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Samenvatting  
 
Deze dissertatie analyseert de ontwikkeling van de theologie van de Heilige Geest in het 
werk van de twintigste-eeuwse Franse katholieke theoloog Yves Congar, dat zich richt op de 
relatie tussen God en wereld. Het levenswerk van Yves Congar heeft, zowel in zijn vroege als 
latere jaren, in belangrijke mate invloed gehad in de discussies waaraan hij deelnam. Dit 
proefschrift brengt zijn vroege en latere werk samen. Zijn vroege werk betrof de breuklijnen 
tussen christelijke spiritualiteit, theologie en praktijk. De theologische kijk op de 
verdeeldheid binnen het christendom, hervorming, leken en traditie waren de speerpunten. 
Zijn levenswerk beëindigde hij met een theologie van de Heilige Geest.  
 
Zijn toewijding aan de theologische taak van de kerk in turbulente tijden vormt de 
continuïteit tussen de twee perioden en nodigt uit tot het analyseren van zijn ontwikkeling, 
de rijping van zijn werk en de breukenlijnen daarin. Het proefschrift is gebaseerd op de 
waarneming dat de onderwerpen waarmee hij in vroegere jaren bezig was, zijn aandacht 
bleven houden en dat dit uiteindelijk uitmondde in een theologie van de Heilige Geest. Deze 
ontwikkeling werd tot nu toe niet onderzocht. De studie biedt een manier om het werk van 
Congar als geheel te waarderen in het licht van zijn vroege interesses. Daarmee wordt 
opnieuw duidelijk dat zijn visie op de theologie, die de levende God, de wereld en de 
mensheid verbindt tegenover de ongelovige wereld, ook nu nog relevant is. 
 
Zo’n analyse stuitte echter op een aantal uitdagingen. De rol van de Heilige Geest in de 
relatie van God - wereld, vooral als de ‘wereld’ wordt gezien als buiten de kerk, is niet 
vanzelfsprekend in het werk van Congar. Hij is vooral bekend als iemand die zich specifiek 
bewoog op het terrein van de ecclesiologie. Maar waarom heeft hij dan uiteindelijk een 
pneumatologie geschreven en geen ecclesiologie? Bovendien was de theoloog Congar niet in 
de eerste plaats bekend als systematicus, maar eerder als theoloog van de traditie die 
theologische thema’s zocht te vernieuwen door ze historisch te benaderen. Om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden moest het werk van Congar nauwkeurig gelezen worden, 
met als uitgangspunt het voornaamste voorwerp van zijn theologische aandacht. Dat was de 
behoefte om de waargenomen kloof tussen de spiritualiteit en de theologie aan de orde te 
stellen, en dit alles vanwege het verlangen de ongelovige cultuur te betrekken op de 
kerkelijke praktijken. Zodoende kwam de impliciete relatie tussen de theologie van de Geest 
en de realiteit van de wereld centraal te staan in zijn denken als theoloog van de traditie. De 
analyse van de veranderende kerkelijke situatie en een blik op theologische problemen in 
hun historische ontwikkeling en in het licht van de menselijke subjectiviteit veronderstellen 
alle de realiteit van de wereld. De focus op de vernieuwing in de kerk veronderstelt bijna als 
vanzelf aandacht voor de rol van de Geest, en dit in het bijzonder bij een theoloog die zich 
hartstochtelijk betrokken wist op het leven van de kerk in de wereld. 
 
Dit vereiste een nauwkeurige historisch-theologische lezing van Congars werk. Historisch 
lezen was belangrijk omdat volgens Congar theologie in de geschiedenis gelokaliseerd moet 
worden. Echter, om de rol van de Heilige Geest in de relatie God-wereld naar voren te 
brengen was dit niet voldoende, maar wees het wel de richting. In de benadering van Congar 
zijn de omgeving, dat is het kerkelijk leven, de methode, dat is de theologie van de traditie 
en theologische thema's zoals incarnatie en de Heilige Geest met elkaar vervlochten. Dat 
inzicht helpt om aan te tonen dat, wanneer Congar hedendaagse kwesties aan de orde 



stelde door terug te keren naar de theologische bronnen, dit ook een terugkeer was naar de 
Bron van het geloof. Op die manier speelden fundamentele theologische thema's zoals 
christologie en pneumatologie al een bepalende rol in zijn vroege werk. Dat, en Congars 
benadering van theologie als wijsheid, maakte het mogelijk een samenhangend beeld te 
vormen waarin God, wereld en mensheid verbonden zijn. Deze theologische visie, die God, 
wereld en mensheid verbindt door middel van de theologie van twee zendingen (Zoon en 
Geest), maakte het mogelijk waar te nemen hoe theologie van de Geest zich naast die van 
de Zoon ontwikkelde. De groeiende waardering voor de rol van de Heilige Geest maakte het 
mogelijk de tripartite samenspraak God-wereld-mensheid beter te begrijpen, daar ruimte 
aan te bieden en wereld en mensheid te verweven 
 
Om de spanningen tussen ontwikkeling en continuïteit te ontdekken in de poging van Congar 
om de ongelovige wereld te betrekken bij een visie op de intieme relatie tussen God en 
wereld, spelen enkele concepten een cruciale rol. In zijn beeld van participatie wordt de 
goddelijke activiteit bemiddeld door de Incarnatie en de gevolgen daarvan; de rechtstreekse 
relatie en de verheffing van de schepping tot  God wordt geassocieerd met de rol van de 
Geest. Toch benadert Congar de twee goddelijke zendingen van Zoon en Geest allereerst in 
en vanuit de concrete kerkelijke menselijk-goddelijke activiteit. Dit nodigde uit tot het 
onderzoeken van het metafysisch kader dat Congar gebruikt, in het licht van zijn verlangen 
naar een meer rechtstreekse en onmiddellijke betrokkenheid van God op de wereld en van 
de wereld op God. Door aan te sluiten bij dit verlangen om de ongelovige wereld aan te 
spreken, wordt het mogelijk om Congar met gebruiking van zijn eigen opvattingen te 
beoordelen en te bedenken hoe zijn Geest zich uitspreidt over de wereld.  
 
Het proefschrift is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk begint met 
Congars ongerustheid dat het geloof uit de cultuur verdwenen is en dat de theologie 
gescheiden van spiritualiteit bestaat. Het onderzoekt hoe hij deze situatie aan de orde stelt 
door een beroep te doen op de begrippen menswording en katholiciteit. Zo wordt Congars 
visie op participatie van God en wereld gerelateerd aan Thomas van Aquino. Terwijl 
daarmee de continuïteit van het kerkelijk onderwijs in het oog wordt gehouden, geeft die 
visie ook de mogelijkheid in dat onderwijs ontwikkeling en menselijke subjectiviteit een 
plaats te geven. Dit laatste heeft een duidelijke pneumatologische onderbouwing: het is de 
realiteit van de Geest in de kerk, een lijn van denken die Congar vond bij Johann Adam 
Möhler. 
 
Het tweede hoofdstuk volgt Congar in de kerkelijke vernieuwing van de naoorlogse jaren en 
focust op het thema verandering en de menselijk-goddelijke synergie. Het beschrijft hoe 
Congar de dynamische visie op de concrete werkelijkheid van de kerk probeert te 
benaderen, daarbij de structuur van Aquino opnieuw overdenkend. De christologische 
nadruk op voortdurende menswording wordt gecombineerd met aandacht voor de concrete 
werkelijkheid van de kerk en een duidelijke nadruk op een eigen rol van de Heilige Geest. 
Daarin ontwaren we al een hint naar de pneumatische christologie. 
 
Het derde hoofdstuk rondt de aandacht voor zijn vroege werk af met een blik op zijn 
lekentheologie. De realiteit van de wereld krijgt de haar passende aandacht in de relatie 
God-wereld naast een realiteit van de kerk. Zo ligt de bal voor een aandeel in Gods werk 
duidelijk bij de wereld. Congars poging tot herwaardering van de ontwikkeling van de wereld 



en van de eschatologie door middel van de twee goddelijke zendingen wordt geschetst. De 
pneumatologische kracht van Congars beeld van de wereld als een tempel waarin God en 
mens samenwerken – en de grenzen daarvan – wordt aan de orde gesteld en geanalyseerd.  
 
Het vierde hoofdstuk signaleert een belangrijke verandering in Congars denken. Het 
onderwerp wereld groeit uit tot zelfstandig thema met een duidelijke eigen bijdrage van die 
wereld, en Congar beweegt naar de theologie van een levende God om de ongelovige 
wereld te betrekken. Beschreven wordt hoe in deze ontwikkelingen de theologie van twee 
goddelijke zendingen naar voren komt en hoe Congar zich in het gesprek met Orthodoxe 
theologen gaat richten op theologie van de Heilige Geest. In de relatie God-wereld groeit de 
wereld uit tot domein van het werk van de Geest. 
 
Het vijfde hoofdstuk volgt uit het vierde omdat  Congars focus verschuift van kerk naar 
traditie. Congars pneumatische begrip van traditie wordt gepresenteerd als een goddelijk 
plan van zelfcommunicatie (zelfopenbaring) met daarin drie vervlochten ‘boeken’: de 
Schriften en de boeken van de wereld en de menselijke ziel. Maar wordt de integriteit en 
vrijheid van het boek van de wereld volledig gehandhaafd en is het volledig verweven? 
Congars visie op de kerk als het sacrament van verlossing voor de wereld en de reikwijdte 
van Congars pneumatologische herwaardering zien er in dit opzicht veelbelovend uit. 
 
In het zesde hoofdstuk worden de implicaties van deze pneumatologische heroriëntatie 
geanalyseerd. Opgemerkt wordt dat Congar met de ontwikkelde theologie van de Geest heel 
de kerkelijke situatie opnieuw belicht. Op die manier wordt wat eerder aan de Incarnatie 
werd toegeschreven nu  doordrenkt van de Geest, waarmee hij een pneumatologische 
Christologie presenteert met een focus op de menselijk-goddelijke interactie. Sterker nog, er 
wordt aangetoond dat met de gegroeide rol van de Geest in de trinitarische theologie, de rol 
van de mensheid en de wereld beter geïntegreerd is  en verweven met de goddelijke 
activiteit. En toch zijn ook de grenzen duidelijk vanwege Congars gebruik van een 
metafysisch kader, en wordt aangetoond hoe die verdere nabijheid en directheid zouden 
kunnen uitsluiten. 
 
Dit heeft geleid tot de conclusie dat dankzij de activiteit van de Geest, menselijke en vrije 
actie in de wereld tegelijkertijd zouden kunnen worden gezien als actie van God.  Maar 
zonder een uitgesproken en gegronde visie op het werk van de Geest, aanwezig in de wereld 
als zodanig, is deze theologie ontoereikend. En toch, de richting die Congar wijst om meer 
vertrouwelijkheid  en integriteit te bereiken, en God en de wereld opnieuw en meer intiem 
met elkaar te verbinden en zich aan elkaar toe te wijden tegenover de ongelovige wereld, 
verdient navolging. Het is noodzakelijk om hem op zijn eigen merites te beoordelen en na te 
gaan hoe zijn visie kan worden uitgebreid tot in de huidige tijd. Een dynamisch beeld van 
God en wereld, waar de theologie van de Geest een centrale plaats inneemt, heeft niet 
alleen effect op wat van Christus afkomstig is, maar biedt ruimte om het bestaan van onze 
wereld in God te bevestigen.  


