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

 
Summary 

 
Context 
 
When Benjamin Breckinridge Warfield was born in 1851, near Lexington, Kentucky, the Breckinridge 
and Warfield families were already rich with American heritage. Behind him were military, political, 
educational, and religious leaders of high standing and regard. And although his maternal grandfather, 
Robert J. Breckinridge, had served the Presbyterian Church as a pastor, educator, author, and church 
leader, all with distinction, Warfield would surpass him in the Reformed world in learning, prestige, and 
influence. Indeed, the biblical and theological grasp Warfield displayed was of an breadth and depth. This 
learning and academic prowess, coupled with a heart of deep passion for Christ, are the distinguishing 
marks of B. B. Warfield.  
 
 Princeton Theological Seminary already enjoyed a rich heritage of Biblical scholarship and 
fidelity when Warfield arrived as a student in 1873 and then as professor of polemic and didactic theology 
in 1887. The match was ideal, and many even at the time foresaw great things from him there. Indeed, to 
this day he is regarded widely as one of that institution’s brightest luminaries. 
 
 Warfield was not greatly involved in church affairs, and largely because of his wife’s chronic and 
increasingly debilitating illness he seldom left home other than to teach or preach at Princeton Seminary, 
just next door to his house. It is his literary output that constitutes his legacy, and a monumental output it 
is. The many thousands of pages that Warfield published are spread over many books and hundreds of 
articles and book reviews, touching virtually every corner of biblical and theological studies. Several of 
his books have recently become more readily available, and many of his articles and book reviews have 
been collected and republished in the ten volumes of his Works and the two volumes of his Selected 
Shorter Writings. Still, many scores of articles remain unavailable generally, available only in old 
journals and such. This present work provides a holistic reconstruction of Warfield’s global theological 
perspective based on a universal analysis of these works. 
 
 Warfield’s day was one of great change. Ritschlian liberalism was in full bloom. Naturalism was 
the very atmosphere of the era, and the challenges this brought to virtually every corner of traditional 
Christian theology seemed endless. Warfield above all others stepped up to meet those challenges and, in 
fact, launched his own counter-offensive of massive proportions. Charles H. Spurgeon (1834-92), 
Horatius Bonar (1808-89), Bishop J. C. Ryle (1816-1900), and James Orr (1844-1913) all stood famously 
for the same cause, as did others. But none had either the breadth or depth of grasp of Warfield. His 
learned pen was “the spoiler of liberalism” in the championing of historic orthodoxy. It is said with only 
slight exaggeration that it was Warfield who propelled orthodoxy into the twentieth century.  
 
 
Systematic Theology and Apologetics 
 
Warfield wrote “occasionally” to address particular issues at hand, but still he wrote so widely that we are 
able to gather his thoughts according to the traditional departments of theology rather exhaustively. His 
works on the idea and right of systematic theology have been hailed as benchmark expositions of the 
discipline. In a day when the very right of objective theology was disputed Warfield argued that 
systematic theology was in fact the climax of the theological endeavor, eclipsed only by its final goal — 
practical theology, in which one is not only made wise but made wise unto salvation.  



 
 Because of his polemic career Warfield is often referred to as the Princeton apologist. Ironically, 
however, Warfield never taught apologetics, only theology. However, he did maintain a keen interest in 
the discipline of apologetics also, addressing it several times in his writing. Warfield has often been 
mistakenly characterized as Arminian or rationalist because of his pronounced insistence of the necessary 
reasonableness of faith. But Warfield vigorously opposed any notion of the adequacy of reason in saving 
faith. Faith by its nature is grounded in what is judged to be true, and thus, in this sense, all faith is 
grounded in reason. But it does not follow that man in his natural condition is capable of assessing truth 
about God rightly; for this, the supernatural working of the Spirit is required. Even so, he argues, given 
this nature of faith, the role of apologetics is positive and constructive and is necessary regardless of 
opposition. 
 
 
Prolegomena 
 
That God exists is, for Warfield, a given. He admits the legitimacy and usefulness of the arguments for 
God’s existence, but he never uses them himself at any length. Rather, he relentlessly presses the fact that 
for all men, the notion of God is intuitive and inescapable. We all are possessed of an inexpungeable 
sense both of dependence and obligation, and Warfield pursues his theological agenda from this starting 
point.  
 
 Warfield then traces divine revelation in its dual streams — natural and special — and its various 
forms. Writing in opposition to mysticism and liberalism alike he establishes that God’s self-disclosure 
climaxes in the written word, Scripture. Even the revelation of himself in Christ is of little value to us 
apart from verbal explanation. Christianity, therefore, is the single authoritative religion, for in it God 
makes himself known to us. True religion is not found in our feelings or aspirations but in God’s self-
revelation. 
 
 
Bibliology 
 
Doubtless, Warfield is best known as the defender of the doctrine of inspiration. This was in large 
measure the issue of the day, and he above all others was the spokesman for the historic “church doctrine” 
of inspiration. “What Scripture says, God says” was his point of reference, and thus he could not 
countenance any admission of error in Scripture, however small. Inerrancy and inspiration are 
inseparable. Throughout his career Warfield championed this cause along two tracks. First, he gave 
extensive exposition of the doctrine, both historical and exegetical. Second, he gave answer to critical 
theories on virtually every front. In the end he had become “the theologian of inspiration” in the same 
sense that Augustine is the theologian of sin and grace or that Anselm is the theologian of the atonement. 
Discussions of inspiration since Warfield add little to the massive exposition he provided, and no contrary 
doctrine is viable that fails to take him into account. This is not Warfield’s “center” or even his area of 
primary interest. But it is the contribution he made, and he is deservedly remembered accordingly. 
 
 
Theology Proper 
 
Certainly God’s highest self-disclosure is that he is triune, and for the doctrine of the Trinity — a truth 
that is, after all, entirely beyond us — we are wholly dependent upon Biblical revelation. Warfield’s 
analysis of this Biblical revelation is extensive. Perhaps his most significant contributions are these: First, 
he emphasizes that this doctrine is found already the common property of the New Testament church. It 



was not the result of later pagan Greek influence but the necessary and unchallenged faith of those who 
had seen and heard Jesus — and, in turn, his apostles. Second, the Trinity is a gospel revelation. God did 
not set out to reveal himself as triune except in the unfolding of his saving purpose. And third, is 
Warfield’s exposition of Christ as autotheotēs, a point he pressed vigorously, following yet certainly 
stepping beyond Calvin.  
 
 
Christology: The Person and Work of Christ 
 
It seems clear that Warfield’s own primary concern was Christology, and this as closely tied to 
soteriology. He roundly condemned and thoroughly discredited all forms of kenoticism, provided massive 
exegetical demonstration that the divine-human Christ is the only Jesus known to scripture, and 
established that there is no other — that is, no non-supernatural — Jesus known to history. All this was 
essential, he contended, both for a right worship of God and in order to the accomplishing of our 
redemption. A supernatural Christ and a supernatural redemption wrought only by substitutionary 
sacrifice were matters of heaviest concern to Warfield, and these comprise the largest segment of his 
literary contribution.  
 
 
Pneumatology 
 
Warfield published several sermons and only a few periodical articles on the work of the Holy Spirit. All 
throughout is a warm and lively sense of his own love of the doctrine and appreciation of this rich, 
supernatural provision to every believer. Fresh ground is broken in few places, but the studies all are 
deeply profitable both exegetically and devotionally. His work on the miraculous gifts, however, is 
landmark, and his arguments for cessationism have held lasting influence now for a century. For Warfield 
the miraculous gifts are tied tightly to the apostolic community only for unique purposes then served. 
 
 
Anthropology and Hamartiology 
 
Warfield held a keen interest in the question of evolution and addressed it often. Throughout his career he 
maintained that evolution by itself could never account for human origins. Such naturalism is wholly 
contrary to the Biblical teaching of God and his creation. However, at the same time he allowed that if 
evolution were proven, Scripture could accommodate. Still, contrary to many mis-characterizations of 
him, Warfield never wrote in direct support of evolution but always maintained a suspicion of it. He 
allowed it as a theoretical possibility, but he said that he had abandoned the theory as a very young man. 
 
 Following his former professor and then older colleague, Henry Green, Warfield provided an 
extensive analysis of the genealogies of the early chapters of Genesis, demonstrating their incompleteness 
and, thus, that the age of the human race remains an open question that may be determined on scientific 
grounds. His corresponding exposition of the unity of the human race is rich with theological insight.  
 
 Warfield’s doctrine of sin is traditionally Augustinian, and he often takes opportunity to expose 
the contemporary expressions of Pelagianism. Adam’s sin has passed to the entire race, leaving us all 
guilty, polluted, bound in sin, and sinful both in being and in deed. And Warfield relishes such 
opportunities to reaffirm the corresponding doctrine of the divine initiative in salvation. For Warfield man 
finds his ideal only in Jesus Christ, and he enjoys writing both of Christ as our model and as our goal and 
hope.  
 



 
Soteriology 
 
For Warfield Christianity is at bottom a redemptive religion, and with vigor and warmth he often 
expounds Biblical truths related to this theme. Indeed, he sees a redemptive purpose throughout the whole 
of Christian theology. Revelation is itself a redemptive act, God’s revelation of himself as triune is 
redemptive in purpose, the divine decree is all-inclusive but has salvation at its center, the incarnation of 
the Son “has sin as its occasion and salvation as its purpose” — this is Christianity as Warfield sees it. It 
is in its very essence a redemptive religion.  
 
 Within this framework Warfield stresses the supernaturalness of redemption in its every aspect, 
thus demanding a Calvinistic soteriology throughout. Election, atonement, justification, calling — all 
alike are wholly of grace. “All theologies divide at one point,” he emphasized often in the classroom, 
“does God save men or do they save themselves?” Far more than a point of mere academic interest, 
Warfield loved to expound the grace of God in his divine rescue of sinners through the work of Christ. 
 
 Warfield’s last major contribution to theology was his extended analysis of the varieties of 
Christian perfectionism and higher life teachings. Sanctification is not attained, he demanded, by 
lowering either the definition of sin or the standard of perfection. Nor are separate acts of faith required 
for sanctification specifically. Nor does Scripture allow for two different classes of Christians, those who 
are sanctified and those who are not. Rather, sanctification is promised to all who are joined to Christ. It is 
attained in increasing degree, and various Christians are to be found at points all along this path to glory. 
Perfection is promised, and it is a perfect perfection indeed. But this life is marked by a continued 
struggle and progress toward this goal that will finally be reached only in glory. 
 
 
Ecclesiology 
 
Warfield wrote little specifically in regard to the doctrine of the church, other matters calling for his 
attention. His writings here are relatively few, and he breaks no new ground.  
 
 
Eschatology 
 
Warfield has little use for the various “millennial” designations, and his exposition of Revelation 20 is 
unique. But his outlook is clearly postmillennial, and he writes often in anticipation of the coming victory 
of Christ over all the earth. His expositions here, again, are relatively few but always marked by a deep 
and lively hope of the return of Christ, the universal recognition of his glory, and the believer’s share in 
that glory in the resurrection. 
 
 
Conclusion 
 
The theological labors of B. B. Warfield touch virtually every department of biblical and theological 
studies, and the depth and breadth of his grasp was impressive in his own day as well as in ours. Areas of 
particular emphasis stand out, however, due primarily to the needs of the day as he perceived them. But 
clearly his own “center” is found in the person and work of Christ. He perceived Christianity as a 
redemptive religion, and he viewed himself as a sinner rescued by Christ in divine grace. This worshipful 
note reverberates throughout his works.  
 



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

 
Samenvatting 

 
Context 
 
Toen Benjamin Breckinridge Warfield in 1851 bij Lexington, Kentucky, geboren werd, hadden de 
families Breckinridge en Warfield al een lange geschiedenis in Amerika achter zich. Militaire, politieke, 
onderwijskundige en godsdienstige leiders gingen hem voor. Zijn grootvader aan moeders kant, Robert J. 
Breckinridge, had de Presbyterian Church gediend als een gewaardeerd pastor, leraar, schrijver en 
kerkleider, maar Warfield zou hem uiteindelijk overtreffen in geleerdheid, prestige en invloed. De 
bijbelse en theologische inzichten van Warfield hadden een enorme diepte en breedte. Zijn geleerde en 
academische status gecombineerd met een hart vol van diepe passie voor Christus zijn de kenmerken die 
Warfield karakteriseren.  
 
 Princeton Theological Seminary had al een rijke geschiedenis aan bijbelwetenschap achter zich 
toen Warfield in 1873 aankwam als student en in 1887 als hoogleraar in polemische en didactische 
theologie. Hij paste precies in de context van het seminarie en velen voorzagen al bij zijn komst grote 
dingen bij zijn werk in Princeton. En tot op de dag van vandaag wordt hij door velen beschouwd als een 
van de meest briljante geesten van het seminarie. 
 
 Warfield was niet bijzonder betrokken bij kerkelijke zaken en vanwege de chronische en 
toenemend ernstige ziekte van zijn vrouw verliet hij zelden zijn huis behalve om college te geven of te 
preken op Princeton Seminary, vlak bij zijn huis. Het is zijn literaire productie die zijn nalatenschap 
bepaalt en dat is een monumentale productie. De vele duizenden bladzijden die Warfield produceerde zijn 
verspreid over vele boeken, honderden artikelen en recensies en raken praktisch elk punt van de bijbelse 
en systematische theologie. Sommige van zijn boeken zijn recent meer beschikbaar gekomen en veel van 
zijn artikelen zijn verzameld en opnieuw uitgegeven in zijn Works en in de twee delen van zijn Selected 
Shorter Writings. Niettemin zijn veel artikelen nog steeds moeilijk toegankelijk omdat ze alleen in oude 
tijdschriften en dergelijke staan. De hier gepresenteerde studie voorziet in een holistische reconstructie 
van Warfields theologie gebaseerd op een omvattende studie van al zijn geschriften.  
 
 Warfield leefde in een tijd van grote veranderingen. De liberale theologie van Ritschl was op haar 
hoogtepunt. De tijdgeest was die van het naturalisme en de uitdagingen die dit gaf op vrijwel elk punt van 
de traditionele christelijke theologie leken eindeloos. Warfield stond meer dan enig ander op om deze 
uitdagingen aan te gaan en lanceerde zijn eigen massieve tegenoffensief. Charles H. Spurgeon (1834-92), 
Horatius Bonar (1808-89), Bishop J. C. Ryle (1816-1900) en James Orr (1844-1913) stonden allemaal 
voor deze zelfde zaak net als vele anderen. Maar geen van hen had de breedte of diepte van Warfield. Zijn 
geleerde pen was, als voorvechter van de klassieke orthodoxie, ‘de bederver van het liberalisme’. Met 
enige overdrijving is er wel gezegd dat Warfield de orthodoxie de drempel naar de twintigste eeuw 
overbracht heeft.  
 
 
Systematische theologie en apologetiek 
 
Warfield schreef gelegenheidsgeschriften, gericht op specifieke onderwerpen die aan de orde waren. 
Niettemin schreef hij zo breed dat we in staat zijn zijn gedachten vrij uitputtend samen te brengen volgens 
de klassieke loci van de theologie. Zijn werken over het goed recht van de systematische theologie zijn 
geprezen als standaarduiteenzettingen over deze discipline. In een tijd dat het goed recht van objectieve 



theologie ter discussie stond, betoogde Warfield dat systematische theologie in feite de climax van de 
theologische inzet is, alleen overtroffen door haar uiteindelijke doel: de praktische theologie, waarin men 
niet alleen wijs gemaakt wordt, maar ook wijs tot zaligheid. 
 
 Vanwege zijn polemische carrière wordt dikwijls naar Warfield verwezen als ‘de apologeet van 
Princeton’. Opmerkelijk genoeg onderwees Warfield nooit apologetiek, maar alleen systematische 
theologie. Maar hij bleef voortdurend een duidelijke interesse houden in apologetiek en komt er in zijn 
geschriften herhaaldelijk op terug. Dikwijls wordt hij ten onechte aangeduid als een Arminiaan of een 
rationalist vanwege zijn aanhoudende nadruk op de noodzaak van de rationaliteit van het geloof. Warfield 
nam echter krachtig stelling tegen iedere notie dat de rede adequaat zou kunnen zijn voor een 
zaligmakend geloof. Het geloof is vanwege haar eigen aard gefundeerd in wat waar is en dus in dat 
opzicht gefundeerd in de rede. Dat betekent echter niet dat mensen in hun natuurlijke toestand in staat zijn 
om de waarheid over God op de juiste manier te onderkennen; daarvoor is de bovennatuurlijke werking 
van de Geest nodig. Ook dan is volgens Warfield echter, gegeven de aard van het geloof zelf, de rol van 
de apologetiek positief en opbouwend, en noodzakelijk ongeacht oppositie daartegen. 
 
 
Prolegomena 
 
Dat God bestaat, is voor Warfield een gegevenheid. Hij erkent de legitimiteit en het nut van de bewijzen 
voor Gods bestaan, maar gebruikt ze zelf nooit uitvoerig. Eerder brengt hij voortdurend het feit naar 
voren dat in alle mensen intuïtief en onontkoombaar een godsbesef aanwezig is. Alle mensen bezitten een 
onuitwisbare zin van zowel afhankelijkheid als verantwoordelijkheid en vanuit dat startpunt ontwikkelt 
Warfield zijn theologische agenda.  
 
 Vervolgens richt hij zich op de goddelijke openbaring in haar twee aspecten, de natuurlijke en de 
bijzondere openbaring, en haar verschillende vormen. Tegen zowel mysticisme als liberalisme stelt hij dat 
Gods zelfopenbaring haar hoogtepunt vindt in het geschreven woord: de Schrift. Zelfs Gods 
zelfopenbaring in Christus heeft weinig waarde voor ons zonder uitleg door het woord. Daarom is het 
christelijk geloof een gezagvolle openbaring want in haar maakt God zichzelf bekend. Ware godsdienst 
kan men niet vinden in onze gevoelens of aspiraties maar alleen in Gods zelfopenbaring. 
 
 
De leer van de Schrift 
 
Ongetwijfeld is Warfield het best bekend als de verdediger van de inspiratieleer. Deze was tot op grote 
hoogte hét onderwerp van de dag en hij was meer dan enig ander de woordvoerder voor de historische 
‘kerkleer’ van de inspiratie. ‘Wat de Schrift zegt, zegt God’ was zijn referentiepunt en daarom kon hij 
nooit de erkenning van één enkele fout, hoe klein dan ook, in de Schrift toelaten. Onfeilbaarheid en 
inspiratie zijn onlosmakelijk verbonden. Gedurende zijn carrière stelde Warfield deze gedachte langs 
twee sporen aan de orde. Allereerst gaf hij een uitvoerige uiteenzetting van deze leer, zowel historisch als 
exegetisch. Ten tweede gaf hij repliek op kritische theorieën op praktisch ieder front. Uiteindelijk werd 
hij de ‘theoloog van de inspiratie’ in dezelfde zin als Augustinus de theoloog van zonde en genade en 
Anselmus die van de verzoening is. Discussies over de inspiratie na Warfield voegen weinig toe aan de 
massieve uiteenzettingen die hij leverde en er is geen zinnige andere positie mogelijk die geen rekening 
met hem houdt. 
 
 De inspiratie is niet ‘het centrum’ van Warfields theologie of zelfs maar het terrein van zijn 
primaire interesse. Het is veeleer de inhoudelijke bijdrage die hij gemaakt heeft waarom hij (terecht) als 
zodanig herinnerd wordt. 



 
 
Theologie in engere zin 
 
De hoogste zelfopenbaring van God is dat Hij drieënig is en voor de leer van de Drieëenheid (een 
waarheid die uiteindelijk ons begrip geheel te boven gaat) zijn we totaal afhankelijk van de Schrift. 
Warfield heeft deze bijbelse openbaring uitvoerig geanalyseerd. Zijn meest significante bijdragen zijn de 
volgende: allereerst beklemtoont hij dat deze leer al het gemeenschappelijk eigendom van de 
nieuwtestamentische auteurs is. Ze is niet het gevolg van latere Griekse invloeden maar het noodzakelijke 
en onaangetaste geloof van hen die Jezus hadden gezien en gehoord, dus van de apostelen. Ten tweede is 
de Triniteit een openbaring van het evangelie. God openbaarde zich niet als drieënig behalve voor zijn 
reddende bedoelingen. Ten derde heeft Warfield, in navolging van Calvijn maar ook zeker verdergaand 
dan Calvijn, krachtig de these verdedigd van Christus als autotheotēs,  
 
 
Christologie: de persoon en het werk van Christus 
 
Het is duidelijk dat Warfields eigen primaire aandachtsgebied de christologie was, en dan nauw 
verbonden met de soteriologie. Hij veroordeelde ronduit alle vormen van kenotisme en bracht die in 
diskrediet; hij leverde stevige exegetische bewijsvoering dat de godmenselijke Christus de enige Jezus is 
die de Schrift kent en stelde dat er geen andere (dat wil zeggen: geen niet-bovennatuurlijke) Jezus 
historisch bekend is. Dit alles was essentieel volgens hem voor de rechte dienst aan God en om onze 
redding tot stand te brengen. Een bovennatuurlijke Christus en een bovennatuurlijke verzoening die alleen 
door een plaatsvervangend offer tot stand gebracht kon worden waren voor Warfield van het grootste 
gewicht en het grootste deel van zijn werk heeft daarop betrekking. 
 
 
Pneumatologie 
 
Warfield publiceerde verschillende preken en slechts een paar tijdschriftartikelen over het werk van de 
Heilige Geest. In allemaal treft men een warm en levend besef aan van zijn eigen liefde voor deze leer en 
zijn hoogachting voor het rijke en bovennatuurlijke werk van de Geest aan iedere gelovige. Nieuw terrein 
wordt nauwelijks ontgonnen, maar de studies zijn zowel exegetisch als devotioneel van grote waarde. Om 
zijn werk over de wonderbaarlijke gaven kan men echter niet heen en zijn argumenten voor cessationisme 
hebben na een eeuw nu nog steeds invloed. Voor Warfield zijn de wonderbaarlijke gaven ten nauwste 
verbonden met de apostolische gemeenschap en dienden zij alleen de unieke doeleinden voor die situatie.  
 
 
Antropologie en zondeleer 
 
Warfield had bijzondere belangstelling voor de vraag naar de evolutie en houdt zich daarmee geregeld 
bezig. Gedurende heel zijn carrière hield hij staande dat evolutie als zodanig nooit het ontstaan van de 
mens kan verklaren. Zulk naturalisme is volstrekt tegen de bijbelse leer over God en zijn schepping. 
Tegelijk gaf Warfield echter toe dat als evolutie bewezen zou worden, dat niet tegen de Schrift zou zijn. 
In tegenstelling tot veel misverstanden over hem schreef Warfield echter nooit ter directe ondersteuning 
van de evolutie en hij bleef er altijd wantrouwig over. Hij gaf daaraan ruimte als een theoretische 
mogelijkheid, maar hij zei ook dat hij de idee al als een heel jonge man had laten varen. 
 
 In navolging van zijn vroegere professor en latere college Henry Green leverde Warfield een 
uitvoerige analyse van de genealogieën in de eerste hoofdstukken van Genesis en toonde aan dat deze 



incompleet zijn en dat dus de leeftijd van het menselijk ras een open vraag blijft, die op 
wetenschappelijke wijze eventueel beantwoord kan worden. Zijn daarmee corresponderende uiteenzetting 
over de eenheid van de mensheid geeft heldere inzichten. 
 
 Warfields zondeleer is klassiek Augustijns en hij grijpt vaak de gelegenheid aan om eigentijdse 
uitingen van Pelagianisme aan de kaak te stellen. De zonde van Adam is overgegaan op het hele 
menselijke geslacht en heeft ons schuldig en besmet gemaakt, gebonden in de zonde, zondig zowel in 
wezen als in daad. Warfield benut zulke momenten om de corresponderende leer van het goddelijke 
initiatief te bevestigen. Voor Warfield vindt de mens zijn bestemming alleen in Christus en hij schept er 
behagen in om Christus zowel als ons voorbeeld als als onze bestemming en hoop te schetsen. 
 
 
Soteriologie 
 
Het christendom is voor Warfield ten diepste een godsdienst van verzoening en hij brengt dikwijls met 
kracht en gloed bijbelse waarheden over dit thema te berde. Hij onderkent de verzoening als rode draad 
door het geheel van de christelijke theologie heen. Openbaring is een daad van verzoening, Gods 
zelfopenbaring als de Drieënige heeft de verzoening als doel, het goddelijke besluit sluit alles en allen in 
maar heeft de redding als kern, de incarnatie van de Zoon ‘heeft de zonde als oorzaak en de redding als 
haar doel’. Dat is het christelijk geloof, zoals Warfield dat ziet. Het is in zijn diepste wezen een 
godsdienst van verzoening. 
 
 In dit kader beklemtoont Warfield dat de verzoening in elk opzicht bovennatuurlijk is. Daarom is 
er een soteriologie op de wijze van Calvijn nodig. Verkiezing, verzoening, rechtvaardiging, roeping – ze 
zijn allemaal geheel en al genade. ‘Alle theologieën gaan op één punt uiteen: redt God mensen of redden 
zij zichzelf?’ stelde hij dikwijls met nadruk in de collegezaal. Het was niet alleen een louter academische 
interesse; Warfield hield ervan de genade van God in zijn goddelijke redding van zondaars door het werk 
van Christus zoveel gewicht te geven.  
 
 De laatste belangrijke bijdrage van Warfield aan de theologie was zijn uitvoerige analyse van de 
verschillende varianten van christelijk perfectionisme en ideeën over een hoger leven. Heiligheid wordt 
niet bereikt door hetzij de definitie van zonde hetzij de norm voor perfectie lager te stellen. Er zijn ook 
geen bijzondere geloofsdaden vereist voor heiliging. De Schrift laat geen twee verschillende groepen van 
christenen toe, zij die geheiligd zijn en zij die het niet zijn. Veeleer is heiliging beloofd aan allen die 
verbonden zijn met Christus. Heiliging wordt in toenemende mate verkregen en christenen worden overal 
langs dit pad naar de heerlijkheid gevonden. Volmaaktheid is beloofd en wel een volmaakte 
volmaaktheid. Maar dit leven wordt gekenmerkt door een voortdurende strijd en een voortgang naar het 
doel dat uiteindelijk alleen in de heerlijkheid zal worden bereikt.  
 
 
Ecclesiologie 
 
Warfield schreef weinig specifiek met betrekking tot de leer over de kerk. Andere zaken vroegen zijn 
aandacht. Het aantal publicaties is gering en hij ontgint geen nieuw terrein. 
 
 
Eschatologie 
 
Warfield heeft weinig met de verschillende ideeën over het duizendjarige rijk en zijn uiteenzetting over 
Openbaring 20 is uniek. Zijn perspectief is echter duidelijk postmillenniaal en hij schrijft dikwijls in de 



verwachting van de komende oerwinning van Christus over de gehele aarde. Ook hier zijn zijn 
uiteenzettingen relatief weinig in aantal, maar wel steeds gekenmerkt door een diepe en levende hoop op 
de komst van Christus, de universele erkenning van zijn heerlijkheid en het delen in die glorie door de 
gelovigen in de verrijzenis. 
 
 
Conclusie 
 
Het theologisch werk van B.B. Warfield raakt praktisch elk terrein van de bijbelse en de systematische 
theologie, en zowel in zijn eigen tijd als nu werd en wordt de diepte en breedte van zijn onderzoek als 
indrukwekkend erkend. Gebieden waarvoor hij bijzondere belangstelling had, vallen op, maar dat had 
vooral te doen met de nood van zijn tijd zoals hij die opvatte. Zijn eigen centrum is echter de persoon en 
het werk van Christus. Hij beschouwde het christelijk geloof als een godsdienst van verzoening en hij zag 
zichzelf als een zondaar die in goddelijke genade gered was door Christus. Deze notie, die noopt tot 
aanbidding, vibreert door heel zijn werk.  
 


