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Samenvatting “Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap” 
C.P. Boele 

 

 

 

Dit boek gaat over de vraag hoe de theoloog dr. O. Noordmans de filosofie gebruikt en beoordeelt binnen het kader 

van zijn theologie en welke perspectieven zijn visie biedt voor hedendaagse vraagstukken op dit terrein. Het gaat 

vooral om de wijze waarop Noordmans met de filosofie omging, zodat concrete inhouden alleen in dat kader ter 

sprake komen. De focus ligt bij het “Verstehen” van zijn theologische beweegredenen en een analyse van zijn werk 

en leven met het oog daarop. Wij stellen ons hierbij vier onderzoeksvragen: 1) Welke concrete gevaren heeft de 

filosofie volgens Noordmans voor de theologie? 2) Heeft de filosofie ook een positieve betekenis binnen de theolo-

gie? 3) Zit er een patroon in de wijze waarop Noordmans zelf de filosofie gebruikt en beoordeelt? 4) Wat is de 

relevantie van zijn stellingname voor hedendaagse kwesties op het gebied van de relatie filosofie-theologie?  
 Hoofdstuk 2 inventariseert de gevaren die Noordmans ontwaart in de filosofie en waarom zij volgens hem scha-

delijke invloed heeft op de theologie. In algemene zin is het grote gevaar van de filosofie volgens Noordmans dat 

zij de theologie en in haar kielzog de kerk achterwaarts drijft, terwijl zij eschatologisch, dat wil zeggen: voorwaarts 

gericht moet zijn, op de Toekomst van haar Heer. Dit algemene gevaar kan vier vormen aannemen. Ten eerste kan 

de filosofie de theologie besmetten wanneer zij achter het geopenbaarde Woord in Gods wezen probeert door te 

dringen, of achter het Woord om ‘beginselen’ definieert. Het tweede gevaar ligt in het verlengde van het eerste: de 

theologie, het dogma raakt op die manier los van het leven en de humaniteit, omdat filosofisch besmette theologie 

de mens laat zweven tussen abstracte geloofsleer enerzijds en mystiek anderzijds, zodat het geloof niet werkelijk 

persoonlijk wordt. Het derde gevaar is een resultante van de eerste twee: filosofie en filosofische ethiek beroven de 

mens van diens christelijke vrijheid en laten hem vastlopen in utopische romantiek of moedeloosheid. Filosofie en 

filosofisch besmette theologie werpen de mens uiteindelijk terug op zichzelf, die dan zelf moet opwekken, wat in 
Christus gegeven is. Het vierde gevaar ligt in het verlengde hiervan, namelijk dat ook de kerk achterwaarts gedron-

gen wordt. Zij wordt dan meer historisch dan profetisch gefundeerd. Zij gaat dan politiek bedrijven, haar fysieke 

aanwezigheid organiseren en vooral: achteruit kijken en redeneren naar documenten uit het verleden, in plaats van 

zich te strekken tot wat vóór haar ligt.  

 Hoewel de filosofie volgens Noordmans vooral gevaarlijk is voor de theologie, biedt zij drie beperkte voorde-

len. Deze worden beschreven in hoofdstuk 3. Het eerste is dat filosofie inzicht geeft in begrippen en methoden die 

in de theologie gebruikt worden, reden waarom de theoloog er kennis van moet hebben. De tweede betekenis is dat 

zij de gebroken menselijke werkelijkheid soms dieper en aangrijpender weet te schilderen dan de theologie. Wan-

neer de theoloog daarvan gebruik maakt, komt dat de christelijke prediking en theologie ten goede. Ten derde kan 

zij volgens Noordmans de theologie voor methodische fouten behoeden. 

 Hoofdstuk 4 beschrijft het patroon in de wijze waarop Noordmans gebruik maakt van de filosofie en beant-

woordt de derde onderzoeksvraag. Naar analogie van de bekende uitspraak van Noordmans zelf, waarin hij de 
schepping “een plek licht rondom het Kruis” noemt, kan men stellen dat de filosofie bij Noordmans “een plek licht 

rondom de theologie” is. Dit betekent ten eerste dat de theologie de filosofie in haar ontoereikendheid ontmaskert, 

net zoals de echte schepping pas goed in beeld komt in het licht van Kruis en wel als gevallen schepping. Dat bete-

kent dat er op die plek, binnen die ruimte, theologisch gedacht en gesproken moet worden, waarbij de theologie 

voortdurend bedacht moet zijn op bezoedeling door de filosofie. Ten tweede betekent het dat er binnen de lichtkring 

van de theologie volgens Noordmans een zekere ruimte is voor de filosofie, waarin zij de theologie dient.  

 Hoofdstuk 5 is een historisch en biografisch hoofdstuk dat antwoord biedt op de vraag hoe Noordmans de con-

text waarin hij leefde zelf heeft geduid vanuit zijn theologisch oordeel over de filosofie. Ook de historische context 

waarin hij leefde kan men “een plek licht” noemen en dan rondom zijn theologisch oordeel over de filosofie. Met 

andere woorden: voor Noordmans illustreert de geschiedenis van zijn dagen de fundamentele ontoereikendheid van 

de filosofie en elke filosofisch besmette theologie, net zoals de schepping in het licht van het Kruis pas goed zicht-
baar wordt als zondige, gevallen schepping. Niet alleen de negentiende-eeuwse humanistische, filosofische idealen 

en deugden, maar ook de daardoor besmette toenmalige theologie (inclusief de Lutherse scheiding van kerk en 

staat) waren volgens Noordmans stukgelopen op de verschrikkingen van de beide wereldoorlogen. De eerste helft 

van de twintigste eeuw was voor hem een eschatologische, theologische tijd die om theologie vraagt, niet om filo-

sofie. Kerk en theologie zouden zich moeten ontdoen van hun filosofische smetten en zich weer realiseren dat God 

zich heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Geest en dat een ambtsdrager geen ambtenaar is.  

 Hoofdstuk 6 beschrijft de dieptelaag of het denkraam in Noordmans’ theologie, die tijdens het onderzoek naar 

boven kwam. Gesteld wordt dat voor Noordmans goede theologie voldoet aan drie criteria: zij is theologisch (dat 

wil zeggen vrij van filosofie), trinitarisch en eschatologisch. Dit denkraam kan de studie van Noordmans verge-

makkelijken, omdat het zijn theologische stellingname inzichtelijk en zelfs voorspelbaar maakt, hetgeen met enkele 

voorbeelden wordt geїllustreerd. Ook kan het gehanteerd worden als maatstaf voor moderne Noordmans-

interpretaties. Bij wijze van voorbeeld wordt een kritische analyse gegeven van de Noordmans-interpretatie van 
G.W. Neven. 



 

 

 Hoofdstuk 7 past Noordmans’ oordeel over de filosofie en diens theologische denkraam toe op het moderne 

fenomeen ‘christelijk leiderschap’. Wat zich kort na de Tweede Wereldoorlog nog voorzichtig en sluimerend aan-

diende, doet zich nu in alle openheid voor: theologen, apologeten, voorgangers en adviseurs die “leiderschap” tonen 

of bepleiten en de “school” inroepen om de afkalvende kerk te helpen. In termen van het denkraam van Noordmans 

lijdt de kerk hierdoor theologisch, trinitarisch en eschatologisch verlies. Mede gebaseerd op enkele belangrijke 

motieven uit de Bijbel en enkele stemmen uit de kerkgeschiedenis, wordt betoogd dat ook christelijk leiderschap 

een kritisch, Bijbels, christelijk en theologisch begrip is en dus vrij moet blijven van invloeden uit de filosofie. Het 

betekent niet dat de kerk anarchistisch zou zijn en zou kunnen bestaan zonder enige vorm van gezag of leiding, 

maar wel dat zij op het punt van “leiding” vrij moet blijven van invloeden vanuit de seculiere managementlitera-

tuur.  

 Hoofdstuk 8 maakt Noordmans’ denkraam vruchtbaar voor de beoordeling van filosofische invloeden in de 
hedendaagse theologie. Het gaat slechts om een aanduiding in welke richting verder en meer specifiek onderzoek 

zich zou kunnen ontwikkelen. Wanneer men enkele hoofdlijnen in de moderne theologie beschouwt door het denk-

raam van Noordmans is het beeld dat zij nog steeds veel filosofie in zich meedraagt. Daarmee is Noordmans’ plei-

dooi voor een theologiebeoefening binnen de theologische ruimte nog steeds actueel. 

 


