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Summary 
 

The Theology of B. B. Warfield: A Systematic Reconstruction 
by Fred G. Zaspel 

 
Zaspel’s summary brings a reconstruction of Warfield’s entire theology within the setting of Warfield’s 
own day.  
 
Benjamin Breckinridge Warfield was one of the leading Reformed theologians of the late nineteenth and 
early twentieth centuries, considered the last of the Old Princeton theologians. Referred to often as “the 
Princeton apologist” Warfield labored during a time of massive theological upheaval, and his works 
reflect his position as professor of didactic and polemic theology. A theologian of widest biblical and 
theological grasp he took it on himself to answer the new “liberalism” at virtually every point, and the 
many thousands of pages that Warfield published were spread over many books and hundreds of articles 
and book reviews, touching virtually every corner of biblical and theological studies.  
 
 Most of Warfield’s works appeared in articles scattered throughout theological journals and 
religious periodicals of the time. Although many of these have been collected and republished, many have 
remained virtually lost, accessible only in those libraries that maintain such old journals. And never has 
his work been analyzed holistically. Zaspel’s thesis offers both a summary and analysis of this major 
Princetonian’s thought.  
 
 At the heart of Warfield’s theology was a firm commitment to the supernaturalism that he 
considered as essential to historic Christian faith and an understanding of Christianity as a redemptive 
religion. Conseqeuently, Warfield champions Reformed orthodoxy in its traditional expressions and with 
greatest emphasis on the person and work of Christ as the savior of helpless sinners.  
 
 
 



Samenvatting 
 

De theologie van B.B. Warfield: een systematische reconstructie 
door Fred G. Zaspel 

 
Het proefschrift van Zaspel levert een reconstructie van de gehele theologie van Warfield in  de context 
van zijn tijd.  
 
Benjamin Breckinridge Warfield was een van de belangrijkste Gereformeerde theologen van het eind van 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Hij wordt beschouwd als de laatste van de theologen 
van ‘Old Princeton’. Er wordt vaak naar hem verwezen als ‘de apologeet van Princeton’. Hij werkte in 
een tijd van sterke theologische discussies en zijn oeuvre weerspiegelt zijn positie als hoogleraar in 
didactische en polemische theologie. Als een theoloog met een brede bijbels- en systematisch 
theologische kennis nam hij het op zich om het nieuwe ‘liberalisme’ op vrijwel elk punt van repliek te 
dienen. De vele duizenden bladzijden die Warfield schreef, verspreid over vele boeken en honderden 
artikelen en recensies, gaan over vrijwel elk thema van de bijbelse en systematische theologie. 
 
 
             De meeste publicaties van Warfield verschenen in artikelen die verspreid liggen over de 
theologische en godsdienstige tijdschriften van zijn tijd. Hoewel vele daarvan gebundeld zijn en opnieuw 
uitgegeven, zijn er ook veel feitelijk verloren, omdat ze alleen te vinden zijn in bibliotheken waar die 
oude tijdschriften toevallig aanwezig zijn. Zijn werk is voorts nooit in zijn totaliteit en samenhang 
geanalyseerd. Het proefschrift van Zaspel biedt zowel een overzicht als een analyse van diens oeuvre. 
 
De kern van Warfields theologie was zijn nadruk op het supranaturalisme, dat hij als essentieel 
beschouwde voor het christelijk geloof en voor het verstaan van het christendom als godsdienst van 
verlossing. Bijgevolg staat Warfield een Gereformeerde orthodoxie in zijn klassieke vorm voor met grote 
nadruk op de persoon en het werk van Christus als de Redder van hulpeloze zondaren.  
 


