweging’ (februari 1946), VW5, 524. Spottend geeft Noordmans K.H.E. Gra-

vemeyer (overigens zonder diens naam te noemen), die in het voorjaar van 1946 is aangesteld tot alge-
meen gedelegeerde, de titel ‘hoofdinspecteur’. Tegenover de invloed van Kraemers ‘nieuwe koers’ wijst 

Noordmans op de tegenstelling tussen Saul en David. Beiden waren tot koning aangewezen, beiden ge-

grepen door de Geest. Maar Saul “(…) bleek (…) toch te veel eigen gewicht te hebben. Zijn treden waren 
te zwaar. Hij was niet als een veder op de mond van de Almachtige. Bijbelheiligen kunnen slechts zijn, 

die zich door de storm van Gods openbaring laten dragen”. ‘Ontlediging’ (meditatie 31 oktober 1952), 

VW8, 217. 
29 Kraemer verhaalt hiervan in zijn De roeping der Kerk (’s-Gravenhage 1945), 82. Voor een goed over-

zicht van de relatie Noordmans-Kraemer, zie Karel Blei, Noordmans, 188-201. Blei laat echter Kraemers 

invloed op de internationale oecumene, en Noordmans’ zorg daarover, buiten beschouwing. Ook noemt 
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De oprichting van de Wereldraad van Kerken (1946) wekt alom verwachtingen, 

maar niet bij Noordmans. In de jaren ‘30 heeft hij wel gewezen op de oecumenische 

potenties van het calvinisme.
31

 Maar in 1946 is hij bijzonder kritisch over de ontwik-

kelingen in de protestantse oecumene.
32

 Als Kraemer in dat jaar wordt benoemd tot 

directeur van het Oecumenisch centrum te Geneve, is Noordmans bang dat onder 

Kraemers leiding de oecumene zich zal gaan ‘vast leven’ in de geschiedenis. Noord-

mans bedoelt daarmee dat de kerken in de oecumene pogen een (politieke, binnen-

wereldse) macht te worden en zo bestaande verhoudingen organisch voortzetten.
33

 

Rome is al in die val gelopen.
34

 Als het eenmaal zover is gekomen, aldus Noord-

mans, dan is een kerk ontoegankelijk geworden voor de leiding van de Heilige Geest 

en dat zal haar ondergang betekenen. Het hoofdpunt uit het oecumenisch gesprek is 

dat de Kerk de gelovigen moet helpen om in deze wereld Christus tegemoet te rei-

 
hij niet de veelzeggende opmerking die Noordmans maakt als hij terugdenkt aan de redactievergaderingen 
(1939-1940) van Woord en Wereld. Kraemer trad daar zeer directief op en dat ging voor Noordmans te 

ver: “Ik wens niet onder leiding te schrijven, maar te zeggen wat God mij ingeeft”. Noordmans aan P. 

Scholten (31 december 1945), VW9b, 761. 
30 ‘Incarnatie en inspiratie’ (meditatie 11 juli 1952), VW8, 371. 
31 Beginselen van kerkorde (brochure 1932), VW5, 179-80; ‘Beginselen van het rapport’ (lezing 1933), 

VW5, 195; ‘Het reorganisatie-ontwerp van Kerkopbouw toegelicht’ (lezing 1933), VW5, 212.  
32 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (24 en 31 augustus en 7 september 1946), VW6, 397-409.  
33 “Zou nu echter een presbyteriale kerk te ver gaan in haar pogen om op sociaal en politiek gebied de pu-

blieke opinie te beïnvloeden, of zou zij ook maar binnen eigen muren haar belijdenis min of meer in de 
schaduw gaan stellen van programma’s, dan zou zij ook gevaar lopen zich – als ik het zo mag noemen – 

vast te leven en op een gegeven ogenblik niet meer terug kunnen. Daarmee zou zij dan haar christelijk ka-

rakter hebben ingeboet”. ‘Het calvinisme en de oecumene’ (31 augustus 1946), VW6, 403. Bij Noordmans 

is een groeiende afkeer op te merken van de invloed van H. Kraemer en diens incarnatiedenken. Zo 

feliciteert Noordmans Kraemer per brief met zijn benoeming in Genève, maar stelt hem ook onder zware 

kritiek. Noordmans verwijt Kraemer in deze brief dat bij deze alles is doortrokken “(…) van een latitudi-
narisme, dat meer Engels is dan Nederlands, meer anglikaans dan hervormd”. Met zijn kerkelijk states-

manship heeft Kraemer een “kerkelijke revolutie” op gang gebracht, waarvan: “(…) de verantwoording 
nog achterwege is gebleven”. Noordmans aan H. Kraemer (10 maart 1946), VW9b, 763-5. Als Noord-

mans heeft ingeschat dat Kraemer met zijn Geneefse instituut de koers van de internationale oecumene 

zal gaan bepalen, heeft hij dat juist gezien. Door de vele cursussen en oecumenische trainingsprogram-
ma’s die het instituut gaf, werd het van “(…) onschatbare betekenis voor de vorming van capabele oecu-

menische leiders, theologen en leken”. A. Wind, Zending en Oecumene in de twintigste eeuw. Deel I: van 

Edinburgh 1910 tot en met Evanston 1954 (Kampen 1984), 180. De wereldzendingsconferentie in het 
Duitse Willingen (1952) dringt erop aan dat Kraemers instituut ook in landen met een jonge kerk studie-

centra zal oprichten in het belang van hun theologische ontwikkeling. Wind, Zending en Oecumene I, 

231-2. Zinspelingen in de artikelenserie ‘Het calvinisme en de oecumene’ lijken er op te wijzen dat 
Noordmans dit artikel met het oog op Kraemer heeft geschreven. Zo is er in het artikel het herhaaldelijk 

noemen van Genève en het spelen met de tegenstelling Rome-Genève. ‘Het calvinisme en de oecumene’ 

(24 augustus 1946), VW6, 398, 400. Daarnaast wijst Noordmans op een zwakte van het calvinisme, name-
lijk dat het voor het maatschappelijk en politiek leven een heiliging zoekt “(…) waarmee men zich onwil-

lekeurig van Christus kon verwijderen”. ‘Het calvinisme en de oecumene’ (31 augustus 1946), VW6, 401. 

Noordmans waarschuwt openlijk ervoor de belijdenis in de schaduw te stellen van programma’s. VW6, 
403. Wat badinerend zegt hij dat de oecumene op aarde geen hoofdstad heeft, “(…) noch in Rome noch in 

Genève”. ‘Het calvinisme en de oecumene’ (7 september 1946), VW6, 407. Expliciet afwijzend is Noord-

mans over kerkelijk statesmanship – een begrip dat door Kraemer is geïntroduceerd. VW6, 408. K.H. 
Miskotte heeft aangespoord tot deze kritische artikelenreeks. K.H. Miskotte aan Noordmans (26 juni 

1946), VW9b, 768.  
34 ‘Het calvinisme en de oecumene’, 400. 
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zen, pelgrim te zijn.
35

 Maar de na-oorlogse kerken zijn vooral bezig de uiterlijke ge-

stalte van de Kerk te redden. Zij zoeken niet de verinnerlijking die Noordmans nodig 

acht. 

 

Noordmans vreest dus dat in een tijd waarin ‘overheden en machten’ zich groot ma-

ken, een tijd van ceasarenwaanzin (Hitler, het communisme), de Kerk wordt ver-

leid daar een rijk van bovenmenselijke gelovigen, heiligen, tegenover te zetten. Zo’n 

kerk zou een voortzetting van de incarnatie willen zijn waarin de heiligen aanvoer-

ders zijn van een leger halve christussen.
36

 Vooral de rooms-katholieke kerk, “(…) 

een verband dat in de oudheid van een hiërarchische demonie is afgekeken”, loopt 

dit gevaar.
37

 Vertrouwen op een organisatie, aldus Noordmans, trekt ons weg bij de 

ene naam Jezus en het Koninkrijk moet op geen andere manier worden bevorderd 

dan door de verkondiging van die naam.
38

 De bedeling van de Geest die met Pink-

steren is ingegaan, is wel een publieke bedeling, maar dan als prediking van het 

Evangelie.
39

 In die prediking vindt het Koninkrijk zijn voortzetting.
40

  

 

7.2.3  Verwachtingen van Rome 

 

De rooms-katholieke kerk toont zich na de oorlog van haar meest verstatelijkte zijde 

en lijkt daarmee Noordmans’ verwachting van een veranderend Rome te logenstraf-

fen. Met afschuw ziet Noordmans Rome samenspannen met Amerika tegen Rusland 

en dus zoiets als een eigen wereldpolitiek voeren.
41

 Verder merkt hij hoe in de Ne-

derlandse kerkprovincie het roomse triomfalisme hoogtij viert. De dag nadert dat de 

meerderheid van het volk tot deze Kerk behoort, zo wordt gedacht. Hier en daar 

klinken intimiderende opmerkingen over protestanten.
42

 Voor de oecumene die 

Noordmans beoogt, is Rome dus eigenlijk helemaal geen partij: zij is te politiek en 

te massief in de geschiedenis aanwezig. Rome is teveel met zichzelf bezig en legt al 

beslag op haar toekomst – zij staat te weinig open voor de leiding des Geestes.
43

  

 

 
35 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (7 september 1946), VW6, 405. 
36 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 474. 
37 Het Koninkrijk der hemelen, 475 en 536. 
38 Het Koninkrijk der hemelen, 475: “Wanneer het God behaagt, de troon van zijn koninkrijk te bevesti-

gen op zulk een nederige wijze en wanneer Hij dat de beste politiek acht voor zijn regering, dan mogen 

wij niet wijzer zijn dan Hij”. 
39 Het Koninkrijk der hemelen, 537. 
40 Het Koninkrijk der hemelen, 537. 
41 ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), VW6, 419. 
42 Noordmans aan G. van der Leeuw (7 januari 1949), VW9b, 847 en Noordmans aan K.H. Miskotte (3 fe-

bruari 1949), VW9b, 852 naar aanleiding van het artikel ‘Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid’ van 

C.F. Pauwels in Het Schild xxvi/7 (januari 1949), 145-53. Daarin speelt laatstgenoemde met “(…) het 
vooruitzicht of minstens de mogelijkheid dat het Nederlandse volk over enige tientallen jaren in meerder-

heid katholiek zal zijn. Protestanten vragen zich nu al af, wat hun dan te wachten staat”. Noordmans is 

woedend “(…) als je deze paters, die zich vet mesten op de vrijheid, die onze vaders hebben bevochten, 
zo kalm de messen hoort slijpen met de verzekering dat ze niet van plan zijn ons daarmee een haar te 

krenken”. VW9b, 847. 
43 ‘Het calvinisme en de oecumene’, 405. 
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Toch vindt Noordmans het te gemakkelijk om Rome op haar onvoordeligst te ne-

men. Hij herinnert aan het gezamenlijk optrekken van protestanten en katholieken in 

de tweede wereldoorlog en blijft bij zijn eerder uitgesproken verwachting dat er on-

der invloed van Newman een ander Rome aan het opkomen is.
44

 Ook benadrukt hij 

de overeenkomsten tussen de twee grote delen van de westerse Kerk en zet tegelijk 

de verschillen met het oosten aan.
45

 De westerse Kerk belijdt het filioque: de Geest 

die van de Vader en de Zoon uitgaat. Hierdoor wordt het hele Evangelie als ’t ware 

van de hemel op aarde getrokken. Het gaat het menselijk leven in, het dagelijks le-

ven, de wereld. “Het wordt vernietigd, vernederd, vermenselijkt, verinnerlijkt, toe-

passelijk gemaakt”.
46

 Juist op dat derde deel van het credo is de eeuwen door pro-

gressie waar te nemen. In het westen is de geschiedenis het domein van de Geest en 

daarom is de Kerk daar niet antiquarisch op het verleden gericht, zoals zij in het oos-

ten dat wel is. Het westen gebruikt de geschiedenis om Christus tegemoet te reizen; 

de historie heeft daar eschatologische glans. Rome en de Reformatie moeten dus de 

geschiedenis weer in en Christus tegemoet gaan. 

 

Niet langer beoogt Noordmans, zoals in de jaren ‘30, een calvinistische oecumene. 

Hij kijkt nu uit naar een westerse oecumene waarin Rome en Reformatie samenko-

men. Maar dan zal Rome niet langer haar vertrouwen moeten stellen op paus of rijke 

historische vormen, maar op Woord en Geest. Volgens Noordmans is Rome al bezig 

op dit spoor te gaan. Hij ziet dat de pauselijke suprematie over zijn hoogtepunt heen 

is.
47

 Verder wordt met de pauselijke onfeilbaarheid zeer verstandig omgesprongen 

en werkt het rooms-katholieke kerksysteem in de praktijk soms als een parlementair 

stelsel en niet als het hof van een absoluut vorst.
48

 Deze terugtrekkende beweging 

van het denken over de Kerk als was het een staat, brengt de Una sancta in beeld. 

Noordmans sluit niet uit dat de pauselijke macht tenslotte zal eindigen in een orna-

mentachtige rol.
49

 Het pauselijke systeem zou dan vervangen worden door een soort 

conferentiewezen. En de kerkelijke beslissingen, waar ook leken bij worden betrok-

ken, zouden een enigszins vrijblijvend karakter krijgen.
50

 Dat de paus kardinalen in 

 
44 “Van hem [Newman, e.b.] is een grote verdieping over het rooms-katholieke leven en denken uitge-
gaan” en “(…) het roomse geloofsbewustzijn heeft, onder invloed van Newman, bij de leiders der roomse 

gedachte, een wijziging ondergaan, die men niet over het oog [sic] mag zien als men nadenkt over de toe-

komst van het christendom”. ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), VW6, 420.  
45 “(…) homogeniteit van de Latijnse christenheid”. ‘Het canonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 604; 

“Rome is in beginsel ook een woordkerk, een pastorale woordkerk”. VW5, 610; “(…) Latijnse medechris-

tenen”, VW5, 612. Zo prijst Noordmans tegenover de Militia Christi van Kraemer de orden van de rooms-
katholieke kerk die haar een goed instrument geven tot doelgericht praktisch werk in de samenleving, ter-

wijl de Kerk als geheel op het eeuwige leven blijft gericht”. ‘Militia Christi’ (15 juni 1946), VW5, 534. 
46 ‘Geen weg terug’ (16 januari 1953), VW8, 451. 
47 Newman is tegen de onfeilbaarheid van de paus en legt dat uit als onfeilbaarheid van de kerk; hij wilde 

naast de bisschoppen ruimte voor leken. ‘Rome als stad van Paulus’ (25 december 1952), VW8, 444; ‘Bis-

schop en presbyter’ (2 januari 1953), 447. 
48 ‘Het canonieke recht’, 611. Noordmans ziet dat al gebeuren in de wijze waarop de paus tussen de bis-

schoppen staat en hoe Rome naar de openbare mening luistert. ‘Rome als organisme’ (19 december 

1952), VW8, 441. 
49 “Wij moeten er mee rekenen, dat ook het eeuwige Rome niet onbeweeglijk is en dat 1870 maar een 

jaartal is”. ‘De Reformatie en Rome’, 423. 
50 ‘Rome als organisme’, 441. 
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het verre westen zoekt, wijst op een relativering van de stad Rome. Als nu ook nog 

een Amerikaanse paus gekozen zou worden, zou dit een teken zijn dat er iets wezen-

lijks aan het veranderen is in Rome.
51

  

 

Rome zal er wel meer op gericht moeten zijn het kerkvolk te helpen heilig te leven, 

aldus Noordmans.
52

 Met andere woorden: deze Kerk zal zich meer moeten richten 

op het kerkvolk en minder op het instituut. Ook zullen de ambten meer ruimte moe-

ten laten aan de geestelijke gaven van de leken.
53

 Nu willen de ambten nog teveel 

het kerkvolk beschermen tegen zogenaamd leidende figuren in de gemeente.
54

 Hier-

door wordt de gemeente op een te laag peil gehouden. De Reformatie daarentegen 

laat het kerkvolk op geestelijk niveau leven, in de vreugde des geestes.
55

  

 

Verder moet volgens Noordmans in Rome de prediking meer naar voren komen.
56

 

Want de genadeleer van Rome is te hybridisch, teveel een menging van kracht (sa-

crament) en belofte (preek). Genade is volgens Rome niet alleen vergeving van zon-

de, het is ook een verhoging van de natuur en geeft de plicht tot inspanning. Maar 

juist dit verhindert het komen tot de blijde zekerheid van het in Christus zijn, een ze-

kerheid die zo kenmerkend is voor Paulus, aldus Noordmans.
57

 Die blijde zekerheid 

ontbreekt omdat de zonde niet onvoorwaardelijk wordt vergeven.
58

 Dit ‘meer’ in de 

genade leidt ertoe dat Rome de genade aanwijsbaar wil maken in de heiligheid van 

de Kerk. Echter niet meer, zoals in de middeleeuwen, een sacrale heiligheid, maar 

een heiligheid die is afgeleid van de humaniteit Gods, geïnspireerd door Zijn neerda-

ling naar mensen in de incarnatie. Noordmans vreest hier secularisering van het heil 

en dat de Kerk een christelijk humanisme gaat belijden. De Kerk zal eraan gaan wer-

ken de aarde leefbaar te houden.
59

 In dit monistische klimaat zal het zicht op het 

eeuwige leven verloren gaan. Dat Rome (na de oorlog) met zoveel warmte over het 

humanisme spreekt, acht Noordmans een teken aan de wand. Rome heeft een onge-

dekte flank in die richting omdat zij positiever over de menselijke natuur denkt dan 

de Reformatie.  

 

Rome moet op het punt van de genade een keuze maken, aldus Noordmans. Alleen 

als zij voor de lijn van de Reformatie kiest, en genade als belofte opvat, is er toe-

komst voor de westerse oecumene. Dat op dit punt de Reformatie op haar schreden 

zal terugkeren, is ondenkbaar.
60

 Vanaf Augustinus af drong alles op de westerse weg 

van uitzuivering (zie hoofdstukken 2 en 3) hierheen. Dat Rome al meer aandacht be-

steedt aan de verkondiging naast de sacramenten en de Bijbel aan leken geeft, stelt 

 
51 ‘Rome en de Reformatie’ (27 oktober 1950), VW6, 455. 
52 ‘Het canonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 607, 610. 
53 ‘Het canonieke recht’, 607-8. 
54 Instituut en volk (brochure 1952), VW5, 627. 
55 Instituut en volk, 625. 
56 ‘Het canonieke recht’, 606. 
57 Natuur en genade bij Rome (brochure 1949), VW6, 438. 
58 Natuur en genade bij Rome, 434. 
59 Natuur en genade bij Rome, 446. 
60 Natuur en genade bij Rome, 448: “De Westerse kerk heeft bij de Reformatie posities en inzichten be-

reikt, waarop niet kan worden teruggekomen”. 
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haar voor een keuze.
61

 Voor Noordmans is de genadeleer het aangelegen punt in de 

oecumene.
62

 En niet alleen daar, ook voor de toekomst van Europa en de wereld is 

dit doorslaggevend.
63

 Zolang de mogelijkheid er is dat Rome het spoor van Paulus 

weer kiest, blijft de westerse katholiciteit levensvatbaar.
64

 Zij toont dan opnieuw 

haar paulinische karakter en zal optreden als een nieuwe beweging van de Geest die 

zich uitstrekt naar het eeuwige leven.
65

 Als Rome en Reformatie hierin een stap zet-

ten, kunnen zij zich wijden aan de nieuwe missie in Europa (apostolaat) en de vraag 

naar de relatie met de staat beantwoorden.  

 

Zo heeft de na-oorlogse Noordmans dus verregaande verwachtingen ten aanzien van 

Rome. Minder zeker dan voor de oorlog lijkt Noordmans te weten dat Rome voor de 

Geest gesloten is en zal blijven. Wat hem echter voorzichtig maakt al te positief over 

Rome te spreken, is de dreiging van de hervormd-katholieken. Het kan immers niet 

gaan om terugkeer naar de katholieke kerk van vroeger tijden. Rome moet juist 

vooruit, de geschiedenis in, op het spoor dat Newman heeft ingezet. In gesprekken 

in kleine kring moet Noordmans hebben gesuggereerd dat het voor Rome uiteinde-

lijk maar om een enkele verandering gaat.
66

 
 

Quintessens  De tweede wereldoorlog is voor Noordmans een oordeel Gods over het 

monistische westen. Volgens Noordmans hebben de bestaande kerken gefaald. Kerk 

en theologie moeten dit oordeel ter harte nemen. Hij heeft geen verwachtingen van 

de Wereldraad van Kerken. Hij hoopt op een samenkomen van Rome en Reformatie 

in een nieuw werk van de Geest, want Rome verandert onder invloed van Newman. 

 

 
61 ‘Oudheid en Waarheid’ (recensie maart 1947), VW6, 413; ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), 

VW6, 425; Natuur en genade bij Rome (brochure 1949), VW6, 448. 
62 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (7 september 1946), VW6, 405. 
63 “Diese Frage ist die wichtigste der Gegenwart. Es geht um Kohlbrügges Predigt über Römer 7: 14. Und 

es geht dabei um die Zukunft Europas und der Welt”. ‘Fünfzig Jahre Theologie’ (lezing 3 juni 1949), 
VW4, 89.  
64 ‘Rome als organisme’ (19 december 1952), VW8, 442. 
65 ‘Rome als organisme’, 441: “Men kan slechts een-worden, als men zich samen strekt naar een prijs der 
roeping Gods (Fil.3: 14), een doel in en achter deze wereld”. 
66 Zo maakt Noordmans tijdens de voorbereiding van het Herderlijk schrijven van de Generale Synode 

der N.H. Kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk (1950) een opmerking inzake de onveranderlijkheid 
van Rome. ‘Het zal met Rome kunnen gaan’, zo moet hij hebben gezegd, ‘als met het potlood van Lo-

rentz’. Als de aanwezigen niet-begrijpend reageren, legt Noordmans uit dat Lorentz tijdens de presentatie 

van zijn plannen tot drooglegging van de Zuiderzee met een potlood enkele wijzigingen in de bereke-
ningen aanbracht waardoor de bezwaren van de regering verdwenen. “Zo”, moet Noordmans in dat over-

leg hebben gezegd, “kan toch ook de Heilige Geest komen en enkele veranderingen aanbrengen in de for-

mules van de Rooms-katholieke kerk en daardoor alles in de goede richting sturen”. F. Haarsma geeft in 
zijn dissertatie deze anekdote die hij optekende uit de mond van H. Berkhof. Geest en Kerk, 149. Berkhof 

heeft deze anekdote ook aan H.W. de Knijff verteld. H.W. de Knijff, ‘Noordmans’ calvinistische oecume-

ne’, in: G.W. Neven, Oecumenische ontdekkingen in het werk van O. Noordmans, 83. Al eerder noemde 
Noordmans het voorbeeld van Bartmann. Ook Rome kan getroffen worden door de geschiedenis zoals in 

de oorlog een van Noordmans’ boeken (de dogmatiek van Bartmann) getroffen werd door een granaat-

scherf. ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), VW6, 419. Bernhard Bartmann (1860-1938) was au-
teur van Lehrbuch der Dogmatik (Freiburg i. B. 1911). In 8.3 zullen we onderzoeken of er zo’n ‘potlood 

van Lorentz’ is geweest dat daadwerkelijk enige wijzigingen in de rooms-katholieke formules heeft aan-

gebracht en alles in de goede richting heeft gestuurd. 
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7.3  Na-oorlogse geloofsgreep 

 

Noordmans’ theologie is erop gericht Gods oordelen in de geschiedenis te verstaan. 

“God heeft het Evangelie gegeven in de vorm van een gerucht, opdat de donder der 

wereldgebeurtenissen, het teken van de werkelijkheid, het zou kunnen bevestigen”.
67

 

Daarom is het ondenkbaar dat de ontwikkelingen rond de tweede wereldoorlog niets 

met Noordmans’ theologie hebben gedaan.
68

 Zoals in de 16
de

 eeuw Calvijn en in de 

19
de

 eeuw Newman een geloofsgreep hebben gedaan, zo is ook nu een geloofsgreep 

nodig, aldus Noordmans. De kerkelijke en theologische inspanningen die na de oor-

log worden gedaan, zijn volgens hem nog teveel gericht op het redden van bestaan-

de, maar achterhaalde structuren. ‘Biologische continuïteit’ noemt Noordmans dit, 

een denken dat teveel vanuit deze aarde is. De Kerk moet in ‘theologische continuï-

teit’ leren denken.
69

 Daarin brengt God verstrooide gelovigen bijeen rond een nieu-

we belijdenis.
70

 Deze gelovigen weten zich geroepen 
 

(…) een oecumene te vormen; een lichtstad te maken in deze duistere wereld. Zij 

zullen dat niet doen in het wilde weg, maar onder de regering van het Woord en 

de Geest van Jezus Christus, die het Licht der wereld is. De figuur der kerk zal 

iets moeten hebben van de Pelgrimvaders, die als een minderheid uitweken en een 

ander vaderland zochten.71 

 

In deze ‘theologische continuïteit’ wordt het spoor van Paulus dat voert naar het 

westen, Christus tegemoet, opnieuw ingeslagen. De hele westerse Kerk, dus Refor-

matie èn Rome, moet hierin betrokken zijn.
72

 Samen zijn zij een pastorale kerk, de 

Kerk van het Woord. Voor theologische continuïteit is een nieuw werk van de Geest 

nodig die opnieuw en van opzij zal moeten inzetten. Het moet weer Pinksteren wor-

den over de Kerk, anders zal zij in een dode hoek van de wereld achterblijven.
73

  

 

 
67 ‘Het gerucht uit de hemelen’ (meditatie 6 januari 1950), VW8, 249.  
68 ‘Zondaar en bedelaar’ (meditatie nov. 1945), VW8, 24: Wie dit oordeel van God negeren en de theolo-

gie ongewijzigd willen laten, moeten zich afvragen of zij “(…) nu de ellende zo groot is, de harten zo ver-
slagen, de roep om wedergeboorte zo hoorbaar; of zij nu wel voldoend geestelijk volume hebben om de 

wereld te kunnen dienen. Men moet geen twee-voet uittrekken, als er een zestien-voet nodig is om aan het 

spel des levens en des doods grond bij te brengen”. 
69 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (31 augustus 1946), VW6, 400; idem (7 september1946), 404-6.  
70 “Zij [de calvinistische oecumene, e.b.] wil verzamelen degenen die naar Gods voornemen geroepen 

zijn, de uitverkorenen, die zichzelf verloochenen, hun kruis op zich nemen en Jezus volgen”. ‘Het calvi-
nisme en de oecumene’ (24 augustus 1946), VW6, 397-8. 
71 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (7 september 1946), VW6, 408. 
72 Zo heeft hij het na de oorlog over “(…) de grote actuele vraag die thans aan de orde is: de oecumeni-
sche vraag van Rome en het calvinisme”. ‘De verhouding van dogmatiek en ethiek’ (lezing (tussen 1945 

en 1953)), VW6, 498. In de artikelreeks die hij aan de protestantse oecumene wijdt, ‘Het calvinisme en de 

oecumene’, gaat het slechts zijdelings over de relatie met bijv. de gereformeerden, de luthersen en de 
anglicanen en in hoofdzaak over het bijzondere van de calvinistische oecumene tegenover de rooms-

katholieke. De overige na-oorlogse artikelen en lezingen inzake oecumene gaan zonder uitzondering over 

Rome. ‘Het calvinisme en de oecumene’, 397-409; ‘Oudheid en Waarheid’ (recensie maart 1947), VW6, 
410-14; ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), VW6, 415-27; Natuur en Genade bij Rome (brochu-

re 1949), VW6, 428-51 en ‘Rome en de Reformatie’ (27 oktober 1950), VW6, 452-5. 
73 ‘Pinksteren’ (meditatie 14 mei 1948), VW8, 141. 
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Noordmans hoopt dus niet op een vernieuwing van het calvinisme, maar op een her-

haling van de inzet van Calvijn. De inzet namelijk dat een nieuwe belijdenis wordt 

geformuleerd welke verstrooide christenen kan verzamelen, zoals dat ooit gebeurde 

rondom Calvijns Institutie.
74

 Naar Noordmans’ overtuiging zal deze belijdenis een 

vernieuwing van de prediking bewerken. Ook zal de Kerk vanuit haar nieuwe belij-

denis antwoorden vinden op de twee grote vragen waar het westen nu voor staat: het 

apostolaat en de verhouding tot de staat.
75

 Dit zal uiteindelijk een nieuwe kerkvorm 

voortbrengen.
76

 De geloofsgreep die Noordmans doet, bevat alle elementen die we 

in de achterliggende hoofdstukken op het spoor zijn gekomen, namelijk: veel ruimte 

voor het werk van de Geest; het geloof is voor alles een persoonlijke zaak en rust in 

de predestinatie; theologisch denken moet voorwaarts gericht zijn, op de voleinding, 

en niet achterwaarts gericht op de schepping of de geschiedenis, de Kerk is aposto-

lair. We zullen nu van deze geloofsgreep drie onderdelen analyseren: in 7.3.1 de 

‘Kennisleer (Belijdenis)’, in 7.3.2 de ‘Kerk’ en in 7.3.3 ‘Liturgie’. 

 

7.3.1  Kennisleer (Belijdenis) 

 

De kennisleer om tot een nieuwe belijdenis te komen, heeft Noordmans in de na-

oorlogse jaren klaar. In hoofdstuk 6 hebben we gezien dat Noordmans diep onder de 

indruk is van Newmans kennisleer. Noordmans meent dat met Newman een nieuw 

verstaan van de Schrift mogelijk is; een verstaan dat open is naar de geschiedenis en 

de oordelen Gods die daarin vallen. Newman is met zijn kennisleer zeer behulpzaam 

in het werkelijk (real) laten worden van de Schrift waarbij de dingen ‘uit de lijst’ ko-

men en de historie ingaan. Newman heeft zich wel uitgedrukt in de evolutionaire 

taal van de 19
de

 eeuw, maar de dynamiek in zijn theologie kan niet worden opgeslo-

ten in organische groei, aldus Noordmans.
77

 Bij Newman zijn abrupte wijzigingen 

mogelijk door zijn kennisleer en omdat hij met een veel geestelijker kerkbegrip 

werkt dan Rome. En dat biedt perspectief op een gezamenlijke belijdenis die Rome 

en Reformatie zal verbinden.  

 

Met inspiratie vanuit Newman voltooit Noordmans na de oorlog zijn eigen kennis-

leer.
78

 Deze heeft een radicaal pneumatologisch karakter: alle kennis van God komt 

tot ons door de Geest. Voor ons onderzoek is vooral van belang dat volgens deze 

kennisleer uiteindelijk elk historisch beroep in de theologie ijdel en ongeldig is om-

 
74 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (7 september 1946), VW6, 407. 
75 ‘Het canonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 606.  
76 “De kerkvorm gaat hand in hand met de belijdenis. Bij een andere belijdenis hoort een andere kerk-

vorm”. Instituut en volk (brochure oktober 1952), VW5, 620. 
77 Newman-scholars hebben de rol van de Geest in Newmans ecclesiologie tot nu toe onderschat, aldus 
Noordmans. Donald Graham is dezelfde mening toegedaan. From Eastertide to Ecclesia. John Henry 

Newman the Holy Spirit, & the Church (Milwaukee WI 2011), 66-71, 11.  
78 Ook De Knijff heeft Noordmans’ afhankelijkheid van Newman opgemerkt. ‘Noordmans’ calvinistische 
oecumene’, in: G.W. Neven (red.), Oecumenische ontdekkingen in het werk van O. Noordmans, 71. We 

komen Noordmans’ kennisleer op het spoor in zijn na-oorlogse meditaties. H.W. de Knijff heeft hier on-

derzoek naar gedaan, in Geest en gestalte. O. Noordmans’ bijbeluitlegging in hermeneutisch verband. 
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dat de Heilige Geest de historie openbreekt.
79

 God verbreekt historische gestalten 

van Schriftuitleg, dogmatiek en Kerk en komt steeds opnieuw tot ons in de prediking 

van zijn Woord. Dit tot ons komen van de Geest in de prediking waarborgt het voor-

kómen van monisme en geeft alle ruimte aan historische dynamiek.  

 

Noordmans vindt deze dynamiek al in het Oude Testament, waar Gods regering te-

rugtreedt achter de koningsgestalten. In de gestalten die we op deze weg naar Ad-

vent ontmoeten, komt een strijd aan het licht. Saul blijkt een eigenwettelijke koning 

en David een zondaar. De gestalte (koning) strijdt met de Geest die de gestalte wil 

vullen en vormen. In die strijd verbreekt de Geest de gestalten. In de gang naar 

Christus ontwikkelt zich de gestalte steeds meer naar het beeld dat God voor ogen 

staat, steeds dichter bij het zondige mensenbestaan. Op deze weg komt het Konink-

rijk Gods steeds meer nabij. De Knijff zegt hierover: “In dit historische proces van 

gestalte-op-zich-zelf naar goddelijke, geestelijke gestalte neemt de gestalte steeds 

meer ‘geest’ in zich op, totdat zij naar haar oorspronkelijke vorm verdwenen is: men 

zou het kunnen noemen: van gestalte tot geest”.
80

 Iedere gestalte die in dit historisch 

proces niet wil veranderen maar wil ‘duren’, zondigt. 

 

In deze ontwikkeling verandert ook de aard van Gods koningschap en macht. De 

donder en het hemelvuur waarvan Elia nog gebruik maakt, worden door Jezus afge-

wezen. Geduld en ontferming over de ellendige hebben hun plaats ingenomen en zo 

gaat het Oude Testament op Advent aan.
81

 Advent is dan ‘vernedering’, ‘angstige 

scheiding’ en ‘engelen die in de hemel achterblijven’. Zo, in vernedering, is het Ko-

ninkrijk Gods uiteindelijk als Jezus het nabij brengt.
82

 Het koningschap Gods blijkt 

een kritisch begrip waarmee aardse koningsgestalten worden verbroken en nieuw in-

gevuld. God geeft in de historie dus wel een gestalte waarin Hij zich openbaart. 

“God is binnen [in de geschiedenis van onze wereld, e.b.] meer God dan buiten [in 

de kosmos, e.b.]”.
83

 Maar het is vooral in de ontwikkeling van die gestalte, die uit-

loopt op Christus, dat wij God leren kennen.  

 

Met Christus komt het Koninkrijk, en ook in Zijn leven blijkt dialektiek. Het ko-

ningschap wordt verbroken tot op het kruis en daar wordt het Koninkrijk verborgen. 

Jezus staat wel op maar treedt in de hemelvaart terug. De gestalte is nu ‘afgesloten’, 

alleen de Geest weet er nog van.
84

 De gestalte wordt voortaan volledig door de Geest 

bepaald. Op de vraag: ‘waar blijft het Godsrijk’ moet van de Heilige Geest een ant-

woord komen.
85

 In zijn prediking van Christus, predikt de Geest niet de gestalte 

 
79 H.W. de Knijff, ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, in: G.W. Neven (red.), Oecumenische ontdek-

kingen in het werk van O. Noordmans, 73. 
80 De Knijff, Geest en gestalte. O. Noordmans’ bijbeluitlegging in hermeneutisch verband, 30. 
81 ‘De koning komt’ (meditatie 15 december 1950), 238. 
82 ‘Het spreken Gods’ (meditatie 8 december 1950), VW8, 206: “Het [spreken Gods, e.b.] dringt Hem zo 
ver terug in zijn regering, in de theocratie dezer wereld, dat Hij aan het kruis hangt”. 
83 ‘Het sacrament’ (meditatie 11 augustus 1950), VW8, 187. 
84 ‘De passie’ (meditatie 19 maart 1948), VW8, 131-2: “Het [Koninkrijk, e.b.] is zoek geraakt in zijn dood 
en als zij er meer van willen willen, moeten zij zijn Geest ontvangen en zijn getuigen worden tot de ein-

den der aarde toe”.  
85 ‘Waar blijft Gods koninkrijk’ (meditatie 16 mei 1952), VW8, 346. 
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maar kent Hij predikaten toe. De Geest predikt heilsfeiten en eigent ons die toe. Hij 

geeft telkens aanwijzingen hoe de Christus gepredikt moet worden. Want het werk 

van de Geest is te definiëren als kritiek.
86

 De Geest beoordeelt alle dingen (I Kor.2: 

10) en brengt veranderingen aan in het beoordeelde object. “Het predikaat bepaalt zo 

in hoge mate het beoordeelde, dat men dit laatste niet meer los van het predikaat kan 

beschouwen”.
87

 De Geest beoordeelt ook Christus en wij leren Christus dus uitslui-

tend kennen in de prediking zoals de Geest die geeft uit te spreken. Zo laat de Geest, 

als een tolk, de historische Jezus ‘uit de lijst’ komen.
88

  

 

Dogmatisch heeft zich hier een verschuiving voltrokken die door Van der Kooi is 

benoemd als “(…) van pneumatologisch gelezen christologie naar een de christolo-

gie in zich opnemende pneumatologie”.
89

 ‘De Geest is niet een soort inwendig spie-

gelbeeld van Jezus’, aldus Noordmans, ‘Hij omvat diens werk’.  
 

Hij omvat de hele schepping en de herschepping. In den beginne is het de Geest 

Gods, die op de wateren zweeft (…) En aan het einde zijn het de Geest en de 

bruid die tot het Woord zeggen: Kom (…) Zo omvat Hij ook het hele werk der 

verlossing en der vleeswording. Jezus is ontvangen van de Heilige Geest en Hij 

wordt op aarde vervangen door de Heilige Geest. Dit is in overeenstemming met 

het wezen Gods. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest 

en in waarheid.90 

 

Het is volgens Noordmans niet juist om, zoals de incarnatietheologie doet, te denken 

dat de Geest gaat bouwen vanaf waar Christus was gebleven, te weten de opstanding 

en de verheerlijking. De opstanding wordt dan opgevat als een teken van het herstel 

van de gestoorde elementen en vermogens van de schepping. En het Koninkrijk 

wordt dan gezien als de plaats waar we met dat herstel aan de slag gaan in deze we-

reld.
91

 Een theologie van de glorie ligt dan in het verschiet en het Koninkrijk wordt 

binnenwerelds. Maar voor het Koninkrijk geldt juist: ‘Naarmate de eeuwigheid van 

Gods rijk beter zichtbaar wordt, is het dichter bij ons’.
92

 De inwendige orde van het 

nieuwe Rijk dat Christus met zijn opstanding heeft gevestigd is de gerechtigheid die 

Hij door zijn dood verworven heeft.
93

 Het Rijk is dus niet een herstel van oude, aan-

wezige scheppingsvermogens maar een nieuwe gerechtigheid, en dan een nieuw le-

ven, en tenslotte nieuwe vreugde.  

 

De Geest bouwt dus niet verder op Christus, maar neemt “(…) het komen van Chris-

tus als het ware van terzijde op”.
94

 Heel het leven van Christus, ook de vernedering, 

wordt door de Geest in de prediking opgenomen, in stukken gebroken en uitgedeeld. 

 
86 ‘Het realisme des Geestes’ (meditatie 13 juli 1951), VW8, 357. 
87 H.W. de Knijff, Geest en Gestalte. O. Noordmans’ bijbeluitlegging in hermeneutisch verband, 21. 
88 ‘Uit de lijst’ (meditatie 28 september 1951), VW8, 412. 
89 A. van der Kooi, Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans, 264. 
90 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 533. 
91 Het Koninkrijk der hemelen, 520. 
92 Het Koninkrijk der hemelen, 492. 
93 Het Koninkrijk der hemelen, 517. 
94 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 536. 
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In dit uitdelen is de Geest de Herschepper. Hier voltrekt zich opnieuw dat scheppen 

scheiden is en daar is Gods voorzienigheid in deze wereld vooral mee bezig.
95

 Het 

Koninkrijk der hemelen is de ware schepping en daarin staan de oordelen Gods (het 

prediken) op de voorgrond.
96

 Op deze wijze is de belijdenis van de Geest de meest 

omvattende. Noordmans haast zich erbij te zeggen dat dit werk niet onafhankelijk 

mag worden gedacht en beleden van de middelaar Jezus Christus.
97

 Noordmans wil 

de Geest niet van Christus scheiden en belijdt dat Christus regeert.
98

 Hij verwerpt 

expliciet dat de Geest een derde rijk brengt.
99

 Ook mogen we van Noordmans niet 

vergeten: “(…) dat de Zoon ambten en bedieningen heeft ingesteld, waardoor zijn 

genade wordt uitgedeeld”.
100

 In het boek Handelingen zien we, aldus Noordmans, 

dat dit eigenlijk de handelingen zijn van Hem die aan de rechterhand Gods zit.
101

  

 

Desondanks is Noordmans’ accent op de Geest onverbiddelijk; de Heilige Geest is 

God-op-zijn-laatst.
102

 Zijn bekende aforisme ‘Paulus komt, Petrus gaat’ laat Noord-

mans uiteindelijk samenhangen met een “(…) schikking in de openbaring van de 

Drie-enige God zelf”.
103

 Noordmans verbindt die verschuiving met een beeld dat hij 

in de jaren ‘30 al gebruikte (paragraaf 2.4.3): “Tussen Hemelvaart en Pinksteren 

staat een donkere band in het spectrum der triniteit”.
104

 De Zoon is echt teruggetre-

den om ruimte te maken voor de Geest. Alle kennis komt voortaan van de Geest, zo-

als deze het geeft uit te spreken. Jezus maakt vanaf nu gebruik van een Tolk en in 

diens verkondiging gebeurt er iets met wat uit Christus genomen is. “Het verschil is 

zo groot, dat alleen een geestelijk mens kan zien, dat het genomen is uit dat, wat van 

Jezus was”.
105

 

 

In de catechismusverklaring Het Koninkrijk der hemelen, die Noordmans in 1949 

uitbrengt, zien we deze pneumatologische kenleer aan het werk.
106

 Zoals Newman, 

als hij nog had geleefd, na de tweede wereldoorlog opnieuw om de in de Kerk inge-

drukte idee Jezus Christus heen zou hebben gelopen om nieuwe aspecten daaraan te 

 
95 Het Koninkrijk der hemelen, 466. 
96 Het Koninkrijk der hemelen, 535. 
97 Het Koninkrijk der hemelen, 534; Handelingen is eigenlijk het boek van Hem die aan de rechterhand 
zit; idem, 530; idem, 540: De Kerk die met Pinksteren ontstaat, is “(…) een nieuw werk van God de Hei-

lige Geest, waarin alle vorige werken Gods zijn opgenomen en waardoor alle dingen opnieuw geschapen 

worden. Alles wordt daar overstraald door de glans van de verhoogde Heer”. ‘De achtergronden van pa-
sen’ (meditatie 1 mei 1953), VW8, 324: “En wie achter het leven speurt, vindt daar de Heilige Geest en 

daarachter Jezus Christus”. Het Koninkrijk der hemelen, 533: “Het is dezelfde God, die wij in het Credo 

onder deze drie namen van Vader, Zoon en Heilige Geest belijden”.  
98 ‘De Reformatie en Rome’ (lezing mei 1947), VW6, 425. 
99 Het Koninkrijk der hemelen, 528. Met ‘derde rijk’ wordt bedoeld dat na het eerste rijk (van de Vader, 

het O.T.) en het tweede rijk (dat van de Zoon, de Kerk) er een derde rijk is dat van de Geest. Deze ge-
dachte is vooral door Joachim van Fiore naar voren gebracht (zie paragraaf 8.2). 
100 Het Koninkrijk der hemelen, 453; cf. 493-4. 
101 Het Koninkrijk der hemelen, 529. 
102 ‘De Heilige Geest’ (meditatie 4 juni 1948), VW8, 143. 
103 ‘Paulus’ (meditatie 25 juli 1952), VW8, 377. 
104 ‘De briefschrijver’ (meditatie 30 mei 1952), VW8, 363.  
105 ‘De tolk’ (meditatie 1951), VW8, 360. 
106 “Hier [worden] nog eens de hoofdlijnen van Noordmans’ pneumatologisch georiënteerde theologie 

(…) gepresenteerd”. A. van der Kooi, Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans, 261. 
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ontdekken, zo zijn volgens Noordmans de oordelen van de Geest over Christus en 

zijn Evangelie na de oorlog anders. Noordmans leest de gelijkenis van Lazarus op 

een nieuwe manier en doet dat met zeer grote geloofsverzekerdheid, “(…) als aan 

den lijve bezegeld”.
107

 Noordmans heeft in de oorlog ondervonden dat lichamelijke 

noden in onmiddellijk verband staan met de komst van het Koninkrijk. Vóór de oor-

log prees hij Paulus’ vergeestelijking van de ‘verhalen van de incarnatie’ (de Evan-

geliën).
108

 Na de oorlog meent hij dat er in het Evangelie meer is dan de Kerk zich 

daaruit heeft eigen gemaakt.
109

 In “(…) de evangeliën is minstens evenveel sprake 

van de noden des lichaams als van die der ziel”.
110

 Noordmans laat nu de Evangelie-

verhalen meer uit de ‘schaduw’ van Paulus-volgens-de-Reformatie komen. Scherven 

van Gods oordeel in de tweede wereldoorlog hebben ook de reformatorische belijde-

nisgeschriften geraakt. In de nu overal aanwezige ellende zal de Kerk voor de we-

reld moeten zijn wat het koorgedeelte is voor de kathedraal.  

 

Noordmans beproeft in Het Koninkrijk der hemelen zijn pneumatische kenleer op 

een belijdenisgeschrift dat in de prediking een grote rol speelt. Er is veel voor te zeg-

gen om deze catechismusverklaring te interpreteren als Noordmans’ aanzet tot een 

belijdenis voor de nieuwe westerse Kerk omdat hier de twee, volgens Noordmans 

belangrijkste, opgaven voor de westerse Kerk, apostolaat en staat, nadrukkelijk aan 

de orde komen.  

 

Het Koninkrijk der hemelen bespreekt de zondagen 7 tot en met 22, dat zijn de zon-

dagen waarin het credo aan de orde komt. Wat in deze zondagen gebeurt, aldus 

Noordmans, is dat het soteriologische hoofdschema van de Heidelberger, dat loopt 

volgens de heilsweg ontleend aan de Romeinenbrief (namelijk: ellende, verlossing 

en dankbaarheid), wordt doorbroken met de trinitarische indeling van het credo.
111

 

Deze invoeging is niet probleemloos omdat de beide leervormen elkaar zeer gebrek-

kig doordringen en naast elkaar blijven bestaan.
112

 Hierdoor komt in de Heidelberger 

God de Vader teveel naar voren als de schepper en te weinig als de Vader van het 

Koninkrijk (Luc.12: 32). Al in Herschepping (1934) heeft Noordmans dit opgemerkt 

en nu (1949) gaat hij dit Koninkrijk der hemelen een centrale plaats geven.
113

 Het 

Koninkrijk is de spil van de wereldgeschiedenis en brengt, als een nabij krachten-

centrum, onrust in de wereld.
114

 Tegenover het monistische denken dat de westerse 

Kerk in zijn greep heeft, stelt Noordmans nu een dualistisch denken, namelijk Kerk-

Koninkrijk. In de begintijd van die andere geloofsgreep, de Reformatie, werd dit ook 

gedaan, weet Noordmans.
115

 Kraemer houdt de ‘oer-christelijke’ sfeer van het Ko-

 
107 ‘Zondaar en bedelaar’ (meditatie nov. 1945), VW8, 22. 
108 Liturgie (1939), VW6, 130. 
109 ‘Zondaar en bedelaar’, 25. 
110 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 546. 
111 Het Koninkrijk der hemelen, 453-4. 
112 Het Koninkrijk der hemelen, 455. 
113 Herschepping (1934), VW2, 250. 
114 ‘De schatgraver’ (meditatie 18 februari 1949), VW8, 115; idem, 117. 
115 Het Koninkrijk der hemelen, 462. 
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ninkrijk als een ideaal aan de Kerk voor, maar Noordmans gebruikt het Koninkrijk 

om de biologische continuïteit in het denken over de Kerk te doorbreken (zie 7.3.2). 

 

Wat betreft de belijdenis beoogt Noordmans met de nadruk op het Koninkrijk drie 

doelen. Allereerst zal deze nadruk het eschatologische karakter van de belijdenis 

versterken en dat is van belang om het monistische denken te boven te komen. Ver-

volgens geeft nadruk op het Koninkrijk ook de mogelijkheid om de ‘Lazarusnood’, 

die in de 20
ste

 eeuw overweldigend is gebleken, een volwaardige plaats in de belijde-

nis te geven.
116

 Met ‘Lazarusnood’ bedoelt Noordmans de “(…) uitwendige ellende 

uit de evangeliën (…) [d]e nood der blinden, kreupelen, geraakten, doven, armen, 

van de duivel bezetenen”.
117

 Ten derde zal nadruk op het Koninkrijk het publieke 

karakter van het christelijk geloof naar voren brengen. Deze drie punten zullen we 

nu nader onderzoeken. 

 

Versterking eschatologische karakter 

Als God als ‘de Vader van het Koninkrijk’ naar voren komt ten opzichte van God als 

‘Vader van de schepping’, zal het duidelijker zijn dat Hij de Heer is van de toe-

komst, meer nog dan die van het verleden. Dit verhoogt het eschatologische karakter 

van de belijdenis.
118

 In de prediking van het Koninkrijk klinkt de belofte dat God te-

genover de oude, afgeleefde wereld iets nieuws geeft.
119

 De prediking van het Ko-

ninkrijk geeft hoop en wekt verlangen. Immers, in reactie op Jezus’ prediking van 

het Koninkrijk gingen zijn discipelen vragen waar dat Koninkrijk bleef. En die aller-

kritiekste wereldvraag gaf de laatste stoot aan Jezus’ Hemelvaart en aan de uitstor-

ting van de Heilige Geest.
120

 Maar om dit Koninkrijk te laten komen, moet God 

soms geweld worden aangedaan.
121

 

 

Naast tollenaarsellende ook Lazarusellende 

Niet alleen zal door de prediking van het Koninkrijk de Kerk meer eschatologisch 

gericht worden, de Kerk zal ook meer oog krijgen voor de Lazarusellende. Vanuit 

haar oorsprong heeft de Reformatie aanleiding gegeven tot sterke nadruk op de per-

soonlijke zielenood vanwege de zonde. Volgens Noordmans lag in de Reformatie 

grote nadruk op de Vader als schenker van de Wet waaruit wij onze ellende kennen. 

 
116 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 460. 
117 Het Koninkrijk der hemelen, 459. 
118 Het Koninkrijk der hemelen, 458. 
119 ‘Sodom en Salem’ (meditatie 31 december 1948), VW8, 107. 
120 ‘Waar blijft Gods koninkrijk’ (meditatie 16 mei 1952), VW8, 346. 
121 ‘Rizpa’ (meditatie 24 juli 1953), VW8, 230: “Nergens in die laatste [het huis van David, e.b.] komt een 
tafereel voor (…) waarin God zoveel geweld wordt aangedaan om een ander koninkrijk”. ‘Schatten in de 

hemel’ (meditatie 24 februari 1950), VW8, 275: “Zonder die laatste [‘wilde goedheid’, e.b.] zal de wereld 

niet uit het moeras komen, waarin zij verzonken is. Van het Koninkrijk der hemelen geldt zeker wel wat 
de Fransen zeggen: “Aux grands maux les grands remèdes” (tegen erge kwalen moet men ook krachtige 

middelen aanwenden). Wij mogen zulk een met-geweld-nemen van het Koninkrijk der hemelen (…) niet 

als een naïeve extravagantie beschouwen. Eén zulk een extravagantie, als van Albert Schweitzer of van 
Gandhi, weegt bijna tegen een wereldoorlog op”. Op nog een andere plaats prijst hij de goedheid van niet-

christen Ghandi. ‘De kerk’ (meditatie 6 februari 1948), VW8, 124: “De heiden Ghandi houdt met vasten 

India en Pakistan uit elkaar”. 
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Deze ellende noemt Noordmans de ‘tollenaarsellende’. De Reformatie begint bij de 

innerlijke gerechtigheid en die is volgens Noordmans belangrijk. Dat hier het ver-

trekpunt ligt, onderscheidt de Reformatie van eerdere pogingen tot herstel van de 

Kerk.
122

  

 

Maar de Reformatie heeft van hieruit ook een blinde vlek ontwikkeld. Volgens 

Noordmans is het Koninkrijk (en de daarbijhorende aandacht voor de ‘Lazarus-

ellende’) het veel grotere deel van de werken van de Vader; de wet daarentegen is 

verreweg de geringste helft, aldus Noordmans.
123

 Omdat in de catechismus de Vader 

vooral als Vader van de schepping voorkomt, wordt de Lazarusellende bezien vanuit 

het oogpunt van de algemene voorzienigheid. Mogelijk versterkt door de zondagen 9 

en 10 werkt deze voorzienigheidsgedachte lijdelijkheid in de hand. Maar volgens 

Noordmans moet de voorzienigheid vooral in relatie tot de Kerk worden gezien.
124

 

Als in belijdenis en prediking de Vader meer als Vader van het Koninkrijk der he-

melen nadruk krijgt, zal de gerechtigheid van dat Koninkrijk ook in verband worden 

gebracht met de ‘Lazarusellende’. Dan zal de Kerk een lijdelijke houding tegenover 

de Lazarusellende afleggen. 

 

Christelijk geloof heeft publiek karakter 

Ten derde zal door het benadrukken van het Koninkrijk het publieke domein meer 

naar voren komen. Ook in de staat immers moet het geweld des duivels worden af-

gebroken.
125

 Voor de oorlog heeft Noordmans de verwachting uitgesproken dat de 

Kerk de (strijdende) volken kan verenigen.
126

 Na de oorlog spreekt hij, zoals we al 

zagen, van de noodzaak dat de wereld één moet worden. In verband hiermee spreekt 

Noordmans over de zonde die de Reformatie heeft begaan door niet het Koninkrijk 

maar de schepping voorop te plaatsen. Daarmee verwijderde zij zich te ver van de 

dopersen. Bij de doorbraak van de Geest in de 16
de

 eeuw wilden laatstgenoemden 

ook de staat in het Koninkrijk onderbrengen. De Reformatie reageerde daarop met 

een nuchterheid “(…) die meer een tijdelijk politiek bestand dan de komst van Gods 

koninkrijk heeft gediend”.
127

 De Reformatie heeft namelijk aanvaard dat er in deze 

wereld weerstanden tegen het Koninkrijk zijn die blijvend geëerbiedigd moeten wor-

den, zeker op het gebied van de openbare gerechtigheid.
128

  

 

Als illustratie hiervan wijst Noordmans op Calvijns houding tegenover de gemeen-

schap van goederen zoals die door de wederdopers werd gepredikt. De reformator 

wees die gemeenschap af omdat volgens hem het ieder mens vrij staat vermogen pri-

vaat te bezitten. In de jaren ‘30 verdedigde Noordmans Calvijn nog in zijn opstelling 

 
122 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 462. 
123 Het Koninkrijk der hemelen, 459. 
124 Het Koninkrijk der hemelen, 465. 
125 Het Koninkrijk der hemelen, 462. 
126 De “(…) rasvolken brengen ons naar de ondergang, als de kerk niet boven de rassen staat en ze assi-

mileert” en ‘Met de staat alleen komen we er niet uit. De Kerk moet laten zien dat zij rassen kan verbin-
den’. ‘Kerkopbouw-Kerkherstel’ (toespraak 10 mei 1933), VW5, 204 en 206.  
127 Het Koninkrijk der hemelen, 539. 
128 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 463. 



229 
 

hierin en prees hem dat deze, ondanks die afwijzing, toch zoveel mogelijk van de 

Radicale Reformatie heeft overgenomen. Tegen de dopersen in gaf Calvijn de staat 

weliswaar een eigen plaats, maar die zelfstandigheid was beperkt.
129

  

 

In de na-oorlogse jaren echter horen we Noordmans kritischer spreken over Calvijns 

synthese. Noordmans spreekt dan van onbetaalde rekeningen die de Reformatie op 

dit gebied heeft. En hij voegt er de omineuze woorden aan toe dat er wissels zijn 

“(…) die men niet steeds op aanbieding kan weigeren”.
130

 Door het niet consequent 

doorzetten van het Koninkrijk der hemelen werden zijn pijlers, de publieke gerech-

tigheid en de leer van de predestinatie, in ongunstige zin verkerkelijkt, aldus Noord-

mans.
131

 Het geloof is zich in de Kerk vooral gaan richten op de persoonlijke zalig-

heid en de openbare gerechtigheid is gaan kwijnen.
132

 Daardoor werd de overheid 

niet werkelijk het Koninkrijk binnengebracht en dat is in recente tijden in Duitsland 

goed te merken geweest, aldus Noordmans. De grens tussen Kerk en staat is door 

Calvijns beslissing versterkt en dit heeft de calvinistische wereld een zekere hard-

heid gegeven. De publieke gerechtigheid kwam in schrijnende tegenstelling te staan 

met die van het Koninkrijk der hemelen en de Kerk uit het Apostolicum.
133

  

 

Maar het Koninkrijk is juist gegeven als een zuurdeeg dat het hele leven moet door-

zuren.
134

 Om die reden wil Noordmans de grens tussen Reformatie en Radicale Re-

formatie wat opschuiven in de richting van laatstgenoemde.
135

 In zeker opzicht zijn 

gereformeerden en wederdopers tweelingbroers, aldus Noordmans.
136

 Dat had hij in 

1929 ook al gezegd, maar als hij dit na de oorlog herhaalt, is dat met een kritische 

ondertoon jegens Calvijn. Het doperse streven moet een nieuwe kans krijgen en de 

belijdenis aangaande Geest en Kerk zal verder moeten gaan dan ten tijde van de Re-

formatie, want Calvijn is op dit punt niet tot volle klaarheid gekomen. De pijlers van 

het Koninkrijk, uitverkiezing en publieke gerechtigheid, moeten weer ont-kerkelijkt 

worden. Met het oog op de na-oorlogse geestelijke nood horen we Noordmans in 

zijn meditaties herhaaldelijk zeggen dat de Geest is uitgestort op alle vlees (Hand.2: 

 
129 ‘Het kerkelijk dogma’ (opstel 1934), VW2, 185; Beginselen van kerkorde (brochure 1932), VW5, 172-

3; ‘De leer van God de Vader in de Nederlandse Geloofsbelijdenis’ (lezing 1940?), VW2, 378; Zonder sa-

cramenten raakt de Kerk in doperse wateren. Aldus J.A. Cramer in een brief van 18 juni 1942 aan Noord-
mans waarin Cramer bevestigend citeert uit een verloren gegane brief van Noordmans. VW9b, 697. 
130 Het Koninkrijk der hemelen, 462-3.  
131 Het Koninkrijk der hemelen, 539. 
132 Het Koninkrijk der hemelen, 542. 
133 Het Koninkrijk der hemelen, 544. 
134 Het Koninkrijk der hemelen, 464. 
135 Noordmans praktiseert dit: voor zijn leven en theologiseren hecht hij aan wat “(…) God twee- of drie-

maal aan een mens doet (…)”. Ook luistert hij “(…) naar stemmen van achter een schot en teksten die 

door een zoldering komen. Zij vragen een eigen uitlegging en brengen een bijzondere theologie mee. Zij 
zijn niet geschikt om er veel over te preken. Zij kunnen beslissende invloed op ons leven hebben”. Noord-

mans aan K.H. Miskotte (16 februari 1947), VW9b, 789. Noordmans is een Fries en in Friesland zit “(…) 

onder het dogmatisch confessionalisme, een enthousiaste geestesbeweging”. Noordmans aan M.N.W. 
Smit (25 mei 1952), VW9b, 927. 
136 Het Koninkrijk der hemelen, 464. Noordmans citeert hier vrijwel letterlijk uit ‘Gereformeerd-ethisch’ 

(lezing 10 april 1929), VW3, 413.  
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17).
137

 Alleen als dit Koninkrijk voortgang heeft in haar midden, heeft de Kerk in de 

westerse wereld toekomst.
138

  

 

Een nieuwe belijdenis zal de prediking richting geven en daaruit zullen Kerk, ambt 

en liturgie een nieuwe belichaming moeten krijgen, zo is Noordmans’ overtuiging. 

Deze belichaming stelt in staat in de nieuwe wereldsituatie het Evangelie te verkon-

digen. Nu we de aanzet tot een nieuwe belijdenis in beeld hebben gebracht, onder-

zoeken we Noordmans’ verwachtingen voor de na-oorlogse Kerk. 

 

7.3.2  Kerk  

 

Het naar voren halen van het Koninkrijk geeft Noordmans, zoals reeds opgemerkt, 

mogelijkheden om de bestaande kerken en hun biologische continuïteit onder kritiek 

te stellen en de geesten rijp te maken voor een geloofsgreep. Een eerste aanzet daar-

toe maakt hij in de vergeten, maar onlangs ontdekte meditatie ‘Kerk en toekomst’. In 

deze overdenking uit 1941 brengt Noordmans het Koninkrijk naar voren in duidelijk 

onderscheid van de Kerk.
139

 “De kerk, dat is de tijd vol genade en het Koninkrijk dat 

is de eeuwigheid vol kracht en heerlijkheid”.
140

  

 

De grote lijn van de kerkgeschiedenis wordt door de verhouding van Koninkrijk en 

Kerk bepaald, aldus Noordmans. De Kerk komt voort uit het Koninkrijk. Zo is het in 

het Onze Vader, zo in de verhouding Evangeliën-Handelingen. Als het omgekeerde 

waar zou zijn, en de Kerk het Koninkrijk zou voortbrengen, zou de theologie des 

kruises geleidelijk overgaan in die der glorie. Maar geschiedenis is geen evolutie 

naar het paradijs. De Kerk moet zich volgens Noordmans dus niet verliezen in 

dromen over een toekomst, hetzij een binnenwereldse doorbraak van het Koninkrijk, 

hetzij de hemel. Met het eerste verliest zij het eeuwige leven, met het tweede de aar-

de waar God haar een plaats gegeven heeft. Haar ware toekomst is de wederkomst 

van Christus. En de kansen van de Kerk liggen in het heden, omdat zij daar de aan-

raking heeft met het Koninkrijk Gods – dat is immers nabij gekomen. De Kerk leeft 

nu in de “(…) gevaarlijke zone van de aanraking met zijn koninkrijk”.
141

 Onder de 

inwerking van het Koninkrijk ontstaat dagelijks de ‘ware kerk’.  

Na de oorlog, in de polemiek met de incarnatietheologie, is Noordmans’ oordeel 

over de monistische Kerk scherper. We hebben al gezien dat hij de na-oorlogse ker-

kelijke bedrijvigheid typeert met het pejoratieve ‘biologische continuïteit’. Hij duwt 

Kerk en Koninkrijk dan uit elkaar.  
 

Wat wij gewoon zijn de christelijke kerk te noemen, is een aan het Koninkrijk in 

tijd en hoop veel verder ontzonken toestand [dan in het boek Handelingen, e.b.] en 

 
137 VW8, 137, 142, 351, 353, 389. 
138 Noordmans aan werkgroep ‘Kerk en Overheid’ (18 mei 1949), VW9b, 864.  
139 Deze meditatie is verschenen in het Weekblad van de Nederlandsche Hervormde Kerk: officieel or-

gaan 25 (8 maart 1941), 51-2 en is in 2016, met commentaar, opnieuw gepubliceerd in Kontekstueel. 
Tijdschrift voor gereformeerd belijden nú 30/5 (mei 2016). 
140 ‘Kerk en toekomst’, 52. [mijn cursivering, e.b.] 
141 ‘Kerk en toekomst’, 52. 
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wij hebben ons er voor te wachten, dat wij Jezus’ regering over de apostelen belij-

dende, ze ons te regelrecht zouden toeëigenen.142  

 

Een enkele keer is hij nog scherper. Als ‘Koninkrijk’ wil zeggen dat God ons door 

zijn Woord en Geest regeert, aldus Noordmans, dan is de Kerk niets anders dan het 

uitblijven van dat Koninkrijk. De Kerk ontstaat immers daar waar het geestelijke ni-

veau van het Koninkrijk niet wordt gehaald.
143

 De Kerk moet niet denken met een 

nieuwe kerkorde of via internationale oecumene de wereld te kunnen redden. Noord-

mans gaat soms zo ver dat hij op doperse wijze Kerk en sacrament min of meer bui-

ten werking stelt. Volgens hem werkt God buiten Kerk en sacrament om, namelijk 

door de verkondiging van het Woord. De Kerk bedient haar sacramenten wel, maar 

het echte sacrament, de doop met de Geest, heeft Jezus aan zichzelf gehouden.
144

 En 

de presentia realis ligt in het einde, het oordeel.
145

 In zijn na-oorlogse meditaties is 

het kerkbegrip hier en daar zo mogelijk nog spiritualistischer dan voor de oorlog. 

Kerk is spreiding van het heilige vuur der liefde; de Kerk is het mensenleven; de 

Kerk is schuldvergeving.
146

 Zó zal de nieuwe Kerk, die niet meer ‘verkerkelijkt’ is, 

in de wereld aanwezig zijn. 

 

Volgens Noordmans is de Kerk zoals die in het Nieuwe Testament (de Handelingen) 

voorkomt, de Kerk uit het credo, een geloofsartikel. Deze Kerk is de fide en heeft 

dus niet een regelrecht nut in de zin dat de actuele Kerk de directe voortzetting van 

deze Kerk uit de Handelingen zou zijn. Wij kunnen slechts Kerk zijn in die nieuw-

testamentische zin door de verkiezing, door de toegerekende gerechtigheid en dat 

wil zeggen: in geloof, aldus Noordmans. De Kerk is dus geen ‘lichaam’ dat sinds het 

Evangelie in een organisch ‘duren’ bestaat. Evenals Christus bij zijn verschijningen 

heeft ook de Geest wel lichamelijkheid, maar het is een lichamelijkheid van hogere 

orde dan de onze, namelijk die van het Woord. Hier komt het belangrijke punt weer 

terug dat de Geest niet voortkomt uit Christus’ verhoging, en daarop voortbouwt, 

maar dat Hij het werk van Christus omvat, verbreekt en enkel predikt.  

 
142 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 529. Dit is vooral bedoeld tegen Rome en de paus. 
143 ‘Kerkorde’ (meditatie 29 juli 1949), VW8, 391: “En overal en altijd waar wij bij dit Koninkrijk achter-
blijven, overal en altijd waar de kerk ontstaat, omdat het Koninkrijk nog niet komt, daar ontstaat ook deze 

nieuwe erfzonde, van zelf over de Geest Gods te willen beschikken”. Noordmans stemt in met A. Loisy’s 

bon mot dat God het Koninkrijk der hemelen nabij liet komen, en met de Kerk genoegen moest nemen. 
‘Kerkorde’ (meditatie 29 juli 1949), VW8, 390. Zoals het blazen van de adem in Adam is uitgelopen op 

jood en heiden, waarbij de eerste het niet veel beter heeft gedaan dan de laatste; zo is Gods Koninkrijk 

uitgelopen op een Kerk. Rome heeft het Koninkrijk voor de institutionele kerk in beslag genomen, het 
protestantisme heeft het eigenlijk losgelaten. Terwijl het als teken van hoop in een geslagen wereld zo 

hard nodig is. De Kerk moet niet denken dat zij een voortzetting of herhaling van het Koninkrijk is. Het 

was er maar drie jaar. “(…) herhaalbaar is het niet en voortgezet wordt het ook niet. Door geen kerk en 
geen paus en geen sacrament en geen heiligen. Door geen dominees en geen ouderlingen en geen diake-

nen”. ‘De schare’ (meditatie 16 februari 1951), VW8, 261. 
144 Waar in de Handelingen de waterdoop tegenover Geestesdoop aan gewicht wint, is dat volgens Noord-
mans “(…) onder invloed van de verhoudingen in de eerste christelijke gemeenten” en komt “(…) de ei-

genlijke economie, de huishouding in de heilsgeschiedenis, niet meer tot haar volle recht”. ‘Het grote 

sacrament’ (meditatie 15 juni 1951), VW8, 354. Nog in 1942 erkent Noordmans dat de Kerk zonder sacra-
menten in doperse wateren raakt. J.A. Cramer aan Noordmans (18 juni 1942), VW9b, 697. 
145 ‘Eredienst en liefdedienst’ (meditatie 27 juni 1952), VW8, 364. 
146 ‘De kerk’ (meditatie 6 februari 1948), VW8, 123-4. 
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De Kerk is dus niet allereerst een durend lichaam; de Kerk ontstaat onder de predi-

king, daar waar het Evangelie wordt geloofd, aldus Noordmans.
147

 Ook na de oorlog 

heeft de predestinatie dus prioriteit boven de historische gestalte van de Kerk. Dank-

zij de predestinatie, zo zegt Noordmans in 1946, weten de gelovigen dat ze niet te-

rug hoeven naar een biologisch durende moederkerk. Zij durven met Luther onder 

de blote hemel (dus buiten het rooms-katholieke kerkverband) te slapen.
148

 Noord-

mans is zich bewust dat grote nadruk op predestinatie ondermijnend kan werken op 

het kerkbegrip en dat het evenwicht tussen het spirituele en het instrumentele hier-

door verstoord kan raken.
149

 Juist de Kerk in de lijn van Calvijn is niet vrij van zo’n 

mystieke ader waarin de Heilige Geest wordt losgemaakt van Christus en de uitwen-

dige Kerk en het zichtbare Woord niet nodig zijn.
150

 Calvijn, zo stelt Noordmans, 

heeft die spiritualiserende werking van de predestinatie willen inperken met zijn 

kerkbegrip.
151

 Voor ons onderzoek is zeer interessant hoe Noordmans dit doet. 

 

In navolging van Newman stelt Noordmans de Kerk voor als een idee. Een idee die 

werkelijkheid wil worden. Maar waar bij Newman die idee zich ontvouwt in een ze-

kere historische continuïteit, overheerst bij Noordmans de discontinuïteit. De idee 

‘Kerk’ belichaamt zich af en toe kortstondig in de historie, als een oordeel van de 

Geest, en dient dan als beeld voor de eeuwen die volgen. De gemeente zoals die in 

de Handelingen geschonken is, aldus Noordmans, is er in de geschiedenis van tijd 

tot tijd weer, als gave van de Geest. Het is een kort oplichten van die oorspronkelijke 

Kerk, steeds volgens een nieuw oordeel van de Geest.
152

 Het (enige) voorbeeld dat 

Noordmans hiervan geeft, is de Geneefse theocratie in de dagen van Calvijn. Deze 

kort oplichtende gestalten kunnen niet worden vasthouden. Ook de gedachte aan 

groei of successie is uitgesloten. “Het zijn spiegelingen, tegenpanden van het grote 

tegenpand, onderpanden van de Staat Gods, het Koninkrijk”.
153

 Het is duidelijk dat 

volgens de na-oorlogse Noordmans de Geest opnieuw zo’n beeld zal moeten geven. 

 

In dit verband ontwikkelt Noordmans, in discussie met de hervormd-katholieke Van 

der Linde (paragraaf 6.3.2), het aforisme waarmee we in hoofdstuk 1 begonnen zijn: 

‘Paulus komt, Petrus gaat’. Aan deze twee apostelen is te zien hoe het er in de Kerk 

aan toegaat, aldus Noordmans. De twaalf apostelen hebben Jezus naar het vlees ge-

kend. Zij zijn incarnatie-apostelen en staan voor historische structuren. Zij hebben 

historisch gezag, maar zijn als statische zuilen, aldus Noordmans (Gal.2: 9). Paulus 

daarentegen heeft geestelijk gezag en dat maakt hem dynamisch. Hij heeft Jezus niet 

 
147 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 535. 
148 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (7 september 1946), VW6, 405. 
149 ‘Het zichtbare woord’ (lezing 18 november 1947), VW6, 318: “Maar bij de sterke spanning van de 

voorbeschikking van eeuwigheid blijft hier de mogelijkheid van een mysticisme dat de historische kerk 
heel of half laat liggen en op de vrije genade gaat drijven”; idem, 321. 
150 ‘Het zichtbare woord’, 321. 
151 Bij deze reformator ligt predestinatie nog verankerd in een katholieke opvatting van de Kerk. Vgl. Hei-
ko Oberman, De erfenis van Calvijn. 
152 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 542.  
153 Het Koninkrijk der hemelen, 543.  
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naar het vlees gekend, maar is door de Geest geroepen.
154

 De Twaalf wisten wel veel 

van Jezus maar konden dat niet vertolken. Daar is de Heilige Geest voor nodig, maar 

met de Geest wisten de Twaalf eigenlijk niet goed raad.
155

 Paulus weet dat wel, en 

hij neemt een vrijheid tegenover Jezus die een vrijheid van de Heilige Geest is, de 

vrijheid van een tolk.
156

  

 

De apostel des Geestes, Paulus, komt niet bij de andere apostelen staan als was hij 

een dertiende zuil. Hij neemt wel veel van de Twaalf mee, maar gaat zijn eigen weg, 

bij hen vandaan. Paulus reist de heilsgeschiedenis in met een eigen evangelie waar-

mee hij de Romeinenbrief kan schrijven. In de tweede helft van de Handelingen gaat 

het uitsluitend nog over Paulus en de brieven in het Nieuwe Testament zijn vooral 

van zijn hand. Petrus en Johannes verdwijnen uit het gezichtsveld. Zij waren wel ge-

tuige geweest van Jezus’ opstanding, maar in de Handelingen verschijnt Jezus alleen 

nog aan Paulus en Stefanus. Die zien Hem ook zitten aan de rechterhand Gods, waar 

Hij regeert door de Heilige Geest.
157

  

 

Petrus en de incarnatie-apostelen worden zo verdwijnende figuren.
158

 Noordmans zet 

dus stevig aan dat de hemel een verschil inzake het apostolaat aanbrengt.
159

 Voor Je-

zus, zegt Noordmans, is Paulus in voller zin apostel geweest dan Petrus.
160

 Eigenlijk 

is Paulus de enige apostel; hij is de vervanger van de Twaalf; het Nieuwe Testa-

ment kan worden betekend met de namen Jezus en Paulus.
161

 Jezus naar het vlees 

gekend hebben, is niet belangrijk. Het komt er op aan van Hem gehoord te hebben. 

Voor Paulus is het Evangelie geworden tot een stem en zo wil hij Jezus voortaan 

kennen.
162

 Het is een kennen van de Heer dat naar de Geest is, een kennen dat ge-

wekt is door een stem vol zoetheid. De westerse Kerk noemt dit verkiezing en die is 

“(…) het hart der kerk. Wie daaraan raakt, veruitwendigt het geloofsleven”.
163

 Zoals 

het in de Bijbel is gegaan, gaat het ook in de wereldgeschiedenis: “Petrus gaat en 

Paulus komt”.
164

 De toekomst is aan Paulus. Waar hij weer ‘opduikt’ in de geschie-

denis, zoals in de Reformatie, slaat de Kerk een nieuwe weg in, Christus tegemoet. 

Zo immers werkt de Geest.
165

 Vanuit deze kritische ecclesiologie meent Noordmans 

 
154 ‘De apostel des Geestes’ (meditatie 20 juli 1951), VW8, 374; ‘Doorbraak’ (meditatie 22 mei 1953), 

VW8, 357.  
155 ‘Incarnatie en inspiratie’ (meditatie 11 juli 1952), VW8, 370. 
156 ‘De apostel des Geestes’, 376. 
157 ‘Woorden en kennis’ (meditatie 3 augustus 1951), VW8, 401. 
158 ‘Paulus’ (meditatie 25 juli 1952), VW8, 377. 
159 ‘Paulus’, 376; ‘De apostel des geestes’ (meditatie 20 juli 1951), VW8, 375: “Het lijkt wel of de Twaal-

ve na Pinksteren de evangeliën uitluiden en of het in de Handelingen eigenlijk om Paulus te doen is”.  
160 ‘Uit de lijst’ (meditatie 28 september 1951), VW8, 411. 
161 ‘Zending’ (meditatie 17 juni 1949), VW8, 383-4. 
162 ‘Verkiezing’ (meditatie 30 juni 1950), VW8, 379. 
163 ‘Verkiezing’, 380. 
164 ‘Eschatologische verbanden in de wereldkerk’ (5 december 1952), VW8, 437. 
165 Dat de keuze voor de presbyter bij Calvijn een werk van de Geest was, is volgens Noordmans af te lei-

den uit de reactie van de overheid. Deze begreep volkomen dat Calvijn daarmee “(…) beslag legde op een 
stuk mensenleven, waarover zij tot nog toe de zeggenschap had gehad”. ‘Eschatologische verbanden in de 

wereldkerk’, 436. Had Calvijn gekozen voor de profeet dan was hij wederdoper geworden en als hij de 

bisschop gekozen had katholiek.  



234 

 

dat voor de westerse Kerk de tijd is aangebroken om opnieuw zo’n beweging te ma-

ken.
166

  

 

Hoe moet dan de nieuwe Kerk, die volgens Noordmans rondom een nieuwe belijde-

nis wordt verzameld, er uitzien? Zoals gezegd, kijkt Noordmans voor deze dingen al 

een aantal jaren met een schuin oog naar de dopersen. Kenmerkend voor hun kerkvi-

sie is dat alle nadruk ligt op het werk van de Geest in het persoonlijke leven.
167

 In de 

uitverkorenen wordt het Koninkrijk zichtbaar. Wie uitverkoren is tot het Koninkrijk, 

wordt gezalfd met de Geest en gaat delen, niet in de natuur van Christus (dat zou een 

voortzetting van de incarnatie zijn), maar in zijn ambten. Het is een delen in Chris-

tus’ gezindheid.
168

 Nadat Hij mens is geworden, heeft Christus de ambten in het Ko-

ninkrijk (profeet, koning, priester) op zich genomen. Daarmee staan die ambten mid-

den in de noden en ellenden van een gevallen wereld en zijn organen van het nabij 

gekomen Koninkrijk.
169

 Het Koninkrijk is zo de (eeuwige) verkiezing in de tijd.
170

 

Gelovigen die de ambten van Christus dragen, maken de gerechtigheid van het Ko-

ninkrijk zichtbaar. Christenen kennen elkaar uit hun ambten: de wijze waarop zij 

Christus’ naam belijden, zich tot een levend dankoffer aan Hem offeren en met een 

vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden.
171

 In deze 

‘openbare gerechtigheid’ kunnen God en de naaste ook iets aan ons geloof heb-

ben.
172

  

 

Noordmans houdt ook hier vrees voor gestalten. “Daarom is ook het grootste gevaar 

dat de christen in deze wereld dreigt, dat zijn ambten op hun beurt weer een te dui-

delijke figuur, gestalte en gedaante zullen worden”.
173

 Vooral in Rome dreigt dit 

waar de paus over alle schepselen wil regeren. Christen-zijn is immers niet een vaste 

vorm voor deze wereld, een christen is kind van het Koninkrijk en daarmee vooral 

een toekomstige figuur.
174

  

 

Omwille van de ruimte voor het werk van de Geest moet het instituut Kerk een zo 

licht mogelijke gestalte hebben.
175

 Ook zal zo het zicht op het eeuwige leven open 

kunnen blijven. De bijna misvormde, maar geestelijke huisvriend Douwe lijkt bij 

Noordmans model te staan voor de nieuw te vormen Kerk.
176

 Deze is niet een trots 

 
166 De Knijff spreekt van een ‘ongehoord kritische ecclesiologie’ waarin “(…) alle geworden kerkgestalte 

zeer betrekkelijk is”. ‘Noordmans calvinistische oecumene’, 73. 
167 Herschepping (1934), VW2, 297. Met instemming verwijst Noordmans naar de Quakers die verstaan 
dat de Geest in een grote verscheidenheid werkt en, als iemand een goede extravagantie begaat, zeggen: 

‘hij moet zo doen’. “(…) zij tonen daarmee een goed begrip voor het werk des Heiligen Geestes te heb-

ben”. ‘Schatten in de hemel’ (24 februari 1950), VW8, 275. 
168 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 489. 
169 Het Koninkrijk der hemelen, 480. 
170 Het Koninkrijk der hemelen, 492. 
171 Het Koninkrijk der hemelen, 487. Vgl. Heidelbergse Catechismus antwoord 32. 
172 Het Koninkrijk der hemelen, 467, 485. 
173 Het Koninkrijk der hemelen, 487. 
174 Het Koninkrijk der hemelen, 487. 
175 ‘De pelgrim’ (meditatie 9 januari 1948), VW8, 112.  
176 ‘Eenvoud des harten’ (meditatie 21 maart 1952), VW8, 281. 
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opgerichte, aardse gestalte maar iemand die eigenlijk al leeft uit de eeuwige dingen. 

De gemeente van Jezus Christus op deze wereld is een pelgrim en daarbij vergeleken 

is al het overige bijkomstig en negatief. “Er is een oneindige rust in dat positieve 

neerzetten, iedere dag weer, van de voet op het pad ten hemel”.
177

 Een zwaar insti-

tuut daarentegen maakt de Kerk een binnenwereldse gestalte en draagt bij aan het 

monistische denken. Het instituut zal slechts naar voren komen bij de bediening van 

de sacramenten.
178

 

 

De nieuwe ambtelijke inrichting die er volgens Noordmans moet komen, zal niet ge-

isoleerd van de werkelijkheid tot stand worden gebracht. In de 16
de

 eeuw moest de 

toenmalige figuur van de bisschop, die zijn geestelijke karakter bijna had verloren, 

wijken voor de ouderling. Deze was een nieuwe invulling van de oude figuur van de 

presbyter en hoefde niet te worden bedacht, hij was reeds aanwezig.
179

 Nu, zo meent 

Noordmans, zal de ouderling wellicht plaats gaan maken voor of worden aangevuld 

met een nieuwe gestalte van een meer episcopaal karakter. Evenals vóór de oorlog 

spreekt Noordmans warme woorden over deze laatste ambtsdrager.
180

 Noordmans is 

vooral onder de indruk van de wijze waarop in de anglicaanse kerk het bisschops-

ambt wordt ingevuld. Daar kennen de bisschoppen pastorale verbondenheid aan de 

Bijbel, terwijl het frequente conferentiewezen maakt dat de episcopale en de synoda-

le kerkinrichting elkaar doordringen. Anglicaanse bisschoppen zijn niet zozeer kerk-

vorst alswel voorpost van de christenheid in de wereld.
181

 En wat betreft de rooms-

katholieke bisschop: in de hervormde kerk van de 19
de

 eeuw was de geestelijke ti-

rannie misschien wel groter dan het ooit was onder rooms bestuur, terwijl uit het 

oogpunt van leiding het rooms-katholieke kerkrecht ideaal kan worden genoemd.
182

  

 

Wat betreft de twee vragen waarvoor het westen zich ziet gesteld (het apostolaat en 

de relatie met de overheid) ziet Noordmans dus wel iets in de bisschop. In mystieke 

continuïteit met de Una sancta zullen de ambten van de nieuwe westerse Kerk hun 

vorm moeten krijgen binnen de uitersten van enerzijds de hypertrofie van het cleri-

cale apparaat (in Rome) en anderzijds het anticlericale ‘geen domineeskerk’ (bij de 

protestanten).
183

 Noordmans lijkt hier nog altijd zijn vooroorlogse ideaal aan te han-

gen. Toen wilde hij enerzijds ‘stroomafwaarts’ gaan, dat wil zeggen: naar het radica-

 
177 ‘De pelgrim’, 112. 
178 Instituut en volk (brochure 1952), VW5, 624.  
179 ‘Bisschop en presbyter’ (2 januari 1953), VW8, 445-7; ‘Eschatologische verbanden in de wereldkerk’ 

(5 december 1952), VW8, 436. 
180 ‘Het canonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 611: “Een episcopaal systeem is in vele opzichten hu-

maner dan een synodaal systeem”. Tegenover Kraemer herhaalt Noordmans zijn kerkvisie. Hij heeft “(…) 

het wezen der kerk in het pastoraat gezocht en achter het pastoraat voor de kerk steun gezocht in een bre-
de episcopale gezindheid. Het dynamische kreeg daarbij een statisch tegenwicht. En met dit episcopaal-

pastorale krijgt dan ook het dogma een grotere vastheid dan het in de zuiver-dynamische lijn kan behou-

den”. Noordmans aan H. Kraemer (10 maart 1946), VW9b, 764. 
181 ‘Het calvinisme en de oecumene’ (31 augustus 1946), VW6, 402. 
182 ‘Het canonieke recht’, 611. 
183 ‘Het canonieke recht’, 607; Idem, 606. 
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le ambt aller gelovigen; anderzijds wilde hij ‘stroomopwaarts’ gaan en aldus aposto-

lische afkomst, gezag en traditie benadrukken.
184

  

 

Noordmans lijkt in deze jaren gezag iets minder nodig te vinden. De theologie staat 

er na de tweede wereldoorlog een stuk beter voor dan in de 19
de

 eeuw, zo meent 

hij.
185

 Zij is het naturalisme te boven en heeft weer geleerd van het Woord uit te 

gaan.
186

 Zij aanvaardt het Evangelie zonder de ergernissen voor ons denken eruit 

weg te nemen.
187

 Noordmans ziet een toenemende ruimte voor het objectieve en 

voor gemeenschapsvorming en verwacht dat het subjectivisme en individualisme 

van de 19
de

 eeuw meer en meer zal moeten wijken.
188

 Leertucht zal soms nodig zijn, 

maar het meeste daarvan dient in de gemeente gebeuren: gemeenteleden die reage-

ren op de predikant. Leertucht via het instituut noemt Noordmans nu een ouderwetse 

manier.
189

 Hij vindt de levenstucht veel belangrijker: daartoe waren de ouderlingen 

oorspronkelijk bedoeld.  

 

7.3.3  Liturgie 

 

Zoals we hebben gezien, houdt de verkondiging van het Woord bij Noordmans de 

vooraanstaande positie. Tegenover de naar verheimelijking leidende mysterietheolo-

gie van Van der Leeuw wil hij de grote publiciteit Gods.
190

 Noordmans ziet de Kerk 

vanuit de Geest; dat wil voor hem zeggen: vanuit de prediking.
191

 Ook het sacrament 

is ‘aanzegging’.
192

 Tegenover anderen die zich toeleggen op het oprichten van teke-

nen van het Koninkrijk, benadrukt Noordmans de verkondiging van het Koninkrijk. 

Het nabijzijn van het koninkrijk Gods is “(…) een belijdenis, die wij van de overste 

Leidsman van ons geloof dagelijks hebben over te nemen”.
193

  

 

Hoewel Noordmans de Liturgische Beweging fel bestreden heeft, betekent dit niet 

dat hij geen liturgische aanpassingen wil doorvoeren. Als na de oorlog de liturgische 

strijd in zijn voordeel lijkt beslecht, ziet Noordmans toch wel ruimte voor liturgische 

verandering.
194

 Voor de oorlog is hij bang geweest dat liturgisch de ondergrond aan 

 
184 Beginselen van kerkorde (brochure najaar 1932), VW5, 181-5. 
185 ‘Het christelijk geloof in de twintigste eeuw’ (lezing maart 1945), VW4, 48. 
186 ‘Vijftig jaar theologie’ (lezing 12 juni 1946), VW4, 63. 
187 ‘Het christelijk geloof in de twintigste eeuw’ (lezing maart 1945), VW4, 52; cf. blz. 46.  
188 ‘Het christelijk geloof in de twintigste eeuw’, 50. 
189 Instituut en volk (brochure oktober 1952), VW5, 627. 
190 ‘De nevelen van Pasen’ (meditatie 25 april 1952), VW8, 314; ‘Jezus op straat’ (meditatie 20 maart 

1953), VW8, 298-9. 
191 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 499: Het enige middel waardoor wij nuttigheid van Chris-
tus’ openbaring in het vlees hebben is de prediking.  
192 Het Koninkrijk der hemelen, 499. 
193 ‘Epiphanie’ (meditatie 14 januari 1949), VW8, 110. [mijn cursivering, e.b.] 
194 W.A. Zeydner maakte rond die tijd (mei 1947) melding van afnemende invloed van Van der Leeuw. 

W. Balke, De commissie voor de kerkorde (1945-1950), 495. In 1947 benadrukt Noordmans dat een “(…) 

mogelijke herbouw of uitbouw van onze liturgie, en daarmee ook van onze kerken theologisch (inderdaad 
theologisch!) verantwoord zal zijn”. ‘Kerk of Tempel’ (17 mei 1947), VW6, 310. Noordmans bekent in 

deze jaren dat hij ooit bijna is voorgegaan in de Haagse Duinoordkerk van ds. H.W. Creutzberg omdat hij 

over de liturgische bezwaren heen had kunnen stappen. Wat Noordmans uiteindelijk toch belette daar 
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het verschuiven was, in katholiserende zin.
195

 Hij heeft toen stevig stelling betrokken 

omdat jonge predikanten, “(…) zoals zo vaak, half gedachtenloos in een beweging 

mee[gaan], omdat men het isolement vreest”.
196

 In de na-oorlogse jaren acht Noord-

mans dat gevaar verdwenen. Dat maakt hem ruimhartiger.
197

  
 

Ik geloof niet, dat enige uitbouw van de liturgie op zich zelf verkeerd is. In elk ge-

val is die niet tegen te houden. Ik ben persoonlijk geneigd tot grote soberheid, 

maar er kan op dat gebied speling zijn. (...) De vraag is nu of de Gereformeerde 

kerkdienst ook teveel is versoberd en of een legitieme behoefte schuilt achter de 

vraag naar meer liturgie, die bij velen bestaat. De ontwikkeling b.v. in de Schotse 

kerk is wel in die richting gegaan. Ik geloof dat het raadzaam is enige ruimte te la-

ten en dan de verdere ontwikkeling van ons kerkelijk leven af te wachten en daar-

naar de houding te bepalen.198 

 

Vanwege de nood der tijden acht Noordmans de viering van Epifanie, het feest van 

het nabijgekomen zijn van het Koninkrijk, een wenselijke uitbouw van de liturgie.
199

 

“Wij hebben de epifanie, de verschijning van Christus, zo bitter nodig”.
200

 Dit feest 

zal de Kerk bepalen bij het Koninkrijk der hemelen en voorkomen dat de Kerk in 

haar haast om van het Kerstfeest naar het Lijdensevangelie te gaan het Koninkrijk 

over het hoofd ziet. Het Koninkrijk der hemelen gaat dan schuil achter het kruis. “En 

dit brengt het gevaar mee, dat ook de kerk met haar onzichtbaarheid genoegen zal 

nemen en zal vergeten, dat zij een licht op een kandelaar (Matth.5: 15) moet zijn”. 

Dit feest moet dan worden gevierd in dubbele zin als maning tot boete en tot geloof.  

 

Quintessens  Gedrongen door de tijd doet Noordmans een geloofsgreep. Zoals ten 

tijde van de Reformatie zal de Kerk haar verouderde historische gestalte moeten ver-

laten, Christus tegemoet. Noordmans wijst de kern aan waaromheen de nieuwe Kerk 

zal moeten uitkristalliseren. Rond een nieuwe belijdenis zullen de verspreide christe-

nen verzameld moeten worden in een pelgrimsgestalte en door deze monistisch wor-

dende wereld Christus tegemoet reizen. Noordmans meent dat, om te komen tot een 

nieuwe belijdenis, Newmans kennisleer zeer veel biedt maar dat deze radicalisering 

behoeft. In Noordmans’ theologie komt binnen de Triniteit de Heilige Geest, als de 

alles omvattende, voorop te staan. De nieuwe Kerkvorm die zal voortkomen uit de 

 
voor te gaan, is het verplichte dragen van de toga. Daar gaat volgens hem de suggestie vanuit dat de dra-

ger de waarheid in pacht heeft. ‘Kerk of Tempel’, 309. Noordmans voorziet dat het Heilig Avondmaal va-
ker gevierd zal gaan worden en meent dat de Kerk dit wel eens nodig zal kunnen hebben. ‘Het zichtbare 

Woord’ (lezing 18 november 1947), VW6, 323. Al eerder liet hij merken om pastorale redenen niet hele-

maal afwijzend tegenover het kerkelijk jaar te staan. Liturgie (1939), VW6, 129. 
195 Noordmans aan C.J. de Vogel (7 december 1940), VW9b, 661-2. 
196 Noordmans aan W.A. Zeydner (13 maart 1944), VW9b, 724 
197 Maar als Van der Leeuw in 1948 zijn Sacramentstheologie uitbrengt, springt Noordmans onmiddellijk 
in zijn eerdere houding en schrijft een aantal zeer kritische stukken. Enkele jaren later worden deze opge-

nomen in Gestalte en Geest (1955) in boek IV,2 ‘Figuur en Woord, kritiek op de sacramentstheologie van 

prof. dr. G. van der Leeuw’. Ook geeft Noordmans een lezing over dit boek.  
198 Noordmans aan J.J. Stam (2 juli 1947), VW9b, 798. 
199 ‘Epiphanie’ (meditatie 14 januari 1949), VW8, 109. 
200 ‘Epiphanie’, 110.  
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nieuwe belijdenis zal sterk apostolair zijn, de staat niet ongemoeid laten en eschato-

logisch georënteerd zijn. 

 

7.4  Conclusies 

 

Noordmans is van mening dat de tweede wereldoorlog een oordeel Gods is geweest, 

ook over de kerken. Hij is zeer kritisch over het na-oorlogse oecumenische streven 

waarin wordt ingezet op handhaving van bestaande vormen en structuren. Volgens 

Noordmans vraagt de tijd juist om een nieuwe belijdenis welke zal leiden tot een 

vernieuwing van de prediking waaruit een nieuwe kerkvorm moet voortkomen. 

Newmans kennisleer, zo is Noordmans’ overtuiging, heeft voor zo’n belijdenis veel 

te bieden. Rond zo’n belijdenis zal uit Rome en Reformatie een nieuwe Kerk kunnen 

ontstaan. Noordmans radicaliseert Newmans kennisleer door diens dynamische the-

ologie weg te breken uit de historische bedding van Rome waarin Newman zijn ken-

nisleer nadrukkelijk plaatst. In de radicale pneumatheologie van Noordmans komen 

de dingen van het Koninkrijk uitsluitend via de Geest tot ons, in de verkiezing en 

niet in historische continuïteit. Een beroep op de historie kan daarmee niet het laatste 

argument zijn. Historische of andere gestalten worden steeds weer door de Geest op-

genomen en nieuw vorm gegeven. In de nieuwe belijdenis zoals Noordmans die 

voor zich ziet, ligt het accent meer op de Lazarusellende en minder op de tollenaars-

ellende. 

 

In hoofdstuk 3 zagen we dat Noordmans in het midden van de jaren ’30 het invoeren 

van een episcopaal element in een presbyteriale kerkorde wenselijk acht. In 1937 

overweegt hij de mogelijkheid van een totale revisie van de kerkorde in een geding 

tussen Rome en Reformatie (hoofdstuk 6). Na de oorlog meent Noordmans dat het 

door de kerkelijke dood heen moet om te komen tot een nieuwe Kerk. Hij ziet dat 

Rome door Newman in beweging is gekomen en verwacht daar veel van. In Rome 

zijn maar kleine veranderingen nodig, zo blijkt zijn gedachte soms te zijn. Niet lan-

ger zijn Noordmans’ verwachtingen op een gereformeerde oecumene gericht. Zoals 

ten tijde van Calvijn, zal de Geest gelovigen uit de hele westerse Kerk, dus Rome en 

Reformatie samen, moeten verzamelen rond een nieuwe belijdenis. De nieuwe Kerk 

die hieruit zal ontstaan, zal volgens Noordmans een ‘lichte’ Kerk zijn. De Kerk zal 

een pelgrimsgestalte hebben, teneinde in een monistisch wordende wereld Christus 

tegemoet te reizen. In haar liturgie staat de verkondiging centraal maar Noordmans 

sluit een ‘rijkere’ liturgie niet uit. In deze jaren laat hij opnieuw zijn sympathie voor 

de figuur van de bisschop blijken. 
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MESOLOOG 2 
 

 

 

 

Voordat we onderzoeken wat de ontmoeting van Noordmans met Newman de Kerk 

van de 21
ste

 eeuw heeft te zeggen (hoofdstuk 8), stellen we eerst vast hoe ver we nu 

zijn gevorderd met een antwoord op de onderzoeksvragen. We hebben inmiddels in-

zicht in de antwoorden die respectievelijk Noordmans en Newman hebben gegeven 

op de vragen die de wending naar het subject heeft opgeroepen. Ook hebben we een 

redelijk scherp beeld hoe de ‘ontmoeting’ van Noordmans met Newman verlopen is. 

Het is nu mogelijk om een balans op te stellen. Aansluitend daaraan geven we in het 

tweede deel van deze mesoloog een interpretatie van de tot nu toe behaalde resulta-

ten door ze in kerkhistorisch perspectief te plaatsen. Daarmee is het onderzoek vol-

doende toegespitst om over te gaan naar hoofdstuk 8 ‘Noordmans, Newman en 500 

jaar Reformatie’.  

 

Balans 

In mesoloog 1 hebben we vastgesteld dat Noordmans’ analyse van de situatie waar-

in de westerse Kerk verkeert sterke overeenkomsten vertoont met die van Newman. 

Desondanks wijzen de Nederlandse predikant en de Engelse kardinaal de Kerk een 

verschillende weg en dit is terug te voeren op hun vertrekpunt. Beiden nemen hun 

vertrekpunt in het kerkelijk credo, maar ze kiezen daarbinnen een verschillend lid.  

 

Noordmans’ keuze voor de Heilige Geest relativeert alle historische gestalten en dat 

is ook zo door hem bedoeld. Vooral in de 19
de

 eeuw, aldus Noordmans, is het westen 

leven en geloven gaan opvatten in biologische en evolutionaire categorieën waarin 

het nieuwe zich op eigen kracht ontwikkelt uit het oude. Deze gestaltes die ‘maar 

duren’ staan niet open voor een aanwijzing of een ingrijpen van God. De westerse 

Kerk deelt in die geslotenheid voor Gods aanwijzingen. Het (kerkelijk) leven ont-

wikkelt zich niet in openheid naar Hem maar in eigen kracht en naar eigen inzicht. 

De opvatting heerst dat de Kerk met het geloofsdepositum, Bijbel en traditie, alles al 

heeft. Vrijzinnigen, ethischen en gereformeerden gaan hier verschillend mee om, 

maar komen overeen in een geslotenheid voor aanwijzingen van de Geest. Om Kerk 

en theologie hiervoor open te maken, verlegt Noordmans de theologische oriëntatie 

van het verleden naar de toekomst. Dit geeft ruimte om ontspannen met gevestigde 

structuren en historische gestalten om te gaan.  
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De Reformatie was ook zo’n aanwijzing van de Geest, aldus Noordmans. In de wen-

ding naar het subject die daar plaats vond, werd de middeleeuwse Kerk, die niet wil-

de luisteren naar de hemelse aanwijzing, achtergelaten.  

 

In de wereld van de 20
ste

 eeuw, die in hoog tempo bezig is monistisch te worden, 

moet de Kerk vooral pelgrim zijn en open staan voor Gods stem. Noordmans hoopt 

dat door een nieuwe gave van de Geest de Kerk kan komen tot een nieuwe belijde-

nis. Deze belijdenis heeft het gezag in de Kerk en zal verspreide christenen moeten 

verzamelen in een nieuwe kerkvorm. Deze nieuwe kerkvorm zal een verinnerlijking 

moeten zijn, zoals de Reformatie een verinnerlijking was. Nog meer zal de Geest be-

slag moeten kunnen leggen op de individuele gelovigen; nog dichter zal de Geest 

onder het oppervlak van het (kerkelijk) leven moeten komen.  

 

Hiertegenover theologiseert Newman vanuit de incarnatie. Het Woord is vlees ge-

worden, dat is het grote geheim van het Evangelie. Newman verwaarloost de Geest 

niet, maar houdt deze, in de incarnatie, sterk aan de gestalte van de mensgeworden 

Zoon verbonden. Anders dan Noordmans denkt Newman dus juist in gestalten en 

vormen: de gestalte van de Kerk, van de gelovige, de liturgie, het sacrament. Gestal-

ten zijn voor Newman belangrijk omdat zij een tegenover zijn. Zij halen ons uit onze 

denkwereld naar een objectiviteit buiten ons. Bij Noordmans kan die objectiviteit 

hooguit in tijdelijke fragmenten worden gezien. 

 

In de hoofdstukken 6 en 7 is duidelijk geworden dat Newman op alle onderzochte 

gebieden (kennisleer, Kerk en liturgie) invloed op Noordmans heeft uitgeoefend. 

Over Newmans epistemologie is Noordmans uiteindelijk bijzonder lovend, ook van-

wege het dynamische karakter ervan.
1
 In de geloofsgreep die Noordmans na de 

tweede wereldoorlog doet, radicaliseert hij Newmans kennisleer op een wijze die de 

Engelse kardinaal vermoedelijk zou hebben afgewezen. Uit hoofdstuk 6 is duidelijk 

geworden dat Noordmans in de eerste jaren van zijn receptie Newmans geen recht 

heeft gedaan. Veel kritiek die Noordmans in de eerste jaren uit, moet hij later terug-

nemen of sterk nuanceren. Pas na jaren komt Noordmans tot een meer waarheidsge-

trouwe beoordeling van de Engelse kardinaal.  

 

We kunnen op grond van het onderhavige onderzoek concluderen dat Noordmans’ 

pneumatheologie een oplossing biedt voor verschillende problemen. Door de sterke 

nadruk op de Geest kan Noordmans meegaan in de wending naar het subject, name-

lijk in de zin dat geloof een strikt persoonlijke zaak is. Juist in de prediking wordt 

het Evangelie ons zeer persoonlijk aan het hart gebracht.
2
 In deze persoonlijke er-

varing van het aangesproken worden, voltrekt zich de verkiezing. Anderzijds laat 

Noordmans het subject eigenlijk verdwijnen, omdat God alles wordt, het is éénrich-

tingverkeer van God naar de mens. In Noordmans’ theologie is een grote openheid 

 
1 Voor een receptie van Newmans epistemologie, zie Stephen R. Grimm, ‘Cardinal Newman, Reformed 
Epistemologist?’, Catholic Philosophical Quarterly 75/4 (Fall 2001), 497-522.  
2 ‘De brief’ (meditatie 12 september 1952), VW8, 427-8: “In de brief houdt de Geest zich met ons bezig 

op een zeer exclusieve wijze”. 
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voor de actuele leiding door de Heilige Geest en dit geeft dynamiek aan de historie 

van de Kerk en haar onderwijs. Zo kan de Kerk het monistische denkklimaat te bo-

ven komen omdat dwepen met gestalten niet meer mogelijk is; deze worden steeds 

weer afgebroken.  

 

Maar Noordmans’ theologie levert ook problemen op. Zijn afkeer van monisme en 

de afbreking van gestalten die daaruit voortkomt, brengen hem uiteindelijk op een 

positie waarin eigenlijk alleen nog het innerlijk getuigenis van de Geest telt. Op de 

retorische vraag van De Knijff of dit soms weinig is, geeft deze zelf antwoord met 

“(…) wij krijgen niet die indruk!”.
3
 Op grond van mijn onderzoek val ik De Knijff 

hierin niet zomaar bij. Noordmans’ theologie laat namelijk enkele vragen onbeant-

woord. Zo lost zijn theologie de kwestie van het kerkelijk gezag niet op maar ver-

schuift deze naar de toekomst; verder wordt in zijn pneumatheologie de bestaande 

Kerk opgegeven voor het nieuwe dat de Geest zal scheppen. Noordmans ziet deze 

nieuwe Kerk nadrukkelijk als een breuk. Het voorbeeld van de pilgrim fathers wordt 

nog wel eens door hem aangehaald. Daarbij geeft zijn theologie de sacramenten een 

plaats die niet overtuigt.
4
 Over de schepping kan Noordmans vrijwel uitsluitend in 

negatieve bewoordingen spreken. Kortom, in Noordmans’ theologie komt een zeker 

spiritualisme mee. Er hangt dus wel een prijskaartje aan zijn theologie, hoe indruk-

wekkend die ook is.
5
 

 

De incarnatietheologie van Newman is net als die van Noordmans speculatief, dat 

wil zeggen: er ligt dynamiek in het dogma omdat de Geest de wereldse feiten en ge-

beurtenissen steeds opnieuw in verband brengt met de dingen van het Koninkrijk. 

Newmans theologie staat open voor de aanwijzingen die de Geest geeft. Daarbij is 

zijn theologie eschatologisch gericht. Ook Newmans theologie komt het monistische 

denken te boven. Bovendien lost Newman de problemen die Noordmans’ theologie 

laat liggen, wel op. Er is in Newmans theologie een duidelijke gestalte van de Kerk, 

gezag heeft een duidelijke positie en de sacramenten tellen volwaardig mee. Zonder 

de zondeval te negeren, kan Newman de schepping een plaats geven in de Econo-

mie. Maar ook Newmans theologie heeft een prijskaartje: zij betekent voor hem op-

genomen worden in Rome. Deze gevolgtrekking is evenwel niet dwingend, zoals 

Newman zelf aangeeft (zie paragraaf 5.2.5).  

 

Newman wijst het verschil in ethos aan als het grootste onderscheid tussen protes-

tanten en katholieken. Rome is een kerk voor mensen die gezag zoeken en kunnen 

 
3 H.W. de Knijff, Geest en gestalte. O. Noordmans’ bijbeluitlegging in hermeneutisch verband, 205. 
4 Zie hierover ook W. Aalders, Cultuur en sacrament (Nijkerk 1948), 149-54. 
5 Een interessante vraag is in hoeverre Noordmans’ theologie een pendant heeft in de theologie van Lie-
ven Boeve. Diens hanteren van het begrip ‘onderbreking’ als theologisch begrip bedoelt ook dynamiek 

(‘recontextualisering’) in de theologie te brengen ten einde te komen tot een dogmatiek die gericht is op 

de toekomst en inherent eschatologisch is. Het begrip ‘onderbreking’ komt overigens van de bevrijdings-
theoloog J.B. Metz. Vgl. L. Boeve, Onderbroken traditie: Heeft het christelijk verhaal nog toekomst? 

(Kapellen 1999) en idem, God onderbreekt de geschiedenis: Theologie in een tijd van ommekeer (Kapel-

len 2006). 
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aanvaarden.
6
 Aan deze mensen kan zij haar diensten aanbieden: hen helpen met 

Christus en in onderlinge eenheid te leven. 

 

Interpretatie 

Noordmans’ theologie staat in de gereformeerde traditie, en is in het bijzonder door 

Calvijn geïnspireerd. Ook bij Calvijn vinden we een grote nadruk op de predestina-

tie. In Calvijns historische context is de predestinatie troost voor de groep kerkelijke 

ballingen. Het gaat Calvijn in de uitverkiezing niet alleen en zelfs niet allereerst om 

de enkele gelovige en zijn individuele trektocht naar de eeuwige zaligheid. Het gaat 

hem om de grondlegging van de Kerk die, omdat God de zijnen vasthoudt, niet over-

wonnen zal worden door de poorten van de hel. God bewaart zijn Kerk tot het einde. 

Calvijn denkt principieel vanuit de Kerk.
7
 Hij streefde naar een katholieke kerk, al-

dus Heiko Oberman.
8
 Calvijn is volstrekt geen independent geweest, hij was eerder 

hoogkerkelijk. Bij Calvijn wordt de Kerk niet geconstitueerd door de individuele ge-

lovigen, maar door het Christus vertegenwoordigend ambt en dat kan bij Calvijn ook 

nog de bisschop zijn. Het ambt werkt door prediking en sacrament.
9
 Op dit punt 

stemmen Calvijn, Newman en Noordmans overeen. 

 

Maar Calvijns kerkbegrip is tamelijk zwak. Volgens Calvijn kan de Kerk worden 

“(…) herkend, gezien en getast” overal waar de zuivere dienst van het Woord en de 

rechte bediening van de sacramenten is.
10

 Vanuit de omstandigheden van de 16
de

 

eeuw is dit zwakke kerkbegrip te verstaan. Maar het heeft geen bescherming kunnen 

bieden tegen de corroderende werking van de voortgaande wending naar het subject. 

Met de adjectieven ‘zuivere’ en ‘rechte’ raakte het hek van de dam want daarover 

“(…) had elk zijn eigen mening”.
11

 De Dordtse kerkorde, die in het verlengde van 

Calvijns kerkbegrip is opgesteld, zegt in artikel 84 dat geen kerk over andere kerken 

zal regeren en geen dienaar over andere dienaren. Hier werd de middeleeuwse hië-

 
6 Om tot waarheid te komen, is aanvaarding van morele autoriteit nodig; een juist ethos kan gezag aan-

vaarden. ‘Faith and Reason’ (Epifanie 1839), U.S., 129: “Faith (…) simply accepts testimony. As then 
testimony is distinct from experience, so is Faith from Reason”. ‘Faith without Demonstration’ (21 mei 

1837), P.S. vi, 340: “(…) in the outset confiding on the testimony of others”. Newman maakt hier de ver-

gelijking met het juridische vakgebied. Waarom zouden we daar wel op een specialist vertrouwen en in 
de geestelijke dingen niet? “It is not stranger that the testimony of others should be our guide as to the 

next world, than that it is our guide in this”. ‘Faith without Demonstration’ (21 mei 1837), P.S. vi, 334. 

Toch wordt geestelijk gezag niet makkelijk aanvaard. Het is gebruikelijker om te denken dat het niet uit-
maakt wat we geloven, òf dat geloven iets is dat strikt persoonlijk is verworven uit de Schrift. ‘Faith with-

out Demonstration’, 332; idem, 329. 
7 Calvijns nadruk op de predestinatie moet worden gezien tegen de achtergrond van de zogenaamde derde 
Reformatie. Na de eerste (van Luther, vanuit het klooster) en de tweede (stadsreformatie), zet de derde 

Reformatie in als in 1548-1549 de steden die de Reformatie hebben aanvaard met geweld worden ge-

rekatholiseerd. De vluchtelingenkerk die dan ontstaat, ontdekt de troost van Gods voorzienigheid en zijn 
verkiezing. Heiko A. Oberman, De erfenis van Calvijn. Grootheid en Grenzen, 46. 
8 Oberman geeft een van de hoofdstuk van De erfenis van Calvijn de titel ‘De katholieke kerkvader: de 

hele waarheid voor de hele kerk’. De erfenis van Calvijn, 12. 
9 De erfenis van Calvijn, 18, 22, 23, 45.  
10 De erfenis van Calvijn, 22. 
11 Van de Beek, Lichaam en Geest van Christus, 97. 



243 
 

rarchie buiten de deur gezet. Maar onbedoeld werd die deur opengelaten voor het 

moderne beginsel van autonomie.  

 

De sterke nadruk op predestinatie heeft aan die aantasting van het kerkbegrip bijge-

dragen. Oberman wijst erop dat na Calvijn de predestinatie steeds meer werd geïndi-

vidualiseerd tot een innerlijke zekerheid. Hierdoor raakte “(…) Calvijns visie op de 

vervolgde Kerk van Christus van alle tijden en plaatsen” uit beeld.
12

 Kortom, de 

wending naar het subject kreeg juist in de combinatie van het zwakke gereformeerde 

kerkbegrip (‘de Kerk is overal waar woord en sacrament zuiver en recht bediend 

worden’) en de nadruk op persoonlijke zekerheid een handvat om kerkelijk gezag te 

verwerpen, de eenheid uit het oog te verliezen, en bij herhaling historische breuken 

te voltrekken. De persoonlijke zekerheid, die door Noordmans als winst van de Re-

formatie wordt gezien, is zich gaan keren tegen de gestalte van de Kerk.  

 

Noordmans-zelf verraadt deze protestantse gezindheid al in een van zijn eerste stuk-

ken over Newman als hij in zijn aanvankelijke verzet tegen diens kennisleer schrijft 

dat protestanten hun eigen illative sense hebben op grond waarvan ze hun geestelijke 

moeder kiezen.
13

 Voor die moeder is volgens Noordmans niet zozeer haar duurza-

me gestalte kenmerkend (die gestalte wordt immers verbroken) alswel de troost in 

de Geest die zij haar kinderen geeft met haar prediking. Inmiddels is wel duidelijk 

geworden hoe de eenheid van de Kerk onder deze protestantse illative sense te lijden 

heeft. Het kerkbegrip van vooral de gereformeerde traditie is niet opgewassen tegen 

de krachten die de protestantse waarheidszin losmaakt.
14

 Herdenking van vijfhon-

derd jaar Reformatie betekent ook het herdenken van vijf eeuwen verdeeldheid.  

 

Bij Calvijn ligt nog wel de nadruk op de Kerk, maar in de eeuwen na Calvijn lijkt 

het subject de overhand te hebben gekregen.
15

 In de gereformeerde traditie heeft het 

kerkbegrip het moeten afleggen tegen de verinnerlijkte verkiezing en de wending 

naar het subject. Zo brengt de ethische Noordmans in 1906 nog naar voren dat door 

de Reformatie persoonlijke zekerheid mogelijk is geworden zonder enige gestalte 

van de Kerk. Meerdere malen citeert Noordmans Luthers antwoord op de vraag waar 

deze moest blijven als er voor hem geen plaats meer was in de rooms-katholieke 

kerk: ‘sub coelo’. In dit woord van Luther moet oorspronkelijk een grote mate van 

 
12 De erfenis van Calvijn, 45-6. 
13 ‘Newman en de Oecumenische Beweging’ (recensie nov. 1937), VW6, 367. 
14 In Jean de Labadie is deze mentaliteit op extreme wijze zichtbaar geworden. “De Labadie beweegt zich 

door de symbolische orde en discoursen van zijn tijd, maar vindt nergens een plek waar zijn verlangen tot 

rust komt. De jezuïet De Labadie wordt jansenist, de jansenist wordt calvinist, de calvinist wordt labadist, 
altijd rusteloos en tierend vanwege het gebrek aan ware godzaligheid in de verschillende instituties, theo-

logieën en geloofspraktijken. Hij trekt dus door de christelijke traditie, af en toe pauzerend, om zich dan 

weer te realiseren dat er geen plek is waar God zich ophoudt, of omgekeerd, dat God vreemd is aan elke 
hem door mensen toegewezen plaats”. Herman Westerink, Verlangen & Vertwijfeling. Melancholie & 

predestinatie in de vroege moderniteit (Amsterdam 2014), 65. 
15 Volgens Van de Beek is voor Calvijn de Kerk nog een moeder maar is die gedachte bij latere protes-
tantse auteurs niet meer te vinden. Zo plaatst het compendium van de scholastieke gereformeerde theolo-

gie, Heinrich Heppes Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche, de locus van de Kerk ver naar 

achteren; na roeping, rechtvaardiging, heiliging en de sacramenten. Lichaam en Geest van Christus, 22. 
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vertroost-zijn hebben geklonken. Maar de eeuwen die volgden, hebben andere 

sentimenten hieraan toegevoegd. Evenals bij het lezen van het zeer regelmatig terug-

kerende voorbeeld van de pilgrim fathers heb ik mij bij het sub coelo in Noord-

mans’ werk niet kunnen onttrekken aan de indruk dat daar een lichte trots in door-

klinkt. Het is een fijne protestantse trots die niet helemaal vrij is van anticlericalis-

me. Blaise Pascal heeft al op dat anticlericale, autonome karakter van het protestan-

tisme gewezen.
16

 En recent onderzoek laat zien dat dit verwerpen van gezag ook na 

kerkverlating nog doorwerkt.
17

 Leven zonder persoonlijk gezag, zonder hiërarchie, 

dat is het protestantse ethos geworden. Hoe begrijpelijk dit anticlericale sentiment is 

vanuit de situatie van de 16
de

 eeuw, het voortduren ervan heeft het protestantisme 

zwak gemaakt tegenover de kwalijke gevolgen van de wending naar het subject.  

 

Noordmans ziet de Kerk voor een dubbele opgave staan. Enerzijds gelooft hij dat zij 

moet komen tot een vorm van kerkelijk gezag wil zij het monistische denken blij-

vend het hoofd kunnen bieden; anderzijds ziet hij in de westerse lijn de noodzaak 

van een verdergaande verinnerlijking van het geloof. Daarmee bedoelt hij een dieper 

en persoonlijker doorwerken van de Geest in de gelovigen. Vanwege die verinnerlij-

king kiest hij Kierkegaard als kerkvader van de 20
ste

 eeuw.
18

 Deze Deense filosoof is 

immers de man van de zeer persoonlijke ‘geloofssprong’. Maar uitgerekend hij 

verwijt de Reformatie het persoonlijk gezag uit de Kerk te hebben weggebroken. 

Volgens Kierkegaard haalde Luther eenzijdig Paulus naar voren, wat Noordmans 

overigens ook doet, en daarom karakteriseert Kierkegaard Luther als een ‘verande-

raar’ en niet als iemand die terugwilde naar het oorspronkelijke christendom.
19

 Lu-

ther heeft ingezet op het hoogste geestelijke principe namelijk bloße Innerlichkeit, 

aldus Kierkegaard, en dan is er het gevaar tot het allerdiepste van het heidendom af 

 
16 Volgens Blaise Pascal is het katholieke geloof zeer mild als het voorschrijft dat wij voor alle mensen 

onze zonde verborgen mogen houden, behalve voor één. Met die ene bedoelt hij de priester die wij in de 
biecht inlichten over onze zonde en die ons boete en vergeving aanzegt. Maar, gaat Pascal dan verder, de 

verdorvenheid van de mens is zo groot, dat hij zelfs dit voorschrift nog te streng vindt. “Het is ook een 

van de voornaamste redenen waarom een groot deel van Europa tegen de Kerk in opstand is gekomen”. 
Gedachten (Amsterdam 1997), 465. Hiermee bedoelt Pascal de Reformatie. 
17 Volgens onderzoeker Egbert Ribberink van de Erasmus universiteit te Rotterdam zijn atheïsten in ka-

tholieke landen anders dan atheïsten in protestantse landen. In katholieke landen neemt het atheïsme vaak 
de gedaante aan van communisme. “Mensen hebben veel minder moeite met autoriteit. En in protestant-

se landen, waar geloof veel individueler is, [krijgt het atheïsme] de gedaante van het zogeheten 'new athe-

ism', dat zich veel sterker richt op de individuele vrijheden. (…) Die anti-autoritaire houding is typisch 
iets voor protestantse landen”. Zo wordt in de Skandinavische landen de islam veel meer opgevat als 

bedreiging voor de individuele vrijheid dan in een land als Spanje waar, ook absoluut gezien, veel meer 

moslims wonen. De individuele vrijheid is “(…) een typisch post-protestantse waarde. Ook daaruit blijkt 
dat atheïsme de religieuze cultuur van een land weerspiegelt”. Trouw (4 juli 2013). Vgl. Egbert Ribbe-

rink, Peter Achterberg, Dick Houtman, ‘Deprivatization of Disbelief? Non-Religiosity and Anti-Religio-

sity in 14 Western European Countries’, Politics & Religion 6/1 (2013), 101-20. 
18 ‘Het christelijk geloof in de twintigste eeuw’ (lezing maart 1945), VW4, 52. 
19 Sören Kierkegaard, Die Tagebücher bd. 2 (1849-1855) (Innsbruck 1923), 118: “Luthers Lehre ist doch 

nicht bloß ein Zurückkehren zu dem ursprünglichen Christentum, sondern eine Modifikation des Christ-
lichen. Er zieht einseitig Paulus vor and benützt weniger die Evangelien”. (In Nederlandse uitgaven van 

Kierkegaards dagboeken betreft het altijd bloemlezingen. Daarom is hier gebruik gemaakt van een Duitse, 

integrale uitgave.) 
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te zinken.
20

 De Duitse reformator was volgens hem niet dialektisch genoeg; Luther 

legde het gezag in een leer en verwierp persoonlijk gezag. Maar anders dan een leer 

die wij moeten interpreteren, schept een persoon, die een ‘tegenover’ is, ruimte voor 

gezag.
21

  

 

Kierkegaard erkent dat de Kerk de predestinatie, de innerlijke zekerheid geroepen te 

zijn, nodig heeft. Zo was het met Athanasius, die vanuit zijn roeping tegenover de 

hele wereld durfde te staan. Zo’n roeping is verbonden met het als martelaar moeten 

lijden. ‘En dat laatste’, aldus Kierkegaard, ‘ontbreekt nu juist bij Luther’. Deze is de 

gezellige huisvader geworden die gemoedelijk, in een kring van bewonderaars, zijn 

tafelgesprekken voerde. Daarmee heeft hij de indruk gewekt dat breuken in de Kerk 

onbelangrijke dingen zijn en dat Christus volgen het leven makkelijker en lichter 

maakt.
22

 Luther had het gezag van de paus niet mogen afwerpen; hij had martelaar 

moeten worden.
23

 Door hem is het begrip ‘reformator’ ernstig gedevalueerd. Na Lu-

ther voelen immers ook middelmatige mensen zich vrij voor reformator te spelen. 

Dit heeft, aldus nog altijd Kierkegaard, onnoemelijke verwarring en breuken in het 

christendom opgeleverd.
24

 Wie nu denkt de Kerk te hervormen en een scheuring 

veroorzaakt, komt er goed mee weg. Luther zat er dus naast toen hij dacht dat de 

duivel achter hem aan zat. “Mir scheint, daß Satan eher recht vergnügt gewesen sein 

muß mit Luther, daß er eine Verwirrung zustande gebracht hat, die nicht so leicht 

zustanden zu bringen ist”.
25

 Luther heeft als een patiënt het lijden van de Kerk on-

der woorden gebracht, maar het ontbrak hem aan het overzicht dat een arts heeft. En 

dat is nodig, wil men het christendom reformeren.
26

  

 

Hoewel het hier om losse dagboekaantekeningen gaat en niet om een breed uitge-

werkte gedachte, is wel duidelijk dat Kierkegaard pure innerlijkheid zonder uitwen-

dig gezag afwijst en daarin juist de zwakke kant van de Reformatie ziet. Bij al zijn 

verinnerlijking roept Kierkegaard om een sterk kerkbegrip; hij roept om het ambt. In 

dat licht kan Noordmans’ verwijt aan de kerk van Rome dat zij, met haar sterke na-

druk op ambtelijk gezag, de gelovigen wil beschermen tegen ‘zogenaamd leidende 

figuren in de gemeente’, als een compliment worden opgevat.
27

 Want is juist op dit 

punt niet de zwakte van de Reformatie gebleken? 

 

Wel spreekt Noordmans gloedvol over het protestantisme dat als één Kerk uit Rome 

wegtrok. 
 

 
20 Die Tagebücher bd. 2, 290. 
21 Die Tagebücher bd. 2, 125-6. 
22 Sören Kierkegaard, Dagboeken (Amsterdam 1991), 215-6 [aantekening uit 1850]; idem, Tagebücher 

bd. 2 (1849-1855) (Innsbruck 1923), 336-8. 
23 Vgl. A. van de Beek: “Luther had het nodige kunnen leren van de waardigheid van Cyprianus en bo-

vendien was hij [Luther, e.b.] geen bisschop”. Lichaam en Geest van Christus, 150. 
24 Die Tagebücher bd. 2, 336-8; idem, 340. 
25 Die Tagebücher bd. 2, 342. 
26 Die Tagebücher bd. 2, 353. 
27 Instituut en volk (1950), VW5, 627. 
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Het is een geweldig ding, in de zestiende eeuw, uit de Latijnse katholiciteit, over 

de brug van de Brief aan de Romeinen, een kerk te zien uittrekken en de posities 

van het ‘sola fide’ en van de simpele presbyter te zien bezetten. (…) Over de 

breuk, die daarbij ontstond, had een ander ‘Romeinen 9-11’ geschreven kunnen 

zijn.28 

  

Het was echter niet één Kerk die uit Rome wegtrok, het waren er minimaal drie (Lu-

theranen, Calvinisten en de Radicale Reformatie). Eenheid tussen de christenen die 

Rome verlieten, is er nooit geweest.
29

 Over de toen optredende verbrokkeling van de 

Kerk klaagde Calvijn al in een beroemde brief aan Thomas Cranmer.
30

 Calvijn 

verenigde slechts een deel van de verstrooide christenen rondom zijn belijdenis. Ook 

zou het deel van de uitgetrokkenen dat werd verzameld rondom Calvijns Institutie 

zich bij herhaling gaan opdelen.  

 

De kerkgeschiedenis geeft dus maar weinig aanleiding om te denken dat een belijde-

nis volstaat om ‘verstrooide christenen’ te verzamelen en in eenheid in de Kerk te 

bewaren. In de vijf eeuwen na Luther is een ongemakkelijke waarheid aan het licht 

gekomen, namelijk dat in het protestantisme een kerkafbrekend beginsel werkzaam 

is. Protestantisme is nogal ‘splijtbaar’. Het nieuwtestamentisch structuurbeginsel 

‘Paulus komt, Petrus gaat’ dat volgens Noordmans de westerse Kerk leidt op haar 

weg door de geschiedenis, heeft versplinterend op de Kerk gewerkt. Niet is in te zien 

waarom dit in de 21
ste

 eeuw anders zou zijn. 

 

Reeds bij de dopersen was merkbaar dat het niet kunnen verdragen van gezag en 

eenzijdige nadruk op het innerlijke werk van de Geest samengaan. En juist bij die 

groep wil Noordmans meer aansluiting zoeken. Raakt hij met zijn nadruk op de 

Geest tenslotte niet verzeild in het vaarwater waarin volgens hem juist incarnatie-

theologie voert? Het gevaar van laatstgenoemde theologie is volgens Noordmans dat 

de mens zich waant één te zijn met God. Incarnatietheologie zou onaantastbare, van 

mysteriegeest vervulde mensen voortbrengen die zich autonoom tegenover Kerk, sa-

crament en openbaring opstellen. Maar heeft exclusieve nadruk op de Geest niet 

eenzelfde uitwerking? Een Geestesgemeenschap als de pinksterbeweging is in staat 

geweest om in de honderd jaar van haar bestaan over evenveel onderwerpen te split-

sen als de hele Kerk in tweeduizend jaar.
31

 In Noordmans’ pneumatheologie wordt 

het primaat van de Geest dus consequent uitgewerkt in een dynamische theologie. 

 
28 ‘Comprehensiveness’ (9 januari 1953), VW8, 449. 
29 Brad Gregory laat dit met enkele weinigverhullende voorbeelden zien en besluit dan: “It is thus mis-

leading to say that “Protestantism itself splintered into rival denominations, or ‘confessions,’” as if there 

ever was some point in the early Reformation when anti-Roman Christians had agreed among themsel-
ves about what scripture said and God taught. There wasn’t”. The Unintended Reformation. How a Religi-

ous Revolution Secularized Society (Cambridge 2012), 91. 
30 Calvijn aan Cranmer (epistola 1619), Calvini Opera 14, 312-4. In een vertaling van A. van de Beek: 
“Onder de ergste misstanden van onze eeuw is het te rekenen, dat de kerken zo uiteen gescheurd zijn, dat 

de heilige gemeenschap van Christus’ leden (…) door slechts weinigen wordt betracht”. Lichaam en 

Geest van Christus, 46. 
31 Aldus Jelle Creemer naar aanleiding van zijn proefschrift Ecumenical Dialogue with a Non-Institutio-

nal Movement: A Systematic-Historical Analysis of Pentecostal Involvement in the International Roman 

Catholic-Classical Pentecostal Dialogue (1972-2007). In: Reformatorisch Dagblad (6 september 2014).  
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Maar er is voldoende aanleiding om te betwijfelen of het kerkbegrip dat Noordmans 

erbij geeft, deze dynamiek kan verdragen.  

 

Als we alle, in deze mesoloog opgesomde, ‘oordelen’ die in de geschiedenis zijn 

‘gevallen’ ter harte nemen, rijst de vraag of Noordmans niet al te rigoureus gestalten 

overboord zet. Moet de Kerk werkelijk handelen als de man uit het Evangelie die 

een schat in zijn akker vond? “Pas wanneer het geloof en de kerk alles hebben ver-

kocht wat zij hebben, kunnen zij die akker kopen en de schat delven”.
32

 Moet de 

Kerk werkelijk doen als Abraham, “(…) die geroepen werd om in elk opzicht af-

scheid te nemen van het verleden en zich daartoe bereid toonde, [hij] had zijn ziel, 

zijn geloof, hoop en liefde aan de belofte, aan de toekomst verpand”?
33

 Zoals op an-

dere plaatsen, benadrukt Noordmans ook hier dat Gods Geest steeds van opzij inzet 

en daarmee historische continuïteit doorbreekt.  

 

Opvallend is dat Noordmans in deze nieuwe ‘toevoegingen’ van de Geest, toch een 

soort evolutionaire continuïteit veronderstelt, namelijk dat de westerse Kerk steeds 

dieper en exclusiever Kerk van de Geest moet worden. En dat daar haar wereldhisto-

rische roeping ligt (2.4.2). De spannende vraag is dan of de Geest in dat continuüm 

nog wel een oordeel mag geven dat afwijkt van die evolutionaire continuïteit en zeg-

gen: ‘Dit gaat te ver. Laat meer ruimte voor de incarnatie en voor de gestalte’. 

Noordmans lijkt die ruimte niet te willen bieden. Langdurige studie van Noordmans 

deed bij mij de vraag opkomen of er naast de weg van breuken en nieuwe inzettin-

gen ‘van opzij’ er ook zoiets kan zijn als een levende traditie. Wel heeft Noordmans 

met een zeldzaam diepe en krachtige theologie gepleit voor de oriëntatie op de Heili-

ge Geest. Maar moet zijn pleidooi niet worden ingevoegd in de brede katholieke tra-

ditie waarin de Kerk wordt gezien als een lichaam dat onder invloed van de Geest 

wel (sterk) verandert, en dus een mystieke continuïteit heeft, maar dat desondanks 

een lichaam is waarvan de historische continuïteit is aan te wijzen?  

 

Het is duidelijk dat Newman, bij alle ruimte die hij laat voor ingrijpen van de Geest, 

zo’n historische continuïteit erkent. Newman schouwt in de Kerk een levende tradi-

tie, maar niet in de zin van een Kerk die leeft uit eigen kracht. Aan de levende 

traditie die Newman ziet ingebed in de rooms-katholieke kerk geeft de Geest steeds 

nieuwe impulsen welke de traditiestroom niet afbreken en als het ware opnieuw la-

ten beginnen, maar bijsturen, verdiepen en aanvullen. De persoonlijke zekerheid, die 

ook voor Newman belangrijk is, verankert hij in een sterk kerkbegrip dat hij fun-

deert op de incarnatie. Zoals gezegd, stemt Newman met Calvijn in dat de zekerheid 

van het eeuwige leven een belofte is die God aan de Kerk als geheel heeft gedaan. 

Wat de afzonderlijke gedoopten zeker mogen weten, aldus Newman, is dat de Geest 

die in hen spreekt (door het geweten), hen versterkt door de prediking en de sacra-

menten welke zij van de zichtbare Kerk als historische gestalte ontvangen. De Kerk 

is immers het eerste werk van de Geest. Bij de historische gestalte van de Kerk hoort 

 
32 ‘De schatgraver’ (meditatie 18 februari 1949), VW8, 117. 
33 ‘De dolende ridder’ (meditatie 21 juli 1950), VW8, 185. 
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de priester.
34

 Meeleven met de Kerk is het gaan op de weg van verkiezing. In de 

Kerk leven de gelovigen, persoonlijk bewoond door de Geest van Christus, het oor-

deel tegemoet. In Newmans theologie worden de gelovigen dus buiten zichzelf ge-

richt op de objectieve historische gestalte van de Kerk en haar sacramenten. De ver-

kondiging van de Kerk wekt niet allereerst individuele zekerheid over het eeuwig 

heil, maar verlangen naar het leven met Christus en naar het sacrament waarin 

Christus wordt ontvangen.  

 

Om ruimte te maken voor zo’n historische gestalte zullen we Noordmans moeten be-

vragen over zijn stelling dat de Kerk ontstaat onder de prediking.
35

 Volgens Noord-

mans heeft Christus na de hemelvaart geen gestalte meer op aarde; Hij wordt enkel 

nog gepredikt. Iedere gedachte aan incarnatie, als een object waarin de Geest ‘ge-

bonden’ is, is voor Noordmans voortgezette incarnatie en dat brengt de Geest in het 

nauw.  

 

Toch lijkt het Bijbelboek Handelingen, waaraan Noordmans zijn aforisme ‘Paulus 

komt, Petrus gaat’ ontleent, ons iets anders te vertellen. Noordmans heeft gelijk als 

hij de leerlingen van Jezus na de opstanding aarzelende, alles misverstaande jonge-

ren noemt; en dat zij pas na de uitstorting van de Geest voortvarende, in de Schriften 

ingeleide getuigen zijn geworden.
36

 Maar wil dat zeggen dat de Kerk ontstaat onder 

de prediking? Tussen Hemelvaart en Pinksteren is er immers in Jeruzalem een Kerk 

die ‘samenkomt’ (Hand.1: 6). Tot die Kerk horen 11 van de 12 discipelen die Jezus 

ooit uitverkoos, evenals de vrouwen die Jezus’ volgden, Maria en de broers van Je-

zus. Zij vormen de ecclesia die van Jezus, nog in de tijd dat het Koninkrijk in Hem 

nabij is, een plaats krijgt in de wereldgeschiedenis (Matt.16: 18). De drie leerlingen 

die de kerngroep van deze ecclesia vormen, vervullen na Pinksteren een prominente 

ambtelijke rol. Petrus is namelijk de primus inter pares (hij wordt in opsommingen 

altijd als eerste genoemd).
37

 Jacobus heeft als eerste apostel de eer de martelaars-

dood te sterven, Johannes geeft op hoge leeftijd geestelijke leiding aan de Kerk-in-

nood in Klein-Azië. Zij wachten in Jeruzalem op de vervulling van de belofte dat zij 

de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen (Hand.1: 8). De Kerk wacht op de 

vervulling met het Koninkrijk, om het in Noordmans’ gedachten uit te drukken. 

 

Ook al is er volgens Noordmans in de dagen tussen Pasen en Hemelvaart een “gesta-

ge verneveling” van Christus’ presentie (want Hij moet plaats maken voor de Geest 

zoals Noordmans fraai laat zien), de gestalte van de ecclesia daarentegen wordt in 

die periode steeds meer belijnd.
38

 De leerlingen die kort na de opstanding nog onge-

lovig en in verwarring zijn, komen vanaf de hemelvaart ‘eensgezind bijeen’ in de 

 
34 ‘The Protestant Idea of Antichrist’ (oktober 1840), Ess. ii, 172-3 en ook 170. 
35 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 535. 
36 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 540. 
37 In alle nieuwtestamentische namenlijsten van de Twaalf staat Petrus als eerste genoemd. In alle lijsten 

wordt Judas als laatste genoemd: er zit dus beslist een waardering in. Joachim Gnilka, Petrus und Rom. 
Das Petrusbild in den ersten zwei Jahrhunderten (Freiburg im Breisgau 2002), 46. In de ‘lijst van vijf’ 

(Joh. 21: 2) gaat Petrus ook voorop. Idem, 52. 
38 ‘Waar blijft gods koninkrijk’ (meditatie 16 mei 1952), VW8, 346. 
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bovenzaal en volharden in bidden en smeken (Hand.1: 14; 2: 1). De ecclesia is hier 

als het lichaam van Adam dat God op de zesde scheppingsdag had geformeerd uit 

het dode stof. Dat lichaam lag roerloos, maar het had vorm. Het was onmiskenbaar 

een menselijk lichaam. Zo ligt de ecclesia na de Hemelvaart roerloos op de aarde. 

Zij is de grote scheppingsdaad uit het Koninkrijk der hemelen en een blijvend getui-

genis dat de Herschepper op aarde is geweest (Joh.17: 21). Dit lichaam, dat het li-

chaam van Christus zal worden genoemd, heeft een nieuw scheppingsmandaat ont-

vangen, namelijk om alle volken van deze wereld te helpen met Christus te leven 

(Matt.28: 19) en Hem tegemoet te leven. 

 

Op de Pinksterdag komt de Heilige Geest om deze nieuwe gestalte van het volk 

Gods te beademen. Het dode lichaam staat op van de grond. Het is niet een voortzet-

ting van Christus. Het is niet God die opnieuw het menselijk vlees aandoet. Het is 

wel God die door het geloof in dit lichaam woont. Het is de gestalte die ‘lichaam van 

Christus’ zal worden genoemd en die door haar eenheid de wereld doet geloven dat 

de Vader de Zoon gezonden heeft (Joh.17: 21).  

 

Tegenover dit Kerklichaam, dat een aanwijsbare historische continuïteit heeft, stelt 

Noordmans zijn aforisme ‘Paulus komt, Petrus gaat’. In 8.2 plaatsen we dit ‘nieuw-

testamentisch structuurbeginsel’ in het licht van het Nieuwe Testament om te onder-

zoeken of het sterke papieren heeft. 

 

Tot hiertoe lijkt deze mesoloog aan te sluiten bij de stroom Reformatiekritische stu-

dies die al in de 16
de

 eeuw op gang is gekomen en waarvan Brad Gregory’s The Un-

intended Reformation een vooralsnog laatste en indrukwekkende representant is.
39

 

Ook Gregory bekritiseert de Reformatie om de verwerping van kerkelijk gezag en 

het proclameren van het sola scriptura. De verwarring die dit heeft gesticht, aldus 

Gregory, is op allerlei gebied uitgelopen in scepsis. Hij onderbouwt deze these door 

te laten zien hoe verschillende facetten van het westerse bestaan zich sinds de 16
de

 

eeuw hebben ontwikkeld. Het patroon in de beelden die hij achtereenvolgens tekent, 

is steeds hetzelfde: de verwerping van het gezag van Rome leidde tot verdeeldheid 

in de westerse beschaving. Die geloofsverdeeldheid leidde tot vermoeidheid inzake 

het geloof en twijfel aan het gezag van de openbaring.
40

 Daarom koos de westerse 

beschaving voor de rede als grondslag voor de bepaling van waarheid; maar ook de 

rede kan niet tot eenduidige conclusies komen. Zo is de westerse beschaving in een 

neerwaartse spiraal geraakt.  

 

Gregory lokaliseert de bron van de moderne problemen (verlies van waarheid en van 

eenduidige opvattingen over goed en kwaad, het ondermijnen van de samenhang in 

 
39 Brad Gregory, The Unintended Reformation. How a Religious Revolution Secularized Society, 369: 
“Hence the Reformation is the most important distant historical source for contemporary Western hyper-

pluralism with respect to truth claims about meaning, morality, values, priorities, and purpose”.  
40 “Enduring doctrinal diagreements also problematized the epistemological status of theology compared 
to other sorts of knowledge (…). Thus were the seeds also sown (…) for the eventual marginalization of 

theology, secularization of knowledge, and relativization of religious truth claims as such in public life”. 

The Unintended Reformation, 376. 
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de politieke gemeenschappen, het opkomen van de economie als afgod en de secula-

risering van kennis) dus in de 16
de

 eeuw. De Reformatie heeft onbedoeld als erfge-

naam de seculiere moderniteit voortgebracht waarin ieder individu “(…) must be the 

sovereign of his or her own Cartesianized universe, determining his or her own 

truths, making his or her own meaning, and following his or her own desires”.
41

 De 

studie van Gregory is een illustratie van Newmans woorden: “(…) division of Chur-

ches is the corruption of hearts”.
42

 Het uiteenvallen van de westerse Kerk heeft de 

harten ongevoelig gemaakt voor de openbaring of zelfs een afkeer daarvan bewerkt. 

Protestanten zullen dit hoge j’accuse-gehalte van The Unintended Reformation wel 

kunnen nuanceren maar niet zo makkelijk kunnen ontkrachten.
43

  

 

De insteek van Gregory’s onderzoek, de onbedoelde reformatie, legt de focus op na-

delige invloeden van de Reformatie. Dit verhindert dat aandacht wordt besteed aan 

het sterke punt van de Reformatie. En dit punt is ook het punt waarop Noordmans en 

Newman het eens zijn, namelijk dat de wending naar het subject ook een erkenning 

is van en ruimte biedt aan het volstrekt persoonlijke van de relatie van de mens met 

God. We hebben in hoofdstuk 5 gezien hoe Newman zich inspant om in zijn theolo-

gie vanuit de enkele persoon te vertrekken en de afzonderlijke personen te laten con-

vergeren in de Kerk. In zijn theologie doen de gelovigen binnen het lichaam van de 

Kerk mee in de formulering en ontwikkeling van het dogma, juist vanuit hun per-

soonlijk geloof. Geloof en werkelijkheid worden zo heel dicht bij elkaar gehouden. 

Newman spreekt in dit verband van consulting the faithful; Noordmans reserveert 

hiervoor het woord ‘pastorale dogmatiek’.  

 

Gregory, die Newman meerdere malen aanhaalt, doet met deze kant van de wending 

naar het subject niets. Hij benadrukt dat katholicisme en protestantisme dramatically 

different zijn en niet meaningfully comparable.
44

 Vanuit de onderhavige studie is er 

aanleiding om te vragen hoe ver dit dramatically different-zijn strekt. Sluit dat alle 

verwachtingen voor toenadering van de twee westerse kerktradities uit? Of zijn, ge-

let op Noordmans en Newman, de twee tradities misschien wel meaningfully compa-

rable? In hoofdstuk 8 zullen we daar verder op in gaan. 

 
41 The Unintended Reformation, 385; vgl. 369. Voor wat betreft de seculariserende invloed op de staat: 

Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought. Volume Two: The Age of Reformation 
(Cambridge 1988), 352: “(…) the religious upheavals of the Reformation made a paradoxical yet vital 

contribution to the crystallizing of the modern, secularised concept of the State (…) if there were to be 

any prospect of achieving civic peace, the powers of the State would have to be divorced from the duty to 
uphold any particular faith”.  
42 ‘Connexion Between Personal and Public Improvement’ (4 juni 1843), S.D., 133. 
43 Voor zulke nuanceringen: H.J. Selderhuis, ‘Review of: ‘The Unintended Reformation’’, Christian So-
cial Thought 15/2 (2012), 497-500; Ephraim Radner, ‘The Reformation wrongly blamed. Brad Gregory’s 

Genealogy of Modernity Neglects the Deeper Failures of Christian Love’, First Things (juni 2012).  
44 The Unintended Reformation, 94. 
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NOORDMANS, NEWMAN EN  

500 JAAR REFORMATIE 
 

 

 
De geschiedenis van de Kerk moet eigenlijk de geschiedenis van de 

waarheid genoemd worden. 

 

Blaise Pascal1375 
 

 

 

 

8.1  Inleiding 

 

We hebben in de achterliggende hoofdstukken de erfenis vastgesteld die Newman en 

Noordmans de Kerk nalaten. Van Newman erven wij zijn persoonlijke, onderbouw-

de keuze voor de rooms-katholieke kerk. Noordmans heeft ons zijn aforisme ‘Paulus 

komt, Petrus gaat’ nagelaten, waarmee hij bedoelt dat de Geest de Kerk steeds weer 

op nieuwe wegen leidt en dat daarbij de oude historische gestalte van de Kerk wordt 

achtergelaten. Van de Engelse kardinaal erven wij dus de gestalte van een zich ont-

wikkelende historische Kerk, van de Nederlandse kerkvader de hoop op een nieuwe 

Kerk. Als nu waar is wat in hoofdstuk 1 is gesteld, namelijk dat de Kerk bezig is uit-

een te vallen, wat hebben de nalatenschappen van Newman en Noordmans de Kerk 

van de 21
ste

 eeuw dan te bieden? In dit hoofdstuk zoeken we naar een antwoord op 

deze vraag.  

 
1375 Blaise Pascal, Gedachten (Amsterdam 1997), 332. 



254 

 

We beginnen met het actualiseren van de theologische nalatenschappen. Immers, 

Newman is al ruim een eeuw heengegaan, Noordmans een halve eeuw. Eerst onder-

zoeken we Noordmans’ aforisme (8.2). Vervolgens analyseren we beknopt de actue-

le situatie van de Kerk waar Newman voor koos en waar Noordmans grote verwach-

tingen van had. Zijn Noordmans’ verwachtingen ten aanzien van Rome uitgekomen 

(8.3)? Na deze actualisering van de erfenis kijken we in 8.4 hoe het met de wending 

naar het subject staat. Wat heeft de Kerk daarvan te verwachten? In 8.5 passen we 

dit alles toe op de Kerk in de 21
ste

 eeuw. In 8.6 volgen de conclusies. 

 

8.2  Het aforisme ‘Paulus komt, Petrus gaat’ 

 

In deze paragraaf onderzoeken we Noordmans’ aforisme ‘Paulus komt, Petrus gaat’ 

– het schema waarmee we niet toevallig in hoofdstuk 1 begonnen zijn. Noordmans 

richtte dit aforisme allereerst polemisch tegen de na-oorlogse hervormd-katholieke 

beweging, zo hebben we gezien. Maar de betekenis van deze spreuk reikt verder dan 

die polemiek; de uitkomst van Noordmans’ theologische zoektocht ligt erin uitge-

drukt. Noordmans’ dynamische opvatting van schepping en herschepping, ‘scheppen 

is scheiden’, krijgt in dit aforisme kerkhistorische aanschouwelijkheid.  

 

De exegese van Genesis waarop Noordmans zijn aforisme ‘scheppen is scheiden’ 

baseert, is al van verschillende zijden bekritiseerd.
1376

 In ons onderzoek gaat het om 

de ecclesiologische conseqenties van het schema ‘Paulus komt, Petrus gaat’. In de 

na-oorlogse jaren, waarin naast somberheid ook een groot élan naar voren kwam om 

dingen anders te doen, maakte dit schema grote indruk op rooms-katholieken en pro-

testanten.
1377

 Voor ons is nu de vraag van belang of Noordmans’ aforisme bruikbaar 

 
1376 Volgens B. Breek is het vanuit Genesis 1 gezien niet geoorloofd “(…) tout court tot de stelling te ko-
men, dat scheppen scheiden is”. ‘Scheppen is scheiden. Enkele opmerkingen over de leer der schepping 

volgens dr. O. Noordmans’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 12 (1957-1958), 197. Volgens H.W. de 
Knijff is duidelijk “(…) dat in het O.T. het scheppen als maken een overheersende plaats inneemt”. Geest 

en Gestalte. O. Noordmans’ bijbeluitlegging in hermeneutisch verband, 89-92. Noordmans’ exegese van 

Genesis 1 en 2 is geforceerd. K. Blei, ‘Van Christus uit de schepping geloven. De scheppingsleer bij 
Barth en Noordmans’, Kerk en Theologie 35 (1984), 103. B. Wentsel geeft soortgelijke kritiek. De etymo-

logische afleiding dat scheppen scheiden is, is onzeker. Op meerdere plaatsen blijkt uit de context van het 

hebreeuwse werkwoord bara dat het gaat om het tot aanzijn roepen van het niet-zijnde. Noordmans, aldus 
Wentsel, doet “(…) ernstig tekort aan het bijbelse scheppingsbegrip”. De Heilige Geest, de Kerk en de 

laatste dingen. Dogmatiek deel 4a (Kampen 1995), 864. A. van de Beek noemt Noordmans’ theologie 

aantrekkelijk maar wie die gaat analyseren “(…) loopt hopeloos vast. Dan kloppen zijn exegeses niet en is 
er gebrek aan logica”. De adem van God. De Heilige Geest in kerk en kosmos (Nijkerk 1987), 233. Voor 

een verdediging van Noordmans’ exegese: H.W. de Knijff, Geest en Gestalte, 37-8. Nog recent vond deze 

discussie een voortzetting onder oudtestamentici, na een Noordmans-achtige inzet van E.J. van Wolde, 
hoogleraar aan de Radboud universiteit in Nijmegen. De opvatting van Van Wolde werd onder andere be-

streden door B.E.J.H. Becking en M.C.A. Korpel, ‘To Create, to Separate or to Construct: An Alternative 

for a Recent Proposal as to the Interpretation of bara in Gen 1:1-2:4a’, The Journal of Hebrew Scriptures, 
10 (2010), article 3.  
1377 Volgens H. van de Linde volgt uit Noordmans’ bovengenoemde pneumatologische opvatting “(…) 

een permanente paleisrevolutie”. In de Waagschaal 8, 210. De rooms-katholieke F. Haarsma zegt iets 
verge-lijkbaars: “Kijk, het, ik zou bijna zeggen revolutionaire, karakter van de theologie van Noordmans 

treft mij keer op keer, en dat past ook wel erg bij onze situatie na het begin van Vaticanum II, want ik zie 

het als mijn voornaamste levensopdracht om een bijdrage te leveren om Rome los te krijgen uit zijn 

 

http://www.academia.edu/3127968/_and_M.C.A._Korpel_To_Create_to_Separate_or_to_Construct_An_Alternative_for_a_Recent_Proposal_as_to_the_Interpretation_of_the_Verb_rb_in_Genesis_1_1-2_4a_JHS_10_2010_article_3
http://www.academia.edu/3127968/_and_M.C.A._Korpel_To_Create_to_Separate_or_to_Construct_An_Alternative_for_a_Recent_Proposal_as_to_the_Interpretation_of_the_Verb_rb_in_Genesis_1_1-2_4a_JHS_10_2010_article_3
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is voor de Kerk van de 21
ste

 eeuw. Heeft Noordmans gelijk als hij zijn aforisme het 

predikaat ‘nieuwtestamentisch structuurverband’ toekent? In 8.2.1 doen we een zeer 

beknopt onderzoek om een indruk te krijgen van de nieuwtestamentische houdbaar-

heid van dit aforisme.  

 

Daarna doen we iets soortgelijks met betrekking tot het commentaar dat de kerkge-

schiedenis bij dit schema geeft. In hoofdstuk 1 hebben we al gezien dat Henri de Lu-

bac vanuit de kerkgeschiedenis een scherp oordeel over Noordmans uitspreekt door 

hem neo-joachimiet te noemen. Heeft De Lubac gelijk? In 8.2.2 leggen we Noord-

mans’ theologie naast die van Joachim van Fiore.  

 

8.2.1  Nieuwtestamentische overwegingen  

 

Noordmans baseert zijn bekende aforisme ‘Paulus komt, Petrus gaat’ op het gegeven 

dat Petrus geen rol meer speelt in de tweede helft van het boek Handelingen. Petrus 

is na Handelingen 15 van het toneel verdwenen, het gaat dan alleen nog over Paulus.  

 

Het nieuwtestamentisch onderzoek van de laatste decennia heeft veel opgeleverd dat 

licht werpt op de relatie tussen Petrus en Paulus. Volgens Martin Hengel zwijgt Lu-

cas, de schrijver van de Handelingen, over Petrus om zo een bediscussiëring van het 

conflict tussen Petrus en Paulus (Gal. 2) te vermijden.
1378

 Hierdoor blijven Petrus’ 

zendingsdaden, die hij in toenemende mate ook onder heidenen heeft verricht, in het 

boek Handelingen buiten beschouwing. Maar dit betekent niet dat Petrus geen rol 

van betekenis heeft gespeeld en dat we hem kunnen missen. Noordmans miskent die 

rol als hij de focus op Paulus binnen het boek Handelingen breder trekt en stelt dat 

het Nieuwe Testament kan worden samengevat in de namen ‘Jezus en Paulus’. 

Noordmans ziet dan over het hoofd dat het Petrus is die de heidenmissie heeft ge-

leerd aan de gemeente: in de toespraken van deze apostel (Hand.2: 39; 3: 25; 10: 34) 

is er steeds die universele horizon.
1379

 

 
verstar-ring. En Noordmans helpt je daarbij met zijn visie op Kerk en Koninkrijk Gods”. G. Puchinger, 
Gesprek-ken over Rome-Reformatie (Delft 2 z.j.), 285-6. H. Berkhof noemt Noordmans’ pneumatologie 

“(…) pres-que révolutionnaire”. ‘Les Arrhes de l’Esprit’, in: L’Expérience de l’Esprit. Mélanges 

Schillebeeckx (Pa-ris 1976), 189. W.D. Jonker acht Noordmans’ pneumatologie interessant voor de 
bevrijdingstheologie. Die Gees van Christus (Pretoria 2 1983), 120-1. Ook de synodaal gereformeerde B. 

Wentsel is onder de indruk: “Dat de Geest een ondeugdelijke kerk afbreekt en nieuwe gestalten schept, 

blijft een inspirerende gedachte voor de kerk van vandaag en de toekomst”. De Heilige Geest, de Kerk en 
de laatste dingen. De persoon en het werk van de Heilige Geest (Dogmatiek 4a), 863. Overigens lijkt aan 

het begin van de 21ste eeuw de geëngageerde verrukking plaats te hebben gemaakt voor een wat zakelijker 

en meer esthetische waardering. G. van den Brink en C. van der Kooi spreken van “(…) de fraaie noemer 
‘Paulus komt en Pe-trus gaat’”. Christelijke dogmatiek (Zoetermeer 2012), 449. 
1378 Martin Hengel, Saint Peter. The Underestimated Apostle (Cambridge 2010), 101: “A problem is that 

Luke has Peter establish the mission to the gentiles with respect to Cornelius but then says nothing about 
Peter’s later activity after the Apostolical Council, no doubt in order to avoid discussing the conflict be-

tween Peter and Paul”.  
1379 “Wenn Petrus also in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt wird, geschieht 
das nicht, weil er bedeutungslos geworden wäre, sondern weil er das Entscheidende geleistet hat. Er hat 

den Weg für die Völkerkirche freigemacht”. Joachim Gnilka, Petrus und Rom. Das Petrusbild in den 

ersten zwei Jahrhunderten (Freiburg im Breisgau 2002), 163-5. 
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Noordmans gaat er ook aan voorbij dat in zijn samenvatting ‘Jezus en Paulus’ voor 

de naam ‘Jezus’ eigenlijk ‘Petrus’ gelezen moet worden. Wij hebben namelijk de 

Evangelieën niet van Jezus-zelf maar van de evangelieschrijvers voor wie Petrus een 

eminente bron is geweest.
1380

 Petrus is bovendien niet slechts de verhalenverteller 

waar Noordmans hem voor houdt, maar een theologically powerful thinker.
1381

 

Zonder zijn invloed is het niet denkbaar dat zo kort na Pasen het getuigenis van de 

gemeente al een christologisch-soteriologische basis kan hebben. Het is dankzij 

Petrus dat wij Jezus kennen, aldus Martin Hengel. 

 

Ook is Petrus niet de statische apostel geweest waar Noordmans hem voor houdt. De 

Kerk die wij in het laatste Bijbelboek tegenkomen, wordt ons voor ogen gesteld als 

zeven gemeenten in Klein-Azië. In dit gebied is Paulus, de apostel ‘die Jezus tege-

moet reisde’, actief geweest en heeft er gemeentes gesticht.
1382

 Maar ook Petrus en 

Johannes zijn daar en in andere gebieden actief geweest en hebben aan die ge-

meentes brieven geschreven. Petrus schreef aan hen zijn eerste Petrusbrief, Johannes 

zijn Openbaring. Deze twee apostelen hebben dus naast Paulus gezag verworven in 

Klein-Azië.
1383

  

 

Anders dan Noordmans brengt de Schrift Petrus en Paulus juist bij elkaar. Van de 

spanning tussen Paulus en Petrus uit Handelingen en Galaten, blijkt later niet veel 

meer. Als ze al elkaars opponenten zijn geweest, zijn ze dat niet gebleven, maar heb-

ben elkaar de broederhand gereikt. In ieder geval plaatst de traditie hen moeiteloos 

bij elkaar in Rome. Noordmans, die in de jaren ‘30 protestanten waarschuwt voor 

een parvenu-achtige voorliefde voor eigen mening zonder de traditie te willen hono-

reren, kan voor zo’n traditie niet helemaal ongevoelig zijn. Bovendien ondersteunt 

het Nieuwe Testament die verzoenende interpretatie. Het feit dat sommige broeders 

dàn weer medewerker van Paulus en dàn weer van Petrus waren, laat zien dat er een 

 
1380 Het zijn de tradities van Petrus die achter het Marcusevangelie liggen en om die reden hebben 

Matteus en Lukas dit Evangelie zo intensief gebruikt. Petrus is “(…) the empowered guarantor of the 

traditions about Jesus”. Martin Hengel, Saint Peter. The Underestimated Apostle, 101. 
1381 Saint Peter, 101. 
1382 Noordmans doelt met de typering ‘tegemoet reizen’ op het eschatologische karakter van Paulus’ inzet 

welke Noordmans in tegenstelling met de statische houding van de incarnatie-apostelen plaatst. 
1383 Martin Hengel geeft aan dat de verdeling van heidenzending en jodenzending (Galaten 2) in de 

praktijk weinig moet hebben voorgesteld. Paulus wilde met zijn heidenzending joden tot jaloersheid 

brengen, en over het algemeen waren het de godvrezende heidenen die christen werden. De 
werkzaamheden van Pe-trus en Paulus hadden dus wel overlap. De invloed van Petrus was zeer 

aanzienlijk, “(…) also in the com-munities close to Paul”. The Four Gospels and the One Gospel of Jesus 

Christ (Harrisburg 2000), 155. C.K. Barrett schrijft de toegenomen invloed van Petrus eraan toe dat deze 
Paulus mogelijk met enkele ja-ren heeft overleefd. Jacobus stierf waarschijnlijk in 62, Paulus misschien al 

in 58 of 59, of ook –al zou hij vanuit Rome weer vrijgelaten zijn– is het goed mogelijk dat hij voor de 

vervolging door Nero is omge-bracht. “This could explain many things: the emergence, or re-emergence, 
of Peter as in fact the rock on which the church was to stand, and the characteristics of sub-apostolic 

Christianity, which was not judai-zing, and yet did not adopt, probably no longer understood, the 

radicalism of Paul”. Jesus and the Word. And Other Essays (Edinburgh 1995), 200-1. J. Ramsey 
Michaels, I Peter WBC vol.49 (Waco 1988), xlviii: “I Peter stands as further evidence that by the last 

decades of the first century a wide circle of Gen-tile churches in Asia Minor were understood as falling 

within the scope of Peter’s authority”. 
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uitruil is geweest van medewerkers; er was een Austausch urchristlicher Amtsgrup-

pierungen, hetgeen goede verhoudingen veronderstelt.
1384

  

 

Dat er tenslotte ook een theologische toenadering is geweest, valt op te maken uit de 

eerste Petrusbrief. De Christologie en de paraklese van deze brief spreken de leer 

van Paulus niet tegen, maar komen daarmee overeen, tot in de woordkeuze toe. Pau-

lus lijkt uiteindelijk Petrus ingrijpend te hebben beïnvloed. In deze brief, die vrij di-

rect op Petrus teruggevoerd kan worden, is van polemiek tegen Paulus niets te be-

speuren, integendeel.  
 

(...) Die Nähe des 1Petr zum paulinischen Evangelium ist so groß, daß Luther ihn 

im Septembertestament zu den Kernschriften des Neuen Testaments gerechnet 

und den Bibellesern empfohlen hat (…).1385  

 

Het verschil in theologie tussen Petrus en Paulus is gebleken overbrugbaar te zijn. Er 

heeft zich om Petrus een eigen traditie ontwikkeld die sterk is beïnvloed door Paulus 

en toch een eigen karakter heeft dat vooral ligt in de imitatio Christi.
1386

 Hierin is 

Pe-trus met de Evangelietraditie verbonden, met de incarnatielijn, en haakt hij aan 

bij zowel zijn eigen roeping alsook bij de Johannesoverlevering die verhaalt van de 

op-dracht tot navolging na de opstanding.
1387

 De eerste Petrusbrief is dan ook het 

werk van iemand die, meer dan de apostel Paulus, aandacht geeft aan de 

incarnatie.
1388

  

 

Peter Stuhlmacher benadrukt dit eigene en waardevolle van de Petrustraditie: “Theo-

logisch ist sie in sich so eigenständig, daß sie keiner Anlehnung an oder gar Stütze 

durch Paulus bedarf”. Stuhlmacher gaat zelfs zo ver te zeggen dat de Petrustraditie 

een gouden midden vormt tussen het paulinisme en de joods-christelijke geloofstra-

 
1384 O. Michel, ‘Silas’, in: B. Reicke und L. Rost (hg.), Biblisch-Historisches Handwörterbuch bd. 3 (Göt-
tingen 1966), 1793. Zo is Silas eerst een gezel van Paulus, later is hij als Silvanus de schrijver van Petrus. 

Johannes Marcus is eerst een gezel van Paulus, dan is er vervreemding van deze apostel maar ook weer 

terugkeer. En uiteindelijk is hij schrijver in dienst van Petrus. Verder is nog op te merken dat Eusebius 
schrijft dat Lukas vooral verbonden was aan Paulus, maar hij: “(…) ging ook om met de andere apos-

telen”. Chr. Fahner (red.), Eusebius’ Kerkgeschiedenis (Zoetermeer 2000), 117. Ook werd Linus, mede-

werker van Paulus, de eerste bisschop na Petrus en ook Linus’ opvolger, Clemens, is medewerker van 
Paulus geweest. Idem, 118; W.H. Ollrog, Paulus und seine Mitarbeiter (Neukirchener 1979). Overigens 

wordt over de betrouwbaarheid van Eusebius niet altijd hoog opgegeven. 
1385 Biblische Theologie bd.2, 70-1. Deze brief is volgens Peter Stuhlmacher waarschijnlijk op Petrus 
terug te voeren in die zin dat: “(…) der 1Petr durch Silvanus auf Petrus und die sein Erbe bewahrende 

römische Gemeinde zurückweist”. Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments band 2 

(Göttin-gen 1999), 72. J. Ramsey Michaels acht het zeer waarschijnlijk dat Petrus zelf auteur van de brief 
is. 1 Peter, lxvi-lxvii. Dat de brief tenminste in de lijn van Petrus is geschreven, is dus wel communis 

opinio.  
1386 J. Ramsey Michaels, I Peter, lxx: “What distinguishes Peter from Paul is his extensive use of the 
notion of imitatio Christi”. 
1387 I Peter, lxxi: “(…) his last words to Peter in the entire Gospel are “Follow me” (21:19) and “(…) as 

for you, follow me” (21:22). The urgency of these commands lives on in the letter that bears Peter’s 
name”. 
1388 I Peter, lxxv: De briefschrijver “(...) made every effort to do justice equally to the teaching, the exam-

ple, and the death and resurrection of Jesus Christ”. 
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ditie.
1389

 Ook Gnilka noemt Petrus in dit verband een bruggenbouwer. Petrus heeft 

de eenheid bewaakt.
1390

 Petrus heeft dus veel van Paulus’ theologische inzichten 

opge-nomen.  

 

Kortom, recent nieuwtestamentisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat waar 

Paulus een apostolische bijdrage heeft geleverd in zijn brieven, Petrus dit doet in de 

Evangelieën en zijn brief. Beide apostelen zijn “(…) premier – in fact, unique – ear-

ly Christian teachers”.
1391

 Daarbij moet nog worden bedacht dat de Evangelieën pas 

na de brieven van Paulus hun definitieve gestalte krijgen. De wordingsgeschiedenis 

van het Nieuwe Testament staat dus niet in het teken van ‘Paulus komt, Petrus gaat’ 

maar eerder: ‘Petrus preekt zijn Evangelieverhalen, dan gaat Paulus ook preken en 

schrijft zijn brieven, en dan gaat Petrus ook schrijven’.  

 

Noordmans’ aforisme is gebaseerd op het boek Handelingen. Het verloop van de ge-

beurtenissen in dit Bijbelboek wekt inderdaad de indruk dat de incarnatie-apostel Pe-

trus terugtreedt voor Paulus. Het geheel van het Nieuwe Testament laat echter iets 

anders zien. Paulus wandelt wel met de Heilige Geest, zoals Noordmans zegt, maar 

als Paulus allang is overleden, wandelt de incarnatie-apostel Johannes nog met Jezus 

tussen de zeven kandelaren.
1392

 In die dagen, aan het einde van de 1
ste

 eeuw, ligt de 

nadruk niet meer op zending, zoals bij Paulus. De missie der wereld lijkt vastgelo-

pen op de onwil tot bekering en de ‘gestrektheid naar het eschaton’ begint zwaar te 

vallen, zodat de vraag opkomt: ‘Tot hoelang nog?’ (Opb.6: 10). Als het dan waar is 

dat Paulus Jezus alleen nog maar wilde kennen als stem en niet als gestalte, is er het 

gevaar dat de Kerk uit elkaar gaat vallen. Splitsen immers daarom niet al die groe-

pen zich van de Kerk af omdat ze zeggen dat ze ertoe geroepen zijn, het in hun hart 

hebben gekregen en moeten doen? De Kerk in de Openbaring krijgt vanuit de hemel 

het advies te ‘behouden wat zij heeft’ en dan is het opvallend genoeg een incarnatie-

apostel die haar te hulp komt. Johannes neemt de taak over die Petrus van Jezus 

kreeg: ‘versterk uw broeders’ (Luc.22: 32).  

 

De loop van de gebeurtenissen zoals het Nieuwe Testament die laat zien, is dus dat 

de ‘apostel van de incarnatie’ nog spreekt lang nadat de apostel van de Geest is ge-

storven. Als de lijn van de Geestesapostel dreigt vast te lopen in de geschiedenis, 

zijn het de incarnatieapostelen die verder helpen. Maar dat wist Paulus ten diepste 

 
1389 Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie bd.2, 74; idem, 84: “Die Botschaft des 1Petr bildet im neutes-
tamentlichen Kanon eine Art von goldener Mitte zwischen Paulinismus und judenchristlicher Glaubens-

tradition und ist in sich aller Achtung wert”. 
1390 Volgens Gnilka nam Petrus een middenpositie in tussen de vleugels: Paulus en Jakobus. “Ihm dürfte 
es auch zu verdanken sein, daß es zu keinem Bruch zwischen Juden- und Heidenchristen kam”. Joachim 

Gnilka, Petrus und Rom. Das Petrusbild in den ersten zwei Jahrhunderten (Freiburg im Breisgau 2002), 

202. In het Nieuwe Testament komt een opvolging van Petrus nog niet in zicht. “Hinsichtlich einer per-
sönlichen Nachfolge ist das zu verneinen. Es gibt aber zahlreiche Hinweise, die anzeigen, daß man die 

Fortsetzung der dem Petrus zugedachten Dienste für notwendig erachtete”. Idem, 203. 
1391 Hengel, Saint Peter. The Underestimated Apostle, 102. 
1392 Het is duidelijk dat ook bij deze apostel de incarnatie een centrale plaats heeft. In het Johannesevange-

lie lijkt Jezus niet werkelijk afscheid te nemen. Hij zegt wel “Houd mij niet vast, Ik vaar op naar mijn Va-

der”, maar dat opvaren wordt niet beschreven. Tegen Petrus zegt de opgestane Heer zelfs: “Volg mij!”. 
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ook al. Hij zocht immers steun bij de incarnatie-apostelen in Jeruzalem om niet te-

vergeefs gelopen te hebben (Gal.2: 2). De twaalf, die al eerder dan Paulus een eigen 

zendingsopdracht hebben gekregen (Mat.28), kunnen niet gemist worden, Noord-

mans’ krachtige aforisme ten spijt.  

 

Langs bovenstaande weg is de erfenis van Paulus uiteindelijk opgenomen in het ge-

tuigenis van de twaalf. En waar Paulus, de apostel des Geestes, geen opvolger heeft, 

kan de episkopos de lijn van de incarnatie-apostelen èn Paulus gewoon voortzetten: 

de ecclesia catholica begint haar tocht door de wereldgeschiedenis. Onmiskenbaar 

heeft de Geestesapostel een eigen roeping gekregen als ‘apostel met de geestelijke 

roeping’ naast de apostelen met de ‘lichamelijke roeping’.
1393

 Maar het Evangelie 

be-gint en eindigt met incarnatie-apostelen. Zij omringen de apostel des Geestes en 

ne-men hem in hun kring op (Hand.9: 28). Het kerkelijk leven kan zich niet 

uitsluitend richten op wat vóór is. Er moet een zekere verworteling zijn in wat achter 

is. Wij le-ven dus niet alleen vanuit het einde, zoals Noordmans wil, wij worden van 

beide zij-den gedrongen (Fil.1: 23). Petrus èn Paulus èn het corpus Johannaeum 

vormen het apostolische getuigenis dat in de volle zin van het woord grondleggend 

is.
1394

  

 

De slotsom moet dus niet zijn dat Petrus ‘gaat’, maar dat beide apostelen hun plaats 

op het nieuwtestamentische podium behouden en dat Petrus Paulus integreert. New-

mans ontwikkelingsleer kan op deze gang van zaken een verhelderende kijk geven. 

Het kenmerk van een idee, aldus Newman, is dat eerst afzonderlijke aspecten uit die 

idee worden ontwikkeld. Deze aspecten lijken soms tegengesteld, hoewel ze toch tot 

die ene idee behoren. Pas als ze bij elkaar komen, blijkt hoe rijk de idee was.
1395

 Dit 

kan ook gelden voor de kerkelijke ontwikkeling in de 1
ste

 eeuw. Uit de rijke idee 

Christus brengen Petrus, Johannes en Paulus elk een lijn voort en die voegen zich na 

verloop van tijd samen tot een vollere rijkdom. 

 

Opnieuw mag de vraag worden gesteld of Noordmans’ nadruk op de Geest niet te 

eenzijdig is. Gaat Noordmans niet over een grens en komt hij op deze wijze niet in 

de hoek van geestdrijvers als Joachim van Fiore en de dopersen? Noordmans wordt 

ook wel als Schwärmer getypeerd en de heilsgeschiedenis in zijn theologie is wel 

omschreven als een “(...) rusteloze beweging (…), één dynamisch proces naar het 

einde”.
1396

 Noordmans haalt immers eenzijdig Paulus als apostel des Geestes naar 

vo-ren. Over Gunning schrijft Noordmans dat er in diens leven een “(…) doperse 

 
1393 ‘De apostel des geestes’ (meditatie 20 juli 1951), VW8, 374. 
1394 Martin Hengel, Saint Peter. The Underestimated Apostle, 102: “Ecumenical discussion can go 
forward in a meaningful way only on the basis of this foundation, which is held in common by all”.  
1395 Dev., 33-41. 
1396 J.T. Bakker, ‘O. Noordmans: Der Geist als Novum der Geschichte’, Zeitschrift für Dialektische Theo-
logie 4/7 (juli 1988), 81. H. Berkhof, ‘Oepke Noordmans 1871-1956. Interpretationen und Rezeption sei-

ner Theologie’, Zeitschrift zur Dialektische Theologie 2/1 (1986), 138ff. N.T. Bakker, ‘Noordmans en 

Barth. Een studie over de Barth-receptie bij Noordmans’, Kerk en Theologie 35 (1984), 115. 
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on-derstroming” was.
1397

 Geldt dat misschien ook voor Noordmans? Op deze vraag 

gaan we in de volgende paragraaf door. 

8.2.2  Kerkhistorische overwegingen  

 

Noordmans is zich het gevaar van geestdrijverij bewust. Wij moeten, zo zegt hij, de 

Geest niet losmaken uit de relaties waarin wij hem moeten belijden.
1398

 Toch meent 

Henri de Lubac dat Noordmans in het spoor van Joachim van Fiore is geraakt. Voor 

dit ferme oordeel baseert De Lubac zich op een zeer beknopte passage over Noord-

mans in een artikel van H. Berkhof.
1399

 Deze schets van Berkhof is te eenvoudig om 

tot zo’n verreikend oordeel, als De Lubac geeft, te komen. Noordmans figureert, met 

enkele anderen, in De Lubacs betoog dan ook enkel als voorbeeld van joachimiti-

sche invloed. Het is De Lubac in die passage niet werkelijk om Noordmans te doen. 

Toch is het nuttig om op De Lubacs oordeel door te gaan, want – zoals hierboven al 

is gezegd – hier liggen wel vragen aan Noordmans. Om het scherpe oordeel van De 

Lubac te verifiëren, zullen we daarom eerst beluisteren wat joachimisme volgens De 

Lubac is en vervolgens zien of we aan de hand van ons onderzoek De Lubac moeten 

bijvallen en Noordmans het predikaat ‘neo-joachimiet’ moeten verlenen.
1400

  

 

Joachim van Fiore (ca. 1135-1202) 

De breuk die Joachim met de kerkelijke traditie aanbracht, ligt erin dat hij een rijk 

van de Geest verwachtte, aldus De Lubac. Joachim kent de traditionele theologische 

indeling waarin Vader, Zoon en Geest elk een eigen periode hebben, maar hij verlegt 

de drempel tussen de laatste twee perioden. Volgens hem is de Kerk van zijn dagen 

nog in het tweede rijk, dat van de Zoon. Spoedig zal het derde rijk, dat van de Geest, 

aanbreken. Dit rijk van de Geest is iets anders dan het duizendjarig rijk. Vanouds is 

dat laatste rijk bezien als een rijk dat al gedeeltelijk buiten de gewone geschiedenis 

staat en waarin Christus en zijn Kerk regeren. Joachims rijk van de Geest is hele-

maal binnen de geschiedenis en in dit rijk zwaait de Geest de scepter. In dit rijk 

wordt ‘het eeuwig Evangelie’ (Opb.14: 6) gepredikt. Het aanbreken van dit rijk 

brengt een nieuwe Kerk mee.
1401

 Daarin is geen ruimte voor de paus en worden 

pries-ters vervangen door ‘geestelijke mensen’; de waterdoop wordt vervangen door 

de Geestesdoop.
1402

 Er zullen geen zware kerkstructuren meer zijn en ook is de 

dualiteit Kerk-staat opgeheven. De tijd van het Woord is dan voorbij: de ziel wordt 

direct door de Geest met hemels manna gevoed.
1403

 Het is een geestelijk Evangelie, 

 
1397 Noordmans aan K.H. Miskotte (6 maart 1931), VW9a, 392. 
1398 Het Koninkrijk der hemelen (1949), VW2, 452-3. 
1399 Hendrikus Berkhof, ‘Les Arrhes de l’Esprit’, in: L’Expérience de l’Esprit. Mélanges Schillebeeckx 
(Paris 1976), 187-207. 
1400 Op twee plaatsen heeft De Lubac zich uitvoerig met Joachim van Fiore ingelaten. Allereerst in de 

jaren ‘60 in zijn Exégèse Médiévale (t.II.1, 437-558 en t.II.2, 325-44) en vervolgens eind jaren ‘70 en 
begin ja-ren ‘80 met zijn tweedelige La postérité spirituelle de Joachim de Flore. Voor de onderhavige 

studie is de uitgave van dit laatste werk (2014) in één band in de serie Oeuvres Complètes gebruikt. 
1401 “Il abandonne de la sorte ce qui doit finir et protège ce qui doit demeurer”. Henri de Lubac, La posté-
rité spirituelle de Joachim de Flore (Paris 2014), 50.  
1402 La postérité, 52. 
1403 La postérité, 60. 
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een Evangelie in de Geest.
1404

 Joachim voltrok hiermee “(…) une transformation 

radica-le”, aldus De Lubac.
1405

 Het was een breuk in de traditie van de 

Schriftexegese. 

 

Een tweede breuk ligt in Joachims hermeneutisch beginsel. Volgens De Lubac heeft 

de Kerk Jezus steeds gezien als de Geest, het pneuma, door wie de Kerk het Oude 

Testament, de gramma, moet lezen; Jezus is de geestelijke zin van het Oude Testa-

ment. Joachim daarentegen gaat uit van een letterlijke concordie tussen het Oude en 

het Nieuwe Testament. Het historische verloop van het Oude Testament vindt een 

herhaling, op ‘hoger’ niveau, in het Nieuwe. Juist uit de letterlijke overeenstemming 

van Oude en Nieuwe Testament kan de geestelijke zin zich vormen. De geschiedenis 

van de Kerk moet dus worden ontrafeld uit de oude geschiedenis van de Joden.
1406

 

Tegenover de Schrift (het Oude Testament) plaatst Joachim dus niet de persoon 

Jezus Christus, maar een andere Schrift (het Nieuwe Testament). Daarmee heeft zijn 

exegese een onpersoonlijk karakter en krijgt Christus maar weinig reliëf. De Chris-

tus is de voorloper van de Geest zoals Johannes dat was van Jezus.
1407

 Bij Joachim 

vervaagt dus uiteindelijk Christus ten gunste van de Geest. Het Evangelie zoals wij 

dat kennen, wordt een protevangelie van het Evangelie van de Geest. Jezus is dan 

nog slechts de persoon rondom wie alles is georganiseerd. Hij wordt het symbool, 

het geheimschrift voor de handeling van een ander Persoon. Hij is uiteindelijk niet 

meer dan een schakel in de ketting van de tweede periode, die de derde betekent en 

voorbereidt.
1408

 Met andere woorden; de Paasgebeurtenis van sterven en opstanding 

krijgt nog maar moeilijk een plaats. Joachims these van een periode van de Geest be-

tekent een verdwijnen van de Kerk van Christus, door het laten uiteenspringen van 

haar mentale en institutionele structuren.
1409

 

 

Joachims invloed in Kerk en samenleving 

Op twee manieren is Joachim in de eeuwen na hem gevolgd, aldus De Lubac. Ener-

zijds loopt er door de kerkgeschiedenis een onderstroom van het benadrukken van 

de Geest en anderzijds is zijn gedachte geseculariseerd tot vooruitgangsgeloof. Het 

is duidelijk dat Noordmans van dat laatste niet beticht kan worden, dus de invloed 

die Joachim op Noordmans gehad zou kunnen hebben, ligt in het benadrukken van 

de Geest. In de 16
de

 eeuw was Joachims invloed merkbaar in de zogenaamde Radi-

cale Reformatie. De reformatoren achtten echter deze dweperij een nog grotere dwa-

ling dan die van Rome.
1410

 Aan de randen van de Reformatie had het joachimisme 

 
1404 Henri de Lubac, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, 50/51. 
1405 Postérité, 22. Volgens De Lubac hebben alle ‘theologieën van de geschiedenis’ uit de twaalfde eeuw 
(de theologieën van Honorius, Hugo van St. Victor, Gerhoch von Reichersberg, Richard van St. Victor, 

Anselmus van Havelberg en Arnaud van Bonneval) hetzelfde uitgangspunt, namelijk dat het tijdperk van 

de Geest met Pinksteren begint. Postérité, 28. 
1406 Postérité, 44-5. 
1407 Postérité, 58. 
1408 Postérité, 65. 
1409 Postérité, 49. 
1410 “En réalité, le mouvement de la Réforme protestante ne doit rien, dans son principe, au joachimisme”. 

Postérité, 175. 
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echter wel invloed en het heeft zich via Baader, Schlegel en Novalis in het Duitse 

idealisme genesteld en is zo de hoofdstroom van de Kerk binnengekomen.
1411

  

 

De Lubac ziet in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw het joachimisme weer voet krij-

gen binnen de Kerk.
1412

 En wellicht nog meer dan bij Joachim wordt nu de breuk 

tus-sen de oude Kerk en de nieuwe Kerk benadrukt. Ook al is bij velen de droom 

van Joachim geseculariseerd en wijkt ze af van wat de abt van Fiore voor ogen 

stond, de gedachte dat de nieuwe Kerk er alleen kan komen door verwerping van de 

oude is hetzelfde gebleven.
1413

 Er wordt geen rekening gehouden met een levende 

traditie. De Lubac ziet hoe men tegenover het kerkelijk instituut en riten opkomt 

voor geeste-lijke vrijheid. Vader en Zoon worden naar achteren gesteld vanwege 

hun connotatie met hiërarchie en gezag. De Geest daarentegen brengt in de vrijheid. 

Zo wordt de Triniteit uit elkaar gehaald. Na Jezus Christus is de fundamentele wet 

van de ge-schiedenis die van ‘perioden en sprongen’ waardoor de christelijke 

gemeenschap steeds een nieuwe bestaanswijze probeert aan te nemen die past bij de 

intentie van haar stichter. Voor een duurzame Kerk en sacramenten is dan geen 

plaats meer.  

 

De algemene noemer waarmee het joachimisme valt te karakteriseren, is volgens De 

Lubac verwaarlozing van de persoonlijke en historische dimensie van Jezus Chris-

tus: “(…) le centre d’intérêt n’est pas la personne de Jésus”.
1414

 Losgemaakt van de 

Christus kan de Geest alles worden.
1415

 Ecclesiologisch betekent joachimisme dat 

men omwille van de toekomst, het verleden afschaft.
1416

  

 

Joachim en Noordmans 

Na deze zeer gereduceerde weergave van De Lubacs uitvoerige beschrijving van het 

joachimisme moet de vraag worden beantwoord of Noordmans een dweper is, een 

neo-joachimiet. Noordmans is zelf sterk beïnvloed door Gunning en deze stond, al-

 
1411 Henri de Lubac, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, 225. 
1412 Postérité, 826: “Il semble même vouloir y opérer un retour en force”. 
1413 “(…) on observe toujours à la base une même conception toute linéaire du temps, qui croit ne rien 

pou-voir accueillir de neuf que par le rejet de l’ancien. Il n’est plus question de tradition vivante”. 
Postérité, 826. 
1414 Marie-Gabrielle Lemaire, ‘La Postérité spirituelle de Joachim de Flore. Esquisse d’une conclusion’, 

in: Bulletin Association Internationale Cardinal Henri de Lubac xvi (2014), 34; op diezelfde bladzijde 
zelfs actiever benoemd als een: “(…) intérêt à faire disparaître la figure concrète de Jésus”. De Lubac 

heeft nooit een echte conclusie aan zijn Postérité kunnen schrijven. In zijn Mémoire sur l’occasion de 

mes écrits vertelt hij dat de krachten hem daartoe hebben ontbroken. Hij was 85 jaar oud toen het tweede 
deel van La postérité uitkwam. Wel heeft hij in zijn Mémoire nog opgemerkt dat hij de bladzijden 175-80 

van zijn al veel eerder verschenen Méditation sur l’Église als een schets van die conclusie beschouwt. 

Mémoi-re sur l’occasion de mes écrits (Namur 2 1992), 160. Op basis van deze aanwijzingen en van 
materiaal dat De Lubac voor deze conclusie had verzameld, heeft Marie-Gabrielle Lemaire een poging tot 

conclusie ge-daan in het bovengenoemd artikel. 
1415 “La Trinité est disloquée. Rien n’empêche plus de célébrer une «libération» parfaite en flottant «à tout 
vent de doctrine»”. Postérité, 827. 
1416 “L’illusion du futurisme: de l’abolition du Passé”. Aantekening van De Lubac in: Marie-Gabrielle Le-

maire, ‘La Postérité spirituelle de Joachim de Flore. Esquisse d’une conclusion’, 23. 
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dus Noordmans, onder theosofische invloed van Baader en Oettinger.
1417

 Dit zijn na-

men die volgens De Lubac thuishoren in de invloedssfeer van Joachim. Noordmans 

heeft zich tegen deze invloed willen afschermen en tegelijk erkend dat in de theoso-

fie een correctie kan liggen op het calvinisme.
1418

 In ieder geval vinden we in 

Noord-mans’ theologie een aantal aspecten dat naar Joachimisme tendeert, namelijk: 

 

- dat Noordmans benadrukt dat er een zogenaamde ‘donkere band in het spectrum 

van de Triniteit’ staat en daarmee de Zoon achterstelt ten opzichte van de Geest. Met 

de opmerking dat de belijdenis van de Geest de meest omvattende is, en dat alleen 

een geestelijk oog de continuïteit ziet tussen wat uit Christus genomen is en wat de 

Geest verkondigt, biedt Noordmans een zekere openheid voor Joachims gedachte dat 

het Evangelie zoals wij dat kennen niet meer is dan een voorstadium van het Evan-

gelie van de Geest;  

- dat Noordmans de bestaande kerk(en) achter zich wil laten voor een nieuwe en al-

dus, evenals Joachim, geen rekening houdt met een levende traditie (successie);  

- dat Noordmans de dualiteit Kerk en Staat problematisch vindt; 

- dat Noordmans de sacramenten relativeert en ze in de schaduw stelt van het Gees-

telijk sacrament; 

- dat Noordmans het aforisme ‘scheppen is scheiden’ ook toepast op de herschep-

ping en daarmee een onpersoonlijke (dat wil zeggen: niet aan de persoon van Chris-

tus verbonden) parallellie tussen Oude en Nieuwe Verbond opstelt. Daarmee dreigt 

het gevaar dat niet de vervulling in de persoon van Jezus maar het onpersoonlijke 

historische systeem de verbinding tussen Oude en Nieuwe Verbond wordt. Wat be-

treft dat laatste moet wel worden opgemerkt dat Noordmans de historische Jezus niet 

verwaarloost. Zijn na-oorlogse meditaties gaan juist veelvuldig over Hem.  

 

Het is hierbij verhelderend, en zeker functionerend als getuige à décharge, om te let-

ten op de overeenstemming in motief tussen Joachim en Noordmans.
1419

 Joachim 

werd naar de Geest gedreven door de rationalistische scholastiek welke volgens Joa-

chim een terugkeer naar heidense tijden is en die op gespannen voet staat met 

vroomheid.
1420

 De Kerk moest zich volgens hem juist toeleggen op het geestelijk 

ver-staan van de Schrift. Voor Joachim geldt, aldus De Lubac:  
 

 
1417 ‘Kritieke spanningen in de Gereformeerde theologie’ (lezing 7 november 1935), VW4, 118. Volgens 
Noordmans is Gunning, in zijn eis dat de ethische theologie een humaan karakter moet hebben, beïnvloed 

door Böhme. Voor Gunning is de persoonlijkheid het middelpunt. VW3, 423. Dit heeft Noordmans later 

expliciet afgewezen. Ook het begrip ‘leven’ kreeg in de ethische theologie een onverantwoord belangrijke 
plaats, door invloed van Böhme. Noordmans beticht deze van “(…) latent spinozisme”. VW3, 457. Noord-

mans is zich bewust dat, als hij achter de schepping teruggrijpt op kosmische tegenstellingen, er het ‘ge-

vaar van theosofie’ dreigt en Böhme ‘om de hoek’ komt kijken. VW3, 657.  
1418 Noordmans merkt op dat, vanwege het juridisch-rationele dat steeds als gevaar de gereformeerde 

theo-logie bedreigt, de lijn Böhme-Luther (en niet Luther-Böhme) belangrijk is. VW3, 658-61. Met andere 

woorden, de lijn Böhme is wel eens nodig omdat ook het calvinisme te binnenwereldlijk, te monistisch 
kan worden. 
1419 Overigens komt Joachims naam in Noordmans’ geschriften niet voor. 
1420 Henri de Lubac, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, 16, 48. 
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Comme l’assoiffé du désert se laisse prendre au mirage qui surgit à son horizon et 

qu’il croit déjà presque toucher de la main, l’abbé de Flore aperçoit au-devant de 

lui briller, comme un grand lac de lumière ce règne de l’Esprit, dont le temps lui 

semble proche.1421 

 

Noordmans ervaart iets soortgelijks in het monistische denken van zijn dagen: het is 

allemaal zo binnenwerelds en zakelijk geïnterpreteerd. Een grote verdroging van het 

mens-zijn is gaande. In de ‘Jezus is Heer’-theologie van H. Kraemer (hoofdstukken 

6 en 7) zal de Geest nog verder in de verdrukking komen, zo verwacht Noordmans. 

Het calvinisme heeft een ongedekte flank naar binnenwerelds denken, meent hij. Al 

in de jaren ‘30, in de discussie rond de kerkorde, wijst Noordmans erop dat het gere-

formeerd protestantisme van de 17
de

 eeuw en later erg ‘aard- en nagelvast’ is gewor-

den. Het uitstrekken naar het eschaton is in die eeuw verwisseld voor het keurige, 

geordende leven hier. Daarom wil Noordmans, zoals we zagen, iets meer Böhme in-

brengen tegenover het juridische van Calvijn.
1422

 In de 16
de

 eeuw, aldus Noordmans, 

was er het gevaar geestdrijver te worden, maar thans “(…) zou men in zijn haast de 

Geest kunnen uitschakelen, zodat de kerk een diensthuis wordt en het Woord een 

commando”.
1423

 Het moet er in de Kerk juist om gaan door de Geest geleerd te zijn. 

Noordmans verlangt naar stromen van levend water. Die moeten de Kerk losmaken 

uit een dodelijke verlamming zodat zij in de nieuwe wereldsituatie die bezig is te 

ontstaan haar plaats kan innemen als pelgrim. Maar Noordmans gaat er vanuit dat 

die inzet van opzij zal zijn; dat wil zeggen: de Geest zal voor de Kerk een nieuwe in-

zet maken. 

 

Omdat Noordmans de Geest niet losmaakt van Christus is hij niet als neo-joachimiet 

te brandmerken. De Lubac gaat hierin veel te ver. Toch is in dit onderzoek duidelijk 

geworden dat bij Noordmans de Zoon (en de Incarnatie) zozeer in de schaduw van 

de Geest is komen te staan dat er eigenlijk geen ruimte is voor duurzame gestalten.  

We zien bij Noordmans nadruk op breuken en nieuwe inzetten en niet op een leven-

de traditie. Op zijn vraag naar continuïteit geeft Noordmans als antwoord dat die 

continuïteit theologisch moet zijn. Hoe waar dit ook is, omdat Noordmans niet meer 

zegt, geeft hij zo de gestalte van de Kerk eigenlijk prijs. 

 

Quintessens  Op basis van een eerste, verkennend onderzoek kan worden gesteld dat 

het aforisme ‘Paulus komt, Petrus gaat’ slecht is te verenigen met het Nieuwe Testa-

ment. Daaruit is juist uit op te maken dat de theologie van Paulus wordt geïntegreerd 

in de theologie van Petrus die als een ‘gouden midden’ kan worden gezien. Zó heeft 

de leer van de apostel des Geestes verspreiding in de wereld gekregen.  

Het oordeel van De Lubac over Noordmans dat deze een neo-joachimiet is, is geba-

seerd op een zeer beknopte weergave van Noordmans’ theologie en moet worden af-

gewezen. Wel blijft de vraag of Noordmans de Geest niet te eenzijdig naar voren 

haalt.   

 
1421 Postérité, 52. 
1422 ‘Het probleem van de continuïteit binnen de dialektische theologie’ (lezing november 1935), VW3, 

658.  
1423 ‘Militia Christi’ (15 juni 1946), VW5, 529. 
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8.3  Rome 

 

Met grote verwachting heeft Noordmans de invloed van Newman op Rome waarge-

nomen. In 1937 sluit hij niet uit dat Newman de eerste zwaluw is die een nieuw-ka-

tholieke lente aankondigt, waarin Rome meer aandacht zal hebben voor de gelovige 

en wat minder voor het instituut. Na de oorlog weet Noordmans dat de reformatoren 

bij hun vertrek uit Rome niet een dode Kerk hebben achtergelaten.
1424

 De grote pro-

blemen met Rome liggen, zo hebben we hem al horen zeggen, niet zozeer in de leer 

alswel in de organisatie van die Kerk. En er zijn zelfs momenten geweest waarop 

Noordmans denkt dat met een paar kleine ingrepen het beeld van Rome er heel an-

ders uit zou zien (hoofdstuk 7). Zijn Noordmans’ verwachtingen in de jaren na zijn 

dood uitgekomen? We kijken naar drie thema’s die door Noordmans zijn aangedra-

gen als relevant, namelijk allereerst de ruimte die Rome biedt aan de gelovige in zijn 

persoonlijke verhouding tot God, vervolgens de plaats van het Woord en tenslotte 

het pauselijk ambt. 

 

Persoonlijk geloof 

Lumen Gentium, de door Vaticanum II opgestelde dogmatische constitutie over de 

Kerk (1964), benadrukt de Kerk als een Geest-doortrokken, sacramentele en escha-

tologische gemeenschap. 
 

De Geest woont in de Kerk en in het hart van de gelovigen als in een tempel 

(1 Kor.3, 16; 6, 19); in hen bidt Hij en geeft Hij getuigenis van hun aangenomen 

kindschap (cf. Gal.4, 6; Rom.8, 15-16 en 26). De Kerk, die Hij naar de volle waar-

heid voert, (cf. Joh.16, 13) en in de gemeenschap en de bediening één maakt, richt 

Hij in en geleidt Hij door de verscheidenheid van de hiërarchische en charismati-

sche gaven en Hij siert haar met zijn vruchten (cf. Ef.4, 11-12; 1 Kor.12, 4; Gal.5, 

22). Door de kracht van het Evangelie maakt Hij de Kerk steeds weer jong en ver-

nieuwt Hij haar voortdurend en brengt haar naar de volkomen vereniging met haar 

Bruidegom. Want de Geest en de Bruid zeggen tot de Heer Jezus: Kom! (cf. 

Apk.22, 17). Aldus verschijnt de hele Kerk als ‘het verenigde volk dat deel heeft 

aan de eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest’.1425 

  

Met het bepalen van de Kerk als gemeenschap van mensen die in de doop de Geest 

hebben ontvangen, het lichaam des Heren, komt het concilie uit boven discussies 

waarin hiërarchie en leken tegenover elkaar worden gesteld en als elkaar beconcur-

rerend worden gezien. Pas in het derde hoofdstuk spreekt de constitutie expliciet 

over de hiërarchie en daar worden inderdaad de charismatisch begaafden gewezen 

op het ambtelijk gezag.  

 

Daarbij, aldus Lumen Gentium, weten de herders van de Kerk “(….) zeer goed hoe 

overvloedig de leken tot het welzijn van het geheel der kerk bijdragen” en dat het tot 

 
1424 ‘Rome als organisme’ (19 december 1952), VW8, 440. 
1425 LG 4. 
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de episcopale taak van de herders behoort “(…) de gelovigen zó te besturen en hun 

diensten en begaafdheden zó te erkennen, dat allen en elk op zijn manier aan de ge-

meenschappelijke opdracht eensgezind meewerken”.
1426

 Want er is de diepe eenheid 

die in de doop wordt gegeven. In die eenheid worden sommigen wel over de anderen 

aangesteld, maar “(…) toch blijft er tussen allen gelijkheid bestaan wat betreft de 

aan al de gelovigen gemeenschappelijke waardigheid en de bedrijvigheid voor de 

uitbouw van het lichaam van Christus”.
1427

 Van Christus uit ontvangt het hele li-

chaam der Kerk gaven zodat de gelovigen “(…) elkaar ter zaligheid ten nutte kunnen 

zijn, om door het volbrengen van de waarheid in de liefde, in ieder opzicht naar Hém 

toe te groeien die ons hoofd is (cf. Ef.4, 11-16)”.
1428

 In de Kerk heeft de toegezegde 

verbondsvernieuwing (Jer.31, 31-34) zijn beslag gekregen, namelijk dat God zijn 

wet in het binnenste zou leggen en schrijven op het hart. “Allen immers zullen Mij 

kennen, van de geringste tot de grootste, zegt de Heer”.
1429

 Zo gaat de Kerk voort 

door beproevingen en wederwaardigheden en dankzij het werk van de Geest houdt 

zij niet op “(…) zichzelf te vernieuwen, tot zij door het kruis het licht bereikt, dat 

geen ondergang meer kent”.
1430

  

 

Volgens Lumen Gentium hebben alle gelovigen deel aan de drie ambten van Chris-

tus, het priesterschap, het profeet-zijn en het koning-zijn.
1431

 Uit dien hoofde zijn de 

gelovigen geroepen “(…) naar de mate van de kennis, de bevoegdheid en de be-

kwaamheid waarover zij beschikken, (…) hun mening uit te spreken in aangelegen-

heden die het welzijn van de Kerk aanbelangen”.
1432

 De gewijde herders krijgen de 

oproep om te erkennen en te bevorderen  
 

(…) de waardigheid en verantwoordelijkheid van de leken in de Kerk (…) van 

hun wijze raad dankbaar gebruik [te, e.b.] maken, hun in de dienst van de Kerk 

met vertrouwen opdrachten [te, e.b.] verlenen, bewegingsvrijheid en ruimte voor 

hen [te, e.b.] scheppen, meer nog, hen aan [te, e.b.] moedigen om ook eigener be-

 
1426 LG 30. 
1427 LG 32. 
1428 LG 7. 
1429 LG 9. 
1430 LG 9. 
1431 LG 10, 11 en 34. In LG 10 stelt het concilie: “Het algemeen priesterschap van de gelovigen en het 
ambtelijk of hiërarchisch priesterschap zijn weliswaar uiteraard en niet alleen naar rangorde van elkaar 

verschillend. Doch ze zijn op elkaar aangewezen, en het éne zowel als het andere heeft op zijn bijzondere 

wijze aan Christus’ priesterschap deel”. LG 12, 35. In LG 12 zeg het concilie over de profetische roeping 
dat de Heilige Geest onder de gelovigen van elke rang ook bijzondere genaden schenkt “(...) die hen ge-

schikt en bereid maken om allerlei werk en taken, die voor de hernieuwing en de verdere uitbouw van de 

Kerk dienstig zijn, op zich te nemen, zoals er geschreven staat: ‘Aan ieder wordt de openbaring van de 
Geest meegedeeld tot welzijn van allen’ (1 Kor.12, 7). (…) Aangezien zij voor de noden van de Kerk bij-

zonder doelmatig en nuttig zijn, moeten wij ze met dankbaarheid en vertroosting aanvaarden”. Juist in 

hun priesterlijke taak zullen de leken hun best doen “(…) om dieper in de kennis van de geopenbaarde 
waarheid door te dringen en met aandrang de gave van wijsheid van God moeten afsmeken”. LG 35. LG 

36: De gelovigen zijn geroepen “(...) door zelfonthechting en heilig leven het rijk van de zonde in eigen 

schoot te overwinnen (cf. Rom.6, 12); meer nog, om Christus ook in de anderen te dienen, en aldus, door 
nederigheid en geduld hun broeders terug te brengen naar de Koning: Hem dienen is pas waarlijk heer-

sen”. 
1432 LG 37. 
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weging tot handelen over te gaan. Met vaderlijke liefde behoren zij de initiatieven, 

wensen en verlangens, door de leken naar voren gebracht, aandachtig in Christus 

te onderzoeken.1433  

 

Van deze vertrouwelijke omgang van leken en hun herder is voor de Kerk zeer veel 

goeds te verwachten, aldus de concilievaders. De leken zullen zich gesterkt voelen 

in hun verantwoordelijkheidszin en aangevuurd in hun ijver.  
 

(…) hun krachten worden veel gemakkelijker samengevoegd met het werk van de 

Herders. Deze, op hun beurt, gesteund door de ervaring van de Leken, zowel op 

geestelijk als op tijdelijk gebied, kunnen dan genuanceerder en juister oordelen, 

zodat heel de Kerk, door al haar leden gesterkt, haar zending voor het leven van 

de wereld krachtdadiger vermag te vervullen.1434 

 

Deze benadering van de Kerk als Geestdoortrokken gemeenschap komt ook sterk 

naar voren in de bijdragen van paus Johannes Paulus II en de toenmalige prefect van 

de geloofsleer, Joseph Ratzinger, aan het wereldcongres Movements in the Church 

van 1998. Bij ‘bewegingen in de Kerk’ moet hier worden gedacht aan bewegingen 

als Saint’Egidio, het Neocatechumenaat, de Charismatische vernieuwing, Focolare 

e.d. Zowel de paus als de prefect hebben deze bewegingen begroet als nieuw werk 

van de Geest. Zoals bewegingen de eeuwen door veel hebben betekend voor de 

Kerk, kunnen ook de bewegingen van de 20
ste

 eeuw dat doen, aldus Ratzinger.  

 

Bewegingen, die een platte organisatie kennen en voornamelijk uit leken bestaan, 

ontspringen volgens Ratzinger aan een deep personal encounter with Jesus 

Christ.
1435

 De inzet die nodig is voor het vormen van zulke gemeenschappen vraagt 

om die per-soonlijke dimensie. “Only when the person is struck and penetrated by 

Christ to the depths of his or her being can others be touched in their innermost 

being”.
1436

 Ook Johannes Paulus II benadrukte dit persoonlijke van de bewegingen 

die immers open-baren “(…) the freshness of the Christian experience based on 

personal encounter with Christ”.
1437

 De gevestigde Kerk, aldus Ratzinger, moet zich 

openstellen voor de invloed die van deze bewegingen uitgaat. Omdat de Kerk het 

werk van de Geest is, moet zij er voor waken dat haar eigen structuur topzwaar 

wordt, ook moet zij voor-komen dat haar structuur verhardt “(…) into a suit of 

 
1433 LG 37. 
1434 LG 37. 
1435 Ian Ker, ‘New Movements and Communities’, Louvain Studies 27 (2002), 79; vgl. Brendan Leahy, 

Ec-clesial Movements and Communities: Origins, Significance, and Issues (Hyde Park NY 2011); 

Charles Whitehead, ‘The Role of the Ecclesial Movements and Communities in the Life of the Church’, 
in: Mi-chael A. Hayes (ed.), New Religious Movements in the Catholic Church (London 2005), 15: “(…) 

the new movements contain bishops, clergy and religious as well as lay people. They are for the whole 

Church. So I would suggest that the movements and new communities are truly the Church, in the sense 
of the community of the baptized which we find in the New Testament and in Lumen Gentium, and there-

fore the description church movements’ is more appropriate than lay ‘movements’”.  
1436 Joseph Ratzinger, ‘The Ecclesial Movements: A Theological Reflection on Their Place in the 
Church’, in: Pontifical Council for the Laity, Movements in the Church: Proceedings of the World 

Congress of the Ecclesial Movements, Rome 27-29 May 1998 (Vatican City 1999), 49. 
1437 ‘Message of His Holiness Pope John Paul II’, in: Movements in the Church, 16. 
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armour that stifles her real spi-ritual life”.
1438

 Hoe geestelijker het ambt geleefd 

wordt, hoe sterker het zal reageren op gaven van de Geest die zich in de Kerk 

manifesteren. Zo zal de Kerk open kun-nen blijven staan voor roepingen van de 

Heer zoals die vanuit de bewegingen tot de Kerk komen, roepingen “(…) which 

remain unpredictable and for which no plans can be laid in advance”.
1439

 Johannes 

Paulus II en Ratzinger begroeten dus de bewe-gingen als vernieuwing van de Kerk 

binnen de sacramentele episcopale structuur. Ook de Reformatie is volgens 

Ratzinger zo’n vernieuwende beweging geweest maar deze heeft helaas tot schisma 

geleid. De schuld dat dat schisma nog altijd bestaat, ligt bij beide partijen.
1440

  

 

Eenmaal paus geworden, is Ratzinger hierop teruggekomen bij zijn bezoek aan het 

klooster van Luther te Erfurt in 2011. De paus nam het daar op voor de vraag van 

Luther, ‘Hoe krijg ik een genadig God’. Deze zeer persoonlijke vraag zal, in een 

nieuwe vorm, ook de onze moeten worden, aldus Benedictus XVI; niet als academi-

sche vraag, maar als werkelijke vraag. In de geseculariseerde context die het wereld-

wijde christendom uitdaagt, moet het geloof niet worden verdund maar juist in zijn 

volheid beleefd. “Dies ist eine zentrale ökumenische Aufgabe, in der wir uns gegen-

seitig helfen müssen: tiefer und lebendiger zu glauben. Nicht Taktiken retten uns, 

retten das Christentum, sondern neu gedachter und neu gelebter Glaube, durch den 

Christus und mit ihm der lebendige Gott in diese unsere Welt hereintritt”.
1441

 We 

bid-den dat we mogen leren het geloof opnieuw te leven, aldus Benedictus XVI en 

dat we in die weg één mogen worden.  

 

Anders dan Brad Gregory ziet Benedictus XVI Rome en Reformatie dus niet als 

dramatically different, de twee zijn volgens hem zeker wel meaningfully compara-

ble. Beiden zullen dat persoonlijke moeten hebben wat Luther dreef; geloven is on-

middellijk, zonder een tussending, voor God staan.
1442

 

 

Dat paus Franciscus in 2014 wereldwijd de kerkprovincies consulteerde inzake hun 

gedachten over het huwelijk en het homohuwelijk doet sterk denken aan wat Noord-

mans ‘pastorale dogmatiek’ en wat Newman consulting the Faithful noemt. Het is 

het ernstig nemen van wat leeft onder de gelovigen als het gaat om de uitleg en de 

verkondiging van het Woord. Zij hebben immers door hun doop deel aan de ene 

Geest die over de Kerk is uitgestort en aan het drievoudige ambt. Zo kan, ‘gesteund 

 
1438 Movements in the Church, 27. 
1439 Pontifical Council for the Laity, Movements in the Church, 29. 
1440 Movements in the Church, 47: “And no doubt blame must be apportioned to both sides for the fact 

that in the end schism has remained”.  
1441 Toespraak van Benedictus XVI op 23 september 2011 in het voormalige augustijnerconvent te Erfurt. 

““Wie kriege ich einen gnädigen Gott?” Daß diese Frage die bewegende Kraft seines [Luthers, e.b.] gan-

zen Weges war, trifft mich immer wieder ins Herz. Denn wen kümmert das eigentlich heute noch – auch 
unter Christenmenschen? (…) – diese brennende Frage Luthers muß wieder neu und gewiß in neuer Form 

auch unsere Frage werden, nicht akademisch sondern real. Ich denke, daß dies der erste Anruf ist, den wir 

bei der Begegnung mit Martin Luther hören sollten”.  
1442 Joseph Ratzinger, Images of Hope. Meditations on Major Feasts (San Francisco 2006), 72: “That con-

stitutes the Christian – that a tongue of fire is given to him, to his human existence. Thus Church origina-

tes. She is given to each one quite personally”.  
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door de ervaring van de leken, zowel op geestelijk als op tijdelijk gebied, genuan-

ceerder en juister worden geoordeeld’. Met andere woorden: zo wordt het geloofs-

oordeel dichter bij de werkelijkheid van het leven gehouden. Zo ook houdt de Kerk 

haar oren open voor wat God door de gebeurtenissen in de tijd tegen haar zegt.  

 

Het Woord 

En hoe staat het met het Woord? Rome leest de Schrift in relatie met de traditie van 

de Kerk en het leergezag van de paus. Dit heeft de laatste vijftig jaar zeker niet tot 

terugdringen van de Schrift geleid.
1443

 Het belangrijke conciliedocument inzake de 

goddelijke openbaring, Dei Verbum, benadrukt de centrale positie van de Schrift. De 

openbaring, die haar centrum en hoogtepunt vindt in Jezus Christus, is bedoeld om 

de mens ertoe te brengen aan God de gehoorzaamheid van het geloof te betonen en 

zich aldus aan God toe te vertrouwen.
1444

 Het is het werk van de Heilige Geest het 

menselijk hart hiertoe te bewegen. Daartoe dient het Evangelie gepredikt te worden 

aan allen. Gods woord is de spiegel “(…) waarin de Kerk gedurende haar aardse pel-

grimstocht God schouwt, van wie zij alles ontvangt, totdat zij binnengeleid wordt, 

om Hem van aangezicht tot aangezicht te zien, zoals Hij is (vgl. 1 Joh.3, 2)”.
1445

 De 

Heilige Schrift wordt gelezen in samenhang met de Heilige Overlevering die haar 

“(…) de volledige canon van de heilige boeken [doet, e.b.] kennen” en in die Heilige 

Overlevering “(…) worden de heilige geschriften ook beter begrepen en voortdurend 

werkzaam tegenwoordig gesteld”.
1446

  

 

De authentieke uitleg van Gods Woord en de Heilige Overlevering is alleen aan het 

levende leergezag toevertrouwd. “Dit leraarsambt staat niet boven het woord Gods, 

maar dient het”.
1447

 De studie van de Heilige Schrift moet de ziel zijn van de theolo-

gie.
1448

 Daarom roept Dei Verbum clerici maar ook alle christengelovigen op door 

“(…) veelvuldige lezing van de goddelijke geschriften ‘de alles overtreffende kennis 

van Jezus Christus’ (Fil.3, 8) te verwerven. ‘Want wie de Schrift niet kent, kent 

Christus niet’”.
1449

 Dei Verbum is het antwoord van Rome op het sola scriptura 

waarmee de Reformatie haar heeft uitgedaagd.
1450 

 

 
1443 “Als je nu goede bijbelse commentaren koopt, komen die vaak uit katholieke hoek. Terug naar de bij-

bel zelf”. ‘Over verrassingen gesproken: Kerk en geloof rondom de eeuwwisseling. Een gesprek met 

Teun van der Leer’, in: Matthijs de Blois (e.a.), Balans van een eeuw. Over maatschappelijke ontwikke-
lingen (Utrecht 1999), 39: En enige tientallen jaren eerder de gereformeerde nieuwtestamenticus H.N. 

Ridderbos: “De bijdrage van rooms-katholieke exegeten aan deze résourcement [terugkeer naar de Bijbel, 

e.b.] is important geweest. Ook in hun kring is er een ontplooiing van de bijbelwetenschap en van de bij-
belse theologie. Ze zijn er ver in; dat slaat bijna alles. Ze hebben een scholing en een reservoir aan krach-

ten, die hun weerga niet vinden. Het protestantisme, althans in Nederland, kan daar, vaktechnisch gespro-

ken, nauwelijks tegenop”. G. Puchinger, Gesprekken over Rome-Reformatie (Delft 2 z.j.), 24-5.  
1444 DV 5. 
1445 DV 7. 
1446 DV 8. 
1447 DV 10. 
1448 DV 24. 
1449 DV 25. 
1450 Over de toenadering van evangelischen en roomskatholieken inzake het lezen van de Schrift, zie: 

Kevin Storer, Reading Scripture to Hear God. Kevin Vanhoozer and Henri de Lubac on God's Use of 

Scripture in the Economy of Redemption (Eugene OR 2014). 
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Voor wat betreft de liturgie zijn, in navolging van Sacrosanctum Concilium (de con-

stitutie over de heilige liturgie), de Schriftlezingen een grotere rol gaan spelen. 
 

De Heilige Schrift is bij de viering van de Liturgie van de hoogste betekenis. (…) 

Daarom moet men voor het tot stand brengen van de vernieuwing, ontwikkeling 

en aanpassing van de heilige Liturgie die weldadige en levendige liefde voor de 

heilige Schrift bevorderen, waarvan de eerbiedwaardige traditie van de Oosterse 

en van de Westerse ritussen getuigt.1451 

 

De pausen van het tijdperk na Vaticanum II hebben deze conciliedocumenten ge-

praktizeerd. Zoals Benedictus XVI stelt: “(…) de christelijke mystiek (…) is niet al-

lereerst een afdalen in zichzelf, maar is een ontmoeting met Gods Geest in het woord 

dat aan ons voorafgaat, ontmoeting met de Zoon en de Heilige Geest, en daardoor 

vereniging met de levende God, die altijd in ons is en boven ons”.
1452

 In zijn ency-

clieken alsook de Jezus-boeken heeft deze Duitse paus zich toegelegd op de uitleg 

van de Schrift. Paus Franciscus toont zich in zijn preken en meditaties een pastorale 

Bijbeluitlegger. In de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium (24 november 

2013) besteedt Franciscus uitvoerig aandacht aan de preek. Hij noemt het protestant-

se concept van de preek veel krachtiger dan het rooms-katholieke.
1453

 Verder is de 

tijd van de befaamde handboektheologie voorbij; rooms-katholieke theologen theo-

logiseren vanuit de Schrift. De consistente lijn die Rome hierin vasthoudt, brengt 

Stuhlmacher ertoe te stellen dat de Bijbel in Rome veiliger is dan bij menige protes-

tantse kerk in Europa.
1454

 

 

Het pauselijk ambt  

Blaise Pascal zei over het pausschap al treffend: “Wat zou het gemakkelijk zijn dit 

in tirannie te laten ontaarden!”.
1455

 Het ultramontanisme van de 19
de

 eeuw had niets 

liever gezien dan dat haar hoogste ambtsdrager tot een absoluut, werelds vorst zou 

worden verheven. De afkondiging van de pauselijke onfeilbaarheid door het eerste 

Vaticaans concilie was een overwinning voor het ultramontanisme maar vrijwel ge-

lijktijdig daarmee verloor de paus de troon van zijn wereldlijke rijk. Newman achtte 

dit providentieel.
1456

 Met meer aandacht en genegenheid zou de paus zich nu aan de 

wereldwijde Kerk kunnen wijden.
1457

  

 

 
1451 SC 24. 
1452 Jezus van Nazareth. Deel 1, 138. 
1453 Weergave van een interview met de paus door een Mexicaanse televisiezender, overgenomen in Ka-

tholiek Nieuwsblad (20 maart 2015). 
1454 ‘Kirche nach dem Neuen Testament’, in: P. Stuhlmacher, Biblische Theologie und Evangelium (Tü-

bingen 2002), 276: “Die evangelischen Kirchen sind in Europa aus der römisch-katholischen hervor-

gewachsen. Deshalb behalten sie ihr reformatorisches Existenzrecht nur so lange, als sie dem Evangelium 
Gottes von Jesus Christus glaubwürdiger dienen, als es die römisch-katholische Seite tut. Diese Zeit geht 

offenkundig zu Ende”.  
1455 Blaise Pascal, Gedachten (Amsterdam 1997), 274. 
1456 Newman aan William Monsell (12 december 1870), L.D. xxv, 245. 
1457 “(…) with a considerateness and kindness, which of late years the Holy see has not shown”. Newman 

aan mrs. William Froude (2 januari 1871), L.D. xxv, 262. 
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Noordmans vreest, in de lijn van Pascal, Rome als totalitaire staat en de paus als ab-

soluut vorst. Hij vindt de paus in zijn dagen te statisch, teveel zittend op een Ro-

meinse troon, en de rooms-katholieke kerk te veel als een staat georganiseerd. ‘De 

keuze voor een Engelse of Amerikaanse paus zou een breuk met het oude, statelijke 

Rome zou betekenen’, zo suggereert Noordmans. Het zou een symbool zijn van een 

wezenlijke verandering in het pausdom als werelds vorstendom.
1458

  

 

In de tweede helft van de 20
ste

 eeuw is Rome met het pauselijk ambt een weg inge-

slagen die wegvoert van de gevreesde situaties en die gaat in de richting van wat 

Newman hoopte. We zagen al hoe Lumen Gentium de Kerk allereerst bepaalt als 

geestelijke, sacramentele en charismatische gemeenschap in Christus en dan pas de 

hiërarchie noemt als een gave aan de gemeente. Een soortgelijke beweging maakt 

deze dogmatische constitutie in de bespreking van de hiërarchie. Allereerst behan-

delt de constitutie hoe Christus gewild heeft dat de bisschoppen de apostelen zouden 

opvolgen in de herderlijke zorg voor de Kerk. Dan pas volgt een aanduiding van het 

bijzondere ambt van de paus: omwille van de eenheid in het episcopaat heeft Chris-

tus Petrus aan het hoofd van de andere apostelen gesteld.
1459

  

 

Eerst na deze inbedding van het pauselijk ambt in de Kerk als Geestesgemeenschap, 

brengt Lumen Gentium de vérstrekkende macht van de paus onder woorden: “De 

Paus van Rome immers bezit over de Kerk, juist krachtens zijn ambt als plaatsbekle-

der van Christus en Herder over de gehele Kerk, de volledige, hoogste en universele 

macht, die hij steeds vrij kan uitoefenen”.
1460

 Hoewel hier voor protestanten vaak 

een moeilijk punt ligt, lijkt Noordmans er niet altijd zwaar aan te tillen. We hebben 

in de hoofdstukken 6 en 7 gezien hoeveel waardering hij voor dit ambt kan hebben. 

Rome weet goed met de onfeilbaarheid om te gaan, aldus Noordmans.
1461

 En hij 

waardeert het papale element omdat het de doelgerichte voortgang van de 

wereldkerk beli-chaamt: het Evangelie te verkondigen en zo Christus tegemoet te 

reizen. In Lumen Gentium stellen de concilievaders de macht van de paus allereerst 

in dienst van de prediking van het Evangelie – deze is in het bijzonder toevertrouwd 

aan de paus.
1462

  

 

Vooral dit laatste hebben de pausen opgenomen, niet lang na Noordmans’ overlij-

den. Zij hebben het statische zitten-op-de-troon afgelegd voor het paulinische reizen. 

Johannes XXIII was de eerste paus die sinds 100 jaar Gefangenschaft im Vatikan 

weer een langere reis maakte.
1463

 De eerste reis van zijn opvolger, Paulus VI, was 

 
1458 ‘Rome en de Reformatie’ (27 oktober 1950), VW6, 455. 
1459 LG 18. Dezelfde volgorde wordt gevonden in LG 20.  
1460 LG 22. 
1461 ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, 81. 
1462 LG 23. Ook van de bisschoppen is dit de voornaamste taak. LG 25. 
1463 Johannes XXIII was van 1958 tot 1963 paus. Hij ging naar Loretto en Assisi om voor het concilie te 

bidden. August Franzen, Remigius Bäumer, Papstgeschichte. Das Petrusamt in seiner Idee und in seiner 

geschichtlichen Verwirklichung in der Kirche (Freiburg i.B. 1974), 412. 
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naar Israël. Hij was de eerste paus na Petrus die voet op de heilige bodem zette.
1464

 

Paulus VI was het ook die de eerste stap zette naar a missionary papacy.
1465

 Vooral 

de energieke Johannes Paulus II en ook Benedictus XVI en Franciscus hebben deze 

lijn voortgezet. De ontwikkelingen na Vaticanum II (vooral de media) hebben het 

pauselijk ambt de wind in de zeilen gegeven. Juist in het apostolaat is het pausschap 

een sterke factor geworden. 

 

In de zestig jaar na het overlijden van Noordmans heeft Rome onder andere een 

Poolse paus gekend en een paus uit het land van Luther. Inmiddels staat een Zuid-

amerikaanse paus aan het roer. Zij zijn geen van allen meer wereldlijk vorst geweest. 

Het korte, dertigdaagse pontificaat van Johannes Paulus I (1978) immers zal worden 

herinnerd omdat deze paus afstand deed van kroning met de tiara, het symbool van 

de wereldlijke macht.
1466

 Benedictus XVI trok deze lijn door en nam de tiara niet 

meer op in zijn wapen maar verving het door een eenvoudige mitra (bisschopsmij-

ter).
1467

 Ook heeft deze Duitse paus door zijn emeritering het pauselijk ambt een 

meer collegiaal karakter gegeven. Joseph Ratzinger nodigt op de achterflap van zijn 

Je-zusboek uit tot tegenspraak.
1468

 Franciscus moedigt rond de synode over het 

huwelijk in 2014 het gesprek in de Kerk aan. Tegenover de andere kerken neemt 

paus Fran-ciscus een ootmoedige en verzoenende houding aan. In 2014 bood hij 

verontschuldi-gingen aan aan de Pinksterkerken, in 2015 aan de Waldenzen. Met 

evangelischen bereidt hij een document over zending en evangelisatie voor. 

 

Volgens George Weigel past het bovengenoemde in de veel evangelischer opvatting 

van het pauselijk ambt die aan het opkomen is, namelijk “(…) a far more evangeli-

cally assertive model of the papacy, a model in which the Bishop of Rome is, above 

all, the Church’s first witness – the witness whose own witness strengthens the wit-

ness of all the brethren, as the Lord commanded Peter to do”.
1469

 Zoals Noordmans 

 
1464 Papstgeschichte, 423: “(…) er wollte das Land sehen, aus dem der hl. Petrus ausgezogen und in das 
keiner seiner Nachfolger bisher zurückgekehrt sei. Paulus VI. trat seine Reise am 4. Januar 1964 an (...) 

Mit Recht sprach der Papst nach seiner Rückkehr davon, daß ein seit langem erstarrtes und brachliegen-

des Erdreich in Bewegung gebracht worden sei”. 
1465 George Weigel, Evangelical Catholicism (Philadelphia 2013), 239. 
1466 James Corkery and Thomas Worcester, The Papacy since 1500. From Italian Prince to Universal 

Pas-tor (Cambridge 2010), 10. 
1467 Benedictus XVI, Licht van de wereld. De Paus, de Kerk en de tekenen van de tijd. Een gesprek met 

Peter Seewald (’s-Hertogenbosch 2011), 227. Over de wereldlijke macht van de paus merkt Benedictus 

nog op: “De strijd om de vrijheid van de Kerk, de strijd om Jezus’ Rijk met geen enkele politieke macht 
te laten samenvallen, moet alle eeuwen door gevoerd worden. Want de prijs voor de samensmelting van 

geloof en politieke macht is uiteindelijk altijd dat het geloof in dienst komt van de macht en moet buigen 

voor haar criteria”. Jezus van Nazareth – Deel 1, 58. 
1468 Verreweg de meeste uitspraken van de paus vallen niet onder de onfeilbaarheid. Deze laatste is 

beperkt tot de zogenaamde uitspraken die ex cathedra worden gedaan. En dat is, sinds de afkondiging van 

dit dogma in 1870 nog maar één keer gebeurd, in 1950, namelijk inzake het dogma van Maria ten hemel-
opneming. Toch heeft juist deze unieke mogelijkheid van onfeilbaar spreken een uitstraling naar alles wat 

deze hoogste ambtsdrager der Kerk zegt. Lumen Gentium 25 maakt dit expliciet. Zo bezien, is Benedic-

tus’ opmerking ‘ontspannen’ te noemen.  
1469 George Weigel, Evangelical Catholicism, 238-9. Het is volgens Weigel Johannes XXIII die de vader-

lijke warmte in het ambt terugbracht. Idem, 237. Deze paus schreef in 1958 in zijn dagboek: ‘(…) men 

kijkt niet langer naar de vorst, de heerser die zich tooit met uiterlijke tekenen van pracht en prestige, maar 
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verwachtte, heeft het pausschap dus het verstatelijkte grotendeels afgelegd. Maar 

anders dan Noordmans  verwachtte, is het pausschap geen ornament geworden. Het 

is troostend, inspirerend, pastoraal en apostolair geworden. In een globaliserende 

wereld verricht de paus deze taak op wereldschaal. Volgens Corkery en Worcester 

heeft het pausschap zich de eeuwen door ontwikkeld in wisselwerking met de heer-

sende condities. Van de wereldlijke prins die hij in de 16
de

 eeuw was, is hij in de 

21
ste

 eeuw geworden tot een mondiale pastor. Ook is hij steeds centraler in de Kerk 

komen te staan en meer en meer naar buiten gericht, op de wereld.
1470

  

 

Met andere woorden: binnen de historische continuïteit van het ene lichaam der 

rooms-katholieke kerk blijkt het mogelijk om evolutionair ‘duren’ te doorbreken en, 

binnen de kerkelijke continuïteit, een nieuwe insteek te kiezen. De rooms-katholieke 

kerk legt haar staatkundige aard steeds meer af, wordt minder juridisch en meer pas-

toraal en charismatisch. Zij wordt steeds meer een societas imperfecta pastoralis.
1471

 

De vraag mag worden gesteld of het ‘potlood van Lorentz’ (7.2.3 voetnoot 66) in-

middels begonnen is zijn werk te doen. In ieder geval zijn veel van de controvers-

theologische obstakels tussen Rome en Reformatie nagenoeg verdwenen.
1472

 

 

Quintessens  Rome heeft zich goeddeels ontwikkeld zoals Noordmans het verwacht-

te en hoopte. Aan Noordmans’ bezwaren tegen het verstatelijkte Rome is voor een 

groot deel tegemoetgekomen. Rome heeft de individuele gelovige veel meer in het 

oog gekregen en respecteert in hen het werk van de Geest. De centrale positie van 

het Woord is door Vaticanum II ondubbelzinnig bevestigd. Het pausschap is pasto-

raler geworden en ook beweeglijker in de zin van uitgestrekt naar de volken om het 

Evangelie te verkondigen. Tegelijk is het niet die ornamentachtige rol geworden die 

Noordmans voorzag; het is inhoudelijker en gezagsvoller.  

 

8.4  De ‘wending naar het subject’ in de 21
ste

 eeuw 

 

De achterliggende hoofdstukken hebben we onderzocht hoe Newman en Noordmans 

een theologie hebben ontworpen die de wending naar het subject wil integreren in 

Kerk en theologie. Enerzijds juichen beiden de wending naar het subject toe omdat 

deze strookt met het persoonlijke karakter van het christelijk geloof. Anderzijds zijn 

Noordmans en Newman kritisch op de wending naar het subject en ontkennen dat 

het subject het vermogen heeft om op eigen kracht tot betrouwbare en zekere kennis 

over God te komen. Door deze ontkenning komen Noordmans en Newman in be-

paalde opzichten dicht bij het post-modernisme. In deze paragraaf brengen we de 

doorontwikkeling van de wending naar het subject in beeld.  

 

 
naar de priester, de vader, de herder’. P. Hebblethwaite, John XXIII. Pope of the Council (London 1984), 

299.  
1470 Corkery and Worcester, The Papacy since 1500, 244. 
1471 ‘Het canonieke recht’ (lezing april 1950), VW5, 608-10. 
1472 H.W. De Knijff, ‘Noordmans’ calvinistische oecumene’, 86. 
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Dat de moderne tijd met zijn wending naar het subject inmiddels op een einde loopt, 

heeft ermee te maken dat sommige vooronderstellingen hiervan zijn gebleken niet 

houdbaar te zijn. Het gaat dan met name om de vooronderstelling dat het dankzij de 

menselijke rede mogelijk is om op een voor altijd en iedereen geldende manier aan 

te geven wat waar en goed is.
1473

 Dit wordt nu vrijwel algemeen verworpen. Het 

ken-nende subject is zelf voorwerp van onderzoek geworden, namelijk in de 

empirische menswetenschappen. Steeds duidelijker is geworden hoezeer de mens 

zelf is gecon-stitueerd. Hij is schatplichtig aan de sociale groep, de tijd, de 

natuurlijke omgeving en het politiek-juridische bestel waarin hij leeft. “De 

empirische vaststelling dat het subject zelf een oorsprong en fundament heeft, 

ondergraaft de (transcendentale) po-sitie van het subject in moderne zin”.
1474

 Het 

enkele subject is dus niet de grondslag van de werkelijkheid.  

 

Dat het subject niet langer wordt gezien als de grondslag van de werkelijkheid, heeft 

geleid tot decentrering van het subject. Naast het modernisme is inmiddels het post-

modernisme opgekomen waarin wordt erkend dat het denken en het handelen van 

het subject wordt bepaald door allerlei externe of onderliggende determinanten als 

machtswil, onderbewustzijn en sociale klasse. Vooral de linguistic turn heeft bijge-

dragen aan de decentrering van het subject.
1475

 Velen in het postmodernisme zijn tot 

de sceptische en relativistische conclusie gekomen dat er geen waarheid is.
1476

 In 

hun constatering dat er geen enkel extern perspectief is dat zich met gezag zou 

mogen opleggen als zijnde het waarheidsperspectief, is de wending naar het subject 

tot een uiterste gekomen. Ieder mens leeft in zijn of haar waarheid. Zo is de wending 

naar het subject uitgelopen op de verbrokkeling in een totale subjectiviteit. 

 

De Canadese filosoof Charles Taylor noemt deze situatie het tijdperk van expressief 

individualisme. Deze vorm van individualisme was in de 19
de

-eeuwse romantiek be-

perkt gebleven tot een kleine bovenlaag, maar is, in de jaren ‘60 van de vorige eeuw 

doorgebroken naar het grote publiek. In het tijdperk van expressief individualisme 

ligt de nadruk op authenticiteit.
1477

 Het individu vraagt de volledige vrijheid zichzelf 

te ontplooien naar eigen inzicht. Woorden als ‘keuze’, ‘vrijheid’ en ‘eigen identiteit’ 

staan daarin centraal. Enkele basale gedachten uit dit individualisme zijn: ‘hoe meer 

keuze, hoe gelukkiger’; ‘autoriteit is verdacht want niemand heeft het recht anderen 

te vertellen hoe ze moeten denken of hoe ze zich moeten gedragen’; ‘zonde is niet 

persoonlijk maar sociaal’. Hiermee gaat samen de roep om niet te discrimineren 

maar elkaar in de waarde te laten.  

 

In religieus opzicht zoekt het expressief individualisme een directere ervaring van 

het heilige, wil een onmiddellijke waarneming ervan en verlangt ook naar meer 

spontaniteit en spirituele diepte vanuit onvrede over een leven dat volkomen binnen 

 
1473 G. van den Brink, Oriëntatie in de filosofie 2, 191. 
1474 Antoon Braeckman, Bart Raymaekers, Gerd van Riel, Wijsbegeerte (Tielt 2010), 127. 
1475 Wijsbegeerte, 192. 
1476 G. van den Brink, Oriëntatie in de filosofie 2, 199. 
1477 Charles Taylor, Een seculiere tijd (Rotterdam 2009), 625. 
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de immanente orde is opgesloten. Theologische correctheid is veel minder belangrijk 

dan authenticiteit van gevoelens en ervaringen. Het individu dat op authenticiteit uit 

is, is aanwezig om geraakt te worden. Het belangrijkste gebod is: “(…) laat iedereen 

zijn/haar eigen pad van spirituele inspiratie volgen. Dwaal niet van je eigen pad af 

door de aantijging dat het niet aansluit bij een of andere vorm van orthodoxie”.
1478

 

Dat eigen pad betekent een uit verschillende religieuze tradities persoonlijk samen-

gestelde zienswijze, een bricolage.
1479

  

In deze atmosfeer, aldus Taylor, kiezen mensen niet meer voor een kerk omdat die 

volgens hen de waarheid verkondigt. De kerk moet hen aanspreken, bijdragen aan 

hun spirituele ontwikkeling zoals zij die voor zich zien. Voor velen is het een vraag 

of de Kerk nog wel nodig is voor verbinding met het heilige, het hogere. Ieder mens 

is op een persoonlijke zoektocht: “Ik probeer mijn eigen pad te ontdekken of mijzelf 

te vinden”.
1480

 Kerkelijk gezag speelt daarin geen rol meer. “Je eigen pad terzijde 

schuiven om je aan te passen aan een vorm van extern gezag is voor veel mensen 

van tegenwoordig als vorm van spiritueel leven gewoon niet meer begrijpelijk”.
1481

 

Spiritualiteit wordt tegenover religie geplaatst. Met dat laatste wordt dan bedoeld het 

institutionele, “(…) de aanspraak op gezag door kerken die het als hun opdracht zien 

om de zoektocht overbodig te maken of om deze binnen bepaalde welomschreven 

grenzen te houden, of om, boven alles, een bepaalde gedragscode voor te schrij-

ven”.
1482

  

 

Het tijdperk van expressief individualisme is daarmee een periode van vervreemding 

van een groot deel van de ethiek en de stijl van gezagsuitoefening van de Kerk.
1483

 

Immers, alle waarheidsclaims verdienen eenzelfde respect en mogen niet worden be-

kritiseerd. Waarheid is individualistisch geworden: “(...) all Westerners now live in 

the Kingdom of Whatever”.
1484

 Samengevat, wordt deze spiritualiteit van authentici-

teit dus gekenmerkt door subjectivisme, gerichtheid op zichzelf en op heelheid van 

het zelf met grote nadruk op gevoelens.
1485

  

 

Taylor ziet deze nadruk op authenticiteit als een consequente ontwikkeling van de 

wending naar het subject. “Dezelfde duurzame tendens die de gedisciplineerde, be-

wuste, toegewijde individuele gelovige heeft voortgebracht, calvinistisch, jansenis-

tisch, devoot humanistisch of methodistisch, en die ons later de ‘wedergeboren’ 

christen geeft, heeft tot de huidige zoekende pelgrim geleid, die probeert zijn/haar 

eigen pad te vinden en te volgen”.
1486

 ‘De toekomst van de westerse religie hangt 

 
1478 Charles Taylor, Een seculiere tijd, 644. 
1479 Seculiere tijd, 675. 
1480 Seculiere tijd, 667. 
1481 Seculiere tijd, 645. 
1482 Seculiere tijd, 668. 
1483 Seculiere tijd, 665. 
1484 Brad S. Gregory, The Unintended Reformation, 112. 
1485 Seculiere tijd, 669. Voor een schets van wat dit oplevert: Dirk de Wachter, Borderline Times. Het ein-

de van de normaliteit (Leuven 2012). 
1486 Seculiere tijd, 699. 
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af’, aldus Taylor, ‘van de relaties die zullen worden gevormd tussen dit 

pelgrimerende zoeken en de centra van traditioneel religieus gezag’.  

 

In zekere zin verwoordt Taylor daarmee de spanning van Noordmans’ positie vóór 

1921. We hebben gezien dat Noordmans in dat jaar tegenover het autonome individu 

resoluut gezag ging benadrukken om te voorkomen dat de ‘waarheid wordt uitgerekt 

op een menselijk raam’. Newman deed dat al bijna een eeuw eerder toen hij inzag 

dat expediency, ‘werken dingen of werken ze niet?’, voorop kwam te staan. Newman 

voorzag dat stukken van het overgeleverde geloof verwaarloosd zouden gaan wor-

den. De toenemende nadruk op het subject en diens authenticiteit maakt dat de Kerk 

met het Evangelie steeds moeilijker een tegenover kan zijn; steeds meer zal zij zich 

naar de wensen van de zoekers moeten richten, wil zij hen aan zich binden. Blijkens 

Taylors analyse is dit gevaar in de 21
ste

 eeuw alleen maar groter geworden. Sterker 

nog: het is realiteit geworden. 

 

Het ligt voor de hand dat het protestantisme, dat zo diep is verbonden met de moder-

ne tijd en zijn wending naar het subject, met deze laatste beweging naar expressief 

individualisme en authenticiteit zal moeten meegaan. Evangelische gemeenten, 

pinkstergemeenten en andere vrije groepen doen dat ook in grote getale zoals eerder 

vrijzinnige groepen dit deden. De traditionele protestantse kerken die zijn voortge-

komen uit de Reformatie of zich hebben afgescheiden van bijvoorbeeld de hervorm-

de kerk, zijn voor een keuze komen te staan. Zij hebben altijd ‘ware kerken’ willen 

zijn, in zekere zin een vervanging van Rome, maar zonder het sacramentele ambt. 

Ze hebben nog veel van het oude kerksysteem willen bewaren, in ieder geval een 

duidelijk omschreven leer. Deze kerken kunnen er voor kiezen (gedeeltelijk) mee te 

gaan met de gang naar authenticiteit. Deze aansluiting aan het levensgevoel van het 

expressief individualisme geeft op korte termijn zicht op groei en succes. Maar toe-

nemende diversiteit en zwakke binding zal de verbrokkeling van de Kerk alleen 

maar doen groeien. Ook ligt hier monisme op de loer.  

 

Een tweede mogelijkheid voor de protestantse kerken is zichzelf proberen te hand-

haven zoals ze zijn. Hetgeen ook wil zeggen: handhaving van de verbrokkelde, 

protestantse status quo zonder aansluiting bij de wereldkerk. 

 

Een derde mogelijkheid voor protestanten is, in navolging van Newman, aansluiting 

te zoeken bij Rome. Deze optie betekent een tegenbeweging in de doorgaande ver-

splintering van het protestantisme. Het is een erkennen van de historische Kerk als 

gezagdragende gemeenschap die tevens een Tegenover is. Volgens Newman zal dit 

vooral een optie zijn voor mensen die op grond van hun geweten zoeken naar gezag.  

 

8.5  De Kerk op de drempel van 500 jaar Reformatie 

 

Rome, als derde optie voor protestanten, staat dus open voor hen die gezag zoeken, 

doordrongen zijn van het beperkte bereik van hun kenvermogen en die verlangen 

naar eenheid-als-gestalte. Niet zelden zullen dat mensen zijn die het moderne of 

postmoderne kerkleven diep zijn ingegaan en tot de ontdekking zijn gekomen dat ze 
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de Kerk zijn kwijtgeraakt. Zo maakte de charismatische voorganger Ulf Ekman, op-

richter van de, van oorsprong Zweedse maar wereldwijd actieve, Word of Life-orga-

nisatie, in maart 2014 bekend rooms-katholiek te worden. De noodzaak van eenheid 

is hem steeds zwaarder gaan drukken, erkende hij rond zijn overgang. Ekman en zijn 

vrouw zijn katholiek geworden omdat zij nodig hebben wat Christus in de Kerk 

heeft gegeven: sacramenten, leergezag, de autoriteit van de Kerk, de paus. Ekman: 

“I need the Church for my own salvation. So it’s deeply personal”.
1487

 De 

voormalige voorganger ziet de Reformatie nog altijd als noodzakelijk maar 

benadrukt dat deze, als elke revival, ingevoegd moet worden in de Kerk.  
 

The purpose of revival, or reformation, is to vitalize all of the body of Christ. (…) 

God allows various revivals to spring forth because He wants to highlight and vi-

sualize something, which is wonderful. (…) But then He wants to incorporate this 

into the body of Christ. When the Pentecostal revival became a charismatic revi-

val and was incorporated into the body of Christ in earnest, rather than being iso-

lated, it became a blessing for all denominations. And now we have 120 million 

Catholic charismatics as a result.1488 

 

Volgens Ekman krijgt eenheid tussen christenen altijd gestalte in een organisatie, 

want de Kerk is concreet, “(…) it’s clearly defined; it’s tangible. It isn’t a cloud of 

gas but has both an outside and an inside, body and Spirit. And the body is visible. 

Jesus walked around for 30 years and was visible. In the same way, the church must 

have a concrete expression”.
1489

 

 

Wat betreft het invoegen van een revival in het lichaam van Christus, waar Ekman 

over spreekt, geeft A. van de Beek een verhelderend voorbeeld dat betrekking heeft 

op de situatie in de stad Rome rond het jaar 200. In de kerk zijn dan veel misstanden 

onder de gelovigen en de bisschoppen zijn laks. Als Callistus bisschop van Rome 

wordt, neemt de verloedering nog toe. Een deel van het kerkvolk van Rome kiest 

een tegenbisschop, Hippolytus. Pas nadat Callistus is overleden en de situatie in de 

kerk van Rome is verbeterd, keert Hippolytus met zijn aanhang in de kerk terug. 

Callistus was immers het formele gezag, hij stond in de successio personarum. Hip-

polytus was het inhoudelijk gezag, hij stond voor de successio doctrinae. ‘Die twee’, 

aldus Van de Beek, ‘horen samen te gaan’. Rome heeft sinds de Reformatie al veel 

gedaan aan de leer. Daarom moet nu de Reformatie de stap zetten die Hippolytus 

bijna 1800 jaar geleden deed en “(…) zich vervoegen bij de formele bisschop van 

Rome en samen verdergaan”.
1490

 Hippolytus is later door de Kerk heilig verklaard. 

 

De Rome-optie staat dus open voor hen die in de lijn van Newman en Noordmans 

kerkelijk gezag zoeken. De voormalige scriba van de Protestantse kerk in Nederland, 

dr. Arjan Plaisier, heeft in een brief van 5 juni 2014 aan de Nederlandse bisschoppen 

 
1487 Dit interview is te vinden op www.charismanews.com (14 maart 2014). Charismanews heeft dit inter-

view overgenomen van de christelijke, Zweedse krant Världen Idag. 
1488 www.charismanews.com (14 maart 2014).  
1489 www.charismanews.com (14 maart 2014). 
1490 A. van de Beek, Lichaam en Geest van Christus, 156. 
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onder woorden gebracht hoe de vraag naar kerkelijk gezag ook in de PKN leeft. Pro-

testanten, zo stelt hij, zijn vaak geneigd om gezag in tegenstelling tot vrijheid te 

zien. 
Protestantisme wordt in dat geval ‘ieder voor zich’ en ‘anything goes’. U [rooms-

katholieke bisschoppen, e.b.] roept ons in herinnering dat geloof ook geloofsge-

hoorzaamheid betekent. Een gehoorzaamheid die zich richt op Christus, maar die 

niet los staat van de herderlijke dienst van de kerk.  

 

In de tweede plaats onderken ik, dat protestantse ambtelijke vergaderingen een be-

lemmering kunnen zijn voor persoonlijk gezag. Onze kerk kent kerkenraden, clas-

sicale vergaderingen en de generale synode, ondersteund door colleges van visita-

tie en opzicht. Daar zit veel goeds in, maar in de praktijk wordt soms persoonlijk 

gezag gemist. Niet voor niets komt de roep om een pastor pastorum of zelfs een 

bisschop regelmatig op in onze kerk. Ten overstaan van u zullen we ons de vraag 

moeten blijven stellen op welke wijze in een presbyteriale synodale kerk persoon-

lijk gezag ruimte en erkenning krijgt.  

 

In de derde plaats moet gezegd worden dat in onze kerk vaak weinig besef leeft 

van de betekenis van onze ambten als dragers van de eenheid van de kerk. Uw 

kerk is een wereldwijde kerk. Daarmee vergeleken hebben onze gemeenten en on-

ze kerk gemakkelijk iets al te plaatselijks of nationaals. De blik is daardoor vaak 

te zeer op het eigen erf gericht. Ook wordt de betekenis van zichtbare eenheid 

nogal eens ondergewaardeerd. Het centraal stellen van Waarheid dreigt dan ten 

koste te gaan van de eenheid van de kerk.1491 

 

In haar overleggingen over de toekomst van de Kerk en het ambt zal de PKN Noord-

mans’ gedachte moeten betrekken dat een nieuwe ambtelijke structuur steun moet 

vinden in de werkelijkheid. In de verwarring van de 16
de

 eeuw, aldus Noordmans, 

stond de presbyter al klaar om zijn taak op te nemen.
1492

 Kan van het pausschap, zo-

als dat zich sinds de dood van Noordmans heeft ontwikkeld, ook gezegd worden dat 

het klaar staat om in de verwarring van de 21
ste

 eeuw de Kerk te dienen? Dat het 

klaar staat om de volken te helpen met Christus te leven en Hem tegemoet te leven? 

 

In een samenkomen van Rome en Reformatie wordt het nieuwtestamentische struc-

tuurverband ernstig genomen dat de incarnatieapostelen de apostel des Geestes op-

nemen en integreren. Rome en Reformatie hebben sinds de 16
de

 eeuw verschillend 

gereageerd op de wending naar het subject. Rome heeft het gezag en het instituut 

sterk benadrukt en daarmee de eenheid en een helder kerkbegrip bewaard; in de Re-

formatie is de aandacht voor het subject tot grote ontplooiing gekomen. Een samen-

komen van deze twee lijkt al zichtbaar in de eerder genoemde ‘bewegingen’ binnen 

de rooms-katholieke kerk. Deze bewegingen leren naar eigen zeggen veel van pro-

testanten.
1493

 Maar ze blijven binnen de rooms-katholieke kerk. Het instituut is hen 

 
1491 www.pkn.nl 
1492 ‘Bisschop en presbyter’ (2 januari 1953), VW8, 444-7; ‘Comprehensiveness’ (9 januari 1953), VW8, 

447. 
1493 Volgens Harm Ruiter, voorzitter van Katholieke Charismatische Vernieuwing, zijn veel 

uitingsvormen die deze vereniging voorstaat (bijvoorbeeld lofprijzing) inhoudelijk grotendeels uit het 

protestantisme af-komstig. “Katholieken moet je wakker schudden op het punt dat zij een persoonlijke 
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kostbaar en naar hun oordeel nodig om een ‘beweging’ in balans te laten blijven en 

te voorkomen dat deze eenzijdig wordt of verwordt tot secte. Binnen de bewegingen 

wordt geen tegenstelling gezien tussen Gods Geest en instituut. “Gods Geest is niet 

tegengesteld aan structuur. Ook als God schept, is er structuur, kijk maar naar de 

aarde”.
1494

 

 

Waar Brad Gregory dus de twee delen van de westerse Kerk dramatically different 

noemt en zegt dat zij niet meaningfully comparable zijn, wordt daar binnen het pau-

selijk ambt en binnen de rooms-katholieke ‘bewegingen’ anders over gedacht. Daar 

lijkt de situatie waarin de westerse Kerk verkeert eerder te worden geduid vanuit de 

ontwikkelingsleer van Newman. Aan de hand van deze leer kunnen de twee delen 

van de westerse Kerk worden aangemerkt als twee ontwikkelingen die zijn ontspron-

gen aan dezelfde rijke idee, namelijk Christus. Het betreft enerzijds de opbouw van 

het instituut (de ‘steungevende banden’ uit Kol.2: 19) en anderzijds de ontwikkeling 

van persoonlijk geloof. In de 21
ste

 eeuw zoeken deze twee samen te komen tot een 

rijkere synthese. Daarin worden persoonlijk geloof en instituut, geloof en werken, 

eigen oordeel (private judgment) en gezag, continuïteit en discontinuïteit, Christus-

voor-ons en Christus-in-ons, kruistheologie en incarnatietheologie niet langer tegen 

elkaar uitgespeeld, maar bij elkaar gebracht.
1495

 

 

Dit samenkomen van Rome en Reformatie betekent vanzelfsprekend niet een terug-

keer naar de verhoudingen van de 16
de

 eeuw. Het aanvaarden van kerkelijk gezag 

gebeurt in de 21
ste

 eeuw geheel vrijwillig, uit een overtuiging die in vijf eeuwen 

heeft kunnen rijpen. De kerkgeschiedenis heeft geleerd dat buiten Rome de eenheid 

en ook vaak de waarheid niet wordt bewaard: protestanten hebben het gezag van Ro-

me nodig. Omgekeerd is Rome eenzijdig op de kant van het instituut gaan zitten en 

daardoor hebben de gelovigen en hun persoonlijk geloof in de schaduw gestaan.  

 

Door het samenkomen van Rome en Reformatie zal zich een vernieuwing kunnen 

voltrekken van wat Origenes noemde de vir ecclesiasticus, de kerkelijke mens.
1496

 

De kerkelijke mens van de 21
ste

 eeuw is de wending naar het subject en het 

modernisme voorbij. Geloven is voor hem een persoonlijke zaak maar hij is diep 

doordrongen van zijn beperkte kenvermogens en van de zonde van verdeeldheid. 

Kerkelijk mens worden is een bekering; het is komen uit de duisternis van expressief 

 
relatie met Christus nodig hebben”, aldus Ruiter. https://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-
detail/charismatisch-katholieken-in-opkomst/ 
1494 https://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/charismatisch-katholieken-in-opkomst/ 
1495 Volgens Joseph Ratzinger (de latere Benedictus XVI) zijn incarnatietheologie en kruistheologie 
beiden authentiek christelijk; het zijn volgens hem: “(...) twee belangrijke uitingen waarbij het 

christendom een portret van zichzelf biedt”. En als twee polen van het geloof moeten ze: “(…) blijven 

bestaan, elkaar cor-rigeren en door een onderling samenspel het geheel weergeven”. Joseph Ratzinger, De 
kern van ons ge-loof (Tielt 2006), 159; idem, Jezus van Nazareth deel I (Tielt 2007), 252-3: “Het is 

onterecht als we een tegenstelling zouden creëren tussen de verrijzenistheologie van de synoptici en de 

heilige Paulus aan de ene kant, en een verondersteld loutere incarnatietheologie van de heilige Johannes 
aan de andere kant. De menswording van het Woord waarover de proloog [van het Johannesevangelie, 

e.b.] spreekt, is immers op weg naar het kruis: daar schenkt het lichaam zich weg”. 
1496 Origène, Homélies sur S. Luc (S.C. Paris 1998), 111. 
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individualisme tot het licht van gehoorzaamheid. En niet alleen is de kerkelijke mens 

gehoorzaam, hij bemint die gehoorzaamheid. Hij dankt God voor het leergezag, 

omdat het zich daarnaar schikken hem nu reeds doet voelen dat hij deel heeft aan de 

vrede van het eeuwige leven. De kerkelijke mens van de 21
ste

 eeuw is gewend zijn 

eigen gedachten te vormen en die niet onder stoelen of banken te steken. Maar hij 

kan die inzichten loslaten.   
 

Als hij dus tenslotte niet in staat is te verwerkelijken, wat hem het beste leek, dan 

herinnert hij zich, dat zijn werken niet belangrijk is, zelfs al is de veronderstelling 

gewettigd, dat zijn initiatief op zichzelf juist is geweest; dat het Verlossingswerk, 

waar hij op Gods roep aan meewerkt, niet onderworpen is aan dezelfde wetten, als 

de menselijke ondernemingen; dat hij tenslotte niets anders heeft te doen, dan zich 

in te voegen in het plan van God, Die hem door zijn vertegenwoordigers leidt;1497  

 

De kerkelijke mens kan zijn eigen overtuigingen en voornemens loslaten omdat hij 

Christus in zijn dienende gestalte voor ogen houdt. De kerkelijke mens weet dat het 

heil van het menselijk geslacht niet is bewerkt door een act van zelfontplooiing of 

authentieke ervaring, maar door een act van totale overgave van Hem die uit lijden 

gehoorzaamheid heeft geleerd (Hebr.5: 8). Alleen door, met en in Hem kunnen wij 

tegelijk verlosten en verlossers zijn. Dit voor ogen te houden  
 

(…) is voor hem doeltreffender dan alle theorieën en verhandelingen; ze zal hem 

altijd beletten de christelijke gehoorzaamheid, waarin men zich gelijk maakt aan 

de gehoorzame Christus, te verlagen tot enkel maar een gewone gemeenschaps-

deugd.1498 

 

De kerkelijke mens zal tegenover criticasters het gezag van de Kerk verdedigen aan 

de hand van de Schriften, met bewijzen uit de geschiedenis en met argumenten van 

doelmatigheid. Maar dan heeft hij het eigenlijke nog niet gezegd. Dit eigenlijke ligt 

erin te weten  
 

(…) hoe elke gelovige juist door dit gezag op een doeltreffende wijze ondersteund 

wordt in zijn overgave aan Christus; hoe ieder door het net, dat het gezag knoopt, 

zich daadwerkelijk met al zijn broeders verbonden bevindt; hoe ieder door de 

menselijke stem, die onderricht en leiding geeft, vandaag de stem van de Heer 

hoort.1499 

  

De activistische ‘hervormer’ doet dingen graag zelf en waardeert die eigen activitei-

ten zeer hoog. Zijn horizon zal niet verder reiken dan wat hij kan bevatten en wat 

door hem ‘onder handen kan worden genomen’. Hij heeft geen oog voor wat groter 

is dan hij, want dat stelt alleen maar een grens aan wat hij kan. Zo sluit de activisti-

sche hervormer zich op in zijn bewustzijn, waar hij alleen uit kan worden bevrijd 

door geloof. Want door geloof namelijk komt het eeuwige en oneindige zijn leven 

 
1497 Henri de Lubac, De bruiloft van het Lam, Beschouwingen over het mysterie van de Kerk (Bilthoven 
1955), 149. (Dit is een Nederlandse vertaling van Méditation sur l’Église.) 
1498 De bruiloft, 150. 
1499 De bruiloft, 151-2. 
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binnen. In de Kerk worden we buiten de grenzen van wat wij kunnen en denken ge-

bracht, en worden we tot kerkelijke mensen gemaakt. Daarmee is de Kerk niet een 

plaats waar wij dingen doen of waaraan wij moeten werken.  
What is great and liberating about the Church is not something self-made but the 

gift that is given to us all. This gift is not the product of our own will and inven-

tion but precedes us and comes to meet us as the incomprehensible reality that is 

‘greater than our heart’ (cf. I Joh.3: 20).1500  

 

De kerkelijke mens is daarom iemand die zich verwondert. Hij weet dat hij weinig 

doet in het geloof. Hij zet geen Kerk op, hij construeert niet een eigen geloof – dat 

zijn typisch dingen die bij een club horen. Zo’n club ontwikkelt zich bovendien op 

grond van persoonlijke smaak. Maar zo’n club is nooit een Kerk die antithesen tus-

sen mensen overstijgt en hen verenigt in de vrede van God. In de Kerk wordt het ge-

loof aangenomen – op gezag. 

 

8.6  Conclusies 

 

De juistheid van Noordmans’ taxatie dat de Reformatie van de 16
de

 eeuw geen dode 

Kerk heeft achtergelaten, is na zijn dood gebleken. Paus Johannes XXIII riep een oe-

cumenisch concilie bijeen. Steeds minder is Rome een staatachtig lichaam en steeds 

meer wil zij het lichaam van Christus zijn dat openstaat voor aanwijzingen van de 

Geest. Het pausschap heeft zich ontwikkeld tot een pastoraal ambt. Er is een verlan-

gen te leren van protestanten. Er blijkt binnen de rooms-katholieke kerk een levende 

traditie te zijn waarin zulke onverwachte dingen kunnen gebeuren. 

 

Op grond van deze ontwikkelingen van Rome in de 20
ste

 en 21
ste

 eeuw, op grond van 

van bovengenoemde nieuwtestamentische en kerkhistorische overwegingen èn op 

grond van de verwachtingen van wat de wending naar het subject in de 21
ste

 eeuw 

gaat brengen, zegt mijn illative sense, dat de protestantse kerken zich voor de toe-

komst van de Kerk op Rome moeten richten.  

 

Newmans theologie heeft de kerk van de 21
ste

 eeuw nog altijd zeer veel te bieden in 

de situatie waarin een radicalisering van de wending naar het subject de Kerk uit el-

kaar doet vallen en het Evangelie bedreigt. Newmans theologie geeft objectiviteit, 

gezag, eenheid en bewaring van het Evangelie.  

 

Als, zoals Noordmans zegt, Schleiermacher geldt als de kerkvader van de 19
de

 eeuw 

en Kierkegaard die van de 20
ste

 eeuw moet zijn, dan is er veel voor te zeggen om 

Newman uit te roepen tot kerkvader van de 21
ste

 eeuw. 

 

 
1500 Joseph Ratzinger, Called to Communion. Understanding the Church today (San Francisco 1996), 140. 


