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1. Inleiding

1.1. Doopsgezinden als onderdeel van de Historische Vredeskerken
Doopsgezinden of Mennonieten1 rekenen zichzelf tot de zogeheten historische vre-
deskerken of ‘Historic Peace Churches’. De historische vredeskerken kenmerken zich 
door hun nadruk op de afwijzing van geweld en het actief nastreven van geweldloos-
heid. Het vredesgetuigenis is daarmee aan te merken als een traditioneel kenmerk 
van de doperse theologie.2 Fernando Enns geeft de volgende werkdefinitie van de 
vredeskerk: “It is a free (voluntary) church and a congregationally structured denomina-
tion holding firmly to a christologically-based rejection of violence as the central ethical 
requirement of communio.” 3 Waar ten tijde van de Reformatie sommige bewegingen 
die als voorlopers van de hedendaagse doopsgezinden kunnen worden aangemerkt 
in het geheel niet geweldloos waren,4 was de afwijzing van geweld al vanaf het eerste 
begin binnen een groot deel van de doperse beweging een leidend principe. Dat 
komt bijvoorbeeld naar voren in een voor de doperse beweging invloedrijk docu-
ment als de Confessie van Schleitheim uit 1527,5 maar ook de Nederlandse doperse 
kerkhervormer Menno Simons stond al vroeg een geweldloos standpunt voor.6
 Het centrale belang van de navolging van Jezus in leven en leer in de doperse 
traditie, werd nadrukkelijk zichtbaar in de afwijzing van geweld in al haar vormen. 
Dat resulteerde onder meer in de kritische reflectie op de verhouding tussen kerk 
en staat, maar ook in de praktische uitwerking van het weigeren van de militaire 
dienstplicht. Een van de meest invloedrijke werken in de doperse theologie in de 
voorbije 50 jaar, ‘The Politics of Jesus’,7 van de Amerikaanse doperse theoloog John 

1 In Nederland is de aanduiding ‘doopsgezinden’ gangbaar, terwijl in de rest van de wereld wordt 
gesproken van ‘Mennonites’, naar de Friese kerkhervormer Menno Simons (1496-1561). Ik zal in dit 
proefschrift als bijvoeglijk naamwoord de term ‘dopers’ gebruiken als vertaling en equivalent van de 
Engelse aanduiding ‘Mennonite’. Wanneer ik specifiek over de Nederlandse situatie spreek, zal ik mij 
bedienen van de term ‘doopsgezind’. In Nederland hebben de doopsgezinde gemeenten zich verenigd 
in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Wereldwijd hebben Mennonites zich verenigd in de Menno-
nite World Conference.
2 Vgl. Guy F. Hershberger, War, Peace, and Nonresistance, 5th ed. (Scottdale: Herald Press, 2009); 
Gerald J. Mast and J. Denny Weaver, Defenseless Christianity: Anabaptism for a nonviolent church (Tel-
ford: Cascadia, 2009); Sjouke Voolstra, Vreemdelingen en bijwoners. Vredesgetuigenissen uit het Neder-
landse Doperdom, Doperse Stemmen 3, (Amsterdam: Doopsgezinde Historische Kring, 1979).
3 Fernando Enns, The Peace Church and the Ecumenical Community: Ecclesiology and the Ethics of 
Nonviolence, trans. Helmut Harder, Studies in the Believers Church Tradition, (Kitchener: Pandora 
Press, 2007), 84.
4 Vgl. George Huntston Williams, The Radical Reformation, 3rd ed., Sixteenth Century Essays & 
Studies, (Kirksville: Sixteenth Century Journal Publishers, 1992), 137-74; 553-88.
5 H.W. Meihuizen et al., Broederlijke vereniging, Doperse Stemmen 1, (Amsterdam: Doopsgezinde 
Historische Kring, 1974).
6 Abraham Friesen, Menno Simons: Dutch Reformer between Luther, Erasmus, and the Holy Spirit.  
A study in the problem areas of Menno scholarship (Xlibris, 2015), 210-17.
7 John Howard Yoder, The Politics of Jesus: Vicit Agnus Noster, 2nd [rev.] ed. (Grand Rapids: Eerd-
mans, 1994).
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Howard Yoder,8 thematiseert de geweldloosheid in het optreden en de onderwijzin-
gen van Jezus als basis voor een christelijke ethiek. ‘The Politics of Jesus’ is daarmee 
een nadrukkelijk voorbeeld van de door Enns aangemerkte “christologically-based 
rejection of violence”. Het is vanuit deze doperse traditie, waarin de afwijzing van 
geweld in al haar vormen een centraal element vormt, dat deze studie is geschreven.

1.2. Verzoening en geweldloosheid binnen het dopers theologisch  
discours
De nadruk op de geweldloosheid, als centraal aspect van de ethiek binnen de 
doperse traditie, vraagt om een bezinning op de betekenis van de gewelddadige 
kruisdood van Jezus in relatie tot de gangbare interpretaties en in relatie tot de 
eigen traditie, aldus Enns: “Eine solche Tradition muss sich durch die oben vorge-
stellten Interpretationen des gewaltsamen Todes Jesu am Kreuz in besonderer Weise 
herausgefordert sehen.” 9 De bezinning op klassieke theologische vraagstukken, van-
uit de eigen historische en theologische traditie en als onderdeel van het bredere 
academisch discours, is in doperse kringen echter van zeer recente datum. Syste-
matische theologiebeoefening vanuit dopers perspectief begint niet eerder dan in 
de jaren ’80 van de 20e eeuw, aldus J. Denny Weaver: “Mennonites began exploring 
systematic theology as a genre only in the 1980’s.” 10 Een stellingname die wordt 
onderschreven door David Cramer in een bijdrage over het eigene van de syste-
matische theologiebeoefening vanuit dopers perspectief.11 Dergelijke uitspraken 
zouden de indruk kunnen wekken dat doopsgezinden amper aan theologiebeoe-
fening deden. Niets is minder waar. Echter, de nadruk heeft altijd gelegen op de 
relevantie van de theologie voor het dagelijks leven en veel minder op de klassieke 
loci uit de systematische theologie en dogmatiek.

De soteriologie krijgt binnen dit nieuwe discours van systematische theologie 
vanuit dopers perspectief als afzonderlijk vraagstuk aanvankelijk weinig aandacht. 
Daar komt verandering in met de publicatie van ‘The Nonviolent Atonement’ 12 van 
J. Denny Weaver in 2001. Weaver’s boek is aan te merken als een nieuwe en ver-

8 De theologie van Yoder is internationaal in doperse kringen omstreden geraakt na de onthullingen 
aangaande grensoverschrijdend gedrag van Yoder gedurende zijn carrière en daarna, in een artikel in 
de Mennonite Quarterly Review in 2015. Rachel Waltner Goossen, “’Defanging the Beast’: Men-
nonite Responses to John Howard Yoder’s Sexual Abuse,” The Mennonite Quarterly Review 89, no. 1 
(2015). De theologie van Yoder is hier geen onderwerp van onderzoek. We zullen dan ook niet verder 
ingaan op de discussie rond de persoon en de theologie van Yoder.
9 Fernando Enns, Ökumene und Frieden: Bewährungsfelder ökumenischer Theologie, Theologische 
Anstöße, (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2012), 341.
10 J. Denny Weaver, Anabaptist Theology in Face of Postmodernity: a Proposal for the Third Millennium, 
The C. Henry Smith series, Vol.2 (Telford,: Pandora Press; Scottdale: Herald Press, 2000), 17.
11 David C. Cramer, “Mennonite Systematic Theology in Retrospect and Prospect,” The Conrad 
Grebel Review 31, no. 3 (2013).
12 J. Denny Weaver, The Nonviolent Atonement (Grand Rapids: Eerdmans, 2001).
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nieuwende bijdrage vanuit dopers perspectief aan het verstaan van de verzoening. 
Weaver constateert dat de gewelddadige kruisdood van Jezus in de soteriologie al-
gemeen geaccepteerd wordt als iets goeds: “Atonement theology starts with violence. 
The commonplace assumption is that something good happened, namely, the salvation 
of sinners, when or because Jesus was killed.” 13 In zijn boek formuleert hij een al-
ternatieve soteriologie, waarin de afwijzing van geweld juist het leidende principe 
is. Zijn soteriologisch ontwerp merkt hij aan als “narrative Christus Victor”. De 
door Weaver gekozen aanduiding maakt allereerst duidelijk dat hij de verzoening 
wil verstaan vanuit het gehele narratief van Jezus, dat leven en leer, dood en op-
standing van Jezus omvat voor Weaver. Daarnaast zoekt Weaver aansluiting bij 
de idee van de verzoening als overwinning op de kwade machten, zoals dat door 
Gustaf Aulén uiteen is gezet in zijn invloedrijke werk ‘Christus Victor’ uit 1931.14

Het boek van Weaver sluit aan bij een breder discours over het geweld in de so-
teriologie. Verschillende belangrijke bijdragen aan dat discours werden eerder 
geleverd vanuit onder meer de zwarte theologie15 en de feministische theologie,16 
maar ook vanuit de filosofie.17 Het vormt een nieuwe bijdrage aan dat discours, 
met als nadrukkelijk uitgangspunt de afwijzing van geweld in al haar vormen. 
Met een soteriologie die geïnspireerd is door het Gustaf Aulén’s ‘Christus Victor’ 
sluit hij aan bij andere doperse theologen, die zich door Aulén lieten inspireren, 
zoals Gordon D. Kaufman18 en Thomas Finger.19 Anders dan deze auteurs maakt 
Weaver de soteriologie echter tot de kern van zijn theologisch program. Met 
zijn ontwerp voor een doperse soteriologie neemt Weaver een nieuwe stap in de 
ontwikkeling van een systematische theologie vanuit dopers perspectief, zo geeft 
Cramer aan: “On the one hand, J. Denny Weaver’s The Nonviolent Atonement is the 
most narrowly focused of any of the theologies considered thus far, centering on just one 
doctrine, the atonement. On the other, the ramifications of this book are perhaps the 
most comprehensive and theologically revolutionary of any of them. His project is no 
less than to develop a nonviolent theology based on his Mennonite tradition that will 
serve as a rival to classical orthodox theology or what he elsewhere calls ‘theology-in-
general.’” 20 En niet alleen vormt het boek van Weaver een belangrijke bijdrage aan 

13 Weaver, The Nonviolent Atonement, 2.
14 Gustaf Aulén, Christus Victor, trans. A.G. Herbert (London, New York and Toronto: Society for 
Promoting Christian Knowledge; The Macmillan co., 1931).
15 Vgl. James H. Cone, God of the Oppressed (New York: The Seaburry Press, 1975).
16 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-talk: Toward a Feminist Theology (London: SCM, 
1983).
17 Vgl. René Girard, Le Bouc Émissaire (Paris: B. Grasset, 1982).
18 Gordon D. Kaufman, Systematic Theology: A Historicist Perspective (New York: Scribner, 1968), 
389-410. 
19 Thomas N. Finger, Christian Theology: An Eschatological Approach (Scottdale: Herald Press, 1985), 
277-367.
20 Cramer, “Mennonite Systematic Theology in Retrospect and Prospect”, 267.
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de ontwikkeling van een systematische theologie in dopers perspectief, zijn boek 
voegt ook een doperse stem toe aan het oecumenisch discours over de verzoening.

Het vertrekpunt van Weaver is de afwijzing van geweld in het openbare optreden 
en het onderricht van Jezus: “Jesus’ rejection of the sword has the potential to shape 
our understandings of all other dimensions of theology, and in particular what theolo-
gy has said about Jesus and how the contemporary church should understand the work 
of Christ.” 21 Hij ontwikkelt een soteriologie die hij allereerst baseert op het boek 
Openbaring van Johannes22 en de getuigenissen aangaande Jezus in de evangeliën.23 
Aansluitend laat hij zien hoe zijn narrative Christus Victor benadering wordt 
weerspiegeld in de theologie van Paulus en in de brief aan de Hebreeërs – en hoe 
het volgens hem als een alomvattend bijbels paradigma kan worden beschouwd. 
Weaver confronteert zijn benadering daarna met het model van verzoening door 
genoegdoening, dat teruggaat op de beschrijving door Anselmus van Canterbury 
in zijn werk ‘Cur Deus homo’. De kritiek van Weaver luidt dat het model van 
verzoening door genoegdoening gebaseerd is op de veronderstelling dat God ver-
antwoordelijk is voor de gewelddadige kruisdood van Jezus en dat God die dood 
verlangd heeft. Die benadering weerspiegelt volgens Weaver het westers rechtspa-
radigma waarin overtreding straf vereist. Daarmee schrijft die benadering volgens 
hem aan God eenzelfde vorm van wederkerige rechtvaardigheid toe.24 
 Weaver plaatst zijn eigen analyse naast de kritiek op het model van verzoening 
door genoegdoening vanuit verschillende bevrijdingstheologische perspectieven 
en vult zo zijn eigen perspectief verder aan. Tot slot positioneert hij nogmaals zijn 
eigen ontwerp als alternatief voor de moderne benaderingen, die zijn gebaseerd 
op het model van verzoening door genoegdoening van Anselmus.
 
De publicatie van ‘The Nonviolent Atonement’ blijft niet onopgemerkt. In de li-
teratuur over verzoening in de jaren na de publicatie wordt geregeld naar het 
boek van Weaver verwezen en sommige auteurs wijden zelfs een apart deel aan 
het werk van Weaver.25 Weaver’s boek riep uiteenlopende reacties op, zowel in 

21 Weaver, The Nonviolent Atonement, 13.
22 “The elements of cosmic confrontation and victory appear throughout Revelation, making the book 
virtually an extended, multifaceted statement of the Christus Victor image – a confrontation between good 
and evil, between the forces of God and the forces of Satan, between Christ and anti-Christ.” Weaver,  
The Nonviolent Atonement, 20.
23 “If Revelation’s imagery displays the cosmic significance of that confrontation, the Gospels portray the 
same confrontation from the earthbound perspective of those who walked the dusty roads of Palestine as 
companions of Jesus.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 34.
24 “[T]his description is sufficient to portray how satisfaction atonement, which assumes that God’s justice 
requires compensatory punishment for evil deeds committed, can seem self-evident in the contemporary  
understandings of retributive justice in the North American (and western) system of criminal justice.” 
Weaver, The Nonviolent Atonement, 3.
25 Darrin W. Snyder Belousek, Atonement, Justice, and Peace: the Message of the Cross and the Mission 
of the Church (Grand Rapids: Eerdmans, 2012), 68-79. In 2009 besteedt ‘The Conrad Grebel Review’ 
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doperse kringen, als daarbuiten, variërend van positief tot uitermate kritisch,26 
maar wordt ook aangemerkt als een belangrijke bijdrage aan het debat over de 
verzoening: “Weaver’s argument and theory of atonement comprise a substantive con-
tribution to contemporary theology and merit serious consideration.” 27 In 2011 ver-
schijnt een herziene versie van ‘The Nonviolent Atonement’. Die herziening betreft 
voornamelijk een aanvulling van zijn betoog op basis van literatuur die na 2001 is 
verschenen en waarin Weaver ondersteuning vindt voor zijn argumentatie. Daar-
naast gaat hij in op een aantal van de bezwaren die zijn boek heeft opgeroepen en 
behandelt hij een aantal recente bijdragen aan het discours over de verzoening. In 
‘The Nonviolent God’,28 dat uitkwam in 2013, werkt Weaver het Godsbeeld29 dat 
naar voren komt in ‘The Nonviolent Atonement’ verder uit. 

1.3. Narrative Christus Victor en het bredere discours over de verzoening
Het discours over de verzoening in de Westerse traditie is omvangrijk en divers. 
Reeds in de Vroege Kerk is het bijbels getuigenis aangaande de kruisiging van Je-
zus onderwerp van uitvoerige studie. De interpretaties van kerkvaders als Irenaeus 
en Gregorius van Nyssa zijn van grote invloed geweest op het denken over de ver-
zoening gedurende het eerste millennium.
 Waar lange tijd het beeld van de dood van Christus als overwinning op de 
kwade machten een van de dominante benaderingen is, leiden de benaderingen 
van Anselmus van Canterbury en zijn jongere tijdgenoot Petrus Abelardus tot een 
belangrijke verschuiving in de soteriologie. De als ‘objectief ’ aangemerkte benade-
ring van Anselmus, met de nadruk op het herstel van Gods geschonden eer, zal in 
een meer gejuridiseerde vorm zeer invloedrijk blijken ten tijde van de Reformatie 

een themanummer aan het boek van Weaver. In 2016 verscheen van de hand van Margretha Loewen 
een dissertatie waarin zij de verzoeningstheologie van Weaver in verbinding brengt met de theologie 
van Dorthee Sölle. Margreta Susanne Guenther Loewen, “Making Peace With the Cross: a Menno-
nite-feminist exploration of Dorothee Sölle and J. Denny Weaver on Nonviolence, Atonement, and 
Redemption” (2016). Eveneens in 2016 verscheen een Duitse vertaling van ‘The Nonviolent Atone-
ment’. J. Denny Weaver, Gewaltfreie Erlösung. Kreuzestheologie im Ringen mit der Satifaktionstheorie, 
Übers. Jürg Bräker, Oekumenische Studien Band 47, (Berlin; Münster: LIT, 2016).
26 Cf. Sharon L. Baker, “Don’t Need No Satisfaction: Rolling the Stone Away with J. Denny 
Weaver,” The Conrad Grebel Review 27, no. 2 (2009); Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 68-79; 
Hans Boersma, Violence, Hospitality, and the Cross: Reappropriating the Atonement Tradition (Grand 
Rapids: Baker Academic, 2004); Peter Martens, “The Quest for an Anabaptist Atonement: Violence 
and Nonviolence in J. Denny Weaver’s The Nonviolent Atonement,” The Mennonite quarterly Review 
82, no. 2 (2008); Peter Schmiechen, Saving Power: Theories of Atonement and Forms of the Church 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2005); Adam Kotsko, The Politics of Redemption: the Social Logic of Salva-
tion (London: T & T Clark, 2010); Thomas R. Yoder Neufeld, “Weaver and Nonviolent Atonement: 
A Response,” The Conrad Grebel Review 27, no. 2 (2009).
27 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 69.
28 J. Denny Weaver, The Nonviolent God (Grand Rapids: Eerdmans, 2013).
29 Ik zal hier het woord Godsbeeld steeds met een hoofdletter schrijven, omdat wordt uitgegaan van 
het beeld van God in de christelijke tradtie – het gaat dus om één specifieke god, die ook met een 
hoofdletter wordt aangeduid.
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en daarna. In die doorwerking is het in het bijzonder de receptie van Calvijn, die 
dominant is. De als subjectief aangemerkte benadering van Petrus Abelardus, met 
de nadruk op de verandering die plaatsvindt bij de individuele gelovige, zal onder 
meer in het liberaal protestantisme van de 19e en het begin van de 20e eeuw op-
nieuw in de belangstelling komen te staan. 
 In de 20e eeuw is het vervolgens opnieuw de traditie die terug te voeren is op 
Anselmus, die dominant lijkt in het werk van theologen als Emil Brunner en  
Karl Barth en in het werk van meer evangelicaal georiënteerde theologen als  
James I. Packer en John R.W. Stott. Tegelijk brengt de Zweedse theoloog Gustaf 
Aulén, met zijn studie van de soteriologie van de Vroege Kerk, in de jaren ’30 van 
de twintigste eeuw het motief van de overwinning op de kwade machten opnieuw 
onder de aandacht. Hij zorgt voor een hernieuwde interesse in de denkbeelden 
over de verzoening van de kerkvaders, die lange tijd als mythologisch waren af-
gedaan. In de bevrijdingstheologie die opkomt vanaf de jaren ’60, klinkt scherpe 
kritiek op de interpretaties die teruggaan op de soteriologie van Anselmus. Auteurs 
als James Cone bekritiseren de rol van het geweld in het model van verzoening 
door genoegdoening.

De soteriologie die Weaver ontvouwt in ‘The Nonviolent Atonement’ vormt een 
bijdrage vanuit dopers perspectief aan dit aloude discours over de verzoening in 
de Westerse theologie. Weaver laat zich inspireren door de receptie van de soterio-
logie van de kerkvaders bij Gustaf Aulén, maar zijn opzet sluit eveneens aan bij de 
verschillende bijdragen vanuit de bevrijdingstheologie.
 Weaver bekritiseert de traditionele interpretaties van de verzoening, die de 
gewelddadige kruisdood van Jezus als een initiatief van God aanmerken, dat 
noodzakelijk was om de verzoening mogelijk te maken. Hij kwalificeert zijn ei-
gen bijdrage als een theologie uit de marge van het dominante discours en als een 
bijdrage die de vooronderstellingen van de traditionele soteriologische modellen 
onder kritiek stelt. Niettemin ontbreekt het bij Weaver aan een uitvoerige en 
diepgaande analyse van dat bredere discours. Hij verhoudt zich in het bijzonder 
tot de uitleg van verzoening door genoegdoening, die zijn oorsprong en tradi-
tionele verwoording vindt bij Anselmus van Canterbury, maar hij maakt geen 
nadrukkelijk onderscheid tussen de oorspronkelijke ideeën van Anselmus en de 
wijze waarop die ideeën zich vertaalden in de benadering van ‘penal substitution 
atonement’. Hij presenteert zijn benadering dan ook niet als een bijdrage aan het 
oecumenisch discours over de verzoening, maar veeleer als een alternatief voor het 
model van verzoening door genoegdoening, dat volgens hem berust op een ver-
keerd uitgangspunt, namelijk het uitgangspunt dat de verzoening gebaseerd is op 
een wederkerig mechanisme van overtreding en straf.30 

30 “The final conclusion is that, even at its best, Anselm’s satisfaction theory of atonement cannot escape its 
foundation in the idea of retributive violence.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 11.
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1.4. De onderzoeksvraag
Waar Weaver een uitdagend alternatief biedt met zijn soteriologie vanuit dopers 
perspectief, beperkt zijn uiteenzetting zich in grote mate tot een kritiek op het 
model van verzoening door genoegdoening, aangevuld en mede onderbouwd 
vanuit verschillende perspectieven uit de bevrijdingstheologie. Hoewel hij daar-
mee aansluit bij het bredere discours waarin de kritiek op het geweld in de ver-
zoening centraal staat, doet Weaver geen poging om in zijn betoog aansluiting te 
vinden bij het bredere oecumenische discours of om verbinding te zoeken met de 
traditionele interpretaties van de kruisdood van Jezus.
 Opmerkelijk is dat Weaver voor zijn bespreking van de traditionele verzoe-
ningsmodellen niet uitgaat van de oorspronkelijke teksten, maar van de gangbare 
beschrijvingen van de diverse verzoeningsmodellen.31 Eerder constateerden we 
al dat Weaver’s opzet gemengde reacties heeft opgeroepen, zowel binnen doperse 
kringen als daarbuiten. Een verdere doordenking van de verzoening vanuit dopers 
perspectief, voortbouwend op de opzet van Weaver, maar tegelijk in dialoog met 
de brede traditie, lijkt daarmee gerechtvaardigd. Dit brengt ons tot de volgende 
onderzoeksvraag:

Hoe kan een soteriologie vanuit dopers perspectief worden ontwikkeld, geïn-
spireerd door het werk ‘The Nonviolent Atonement’ van J. Denny Weaver en in 
kritische dialoog met de traditionele interpretaties van de kruisdood van Jezus?

1.5. Opbouw
Om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, zullen we begin-
nen met een uitvoerige beschrijving en analyse van het soteriologisch ontwerp van 
Weaver, zoals hij dat ontvouwt in ‘The Nonviolent Atonement’. Daarnaast zullen 
we de belangrijkste traditionele verzoeningsmodellen beschrijven en analyseren 
in het licht van de kritiek en het alternatieve ontwerp van Weaver. Dat betekent, 
dat we in het bijzonder in zullen gaan op de vraag, of die modellen inderdaad 
veronderstellen dat de gewelddadige dood van Jezus noodzakelijk was voor de 
verzoening en of het inderdaad God is, die in die benaderingen als verantwoorde-
lijk voor dat geweld kan worden aangemerkt. De vraag welke benaderingen bin-
nen de soteriologie we dan als de ‘traditionele verzoeningsmodellen’ aanmerken is 
daarbij een belangrijke inhoudelijke keuze. 

Ik neem hier de typologie die wordt aangedragen door Gustaf Aulén in zijn werk 
‘Christus Victor’ als uitgangspunt. De driedeling die hij hanteert, waarin onder-
scheid wordt gemaakt tussen het Christus Victor motief, het Latijnse verzoenings-
model en het subjectieve of ‘moral influence’ model, heeft breed navolging gevon-

31 “This description has followed the conventional summaries of atonement images, and the discussion to 
follow proceeds with these general images in mind.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 19.
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den32 en wordt door Enns aangemerkt als “die klassische Systematisierung” 33 van de 
interpretaties van de verzoening in Christus, hoewel er ook auteurs zijn die een 
fijnmaziger onderscheid propageren.34 
 In het tweede hoofdstuk zullen we niet alleen het model van Weaver beschrij-
ven en analyseren, maar zullen we ook ingaan op de onderbouwing die hij geeft 
voor zijn kritiek op het model van verzoening door genoegdoening. Daarnaast 
analyseren we hoe Weaver verschillende bronnen gebruikt, waaronder diverse 
bijdragen vanuit de bevrijdingstheologie, om zijn eigen model te versterken en 
te legitimeren. Dit zal leiden tot een inventarisatie van de sterke kanten van het 
model van Weaver, maar zal ook inzichtelijk maken welke elementen nog verder 
aandacht behoeven.
 In het derde hoofdstuk beschrijf en analyseer ik het Christus Victor model van 
Aulén, dat hij presenteert als een weergave van het denken over de verzoening in 
de Vroege Kerk. We hebben reeds gesignaleerd dat Weaver voor zijn beschrijving 
van de verschillende interpretaties van de verzoening geen gebruik maakt van de 
oorspronkelijke teksten, maar van de beschrijvingen in de secundaire literatuur. 
In dat licht zullen we, in aanvulling op de beschrijving van de verzoeningstheolo-
gie van de kerkvaders door Aulén, nader ingaan op de ideeën over de verzoening 
bij verschillende kerkvaders. In het bijzonder zullen we daar ingaan op de ideeën 
van Irenaeus, aangezien Aulén Irenaeus nadrukkelijk als inspiratiebron voor zijn 
Christus Victor model aanwijst. Daaruit zal blijken dat de claim van Aulén, dat 
zijn denken een representatieve weergave is van het denken over de verzoening in 
de Vroege Kerk, nuancering behoeft. Wat in het bijzonder naar voren zal komen, 
is het belang dat verschillende kerkvaders hechten aan het geweldloos handelen 
van God in de verzoening – een aspect dat bij Aulén niet aan de orde komt.
 Bij de beschrijving en analyse van het Latijnse verzoeningsmodel zullen we 
een nadere onderverdeling maken. We zullen onderscheiden tussen de klassieke 
benadering van Anselmus, die we hier aanmerken als het model van verzoening 
door genoegdoening en de moderne uitwerking van het Latijnse model, die be-
kend staat als ‘penal substitution atonement’.35 
 In het vierde hoofdstuk zullen we het model van Anselmus analyseren, zoals 
hij dat uitwerkt in zijn werk ‘Cur Deus homo’. Uit de analyse van Anselmus zal 
blijken dat in het bijzonder zijn uitleg van het begrip eer – als metafoor voor de 

32 Vgl. G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek: een Inleiding, 2e druk (Zoeter-
meer: Uitgeverij Boekencentrum, 2015), 395-443; James Wm. McClendon, Jr., Doctrine, Systematic 
Theology, Vol. 2 (Nashville: Abingdon Press, 1994), 199-213; John Driver, Understanding the Atone-
ment for the Mission of the Church (Scottdale: Herald Press, 1986), 37-67.
33 Enns, Ökumene und Frieden, 337.
34 Vgl. Schmiechen, Saving Power.
35 Ook Mark Baker en Joel Green behandelen penal substitution atonement als een afzonderlijk 
model onderscheiden van het model van verzoening door genoegdoening zoals we dat aantreffen bij 
Anselmus. Mark D. Baker and Joel B. Green, Recovering the Scandal of the Cross: Atonement in New 
Testament and Contemporary Contexts, 2nd ed. (Downers Grove: IVP Academic, 2011), 166-91.
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verhouding tussen God en mens – kan worden verbonden met Weaver’s idee over 
het aanvaarden door de mens van de Godsheerschappij. 
 Voor de moderne uitwerking van het Latijnse verzoeningsmodel zullen we  
ons in de eerste plaats baseren op de uitwerking door de Anglicaanse theoloog 
John R.W. Stott in zijn boek ‘The Cross of Christ’.36 Die benadering zullen we in 
het vijfde hoofdstuk behandelen. Daarbij zullen in het bijzonder vraagtekens  
worden geplaatst bij de exegetische onderbouwing van de gedachte, dat Christus 
als plaatsvervanger de straf voor de zonde ondergaat die de mens toekomt.
 Voor een beschrijving en analyse van het subjectieve model in het zesde 
hoofdstuk beperken we ons tot de benadering van Petrus Abelardus, zoals hij die 
uiteen zet in zijn ‘Commentaar op de Brief van Paulus aan de Romeinen’. De latere 
uitwerkingen van het subjectieve model, zoals we die tegenkomen bij Faustus So-
cinus en in het liberaal protestantisme van de 19e en 20e eeuw, vallen buiten het 
bereik van dit onderzoek. In de bespreking van Abelardus zal in het bijzonder de 
vraag naar de verantwoordelijkheid van de mens voor de verzoening naar voren 
komen.
 In het concluderende hoofdstuk zullen we zo de lijnen vanuit de verschillende 
analyses bij elkaar brengen en beschrijven welke elementen uit het model van 
Weaver kunnen fungeren als vertrekpunt voor een soteriologie vanuit dopers per-
spectief. We zullen daarbij ook nadrukkelijk aandacht hebben voor de vraag wel-
ke inzichten de traditionele interpretaties van de verzoening kunnen bieden met 
het oog op dit dopers ontwerp. Tegelijk zullen we formuleren welke elementen 
nog verder doordacht moeten worden. Op grond daarvan zullen we een nieuw 
ontwerp schetsen voor een soteriologie vanuit dopers perspectief als bijdrage aan 
het bredere oecumenische discours over de verzoening.

1.6. Methode
Ik zal in de beschrijving en analyse van de verschillende benaderingen trachten 
zo veel mogelijk recht te doen aan het eigene van ieder model. Tegelijk willen we 
de modellen kunnen vergelijken en overeenkomsten en verschillen kunnen ana-
lyseren. Een belangrijke vraag daarbij is, in hoeverre de kritiek van Weaver op de 
traditionele verzoeningsmodellen terecht is.
 Die vergelijking zal in belangrijke mate tot stand komen door te kijken naar 
de verschillende ‘actoren’ in de verzoening, die zich laten identificeren in de di-
verse modellen: God, Christus, de mens en de kwade machten. Een terugkerende 
vraag met betrekking tot God zal zijn, in hoeverre God verondersteld wordt ver-
antwoordelijk te zijn voor de gewelddadige dood van Jezus en in hoeverre, binnen 
het onderhavige model, de dood van Jezus voor God “noodzakelijk” is met het 
oog op de verzoening. Waar Weaver op grond van zijn model tot de conclusie 
komt dat God zelf geweldloos is, zal tevens de vraag worden gesteld, in hoeverre 
de verschillende verzoeningsmodellen eenzelfde positie weerspiegelen. Waar het 

36 John R. W. Stott, The Cross of Christ, 20th anniversary ed. (Downers Grove: IVP Books, 2006).
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de rol van Christus aangaat, zal de vraag naar de betekenis van de klassieke chris-
tologie voor de verzoening een terugkerende vraag zijn, in het bijzonder in het 
licht van de kritiek van Weaver op de traditionele christologische formuleringen. 
Waar het de rol van de mens aangaat, zal de vraag zich toespitsen op de eigen 
verantwoordelijkheid van de mens en de plaats van de ethiek in het model, aange-
zien juist vanuit het dopers perspectief die vraag naar de ethiek een centrale kwes-
tie is.37 De behandeling van de kwade machten zal zich toespitsen op de vraag, 
hoe die kwade machten binnen de verschillende modellen gedefinieerd worden en 
hoe de kwade machten zich verhouden tot God aan de ene kant en tot de mens 
aan de andere kant. 

Voor de bestudering van de verschillende teksten van de kerkvaders, maar ook 
voor de bestudering van Anselmus en Abelardus, maak ik in eerste instantie 
gebruik van de beschikbare, veelal Engelse, vertalingen van die teksten. Van de 
meeste teksten zijn goede, breed gebruikte en geraadpleegde, wetenschappelijke 
vertalingen voorhanden – al zijn die in het geval van de kerkvaders vaak van 
oudere datum. Van Abelardus was lange tijd slechts de centrale passage die be-
trekking heeft op het vraagstuk van de verzoening in vertaling beschikbaar. De 
integrale Engelse vertaling van het ‘Commentaar op de Brief van Paulus aan de Ro-
meinen’ van Abelardus is van recente datum (2013). Mijn benadering is hier niet 
een filologische, maar een systematisch theologische benadering. Mijn belangstel-
ling betreft de opbouw van de argumentatie van de theologen die ik bestudeer. 
In dit proefschrift heb ik er voor gekozen de desbetreffende theologen in de door 
mij geraadpleegde Engelse vertalingen te citeren. De Engelse vertalingen van ge-
schoolde classici en mediëvisten hebben naar mijn overtuiging de voorkeur boven 
een eigen Nederlandse vertaling. 

1.7. Relevantie van het onderzoek
Het vernieuwende van dit onderzoek is gelegen in de poging om op constructieve 
wijze een dopers perspectief op de verzoening in dialoog te brengen met de tra-
ditionele verzoeningsmodellen. Met een soteriologie die de geweldloosheid van 
Jezus als uitgangspunt neemt, maar tegelijk nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de 
traditionele verzoeningsmodellen, beoogt dit onderzoek een doperse bijdrage te 
leveren aan het voortgaand oecumenisch discours over de verzoening. 
 Met de geweldloosheid van Jezus als uitgangspunt stelt deze benadering na-
drukkelijk de vraag naar de rol van geweld in de traditionele modellen. Daarbij 
beperkt dit onderzoek zich niet tot het model van verzoening door genoegdoe-
ning, maar kijkt het ook naar de andere benaderingen. Tegelijk blijft het onder-

37 Enns merkt de doperse traditie aan als “eine Tradition [also], in der Dogmatik und Ethik nicht in 
gleicher Weise getrennt, bzw. unterschieden wurden wie in anderen Traditionen, die stets die Notwendig-
keit der individuellen Nagfolge Jesu im gegebenen Kontext hervorzuheben suchte, vor allem im Bezug auf 
Gewaldfreiheit.” Enns, Ökumene und Frieden, 341.
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zoek kritisch ten aanzien van de eigen vooronderstellingen. Daarom worden niet 
alleen de traditionele verzoeningsmodellen kritisch geanalyseerd, maar wordt ook 
de bijdrage aan het discours door Weaver kritisch tegen het licht gehouden. Zo 
wil dit onderzoek invulling geven aan een eigen doperse bijdrage aan het oecume-
nisch discours over de verzoening.
 Tegelijk zal dit onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van de systematische 
theologie in dopers perspectief, door de kritische wijze waarop het het soteriolo-
gisch ontwerp van Weaver beschrijft en analyseert en naast de traditionele inter-
pretaties van de verzoening zet. Het maakt de relevantie van Weaver’s onderzoek 
inzichtelijk, maar biedt tegelijk een alternatief dat voortbouwt op zijn werk.

Waar tegen die benaderingen waarin de dood van Jezus noodzakelijk is, kan wor-
den ingebracht dat deze het principe van wederkerige rechtvaardigheid voorstaan 
– een overtreding dient proportioneel te worden bestraft – biedt een soteriologie 
die de afwijzing van geweld door Jezus als uitgangspunt neemt, aanknopings-
punten om tot een theologische onderbouwing te komen van het principe van 
herstellende rechtvaardigheid. Het sluit daarmee aan bij werk dat is geleverd door 
doperse theologen als Howard Zehr en Barbara Toews.38 

38 Howard Zehr and Barb Toews, Critical Issues in Restorative Justice (Monsey: Criminal Justice Press; 
Cullompton, Devon, UK: Willan, 2004).
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2. Het narrative Christus Victor model 
 volgens J. Denny Weaver

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk zullen we kijken naar het narrative Christus Victor model, zoals 
dat wordt beschreven door J. Denny Weaver, in zijn boek ‘The Nonviolent Atone-
ment’. Weaver is een Amerikaanse doperse theoloog, die staat in de traditie van de 
historische vredeskerken. ‘The Nonviolent Atonement’ verscheen voor het eerst in 
2001, maar voor de bespreking en analyse zullen we de uitgebreidere en herziene 
tweede versie uit 2011 als uitgangspunt nemen.39 Waar ik denk dat ander recent 
werk van Weaver zijn standpunten verdiept of verheldert, zal ik daar naar verwij-
zen, maar in eerste instantie richt de analyse zich op de uiteenzetting in ‘The Non-
violent Atonement’.

Na een korte introductie van de theoloog Weaver en de plaats van het onderwerp 
verzoening tussen God en mens in zijn werk, zullen we ingaan op het probleem 
dat het vertrekpunt van Weaver vormt. Volgens Weaver gaan de meeste interpre-
taties van de verzoening uit van de veronderstelling dat geweld noodzakelijk is 
voor de verzoening. Hij stelt daar het uitgangspunt tegenover dat de afwijzing van 
geweld juist een terugkerend element zou moeten zijn in iedere vorm van chris-
tologie en in iedere vorm van denken over verzoening, omdat de afwijzing van 
geweld centraal staat in het leven en in de leer van Jezus.40 
 In de beschrijving en analyse van Weaver’s benadering zal naar voren komen 
hoe hij tot zijn alternatieve soteriologie komt, door de kruisdood van Jezus na-
drukkelijk in het licht van de bredere context te plaatsen van Jezus’ leven en leer 
en opstanding. Vervolgens zullen we ingaan op de kritiek van Weaver op het van 
oorsprong Anselmiaanse model van verzoening door genoegdoening en op zijn 
verwerping van de klassieke christologie, zoals die is bevestigd door de concilies 
van Nicea en Chalcedon. We zullen Weaver’s benadering analyseren aan de hand 
van het Godsbeeld, het beeld van Christus, het mensbeeld en het beeld van ‘de 
kwade machten’ waar hij van uitgaat. Tot slot zullen we ingaan op de wijze waar-
op Weaver zijn benadering verbindt met de kritiek op de traditionele interpreta-
ties van de kruisdood van Jezus binnen de bevrijdingstheologie in de 20e eeuw. 
 We zullen uitgebreider stilstaan bij Weaver’s onderbouwing van zijn stelling-

39 J. Denny Weaver, The Nonviolent Atonement, 2nd Edition, Greatly Revised and Expanded (Grand 
Rapids: Eerdmans, 2011). Verdere verwijzingen naar ‘The Nonviolent Atonement’ zijn allemaal geba-
seerd op de tweede uitgave uit 2011.
40 Weaver gebruikt overwegend de aanduiding ‘Jesus’, maar ook een enkele keer ‘Christ’ of ‘Jesus 
Christ’. Zo spreekt hij bijvoorbeeld zowel van “the resurrection of Jesus” – Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 31. – als van “the death and resurrection of Christ” – Weaver, The Nonviolent Atonement, 33. 
Hoewel Weaver het nergens expliciet toelicht, lijkt dit een bewuste keuze te zijn die samenhangt met 
zijn afwijzing van de traditionele christologie van Nicea en Chalcedon. Ik zal in mijn bespreking en 
analyse van Weaver deze lijn volgen, omdat dat het meest recht doet aan zijn benadering.
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name, dat het narratief van Jezus getuigt van de afwijzing van geweld. Eveneens 
zullen we kritisch kijken naar zijn onderbouwing van een verzoeningsleer waarin 
de gewelddadige dood van Jezus aan het kruis niet “noodzakelijk” is om verzoe-
ning te brengen. Aan het einde van het hoofdstuk zullen we inventariseren waar 
de kracht ligt van Weaver’s benadering, waar zijn ontwerp versterkt kan worden 
en welke vragen Weaver’s ontwerp oproept ten aanzien van de traditionele inter-
pretaties van de verzoening. 

2.2. J. Denny Weaver, leven en werk
Denny Weaver werd geboren op 20 Maart 1941 in Kansas City in de Verenigde 
Staten. Hij groeide op in een doperse familie en bezocht met zijn ouders de ‘Ar-
gentine Mennonite Church’ een doperse gemeente nabij Kansas City, die deel was 
van de behoudende ‘Old Mennonite Church’. Geweldloosheid was een belangrijk 
onderdeel van de doopsgezinde identiteit die hij van jongs af aan meekreeg. Hij 
zegt daarover zelf: “I grew up strongly convinced that being a peace church meant 
nonresistance, and that nonresistance was one of the most important dimensions of 
Mennonite faith. At that time, we understood that nonresistance meant refusing to 
respond in any way. Later, in my adult understanding, I now talk about nonviolence 
and nonviolent resistance and nonviolent activism, and I see nonviolence as a way of 
acting in the world.” 41

 Weaver behaalde een bachelor in wiskunde aan het doperse Goshen College en 
ging daarna studeren aan Goshen Biblical Seminary, met de nadruk op de studie 
van het Oude Testament. Na een onderbreking van een aantal jaren, waarin hij 
voor MCC42 werkte in onder meer Algerije, zette hij zijn studie voort aan Duke 
University, waar hij promoveerde op een historisch proefschrift over de doctrine 
van God bij verschillende doperse theologen. Na een jaar als docent aan Goshen 
College werd Weaver docent aan Blufton University, waar hij de rest van zijn  
professionele loopbaan aan verbonden zou blijven. 
 Waar hij zijn academische carrière begon als kerkhistoricus, verschoof zijn 
belangstelling geleidelijk naar de systematische theologie. Het inhoudelijke start-
punt lijkt voor Weaver te liggen in de constatering dat het Anselmiaanse verzoe-
ningsmodel redding beloofde aan christenen, terwijl zij tegelijk het gebruik van 
geweld bleven ondersteunen. Dat ging in tegen Weaver’s eigen doperse achter-
grond en inzichten.43 De eerste uitgebreide studie van Weaver over het thema ver-
zoening, ‘Keeping Salvation Ethical’,44 een studie naar de opvattingen over de ver-
zoening bij 19e eeuwse Amish en Mennonieten in Amerika, verscheen in 1997. 

41 Bron: persoonlijke correspondentie met J. Denny Weaver.
42 Mennonite Central Committee, een wereldwijd opererende doperse hulporganisatie. 
43 “I had concluded that Anselmian atonement was an abstract legal transaction that enabled the Chris-
tian believers of Christendom to claim salvation via the death of Christ while actively accommodating the 
violence of the sword.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 6.
44 J. Denny Weaver, Keeping Salvation Ethical: Mennonite and Amish Atonement Theology in the Late 
Nineteenth Century, Studies in Anabaptist and Mennonite History, (Scottdale: Herald Press, 1997).
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De publicatie van ‘The Nonviolent Atonement’ in 2001 vormt het resultaat van een 
ontwikkeling van 25 jaar, zo stelt Weaver in zijn voorwoord.45 Een uitgebreide 
aanzet daartoe gaf hij eerder al in ‘Anabaptist Theology in Face of Postmodernity’,46 
waarin hij ook ingaat op de parallellen die hij ziet tussen zijn eigen christologisch 
concept en de opvattingen van onder meer James Cone, die hij in ‘The Nonviolent 
Atonement’ opnieuw aan de orde stelt.
 Een blik op de bibliografie van Weaver laat zien dat gedurende zijn loopbaan 
een drietal thema’s steeds terugkeert: verzoening, vredestheologie en de vraag naar 
de doperse identiteit.47 In ‘The Nonviolent Atonement’ komen alle drie thema’s bij 
elkaar, in een poging om vanuit de vredestheologie een interpretatie van de ver-
zoening te geven die past binnen de doperse theologie. Weaver positioneert zijn 
eigen boek in een traditie van doperse theologen die de klassieke benaderingen 
van de verzoening en in het bijzonder Anselmus’ verzoeningsmodel onder kritiek 
hebben gesteld.48 ‘The Nonviolent Atonement’ is zonder twijfel zijn meest invloed-
rijke werk.

2.3. Opbouw van ‘The Nonviolent Atonement’
Weaver’s boek valt in een aantal delen uiteen. Na zijn introductie zet hij in hoofd-
stuk 2 zijn eigen narrative Christus Victor model uiteen. In hoofdstuk 3 geeft 
hij, uitgaande van zijn eigen model, kritiek op het model van verzoening door 
genoegdoening en positioneert hij zijn eigen model in een dogmen-historische 
context. De hoofdstukken 4 tot en met 6 vormen een kritische bespreking van 
verschillende benaderingen in de bevrijdingstheologie, die allen raakvlakken ver-
tonen met het model van Weaver. In zijn laatste hoofdstuk tenslotte gaat hij in 
op een aantal moderne stemmen uit de Anselmiaanse traditie, om nogmaals de 
tekorten van die interpretatie aan te tonen. In onze bespreking en analyse zal de 
nadruk op de hoofdstukken 2 en 3 liggen.

2.4. Probleemstelling en uitgangspunt van ‘The Nonviolent Atonement’
We zullen nu eerst ingaan op de probleemstelling van Weaver, op zijn hermeneu-
tiek en zijn definitie van geweld, alvorens te beschrijven en te analyseren hoe hij 
zijn narrative Christus Victor model presenteert als een bijbels en historisch ver-
zoeningsmodel.49 Deze uitgebreide aanloop zal inzicht verschaffen in de keuzes 
die Weaver maakt in zijn werk.

45 Weaver, The Nonviolent Atonement, xi.
46 Weaver, Anabaptist Theology in Face of Postmodernity.
47 Vgl. Alain Epp Weaver and Gerald Biesecker-Mast, The Work of Jesus Christ in Anabaptist Perspec-
tive: Essays in Honor of J. Denny Weaver (Telford: Cascadia, 2008), 401-16.
48 Weaver, The Nonviolent Atonement, 4.
49 “My discussion has several components. It surveys biblical material from the Gospels through Paul and 
Hebrews to the book of Revelation. […] This book provides an alternative reading of the history of doctrine 
that is an extension of the biblical interpretation that presumed nonviolence.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 14.
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De probleemstelling
Weaver presenteert zijn boek als een kritische deconstructie van de in zijn ogen 
dominante interpretatie van de verzoening, namelijk het model van verzoening 
door genoegdoening, dat is terug te voeren op Anselmus van Canterbury (1033 – 
1109).50 Hij formuleert het probleem dat hij signaleert als volgt: “Atonement theo-
logy starts with violence, namely, the killing of Jesus. The commonplace assumption 
is that something good happened, namely, the salvation of sinners, when or because 
Jesus was killed. It follows that the doctrine of atonement then explains how and why 
Christians believe that the death of Jesus – the killing of Jesus – resulted in the salva-
tion of sinful humankind.” 51 Het thema dat hier door Weaver als probleem aan de 
orde wordt gesteld, is dus de veronderstelling dat geweld – namelijk de kruisdood 
van Jezus – noodzakelijk is om de verzoening tussen God en mens te bewerkstel-
ligen. Het is die veronderstelling van verzoenend geweld die Weaver in zijn werk 
wil weerleggen. Hij doet dat door te komen met een christologisch en soteriolo-
gisch ontwerp dat juist iedere vorm van geweld afwijst: “The working assump-
tion in development of this model is that the rejection of violence, whether the direct 
violence of the sword or the systemic violence of racism or sexism, should be vi-sible in 
expressions of Christology and atonement.” 52 
 Voor Weaver is het niet de kruisdood van Jezus die verzoening brengt, maar 
het geheel van leven en leer, dood en opstanding van Jezus, wat hij aanmerkt 
als het ‘narratief van Jezus’. Hij noemt het alternatieve verzoeningsmodel dat hij 
ontwikkelt dan ook “narrative Christus Victor”. Centraal in dat narratief staat de 
confrontatie van Jezus met de machten die de Godsheerschappij53 weerstaan en 
de geweldloze overwinning op die machten: “What this book has called narrative 
Christus Victor thus finally becomes a reading of the history of God’s people, who make 
God’s rule visible in the world by the confrontation of injustice and by making visible 
in their midst the justice, peace and freedom of the rule of God. The life, death and 
resurrection of Jesus constitute the culmination of that rule of God.” 54 

De aanduiding “Christus Victor” vindt zijn oorsprong in het gelijknamige werk 
van Gustaf Aulén, die deze benaming gebruikte voor het klassieke verzoenings-
motief in de Vroege Kerk.55 Het is tegen de achtergrond van dit “klassieke” motief 
dat Weaver zijn narrative Christus Victor model heeft ontwikkeld. 

50 We zullen het verzoeningsmodel van Anselmus, zoals dat verwoord is in zijn werk ‘Cur Deus 
Homo’, uitvoerig behandelen in hoofdstuk 4.
51 Weaver, The Nonviolent Atonement, 2.
52 Weaver, The Nonviolent Atonement, 7-8.
53 Weaver spreekt van “the reign of God”, wat ik steeds zal vertalen als Godsheerschappij – net als 
wanneer het gaat over het begrip ‘Godsbeeld’ kies ik hier voor een hoofdletter, omdat het gaat om de 
heerschappij van de god van de christelijke traditie.
54 Weaver, The Nonviolent Atonement, 84-85.
55 Zie voor de interpretatie van Aulén en zijn beschrijving van de interpretatie van Jezus’ dood in de 
Vroege Kerk het volgende hoofdstuk.
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Voor Weaver zit er echter een belangrijk verschil tussen het klassieke Christus 
Victor motief en zijn narrative Christus Victor. Het Christus Victor model van 
Aulén is eerst en vooral gebaseerd op de interpretaties bij de kerkvaders, waar de 
nadruk lag op de overwinning door de opstanding.56 Zijn eigen narrative Christus 
Victor model is niet gebaseerd op één enkel element, maar op het gehele narratief 
over leven, dood en opstanding van Jezus. Daarnaast geeft Weaver een andere 
invulling aan de machten die overwonnen worden – en neemt hij afstand van het 
beeld van een strijd tussen machten op kosmisch niveau.57 

Geweldloosheid als uitgangspunt
Het uitgangspunt van Weaver is de geweldloosheid van Jezus: “Jesus’ rejection of 
the sword has the potential to shape our understanding of all dimensions of theol-
ogy, and in particular what theology has said about Jesus and how the contemporary 
church should understand the work of Christ.”58 Volgens Weaver is dit een algemeen 
aanvaard uitgangspunt: “That Jesus lived and taught nonviolence seems generally, if 
not universally, accepted.” 59 
 Weaver ontleent zijn definitie van geweld aan Glen Stassen en Michael Wes-
termoreland-White: “Violence is destruction to a victim by means that overpower the 
victim’s consent.” 60 Hij benadrukt dat geweld dus ruim moet worden geïnterpret-
eerd: “Violence as harm or damage includes physical harm or injury to bodily integri-
ty. It incorporates a range of acts and conditions that include damage to a person’s dig-
nity or self-esteem.” 61 Onder deze definitie van geweld vallen ook onderdrukkende 
en discriminerende systemen, in het bijzonder slavernij, maar eveneens heden-
daags racisme. Tegenover zijn ruime afbakening van het begrip geweld zet Weaver 
een ruime definitie van geweldloosheid. Niet alleen geweldloze weerbaarheid valt 
binnen Weaver’s definitie van geweldloosheid. Hij rekent daartoe ook activiteiten 
als protestacties, stakingen en economische boycots.62 Als criterium voor het on-
derscheid tussen geweld en geweldloze weerbaarheid hanteert hij respect voor li-
chamelijke integriteit: “[I]t is very important to distinguish violence defined as harm 
or damage from nonviolence as force or social coercion that respects bodily integrity.” 63

Weaver’s begrip van geweld en geweldloosheid wordt echter scherp bekritiseert 

56 “In these several images, the stress on victory through resurrection identifies this motif as Christus Vic-
tor.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 16.
57 “Narrative Christus Victor is not the classic image of cosmic beings in conflict.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 85. 
58 Weaver, The Nonviolent Atonement, 14.
59 Weaver, The Nonviolent Atonement, 13.
60 Glen H. Stassen and Michael L. Westmoreland-White, “Defining Violence and Nonviolence,” in 
Teaching Peace: Nonviolence and the Liberal Arts, ed. J. Denny Weaver and Gerald J. Mast (Lanham: 
Rowman & Littlefield, 2003), 18.
61 Weaver, The Nonviolent Atonement, 8.
62 Weaver, The Nonviolent Atonement, 9.
63 Weaver, The Nonviolent Atonement, 9.
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door Hans Boersma. Zo vindt Boersma dat Weaver niet consequent is, omdat hij 
niet alle vormen van fysieke interventie als gewelddadig afwijst.64 In het bijzonder 
Weaver’s betoog dat economische boycots en stakingen vormen van geweldloze 
weerbaarheid zijn vindt in Boersma’s ogen geen genade: “Weaver argues that social 
structures that impose poverty are violent (and hence morally wrong), while economic 
boycotts and strikes can be acceptable nonviolent acts of resistance. Again, I might well 
agree with Weaver’s moral evaluation in specific instances, but by what standard is the 
former violent and the latter nonviolent? Do economic boycotts not cause harm? Do 
strikes not cause harm? It seems to me they do. In fact, we employ these means precisely 
because they inflict harm.” 65 Weaver propageert volgens Boersma dus vormen van 
geweldloze weerbaarheid die wel degelijk tot schade leiden. Dat maakt Weaver’s 
definitie van geweldloosheid volgens Boersma bedenkelijk.
 Boersma ageert eveneens tegen Weaver’s stelling dat de geweldloosheid van 
Jezus algemeen aanvaard wordt: “When we take violence in the broader sense in 
which I have defined it in chapter 1, Jesus’ temple ‘cleansing’ turns out to be a rather 
violent action, which upset the tables of the moneychangers and the seats of the dove 
sellers (Mark 11:15). Also, many of Jesus’ words and actions were offensive to many 
and encroached on people’s personal space and well-being.” 66 Ook Darryn W. Snyder 
Belousek weerspreekt deze stellingname van Weaver: “[F]or most of seventeen  
centuries (post-Constantine) it has been anything but ‘obvious’ or ‘apparent’ to the  
majority of Christians that ‘the story of Jesus in the Gospels is a story of nonvio-
lence.’” 67 

De geweldloosheid van Jezus is niettemin de hermeneutische sleutel voor het 
verstaan van Weaver’s benadering. En waar Weaver in ‘The Nonviolent Atonement’ 
de geweldloosheid van Jezus als uitgangspunt neemt, geeft hij in ‘The Nonviolent 
God’ nog eens extra aandacht aan dit uitgangspunt, binnen het kader van zijn uit-
eenzetting aldaar van zijn narrative Christus Victor model. Hij weerspreekt daar 
de verwijten van zijn critici en benadrukt dat de afzwering van geweld als een 
rode draad door het getuigenis van Jezus loopt: “The rejection of violence belonged 
intrinsically to Jesus’ witness and making present the reign of God.” 68 Hij komt in 
‘The Nonviolent God’ met nieuwe argumenten om zijn standpunt te onderbou-
wen:
 Allereerst komt Weaver hier met een aanvulling aangaande het publieke op-
treden van Jezus. Hij gaat in op het eerste publieke optreden van Jezus in het 
Evangelie van Lucas (Luc.4:8-19), waar Jezus tijdens zijn optreden in de synagoge 

64 “By what standard would one term physical resistance to an enemy violent but physical interference to 
stop a person from committing suicide nonviolent?” Boersma, Violence, Hospitality, and the Cross, 46.
65 Boersma, Violence, Hospitality, and the Cross, 46-47.
66 Boersma, Violence, Hospitality, and the Cross 92.
67 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 70.
68 Weaver, The Nonviolent God, 21.
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citeert uit de profeet Jesaja (Jes.61,1-2) als onderdeel van zijn verkondiging: “Jesus 
stopped after the line about proclaiming the year of the Lord’s favour. Isiah’s text com-
pletes the thought with an additional phrase proclaiming ‘The day of vengeance of our 
God.’ That Jesus omitted this phrase indicates his nonviolent orientation.” 69 
 Ten tweede gaat Weaver uitvoerig in op het verhaal van de tempelreiniging. 
Dit optreden van Jezus wordt veelal uitgelegd als gewelddadig en wordt aange-
wend om het gebruik van geweld door Christenen te legitimeren, aldus Weaver,70 
maar hij weerspreekt die interpretatie: “[H]e did not launch a terrorist attack and 
he did not kill anyone. The so-called ‘cleansing of the temple’ was not an act of vio-
lence.” 71 Het gebruik van een zweep verklaart Weaver door de functie van de 
zweep: het slaan met een zweep maakt een hard geluid – en zo worden de dieren 
opgejaagd. Er is geen sprake van dat hij de zweep gebruikt om mensen fysiek 
letsel toe te brengen.72 En hoewel Weaver hier niet verwijst naar Boersma, is het 
wel Weaver’s antwoord op de hier boven aangehaalde kritiek van Boersma op 
Weaver’s opvatting aangaande de geweldloosheid van Jezus. De Tempelreiniging 
interpreteert Weaver als een vorm van actief verzet tegen het systeem, niet als een 
aanval op andere mensen. Daarom valt de Tempelreiniging voor hem niet onder 
de definitie van geweld. 
 Ook in de getuigenissen over de arrestatie van Jezus en zijn proces komt deze 
afwijzing van geweld nadrukkelijk naar voren. De uitspraak van Jezus dat zijn ko-
ninkrijk ‘niet van deze wereld’ is, is daar evenzeer een voorbeeld van. Anders dan 
soms wel wordt beweerd, moet dat niet worden uitgelegd als een verwijzing naar 
een verinnerlijking, of een ‘geestelijk koninkrijk’. Het is juist opnieuw een afwijz-
ing van een gewelddadige benadering: “The statement means that the sword belongs 
to the kingdoms of the world, but is not used in the reign of God.” 73

We zien dus dat Weaver enerzijds met inhoudelijke argumenten komt, die zijn 
stellingname dat Jezus geweld afwijst nader moeten onderbouwen, anderzijds ver-
weert hij zich tegen het verwijt dat sommige passages – zoals het verhaal van de 
Tempelreiniging – het tegendeel bewijzen. 

J. Denny Weaver’s definitie van geweld
Het verschil in definitie van geweld tussen Weaver en zijn critici lijkt mede inge-
geven door Weaver’s nadruk op de eigenlijke handeling. Dit wordt helder aan de 
hand van de omschrijving van John Harris van het begrip ‘geweld’: “The descrip-
tive use of ‘violent’ concentrates on the quality, the character, of the act itself, while 
it seems that it is the consequences, or perhaps also the intended consequences of such 

69 Weaver, The Nonviolent God, 14.
70 Weaver, The Nonviolent God, 19.
71 Weaver, The Nonviolent God, 19.
72 Weaver, The Nonviolent God, 19.
73 Weaver, The Nonviolent Atonement, 42.
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acts, which lead us to classify them as an act of violence.” 74 Voor Weaver lijkt de in-
tentie van de handeling bepalend te zijn voor de vraag of de handeling als geweld 
kan worden gekwalificeerd en niet de gevolgen van de handeling. Handelingen 
die niet als geweld bedoeld zijn lijken in zijn ogen niet als zodanig te kunnen 
worden geduid, ook niet wanneer die handelingen (indirect) schadelijke gevolgen 
kunnen hebben. Hij houdt in dat geval de systemen waar de handelingen tegen 
gericht zijn verantwoordelijk.
 Weaver benadrukt dat Jezus’ publieke optreden een voorbeeld was van ge-
weldloze weerbaarheid. Geweldloze weerbaarheid staat dus niet gelijk aan pas-
siviteit. Het veronderstelt een actieve vorm van verzet, die echter beoogt de ander 
geen schade toe te brengen. Daarmee is dat voor hem de norm voor de wijze 
waarop christenen zich moeten verzetten tegen geweld. 
 Vanuit de gedachte dat de lichamelijke integriteit van personen niet geschon-
den wordt, lijkt Weaver acties, bedoeld om druk uit te oefenen op systemen, of 
organisaties, niet als geweld aan te merken, ook wanneer er in dergelijke situaties 
sprake is van dwingend handelen.

Een belangrijk aspect waar Weaver aan voorbij gaat in zijn definitie van geweld 
zijn de onbedoelde maar voorziene gevolgen van een handeling. Een economi-
sche boycot tegen een dictatoriaal regime kan ook de burgerbevolking treffen, 
bijvoorbeeld wanneer eerste levensbehoeften onder die boycot vallen. Daarmee 
beoogt de boycot niet de burgerbevolking te treffen, maar het is als een direct 
gevolg van de handeling aan te merken, dat ook was voorzien. Weaver lijkt de 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een handeling te nauw af te gren-
zen, om zo te onderbouwen dat geweldloze weerbaarheid geen schadelijke ge-
volgen heeft.

We zullen hier niet ingaan op de vraag hoe we geweld nader zouden kunnen de-
finiëren – een nadere uiteenzetting over de definitie van geweld zou onder meer 
naar het terrein van de handelingsethiek voeren75 – maar we moeten wel consta-
teren dat het een aspect is dat Weaver onvoldoende uitwerkt in ‘The Nonviolent 
Atonement’. 

2.5. Het narrative Christus Victor model in de Bijbel
We zullen nu beschrijven en analyseren hoe Weaver in ‘The Nonviolent Atonement’ 
zijn narrative Christus Victor model ontvouwt op grond van zijn analyse van de 
Openbaring van Johannes, de Evangeliën, de theologie van de apostel Paulus en 
de Brief aan de Hebreeën. 

74 John Harris, Violence and Responsibility (London: Routledge & Kegan Paul, 1980), 14.
75 Vgl. A. van den Beld, Filosofie van het menselijk handelen. Een inleiding, Terreinverkenningen in de 
Filosofie., (Assen: Van Gorcum, 1982).;Peter A. French, Responsibility Matters (Lawrence: University 
Press of Kansas, 1992). 
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Narrative Christus Victor in de Openbaring van Johannes
Weaver begint met een analyse van de Openbaring van Johannes. Hoewel de ge-
weldloosheid van Jezus zijn uitgangspunt is, kiest hij deze route, omdat het boek 
Openbaring op veelzijdige wijze het verhaal van de confrontatie tussen de kwade 
machten en de Godsheerschappij zichtbaar maakt: “The elements of cosmic con-
frontation and victory appear throughout Revelation, making the book virtually an 
extended, multifaced statement of the Christus Victor image.” 76 Het Romeinse Rijk 
verbeeldt in die confrontatie de kwade machten tegenover de Vroege Kerk als de 
vertegenwoordiger van de Godsheerschappij. Met zijn analyse en interpretatie, die 
gebaseerd is op een lezing van de doperse theoloog Willard Swartley,77 wijkt hij 
af van de volgens hemzelf gangbare benadering dat de Openbaring van Johannes 
moet worden uitgelegd als een toekomstvisioen: “Locating the meaning and mes-
sage of Revelation in the life, death and resurrection of Jesus is a direct challenge to the 
common assumption that Revelation predicts the events at the end of times.” 78 

De analyse van Weaver concentreert zich in hoofdzaak op Openbaring 5-7 en 12 
en de gewelddadige confrontaties die daar beschreven worden – tot slot gaat hij in 
op Openbaring 19-21. Zijn startpunt kiest hij in Openbaring 5-7. Deze passage, 
die verhaalt over het Lam dat geslacht is en dat waardig wordt bevonden om de 
zeven zegels van de boekrol te openen, heeft betrekking op de overwinning van 
de gekruisigde en opgestane Christus (het geslachte lam) op de machten van het 
kwaad.79 De symboliek in de passage verbeeldt op treffende wijze die confronta-
tie.
 De eerste zes zegels die worden geopend, verwijzen volgens Weaver naar zes 
Romeinse keizers, beginnend met Tiberius en eindigend met Vespasianus.80 Ieder 
van de plagen die worden beschreven is te verbinden met bepaalde gebeurtenis-
sen onder het bewind van de desbetreffende keizer,81 waarbij de verwoesting van 

76 Weaver, The Nonviolent Atonement, 20-21.
77 Weaver, The Nonviolent Atonement, 23 n.15.
78 Weaver, The Nonviolent God, 35.
79 “[C]elebrated is here the victory of the reign of God over the rule of evil which slaughtered the lamb, 
Christ.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 21.
80 “I suggest that the sequence of seven seals corresponds to the reign of Roman emperors from Tiberius (14-
37 C.E., seal 1), during whose rule Jesus was crucified, through Caligula (37-40 C.E., seal 2), Claudius 
(41-54 C.E., seal 3), Nero (54-68 C.E., seal 4) and Vespian (69-79 C.E., seal 6) to the short reign of Titus 
(79-81 C.E.) or more likely Dominitian (81-96 C.E., seal 7). Seal 5 corresponds to the eighteen-month 
period that saw three emperors (of short duration). Weaver, The Nonviolent Atonement, 23.
81 Vgl.“The symbols of famine in seal three most certainly refer to the widespread series of famines that 
occurred in several lands, including Palestine, during the reign of Claudius. […]The ugly double riders 
named Death and Hades in seal four, who kill with ‘sword, famine and pestilence and by the wild animals 
of the earth,’ most certainly depict Nero, who began the first imperial persecution of Christians. […] Among 
other things, he dressed Christians in the skins of wild animals to be torn to pieces by dogs or used them as 
living torches to light the games and chariot races in his gardens of the Vatican circus. The bubonic plague 
claimed thirty thousand victims in one autumn during Nero’s era.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 
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Jeruzalem onder Tiberius verbeeld wordt door de ultieme chaos in Openbaring 
6,12-17: “Seal one through four and six progress through various kinds of oppression 
and destruction, culminating with the highest level of evil – utter chaos – in the first 
scene of the sixth seal.” 82 
 Tegenover de rampen die verbonden zijn met het openen van de zes zegels 
staan de menigten in Openbaring 7 die God loven en uitroepen: “De redding 
komt van onze God die op de troon zit en van het lam!” 83 Dit vormt de bevestiging 
van Gods overwinning in de opstanding: “The message to be learned from the image 
of the cheering throngs is that the rule of God has already triumphed for those who live 
in the reality of the resurrection.” 84 De overwinning op de kwade machten betekent 
echter niet dat de rol van de kwade machten al volledig is uitgespeeld.85 
 Weaver merkt op dat er geen consensus bestaat over de interpretatie van de 
zeven plagen, maar hij gaat niet in op alternatieve interpretaties. De essentie blijft 
overeind staan, ook wanneer men de parallellen verwerpt.86 Het gaat hier over de 
confrontatie tussen het Romeinse Rijk en de Vroege Kerk:87 “With the first-century 
context in mind, it is clear that the symbolism of conflict and victory of the reign of 
God over the rule of Satan is a way of ascribing significance to the church’s confronta-
tion with the Roman Empire in the first century.” 88 God had in de opstanding de 
kwade machten overwonnen, die in de hoedanigheid van de Romeinse bewind-
voerders Jezus hadden gekruisigd.89 Om die reden is de menigte in Openbaring 
7 ook niet ontzet, maar jubelt zij, omdat zij weet heeft van de overwinning in de 
opstanding en omdat zij de gebeurtenissen in dat licht beziet.90

 Weaver extrapoleert vervolgens zijn interpretatie van Openbaring 5-7 naar 
andere delen van het boek Openbaring van Johannes: “The historical framework 
of emperors and the construct of church confronting empire – narrative Christus Vic-
tor – suggested here for chs. 5-7 fits other parts of Revelation as well.” 91 De symbo-

24-25. 
82 Weaver, The Nonviolent Atonement.21.
83 Openb.7:10
84 Weaver, The Nonviolent Atonement, 26.
85 “Narrative Christus Victor assumes the victory of the rule of God that is revealed in the resurrection of 
Jesus. Until the eschaton, evil is present but its rule is limited.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 311.
86 “The fact that some biblical scholars may disagree on the specific first-century historical antecedents to 
the symbols of Revelation should not detract from my argument as a whole. It is the imagery itself and not a 
particular historical interpretation that presents the Christus Victor motif.” Weaver, The Nonviolent Atone-
ment, 27.
87 Op de aard en de organisatie van de christelijke beweging in haar begintijd gaat Weaver niet in. 
Hij lijkt de term Vroege Kerk – “Early Church” – te gebruiken voor de gehele periode vanaf het ont-
staan van de eerste gemeenten tot aan Keizer Constantijn.
88 Weaver, The Nonviolent Atonement, 27.
89 Weaver, The Nonviolent Atonement, 32.
90 “The message to be learned from the image of the cheering throngs is that the rule of God has already 
triumphed for those who live in the reality of the resurrection.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 26.
91 Weaver, The Nonviolent Atonement, 28.
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liek in Openbaring 12 weerspiegelt op eenzelfde wijze de confrontatie tussen de 
Vroege Kerk en het Romeinse Rijk.92 Uiteindelijk vindt de verbeelding van de 
confrontatie tussen de kwade machten en de Godsheerschappij haar hoogtepunt 
in Openbaring 21: “[T]he culmination of Revelation occurs in ch.21, with the vision 
of the new heaven and new earth and new Jerusalem. The fall of Babylon, represent-
ing Rome (ch.18), and the emergence of the New Jerusalem, representing the church 
of God, constitutes the climactic symbol of the triumph of the reign of God in the book 
of Revelation.” 93 Het nieuwe Jeruzalem symboliseert hier de kerk en haar aanhou-
dende confrontatie met de kwade machten.94 Het beeld dat zo in de Openbaring 
van Johannes naar voren komt, is dat van de kerk als een alternatieve sociale or-
de.95 

Net zoals Jezus de confrontaties met zijn tegenstanders op geweldloze wijze aan-
ging, moeten we de confrontatie van de Vroege Kerk met de kwade machten, die 
belichaamd werden door de Romeinse staat, uitleggen als een geweldloze con-
frontatie – althans, van de zijde van de Vroege Kerk, zo betoogt Weaver.96 Hoewel 
het bij eerste lezing anders mag lijken, overwint God ook in de Openbaring van 
Johannes de kwade machten zonder geweld te gebruiken. Hij voert een drietal 
argumenten aan om dat standpunt te onderbouwen.
 Allereerst wordt de overwinning behaald door de dood en opstanding van 
Jezus – in de Openbaring van Johannes gesymboliseerd door het geslachte en 
opgestane lam – dus zonder gebruik van geweld: “Clearly the slain lamb indicates 
a nonviolent confrontation between reign of God and reign of evil and a nonviolent 
victory via death and resurrection for the reign of God.” 97 Dit eerste argument weer-
spiegelt de opvatting van Weaver dat God niet de hand heeft in de gewelddadige 
dood van Jezus, maar dat die moet worden toegeschreven aan de kwade machten.
 Ten tweede verwijst Weaver naar Openbaring 12,11: “Zij hebben hem dank-
zij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen.” Het getuigenis is 
bij uitstek een voorbeeld van geweldloos handelen: “Victory through testimony is 
clearly a nonviolent means of victory – through death and witness.” 98 
 Ten derde komt Weaver met een meer algemene constatering, namelijk dat 
de veronderstelde gewelddadige confrontaties in Openbaring helemaal geen echte 

92 “The symbols in ch.12 function like those in chs.5-7 to provide a cosmic dimension to events in the 
historical arena.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 28.
93 Weaver, The Nonviolent Atonement, 31.
94 Weaver, The Nonviolent Atonement, 32.
95 “Emerging from this survey of historical antecedents for the symbols of Revelation is the picture of the 
church as a social structure which poses an alternative to the social structure of the Greco-Roman empire.” 
Weaver, The Nonviolent Atonement, 32.
96 “[I]t is important specifically to see that the confrontation of church and empire depicted symbolically 
throughout Revelation is a nonviolent confrontation.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 33.
97 Weaver, The Nonviolent Atonement, 33.
98 Weaver, The Nonviolent Atonement, 34.
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gewelddadige confrontaties zijn: “the supposed battle scenes are not really battles 
at all.” 99 Hij illustreert dit met het voorbeeld van de ruiter uit Openbaring 19, 
wiens kleed met bloed doordrenkt is, reeds voordat de strijd begint. Het bloed op 
zijn kleed is niet afkomstig van de strijd, maar is zijn eigen bloed. De ruiter is de 
opgewekte Christus, die overwint door het Woord van God en niet door geweld.100 

De bewering van Weaver, dat de gewelddadige scènes geen daadwerkelijke ge-
vechtsscènes zijn, lijkt voornamelijk gebaseerd op de stelling dat het boek Open-
baring niet als een toekomstvisioen moet worden gelezen – het gaat hier niet om 
een te verwachten eindstrijd – maar als een symbolische representatie van de con-
frontatie tussen het Romeinse Rijk en de Vroege Kerk. Daarmee is verder niets 
gezegd over het geweld van de kwade machten in Openbaring. Weaver ontkent 
niet dat de kwade machten zich van geweld bedienen, alleen is de wijze waarop 
God daarop antwoordt een geweldloze wijze.101 Daarom kunnen de beschrijvin-
gen van de confrontatie tussen God en de kwade machten niet worden uitgelegd 
als daadwerkelijke gevechtsscènes. 
 Weaver ontkent niet dat er passages zijn die een gewelddadige God lijken te 
weerspiegelen,102 maar legt uit dat de gedachte dat God gewelddadig is, gebaseerd 
is op een onjuiste voorstelling van Gods oordeel. Gods oordeel bestaat niet uit 
een actieve veroordeling, of een actief ingrijpen van God. Gods oordeel houdt 
in dat God mensen loslaat en ruimte geeft aan de vrije wil van mensen. God laat 
ze de consequenties van hun eigen handelen ondervinden. Weaver verwijst hier 
onder meer naar de Rooms Katholieke theoloog Raymund Schwager, die betoogt 
dat uitspraken van Paulus over Gods oordeel over de zonde inhouden dat God 
de zondaar overlaat aan de gevolgen van zijn eigen zondige begeerten.103 Weaver 
ziet vergelijkbare argumentaties bij andere theologen en stelt vast dat deze in-
terpretatie van Gods oordeel evenzeer van toepassing is op de Openbaring van 
Johannes:104 “Understanding that statements of divine wrath and judgment involve 

99 Weaver, The Nonviolent Atonement, 34.
100 Weaver, The Nonviolent Atonement, 34.
101 In ‘The Nonviolent God’ werkt hij nog enkele voorbeelden verder uit, waaronder Openbaring 
19: “In the segment of 19:11-21, the beast and the kings and their armies are defeated not by violence 
and military might. They are undone – defeated – by the Word of God. This passage is another symbolic rep-
resentation of the victory of the reign of God over the forces of evil that has already occurred with the death 
and resurrection of Jesus.” Weaver, The Nonviolent God, 51.
102 In ‘The Nonviolent God’ identificeert Weaver verschillende gewelddadige passages uit Openbarg-
ing waarvan hij zegt: “These texts all seem, at first glance, to portray the capacity of an angry God to use 
violence, a quite different image than the God who triumphs without violence through the death and resur-
rection of Jesus in the images of the seven seals and the woman and the dragon.” Weaver, The Nonviolent 
God, 47-48.
103 “Thus Schwager argues that comments by Paul about divine wrath or divine punishment of sin are 
really statements about handing sinners over to the consequences of their own sin and violence.” Weaver, 
The Nonviolent God, 49.
104 Ook in ‘The Nonviolent Atonement’ bespreekt Weaver Schwagers interpretatie van Gods oordeel. 
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turning human sin over to reap its own rewards provides a solution to the seeming 
contradiction in Revelation, where the God revealed in Jesus conquers through death 
and resurrection, but also appears to conquer with power and violence.” 105 Daarmee 
is dus het geweld in het boek Openbaring, voor zover het de kwade machten 
treft, geen geweld dat van God uitgaat, maar geweld dat zich tegen de aanstichter 
van het geweld zelf keert. Op allegorische wijze vertelt het boek Openbaring vol-
gens Weaver hoe de Vroege Kerk de dood en opstanding van Christus beleeft als 
de overwinning van God op de kwade machten die worden belichaamd door het 
Romeinse Rijk. Er is echter geen sprake van daadwerkelijke gevechtscènes, want 
God bedient zich niet van geweld.

Er vallen bij de interpretatie van Weaver een aantal kritische kanttekeningen te 
plaatsen. De belangrijkste vraag is of Weaver zich niet te veel laat leiden door 
zijn eigen paradigma, zo stelt Thomas Yoder Neufeld: “We might wonder whether 
at times such an anti-violent theological and ethical take is less an inference drawn 
from the reading of Revelation than the theological, ethical or ideological lens through 
which it is read.” 106 
 Weaver verklaart zijn lezing van de Openbaring van Johannes vanuit de con-
text van de Vroege Kerk, maar de vraag is of hij de vraag naar de context niet bre-
der had moeten stellen. Zo had hij zijn verklaring kunnen plaatsen in de context 
van de joodse apocalyptische literatuur van de eerste en tweede eeuw na Christus, 
om het eigene van de Openbaring van Johannes nader te duiden. Argumenten 
die pleiten voor een andere lezing van de Openbaring van Johannes worden door 
Weaver ook niet besproken.107

 Zijn conclusies ten aanzien van de Openbaring van Johannes en in het bij-
zonder zijn conclusies ten aanzien van het geweld in Openbaring baseert Wea-
ver op slechts een beperkt aantal voorbeelden. Hij bestempelt zijn uitleg van 
Openbaring 5-7 als blauwdruk voor de interpretatie van het gehele boek Open-
baring, terwijl hij slechts een beperkt aantal passages opvoert om dat nader te 
illustreren. Daarbij komt hij met een identificatie van de zeven plagen met ze-
ven Romeinse keizers, die op zichzelf plausibel mag lijken, maar die afwijkt van 
de gebruikelijke wijzen om de Romeinse keizers te rangschikken, zonder toe te 
lichten waarom hij die verwerpt.108 En de gewelddadige scènes in bijvoorbeeld 

Daar ontbreekt echter nog het pleidooi om die interpretatie ook toe te passen op de Openbaring van 
Johannes.
105 Weaver, The Nonviolent God, 50.
106 Thomas R. Yoder Neufeld, Jesus and the Subversion of Violence: Wrestling with the New Testament 
evidence (London: SPCK, 2011), 133.
107 Veel evenwichtiger is in dat opzicht de bespreking van Thomas R. Yoder Neufeld, waarin hij de 
benadering zoals die mede geschetst wordt door Weaver meeneemt als een breder gedeelde benadering 
tegenover de benaderingen die diametraal daar tegenover staan. Yoder Neufeld, Jesus and the Subver-
sion of Violence, 123 -35.
108 David Aune geeft in het licht van de interpretatie van de zeven koningen uit Openb.17:9-11 een 
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Openbaring 14-16 laat hij geheel buiten beschouwing.
 Vervolgens concludeert Weaver op basis van de bespreking van een beperkt 
aantal passages dat de gewelddadige beschrijvingen in het boek Openbaring al-
lemaal overdrachtelijk moeten worden verstaan. Hij geeft echter geen nadere 
exegetische onderbouwing van zijn standpunt, maar herhaalt slechts dat Open-
baring de gedachte weerspiegelt, dat God op geweldloze wijze de kwade machten 
overwint door de dood en opstanding van Jezus. Waar het aan ontbreekt, is een 
uitgebreidere exegetische studie van alle in Openbaring voorkomende geweldstek-
sten.109 Het zou de argumentatie van Weaver hebben versterkt wanneer hij ook 
de overige geweldsteksten had geanalyseerd en had laten zijn hoe die op eenzelfde 
wijze kunnen worden uitgelegd. 
 
Ondanks de kanttekeningen mogen we vaststellen dat Weaver een analyse geeft 
van de Openbaring van Johannes, die nieuwe perspectieven biedt, voorbij de 
veronderstelling dat hier een gewelddadige afrekening wordt geschetst met alle 
machten die de macht van het Godsrijk weerstaan. Weaver staat ook zeker niet al-
leen in deze benadering,110 maar had hier wel meer exegetische argumenten kun-
nen aanvoeren ter ondersteuning van zijn positie.

Narrative Christus Victor in de Evangeliën
Verzoening vindt volgens Weaver niet plaats door de dood van Jezus aan het kruis, 
maar door het gehele narratief van Jezus. Hij haalt verschillende momenten uit de 
Evangeliën naar voren, die hij uitlegt als onderdeel van een voortdurende confron-
tatie tussen de Godsheerschappij – die wordt belichaamd door Jezus – aan de ene 
kant en de kwade machten – die worden belichaamd door dan weer de Romeinse 
autoriteiten, dan weer het Joodse establishment, dan weer de Wet, dan weer Satan 
of de boze geesten – aan de andere kant. Het verhaal van die geweldloze confronta-
tie en de uiteindelijke overwinning op de kwade machten in leven en leer, dood en 
opstanding van Jezus vormt voor Weaver narrative Christus Victor. 

In ‘The Nonviolent God’ omschrijft hij narrative Christus Victor als een verzoe-
ningsmotief dat antwoord geeft op de vraag: “How does the life, teaching, death 
and resurrection of Jesus save?” 111 Bewust gebruikt hij hier het enkelvoud – ‘does’ 
– en niet het meervoud – ‘do’: leven en leer, dood en opstanding vormen een sa-
menhangend geheel.112 De elementen worden niet bij elkaar opgeteld, ze brengen 

tiental gebruikelijke wijzen bij de Romeinen en de Grieken om de Romeinse keizers te tellen. Geen 
van deze wijzen toont overeenkomst met die van Weaver. David E. Aune, Revelation 17-22, vol. 52 C, 
Word Biblical Commentary, (Nashville: T. Nelson, 1998), 946-47.
109 Opmerkelijk is dat in de commentaren op ‘The Nonviolent Atonement’ zijn analyse van het boek 
Openbaring in de regel geen onderwerp van discussie is.
110 Yoder Neufeld, Jesus and the Subversion of Violence, 130-33.
111 Weaver, The Nonviolent God, 29.
112 Opmerkelijk is het, dat Weaver zich tot deze vier aspecten beperkt en de incarnatie niet noemt 
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redding en verzoening in hun onderlinge samenhang. Daarmee stelt Weaver dat 
de vraag hoe het kruis van Christus verzoent dus een te beperkte vraag is – en dat 
een verzoeningsleer die probeert die vraag te beantwoorden nooit het juiste ant-
woord kan geven. 

Weaver vat zijn benadering zelf als volgt samen: 

Narrative Christus Victor […] portrays sin as bondage to the forces of 
evil, whose earthly representatives include the structures of imperial 
Rome, which had ultimate authority for Jesus’ death; the structures 
of holiness code, to which Jesus posed reforming alternatives; and the 
mob and the disciples in their several roles. All participants in society 
down to and including ourselves, by virtue of what human society 
is, participate in and are in bondage to – are shaped by – the powers 
represented by these earthly structures. Salvation is to begin to be free 
from those evil forces, and to be transformed by the reign of God and 
to take on a life shaped – marked – by the story of Jesus, whose mis-
sion was to make visible the reign of God in our history.113

Weaver spreekt hier bewust van ‘redding’ en niet van verzoening. De essentie is dat 
de mens verlost wordt uit de greep van de kwade machten en wordt herschapen tot 
een leven in navolging van Jezus. Redding is voor Weaver dus niet iets wat volgt op 
de verzoening, ze vallen samen. Hij verbindt redding niet met de belofte van een 
leven na de dood, maar kiest voor een presente eschatologie. De mens wordt gered 
uit de greep van de kwade machten en wordt verzoend met God wanneer hij in 
navolging van Jezus de nieuwe realiteit, de realiteit van de Godsheerschappij – een 
leven waarin alle vormen van geweld worden afgezworen – omarmt.

Weaver kiest voor zijn analyse van het narratief van Jezus het Evangelie volgens 
Lucas als uitgangspunt. Hij motiveert die keuze niet nader in ‘The Nonviolent Ato-
nement’.114 De keuze lijkt echter mede ingegeven door de expliciete confrontaties 
die we in Lucas vanaf het begin aantreffen en door de wijze waarop Lucas volgens 
Weaver het optreden van Jezus verbindt met Gods handelen in de geschiedenis. 115 

als onderdeel van de verzoening, terwijl dat in de traditionele benaderingen van de verzoening een 
belangrijk aspect is. Een expliciete reden daarvoor geeft Weaver zelf niet. 
113 Weaver, The Nonviolent Atonement, 46.
114 Weaver merkt ‘The Nonviolent Atonement’ wel aan als “a theological parallel to Politics of Jesus”: 
Weaver, The Nonviolent Atonement, 14., daarmee verwijzend naar Yoder’s werk ‘The Politics of Jesus’. 
Yoder neemt in ‘The Politics of Jesus’ eveneens het Evangelie volgens Lucas als uitgangspunt. 
115 “As a poetic response to the annunciation, Mary’s song refers to acts of God in lifting up the lowly and 
the hungry in the face of the powerful and the rich (Luke 1:52-53). Linking those acts to the promise to 
Abraham (1:55) in effect extends the confrontation to the beginning of Israel’s history.” Weaver, The Non-
violent Atonement, 36.
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 Het motief van de confrontatie vindt meteen een hoogtepunt in het verhaal 
van de verzoeking in de woestijn (Luc.4,1-13). In het daaropvolgende verslag van 
Jezus’ eerste publieke optreden (Luc.4,14-30) zien we dat Jezus de bestaande so-
ciale orde confronteert met de Godsheerschappij.116 Met deze eerste verhalen en 
de daarop volgende getuigenissen van wonderen, genezingen en uitdrijvingen van 
boze geesten, laat Lucas zien dat Jezus macht heeft over die machten die mensen 
gevangen houden, en over de natuur.117 Zo krijgt in het optreden van Jezus de 
redding van mensen door de Godsheerschappij al gestalte: “And in these acts of 
Jesus, the presence of Salvation in the reign of God is already happening as people are 
freed from the forces that threaten or enslave them.” 118 
 De verhalen over genezingen op de Sabbath119 vormen bewuste confrontaties 
waarin Jezus als vertegenwoordiger van de Godsheerschappij het establishment 
onder kritiek stelt: “He confronted that rule with an act of healing that displayed the 
character of the reign of God.” 120 Ook de verschillende ontmoetingen met vrou-
wen waarvan de Evangeliën getuigen, hebben het karakter van een confrontatie 
met de machten. In die confrontaties zien we dat Jezus de bestaande conventies 
onder kritiek stelt.121 Tot slot noemt Weaver de Tempelreiniging als een expliciete 
confrontatie met de bestaande sociale orde.122 Uiteindelijk leidt de aanhoudende 
reeks van confrontaties tussen de Godsheerschappij – zoals belichaamd door Jezus 
– en de bestaande orde tot zijn arrestatie en dood: “This action, along with such 
acts as Sabbath-day healings and civil interaction with a Samaritan woman, witness 
to a reality that is different than the one governing the social order. It also provoked 
Jesus’ arrest and death.” 123

 Terugkerend element in al die confrontaties is dat Jezus geen geweld gebruikt: 
“The rule of God enacted by Jesus clearly posed an alternative to normal expectations, 
especially when it concerned the refusal to use violence as means of struggle.” 124 Ook 
ten tijde van zijn arrestatie en zijn veroordeling neemt Jezus geen toevlucht tot 
geweld, maar zien we juist een aantal expliciete afwijzingen van (de mogelijkheid 
van) gebruik van geweld. Zo refereert Weaver onder meer aan Petrus die het oor 
afhakt van een van de belagers van Jezus (Joh.18:10) en aan de verwijzingen naar 
het legioen van engelen dat Jezus te hulp zou kunnen roepen (Matt.26:53).125 

116 “He confronted the prevailing social order with a new reality.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 
36.
117 Weaver, The Nonviolent Atonement, 36.
118 Weaver, The Nonviolent Atonement, 37.
119 Luc.6:6-11; 13:10-17; 14:1-6.
120 Weaver, The Nonviolent Atonement, 39.
121 Weaver, The Nonviolent Atonement, 40.
122 “In modern language the cleansing might be called an act of nonviolent resistance.” Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 41.
123 Weaver, The Nonviolent Atonement, 41.
124 Weaver, The Nonviolent Atonement, 40.
125 Weaver, The Nonviolent Atonement, 41.
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Door op deze geweldloze wijze te reageren op het geweld waarmee hij geconfron-
teerd wordt, maakt Jezus de Godsheerschappij zichtbaar.126

De keuze van Jezus om de dood niet uit de weg te gaan is een welbewuste daad: 
“In the face of active evil or violence, the refusal to respond in kind is a powerful, 
chosen act, not a mere passive submission. Refusing to return evil for evil unmasks the 
violence of the evil acts, and demonstrates that the evil which killed Jesus originated 
with humankind and not with God.” 127 Weaver zet Jezus’ dood dus op één lijn 
met zijn publieke optreden: als een bewuste keuze om het geweld van de mach-
ten waar hij de confrontatie mee aangaat niet met tegengeweld te beantwoorden. 
Tegelijk zegt hij dat het kwaad dat verantwoordelijk is voor Jezus’ dood zijn oor-
sprong vindt in de mens en niet in God. Hij expliciteert dit door nadrukkelijk 
de uitleg van Jezus’ dood als genoegdoening te verwerpen: “In carrying out his 
mission Jesus was ready to die and willing to die. It was not a death however that was 
required as compensatory retribution for the sins of his enemies and his friends. It was 
a death that resulted from fulfilment of his mission about the reign of God.” 128 Jezus’ 
dood moet worden geïnterpreteerd worden als onlosmakelijk deel van het narra-
tief van Jezus’ leven en leer, dood en opstanding.129 Zijn kruisdood is binnen dat 
narratief het antwoord van de machten waar hij mee in conflict kwam door zijn 
verkondiging van de Godsheerschappij: “Jesus’ death was the rejection of the rule of 
God by forces opposed to that rule.” 130 
 Jezus’ missie was verzoening te bewerkstelligen tussen God en mens, maar niet 
door middel van zijn dood. Narrative Christus Victor is geen verzoeningsmodel 
in de klassieke zin: “Is this narrative an atonement narrative? The answer is ‘no’, if 
for atonement narrative one means a story that pictures Jesus’ death as a divinely ar-
ranged plan to provide a payment to satisfy the offended honor of God or a require-
ment of divine law, or that understands Jesus as the substitute bearer of punishment 
that sinful humankind deserves.” 131 De verzoening wordt bewerkstelligd door de 
bevrijding uit de greep van de kwade machten en de aanvaarding van de Gods-
heerschappij en niet door de kruisdood van Jezus.

De sleutel van de verzoening ligt in de benadering van Weaver in de opstanding: 
In het licht van de opstanding wordt de betekenis van de dood van Jezus zicht-
baar als onderdeel van het bredere narratief. De opstanding is Gods overwinning 
op de kwade machten. Daar toont God zich sterker dan het ultieme wapen van 

126 “When Jesus told Peter to put his sword away and then faced his accusers and confronted death 
without violence, he was living out the way that the reign of God confronts evil.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 42.
127 Weaver, The Nonviolent Atonement, 42.
128 Weaver, The Nonviolent Atonement, 44.
129 Weaver, The Nonviolent Atonement, 46.
130 Weaver, The Nonviolent Atonement, 47.
131 Weaver, The Nonviolent Atonement, 46.
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de kwade machten, de dood.132 Door Jezus op te wekken uit de dood bevestigt 
God dat zijn leven de Godsheerschappij belichaamde. Zo wordt de mens uitge-
nodigd om deel te krijgen aan de Godsheerschappij: “The resurrection as the victory 
the reign of God over the forces of evil constitutes an invitation to salvation, an invita-
tion to submit to the power of God.” 133 
 De opstanding is een uitnodiging, terwijl van redding en verzoening sprake is 
wanneer die uitnodiging ook aanvaard wordt: “Salvation is present when allegiances 
change and new life is lived ‘In Christ’ under the rule of God.” 134 De opstanding is 
dus beslissend voor zowel de verhouding tussen God en mens, als voor de verhou-
ding tussen God en de kwade machten. Niettemin kan de opstanding niet wor-
den aangemerkt als onderdeel van een vooropgezet plan, want dat zou betekenen 
dat God ook gericht de dood van Jezus gepland had.

Weaver benadrukt dat narrative Christus Victor niet moet worden beschouwd als 
een variant op het subjectieve verzoeningsmodel.135 De overwinning op de kwade 
machten is een objectief gebeuren. Dat staat los van de vraag of het door de mens 
ook wordt gezien en erkend. Bovendien is in het subjectieve verzoeningsmodel 
God verantwoordelijk voor de dood van Jezus, terwijl in narrative Christus Victor 
de kwade machten verantwoordelijk zijn: “[I]n moral influence theory, the death of 
Jesus must be an act of God to show love to sinful humankind. In narrative Christus 
Victor, the death of Jesus is anything but a loving act of God. It is, rather, the product 
of the forces of evil that oppose the reign of God.” 136 Op de vraag of narrative Chris-
tus Victor zich inderdaad zo onderscheidt van het subjectieve model zullen we 
later nog terugkomen.

De essentie van het narratief van Jezus is dus dat Jezus de kwade machten over-
wint en de mens bevrijdt, zodat de mens deel kan krijgen aan de Godsheerschap-
pij. De dood van Jezus weerspiegelt binnen dat narratief de ultieme daad van 
verzet tegen de Godsheerschappij, waardoor de ware aard van de kwade machten 
wordt onthuld. God overwint de kwade machten door Jezus op te wekken uit de 
dood en hun ultieme verzetsdaad ongedaan te maken. Verzoening betekent voor 
de mens: aanvaarden dat dat narratief van Jezus een bevrijdend narratief is en dat 
wie daar zijn leven naar wil vormgeven zelf ook zal ervaren dat hij niet langer on-
derworpen is aan de kwade machten. 
 De vraag die zich hier aandient is wat nu de plaats is van Jezus’ dood in de be-
nadering van de verzoening van Weaver. Enerzijds geeft Weaver aan dat de dood 

132 “The power of the reign of God over the forces of evil is made manifest in the resurrection of Jesus.” 
Weaver, The Nonviolent Atonement, 47.
133 Weaver, The Nonviolent Atonement, 47.
134 Weaver, The Nonviolent Atonement, 47.
135 Weaver, The Nonviolent Atonement, 47-48.
136 Weaver, The Nonviolent Atonement, 48.



46

van Jezus niet Gods bedoeling was, maar dat de kwade machten verantwoordelijk 
zijn voor zijn dood. Anderzijds is de dood van Jezus wel onderdeel van het nar-
ratief dat verzoening brengt. We zullen op deze vraag terugkomen bij de nadere 
analyse van de christologie van Weaver. 

Narrative Christus Victor en de theologie van Paulus
In zijn analyse van Paulus tracht Weaver aan te tonen dat zijn narrative Christus 
Victor model in overeenstemming is met de theologie van Paulus. Hij baseert 
zijn uitleg van Paulus in ‘The Nonviolent Atonement’ grotendeels op het werk 
van drie nieuw-testamentici:137 J. Christiaan Beker,138 Raymund Schwager139 
en David A. Brondos.140 De uitspraken van Paulus over de kruisdood van Jezus 
worden volgens Weaver in de regel uitgelegd in termen van verzoening door 
genoegdoening,141 maar hij concludeert op basis van de bestudering van diverse 
auteurs dat deze interpretatie onjuist is: “Analysis by a number of scholars working 
with differing agendas renders that assumption incorrect.” 142 In ‘The Nonviolent 
God’ lijkt hij die stellige positie te nuanceren: “Several modern scholars now believe 
that Paul does not support satisfaction atonement or the idea that Jesus’ death in some 
way impacted God or was necessary to God or satisfied divine penalty.” 143 We zullen 
nu bekijken waar Weaver zijn weerlegging op baseert en hoe hij op basis van de 
bestudering van de genoemde auteurs tot een interpretatie van de theologie van 
Paulus komt, die aansluit bij narrative Christus Victor.

Christiaan Beker legt de nadruk op de apocalyptische oriëntatie van Paulus.144 In 
de theologie van Paulus betekent de opstanding volgens Beker – in de woorden 
van Weaver – “both victory over evil and death in the old order and also the beginning 

137 Het werk van de derde genoemde auteur, David A. Brondos, verscheen in 2006 en wordt door 
Weaver alleen in de tweede herziene druk uit 2011 gebruikt. In zijn behandeling van de theologie van 
Paulus in het licht van zijn uiteenzetting over narrative Christus Victor in ‘The Nonviolent God’ baseert 
Weaver zich alleen nog op Brondos en verwijst hij in een voetnoot naar Beker en Schwager als paral-
lelle benaderingen.
138 Johan Christiaan Beker, Paul the Apostle: the Triumph of God in Life and Thought (Edinburgh:  
T. & T. Clark, 1980).
139 Raymund Schwager, Jesus in the Drama of Salvation: Toward a Biblical Doctrine of Redemption 
(New York: Crossroad Pub., 1999).
140 David A. Brondos, Paul on the Cross: Reconstructing the Apostle’s Story of Redemption (Minneapo-
lis: Fortress Press, 2006).
141 “It is frequently assumed that Paul’s language about cross, sacrifice, and fulfilment of the law is the 
foundation of and necessarily finds full expression in one or another version of satisfaction atonement.” 
Weaver, The Nonviolent Atonement, 52.
142 Weaver, The Nonviolent Atonement, 52.
143 Weaver, The Nonviolent God, 56.
144 “Paul shared with all Christians an apocalyptic orientation of the resurrection, because all Christians 
believed that the Christ-event had inaugurated the messianic age and the kingdom of God.” Beker, Paul the 
Apostle, 184.
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of the transformation of fallen creation in the new order.” 145 Jezus’ dood betekent het 
einde van de machten146 en het einde van de Wet,147 terwijl de opstanding juist het 
begin van een nieuw tijdperk markeert.148 De opstanding neemt dus een cruciale 
plaats in in de theologie van Paulus. Weaver gebruikt de argumentatie van Beker 
vervolgens om te betogen, dat het model van verzoening door genoegdoening van 
Anselmus gebaseerd is op een onjuiste interpretatie van Paulus, omdat in het model 
van verzoening door genoegdoening de opstanding geen rol speelt.149 Tegelijk ver-
toont de uitleg die Beker geeft van Paulus, met de nadruk op de opstanding en het 
begin van een nieuw leven, een duidelijk parallel met het narrative Christus Victor 
model: “Furthermore, resurrection is what gives narrative Christus Victor the apocalyp-
tic orientation commensurate with what Beker says about Paul.” 150 
 Op de stellingname dat de opstanding in het model van verzoening door ge-
noegdoening geen rol speelt, zullen we in het hoofdstuk dat over het model van 
Anselmus handelt nog terugkomen.

Net als bij Beker vindt Weaver bij Raymund Schwager aanknopingspunten in diens 
exegese van Paulus, die het narrative Christus Victor model ondersteunen. Weaver 
behandelt de uitleg door Schwager van drie afzonderlijke verzen, te weten Rom.8,3, 
2 Kor.5,21 en Gal.3,13. Schwager gaat in zijn uitleg van die teksten in tegen de op-
vatting dat God verantwoordelijk moet worden gehouden voor Jezus’ dood aan het 
kruis.151 Het is ondenkbaar dat Jezus Gods bedoeling openbaart en dat God tegelijk 
Jezus veroordeelt en straft.152 Dat Jezus zelf vervloekt werd (Gal.3,13), of één werd 
gemaakt met de zonde (2 Kor.5:21) zegt niet zozeer iets over het handelen van 
God,153 maar zegt iets over de macht van de zonde in de wereld.154

145 Weaver, The Nonviolent Atonement, 52.
146 “Paul reinterprets the traditional Christian conception of the righteousness of God as covenant 
renewal, of Christ as expiation or as the Paschal Lamb (Rom. 3:24-26), of the sacrificial blood of Christ 
(Rom. 3:24-25; 5:9) in terms of his understanding of the death of Christ as the judgment of the powers of 
this age.” Beker, Paul the Apostle, 191.
147 “The Torah and a crucified Messiah collide inevitably. At this point no compromise is possible, because 
if the ‘one who hangs on a tree’ is truly the Messiah, the Torah comes to its end at the tree. It is superseded 
and abolished by God himself.” Beker, Paul the Apostle, 185.
148 “While the cross accentuates the judgment of the old age, it is the resurrection that announces the 
coming of the new age.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 56.
149 Weaver, The Nonviolent Atonement, 56-57.
150 Weaver, The Nonviolent Atonement, 57.
151 “Schwager clearly wants to avoid an interpretation of a text such as 2 Cor. 5:21 that would make 
God the divine agent behind the death of Jesus.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 58.
152 “In this case, Jesus actions ceased being the revealer of God, and his opponents are entrusted with the 
divine mission of killing Jesus as punishment on humankind, which stands in contradiction to the claim 
that in his mission Jesus’ human will cooperated in complete obedience with the divine will that sent him.” 
Weaver, The Nonviolent Atonement, 58.
153 “[I]t was consequently not God, the originator of the law , who cursed his Son.” Schwager, Jesus in 
the Drama of Salvation, 168.
154 “However, the power of sin was so great that it was able by means of its own mechanism and dynamic to 
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Het oordeel van Schwager luidt, dat waar sprake is van veroordeling of vervloe-
king van Jezus door God, dit niet mag worden uitgelegd als zou God zich tegen 
Jezus keren, maar als de wijze waarop de macht van de zonde in staat is de wet 
tegen God te keren.155 Weaver plaatst die conclusie ten aanzien van Paulus op één 
lijn met zijn eigen interpretatie van het narratief van Jezus waarin de confrontatie 
met de kwade machten een centraal thema is: “Schwager also understands that Paul 
sees the death of Jesus not in terms of compensatory violence (restore justice by puni-
shing Jesus made sin in place of punishing sinful humankind), but as the confronta-
tion between the reign of God and evil powers.” 156 

Weaver voert Beker en Schwager in de eerste plaats op om zijn eigen argument 
te ondersteunen, dat Jezus’ missie de verkondiging van de Godsheerschappij was 
en dat God niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor Jezus’ dood. Uit 
de studies van Beker en Schwager komt duidelijk naar voren dat dit niet alleen 
de boodschap is van de Evangeliën, maar ook van Paulus: “These interpretations 
from J. Christiaan Beker and Raymund Schwager demonstrate that the narrative of 
Jesus depicted in the Gospels and the theology of Paul are clearly in agreement. Each 
envisions that Jesus’ mission was to save by making present the reign of God. It was not 
God who organized the death of Jesus but rather ‘human beings (the Jews and gentiles, 
Judas, Peter, and the other disciples).’” 157 

De derde auteur die Weaver opvoert is David A. Brondos, die net als Weaver 
spreekt over een narratief dat redding brengt: “[F]or Paul, Jesus’ death is certainly 
salvific and redemptive, but not in itself, and not through any ‘effects’ it has. Rather, 
it is salvific and redemptive only in that it forms part of a story.” 158 
 Brondos en Weaver verschillen echter van inzicht over de vraag of de dood 
van Jezus door God zo bedoeld was. Weaver distantieert zich volledig van de 
gedachte dat God Jezus’ dood gewild zou hebben en Jezus’ dood zou hebben 
gepland. Brondos daarentegen merkt op dat de eerste christenen Jezus’ dood in-
terpreteerden als onderdeel van Gods heilsplan, iets wat in het bijzonder bij Lucas 
naar voren komt: “The idea behind all of these passages is not merely that Jesus’ pas-
sion, death and resurrection were foretold by the Scriptures but that they formed part 
of a divine plan.” 159 Eenzelfde interpretatie dat Jezus’ dood onderdeel was van 
Gods heilsplan is volgens Brondos te vinden bij Paulus.160 Hij plaatst Paulus’ in-

draw him into its world and thus to make him into sin.” Schwager, Jesus in the Drama of Salvation, 168.
155 “The power of sin is so cunning that it can get completely within its grasp the good and holy law and 
can so distort it that it works against God and his envoy.” Schwager, Jesus in the Drama of Salvation, 168.
156 Weaver, The Nonviolent Atonement, 60.
157 Weaver, The Nonviolent Atonement, 60.
158 Brondos, Paul on the Cross, xi.
159 Brondos, Paul on the Cross, 47.
160 Brondos, Paul on the Cross, 67-77.
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terpretatie van de kruisdood in het licht van Gods belofte aan Israël161 en de ver-
vulling van die beloften in het narratief van Jezus: “In other words, for Paul, what 
Christ was seeking for others in his death was the same thing he had been seeking for 
others in his life of service: the fulfilment of God’s promises.” 162

 Weaver is zich bewust van de verschillen tussen zijn eigen benadering en die 
van Brondos, maar benadrukt de overeenkomsten: “Thus, with due allowance for 
different emphasis, Brondos’s analysis of Paul allows Paul to fit easily within the motif 
christened narrative Christus Victor.” 163 Hij acht Brondos benadering relevant, om-
dat Brondos’ analyse van de theologie van Paulus duidelijk afwijkt van de gebrui-
kelijke benaderingen van de verzoening164 en omdat Brondos’ analyse sterke over-
eenkomsten vertoont met zijn eigen opzet, waarin de essentie van de verzoening 
is gelegen in de verlossing uit de greep van de kwade machten: “Brondos’s story of 
redemption resembles and is parallel to the account above form the Gospels that for-
med half of the basis for narrative Christus Victor.” 165

Zoals gezegd gebruikt Weaver de interpretaties van Paulus van de hand van Beker 
en Schwager, om te laten zien dat de theologie van Paulus duidelijke parallel-
len vertoont met narrative Christus Victor. Minstens zo belangrijk lijkt het voor 
Weaver te zijn dat beide auteurs zijn standpunt ondersteunen dat het model van 
verzoening door genoegdoening niet ondersteund wordt door de theologie van 
Paulus: “Like Beker who understood Paul’s comments about the cross in an apocalyp-
tic context, Schwager also understands that Paul sees the death of Jesus not in terms of 
compensatory violence.” 166 Ook de uitleg die Brondos geeft van Paulus, wijst vol-
gens hem duidelijk in die richting: “Jesus’ death as an isolated entity does not effect 
a change in God or in sinful humans or in the order of the cosmos, nor does it satisfy 
any kind of divine need or fill a slot in the divine economy.” 167 Daarmee is volgens 
Weaver voldoende aangetoond dat het onjuist is om het model van verzoening 
door genoegdoening te baseren op de theologie van Paulus: “The argument of  
this section has shown that not only is it possible to interpret Paul in non-satisfaction 
ways, but that interpreting Paul as the foundation of satisfaction atonement is actually 
incorrect.” 168 

161 “[I]t was thought that sooner or later Israel’s God would act to redeem his people and restore their 
fortunes in the land he had given them, inaugurating a new age marked by abundance, prosperity, long life 
and freedom from the nations that oppressed them.” Brondos, Paul on the Cross, 12.
162 Brondos, Paul on the Cross, 74.
163 Weaver, The Nonviolent Atonement, 67.
164 “It’s Brondos’s thesis that Paul’s understanding of the role of Christ’s death is fundamentally different 
from that which has been attributed to him in any of the standard theories of atonement.” Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 60.
165 Weaver, The Nonviolent Atonement, 63.
166 Weaver, The Nonviolent Atonement, 60.
167 Weaver, The Nonviolent Atonement, 64.
168 Weaver, The Nonviolent Atonement, 69.
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De vraag is of Weaver die stelling – “[I]nterpreting Paul as the foundation of satis-
faction atonement is actually incorrect.” – voldoende heeft onderbouwd. Hij heeft 
aan de hand van de genoemde drie auteurs laten zien, dat de theologie van Paulus 
niet noodzakelijk uitgelegd moet worden als verzoening door genoegdoening en 
dat er alternatieve interpretaties van Paulus mogelijk zijn. In het bijzonder heeft 
hij laten zien dat Paulus de kruisdood van Jezus uitlegt binnen het kader van het 
grotere narratief van Jezus leven en leer, dood en opstanding. Hij gaat echter op 
een zeer beperkt aantal tekstgedeelten van Paulus in. Afgezien van een korte ver-
handeling over de interpretatie van Rom.3,21-26,169 blijft zijn weergave van de 
theologie van Paulus beperkt tot wat hij ontleent aan de drie genoemde auteurs. 
Hij komt niet met een nadere eigen exegese en evenmin gaat hij in dialoog met 
auteurs die in de theologie van Paulus juist argumenten vinden om een vorm van 
verzoening door genoegdoening te bepleiten.170 
 Op de wijze waarop Paulus de kruisdood uitlegt en in het bijzonder op de 
interpretatie van Rom.3,21-26 zullen we nog terugkomen in het hoofdstuk over 
penal substitution atonement. Daar zal opnieuw aan de orde komen in hoeverre 
Paulus de kruisdood van Jezus uitlegt als een vorm van genoegdoening of straf 
voor de zonde. 

Narrative Christus Victor en de interpretatie van Jezus’ dood als offer
In zijn vervolg op de bespreking van de theologie van Paulus gaat Weaver nader in 
op een thema dat specifiek verbonden wordt met de dood van Jezus als verzoening 
door genoegdoening, namelijk de kruisdood als offer. Zijn belangrijkste doel is hier  
om aan te tonen dat de beschrijvingen in het Nieuwe Testament – en in het bijzon-
der in de Brief aan de Hebreeën – van Jezus’ kruisdood als offer niet moeten wor-
den uitgelegd als een offer in lijn met het oudtestamentisch offerritueel.171 Weaver’s 
behandeling van het thema omvat drie delen. Allereerst gaat hij in op de rol en de 
betekenis van het offer in Leviticus en de profetische kritiek op het offerritueel. Ver-
volgens gaat hij in op twee alternatieve benaderingen van het gebruik van de offer-
terminologie met betrekking tot Jezus in het Nieuwe Testament. Ten slotte spitst hij 
dit toe op het spreken over Jezus’ dood als offer in de Brief aan de Hebreeën.

De offerrituelen zoals die beschreven worden in Leviticus 1-8 zijn bijzonder veel-
zijdig, constateert Weaver. De offers kunnen zowel samenhangen met een ritueel 

169 Weaver, The Nonviolent Atonement, 67-68.
170 Vgl. Richard Gaffin, “Atonement in the Pauline Corpus: “The Scandal of the Cross”,” in The 
Glory of the Atonement: Biblical, Historical & Practical Perspectives. Essays in Honor of Roger Nicole, 
ed. Charles E. Hill and Frank A. James (Downers Grove: InterVarsity Press, 2004); Stott, The Cross 
of Christ; Steve Jeffery, Mike Ovey, and Andrew Sach, Pierced for Our Transgressions: Rediscovering the 
Glory of Penal Substitution (Nottingham: InterVarsity, 2007), 77-88.
171 “The sacrificial system of ancient Israel is another biblical motif frequently assumed to supply the 
model for satisfaction atonement. This section challenges that assumption and demonstrates that the correla-
tion is more linguistic than substantial.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 69.
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van boetedoening voor begane zonden als met rituelen rond feestelijke gelegenhe-
den.172 Niet altijd is er sprake van het doden van een dier en van bloed dat vergo-
ten wordt. Dat betekent dat wanneer we Jezus’ dood als offer uitleggen, dat offer 
niet automatisch moet worden verstaan als een betaling om een schuld te veref-
fenen, zoals dat het geval is in het model van verzoening door genoegdoening: 
“Since the ritual was performed in times of rejoicing and thanksgiving as well as in 
times of sin, it cannot be a simple matter of a ritualized blood payment to satisfy guilt 
as prescribed by the law.” 173

 Een belangrijk punt is de interpretatie van de rol van het bloed in het of-
ferritueel. Het bloed van mens en dier werd beschouwd als de drager van het 
leven, zo staat in Lev.17,11: “Want het bloed is de levenskracht van een levend 
wezen.” Dat is van betekenis voor het gebaar van het leggen van de handen op 
het offerdier tijdens het offerritueel. Dat gebaar moet niet worden uitgelegd als 
het ‘overdragen van de zonden’ op het offerdier, maar als een vorm van sym-
bolische identificatie: de offeraar identificeert zich met het offerdier. Met het 
bloed van het offerdier wordt vervolgens het leven van het offerdier aan God 
geschonken. Op symbolische wijze biedt de offeraar zo zijn eigen leven aan 
God aan.174 
 Waar het model van verzoening door genoegdoening een oorzaakgevolgrela-
tie veronderstelt tussen het offer en de verzoening, is van een dergelijke relatie 
in het offerritueel in het Oude Testament helemaal geen sprake. Het offer is het 
antwoord van de mens op Gods genade en geen voorwaarde.175 En uiteindelijk 
komt bij de verzoening van de ergste zonden helemaal geen bloed kijken,176 
want bij het ritueel op Grote Verzoendag wordt de zondebok die alle zonden 
van het volk Israël draagt de woestijn ingejaagd, maar niet actief van het leven 
beroofd.

De beschrijving van het offerritueel in Leviticus biedt dus geen basis om de kruis-
dood te interpreteren als een offer dat genoegdoening moet bieden voor de zon-
den van de mens: “[T]he element of satifying a legal penalty was not a dimension of 
the Hebrew sacrifice. Thus the appearance or use of sacrificial terminology or imagery 
in and of itself should not be construed as evidence for atonement.” 177 In het hoofd-
stuk over het model van penal substitution atonement zullen we uitvoerig op de 
interpretatie van het offerritueel in Leviticus terugkomen.

172 Weaver, The Nonviolent Atonement, 69.
173 Weaver, The Nonviolent Atonement, 70.
174 Weaver, The Nonviolent Atonement, 70.
175 “The absence of mechanical effect, together with a stress on obedience constitute another element that 
render the Hebrews sacrifices unsuitable as the basis for satisfaction atonement.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 72.
176 “For the most serious and comprehensive sins, blood is not even involved.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 71.
177 Weaver, The Nonviolent Atonement, 71.
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Weaver’s tweede argumentatielijn is een verwijzing naar de profetische kritiek 
op het offer bij onder meer Amos178 en Hosea:179 “The critique of the sacrificial 
system by the Hebrew prophets, who called the whole system into question, constitutes 
a major challenge to the Hebrew sacrificial system as the model for satisfaction atone-
ment.” 180 De kritiek van Weaver op het model van verzoening door genoegdoe-
ning ligt in het verlengde van die profetische kritiek: het model veronderstelt dat 
het offer van Jezus volstaat voor de verzoening, maar zegt niets over ethiek: “The 
point about ethics is that these atonement images that assume a legal framework say 
nothing about ethics. Satisfaction atonement in its several forms features an essential 
separation of salvation and ethics.” 181 De verzoening wordt daarmee in het model 
van verzoening door genoegdoening een objectief gebeuren, buiten de mens om, 
zonder verdere morele implicaties.182 
 
De conclusie luidt dat, hoewel in het Nieuwe Testament veelvuldig wordt gespro-
ken over Jezus als offer, het offerritueel in het Oude Testament geen basis biedt 
voor het model van verzoening door genoegdoening.183 Weaver gaat daarom in 
op twee alternatieve interpretaties van de offerterminologie in het Nieuwe Testa-
ment. De eerste auteur die hij opvoert is opnieuw Brondos,184 de tweede is Step-
hen Patterson.185

 Brondos interpreteert het offer als de vrijwillige overgave van Jezus, zijn  
bereidheid om zijn leven te geven als onderdeel van zijn missie: “Jesus was put to 
death because of his insistence on continuing to carry out the work he believed God 
had given him.” 186 Dit is in lijn met zijn narrative Christus Victor model. In 
de analyse van Brondos komt door Jezus’ dood en opstanding het nieuwe ver-
bond tot stand waarin allen deel hebben die in hem geloven.187 Net zoals hij in 

178 “Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten. Ik schep geen behagen in de 
brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik 
waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat 
liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.” Amos 6:21-24
179 “Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kome 
met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: ’Vergeef ons al onze misdaden. 
Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen we u oprechte woorden.’” Hos.14:2,3
180 Weaver, The Nonviolent Atonement, 71.
181 Weaver, The Nonviolent Atonement, 99.
182 “[F]or satisfaction atonement, the sinner is passive observer of a divine transaction between father 
and son that occurs outside history. As a result of the transaction, the sinner’s legal status before God changes, 
but beyond that change in status there is no transformation of the life of the sinner qua sinner who lives in 
history.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 98-99.
183 Weaver, The Nonviolent Atonement, 72-73.
184 Brondos, Paul on the Cross.
185 Stephen J. Patterson, Beyond the Passion: Rethinking the Death and Life of Jesus (Minneapolis: 
Fortress Press, 2004).
186 Brondos, Paul on the Cross, 41.
187 Weaver, The Nonviolent Atonement, 73-74.
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zijn leven redding wilde brengen, beoogde hij dat ook in zijn dood.188 Weaver 
stelt nadrukkelijk dat Jezus’ dood op zichzelf geen reddende werking heeft bij 
Brondos.189 Hij gebruikt hier het gebed als metafoor: “[H]is sacrificial death is a 
prayer offered to God that what he had lived for might become a reality through his 
death.” 190 Brondos zelf merkt Jezus’ dood als een door God aanvaard offer aan,191 
maar aan het feit dat Jezus’ dood in Brondos benadering dus een effect heeft op 
God gaat Weaver voorbij.
 Patterson bekritiseert op eenzelfde wijze de gangbare benadering dat Jezus’ 
dood in een behoefte van God voorziet.192 Hij plaatst de interpretatie van Jezus’ 
dood als offer in de context van de toenmalige mediterrane offerpraktijk, waarin 
het offer een belangrijke rol speelde in groepsvorming. Zo werd Jezus’ dood de 
basis voor de vorming van een nieuwe gemeenschap.193 
 Net als in de interpretatie van Brondos zit in de interpretatie van Patterson 
wel degelijk het element dat Jezus’ dood iets bewerkt: Jezus’ dood verandert de 
houding van God tegenover de zondaar, wiens zonden nu worden vergeven. 
Daarmee wijkt Patterson op een cruciaal onderdeel af van Weaver, maar de na-
druk ligt volgens Weaver op de gehoorzaamheid van Jezus en Gods antwoord 
daar op: “[F]or Patterson God responds to the obedience of Jesus by offering mercy to 
those who identify with Jesus and follow his example of obedience.” 194 Weaver bena-
drukt bovenal dat Patterson in zijn analyse van de offerterminologie niet uitgaat 
van de gedachte dat God Jezus’ dood nodig had.195

 In zijn interpretatie van Patterson en Brondos lijkt Weaver hetzelfde te doen 
als hij bij de auteurs deed die hij aanvoerde om zijn lezing van Paulus te onder-
steunen. Hij haalt die elementen naar voren die zijn narrative Christus Victor 
model ondersteunen, maar aspecten die daarmee in tegenspraak zijn laat hij on-
derbelicht.

188 “If we see Jesus’ death against the background of his ministry, however, it would be natural to con-
clude that Jesus was seeking in his death precisely what he had sought in his life, namely, the redemption 
and salvation of others.” Brondos, Paul on the Cross, 42.
189 “Brondos does not attribute salvific meaning to Jesus’ death in isolation.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 74.
190 Weaver, The Nonviolent Atonement, 73.
191 “In effect, by raising and exalting him, God had accepted Jesus’ sacrifice, responding favorably to Jesus’ 
petition on behalf of others by granting Jesus the power and authority to bring about what he had sought 
someday in the future.” Brondos, Paul on the Cross, 44.
192 Weaver, The Nonviolent Atonement, 77.
193 “They saw his martyr’s death as a willing sacrifice that created a new community and reconciled them 
to God.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 75.
194 Weaver, The Nonviolent Atonement, 77.
195 “Patterson’s discussion of sacrifice uses the language of expiation or purifying people of sin, and it 
speaks of Jesus’ sacrifice provoking the righteousness and mercy of God. However, his use differs from stan-
dard satisfaction atonement theory in which the death of Jesus fills a need in the divine economy.” Weaver, 
The Nonviolent Atonement, 77.
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Aan offerterminologie in de Brief aan de Hebreeën besteedt Weaver afzonder-
lijk aandacht, omdat de beelden die daar gebruikt worden juist het model van 
verzoening door genoegdoening lijken te ondersteunen: “With its image of Jesus 
as the high priest and language of sacrifice, the letter to the Hebrews seems intrin-
sically to support sacrificial and satisfaction atonement images of atonement.” 196 
Hij baseert zijn analyse in het bijzonder op een artikel van de theoloog Michael 
Hardin,197 die net als Raymund Schwager is beïnvloed door het werk van René 
Girard. 

Indachtig de rol die verschillende aanhangers van het gedachtengoed van Girard 
spelen in de onderbouwing van Weaver, zullen we hier kort ingaan op de rol van 
Girard’s werk in ‘The Nonviolent Atonement’. We gaan echter niet nader in op de 
opvattingen van Girard zelf.198 Weaver wijdt in ‘The Nonviolent Atonement’ een 
korte bespreking aan Girard199 en benadrukt dat Girard’s analyse van het mecha-
nisme van de zondebok zijn eigen benadering ondersteunt: “Of particular impor-
tance for my argument are his insistence on the nonviolence of Jesus and the reign of 
God and his consequent argument that the crucifixion of Jesus cannot be interpreted as 
a divinely sanctioned or divinely willed sacrifice.” 200 
 Naast de overeenkomst tussen zijn eigen benadering en die van Girard 
noemt Weaver twee verschillen. Het beeld van Jezus dat Girard schetst is in de 
ogen van Weaver te passief.201 Daarnaast kiest Girard een ander uitganspunt:  
Girard vertrekt vanuit de antropologie, narrative Christus Victor vertrekt vanuit 
het narratief van Jezus, aldus Weaver.202 Weaver benadrukt echter ook dat zijn 
eigen interpretatie onafhankelijk van het werk van Girard tot stand is geko-
men.203

196 Weaver, The Nonviolent Atonement, 77.
197 Michael Hardin, “Sacrificial Language in Hebrews: Reappraising René Girard,” in Violence 
renounced: René Girard, biblical studies, and peacemaking, ed. Willard M. Swartley (Telford: Pandora 
Press; Scottdale: Herald Press: 2000). 
198 In de bespreking van zijn narrative Christus Victor model in ‘The Nonviolent God’ speelt Girard 
geen rol meer. Ook de door Girard geïnspireerde theologen Raymund Schwager en Paul Beker, die 
Weaver in ‘The Nonviolent Atonement’ nog uitvoerig aanhaalt in zijn bespreking van Paulus komen in 
die context in ‘The Nonviolent God’ inhoudelijk niet meer terug.
199 Weaver, The Nonviolent Atonement, 48-51.
200 Weaver, The Nonviolent Atonement, 51.
201 “The Jesus of narrative Christus Victor is thus more an activist one.” Weaver, The Nonviolent Atone-
ment, 51.
202 Weaver, The Nonviolent Atonement, 51.
203 In zijn voorlopige uiteenzetting, van wat het narrative Christus Victor model zou worden, in het 
in 2000 verschenen ‘Anabaptist Theology in Face of Postmodernity’ verwijst Weaver inderdaad nog niet 
naar Girard. Het lijkt er op dat Weaver pas in een laat stadium met het werk van Girard in aanraking 
is gekomen en dat hij inzag dat het wenselijk was Girard wel te noemen. Dit mag opmerkelijk heten, 
aangezien Weaver in zijn analyse van Paulus uitvoerig gebruik maakt van de nieuw testamenticus 
Raymund Schwager die geïnspireerd is door René Girard.
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In de analyse van Michael Hardin ligt de nadruk niet op Jezus’ rol als offer, maar 
op zijn rol als hogepriester: Jezus is de middelaar tussen God en mens.204 Hij 
maakt een einde aan de zich herhalende cyclus van geweld, door bewust zijn le-
ven te geven en er voor te kiezen zelf geen leven te nemen.205 Zo blijft hij tot in 
de dood trouw aan de opdracht geweld niet met tegengeweld te beantwoorden. 
 Naast Hardin voert Weaver Brondos en Schwager op in zijn analyse. Brondos 
legt net als Hardin de nadruk op Christus als hogepriester en niet als offerlam.206 
Schwager wijst op de profetische kritiek op het offer, die volgens hem ook doork-
linkt in de Brief aan de Hebreeën: “The continuity of content between the Old and 
New Testament runs not through the cultic line, but through the line of criticism of 
the cult, which emphasizes obedience.” 207 – een lijn die Weaver zelf ook volgt.208 
De schrijver van de Brief aan de Hebreeën buigt als het ware de offercultus om en 
vervangt het offer door gehoorzaamheid aan God: “The writer of Hebrews puts in 
Christ’s mouth words that abolish the sacrificial system and replace it with obedience 
to God.” 209 Het offer dat Jezus brengt, is zijn ultieme gehoorzaamheid, tot in de 
dood. Het is die gehoorzaamheid die God behaagt en niet zijn dood aan het kruis.
 Volgens Weaver is daarmee voldoende aangetoond dat de Brief aan de Hebreeën 
geen onderbouwing biedt voor het model van verzoening door genoegdoening.210 
We zien dus dat het Weaver er hier opnieuw in de eerste plaats om te doen is aan te 
tonen dat Bijbelpassages die traditioneel worden uitgelegd als de basis voor het mo-
del van verzoening door genoegdoening anders zouden moeten worden uitgelegd, 
namelijk als zijnde in overeenstemming met narrative Christus Victor.211

Waar hij de klassieke interpretaties van Jezus’ dood als offer afwijst, zoekt Weaver 
naar een zinvolle wijze om toch over Jezus’ dood als offer te blijven spreken. Dat 
is mogelijk, zo stelt hij, wanneer dat offer wordt geïnterpreteerd als voortkomend 

204 Weaver, The Nonviolent Atonement, 78.
205 “By not participating in violence, Jesus breaks the mechanism of violence and opens the way for a new 
obedience.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 78-79.
206 “Parallel to Hardin’s argument, Brondos’s brief discussion of Hebrew’s notes that the book’s author 
pictured Christ in the role of priest rather than the sacrificial lamb.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 
82. De verwijzing naar Brondos in ‘The Nonviolent Atonement’ is gebaseerd op een noot van Brondos 
bij zijn behandeling van het begrip ‘hilasterion’ in Rom.3:25-26. Brondos gaat niet afzonderlijk in op 
de terminologie van het offer in de Brief aan de Hebreeën.
207 Schwager, Jesus in the Drama of Salvation, 183.
208 Weaver, The Nonviolent Atonement, 71-72.
209 Weaver, The Nonviolent Atonement, 80.
210 “Of course earlier writing has interpreted the book of Hebrews in terms of satisfaction atonement. But 
as was the case for the writings of Paul, this section has displayed interpretations of Hebrews that overturn 
rather than support satisfaction atonement and thus are compatible with narrative Christus Victor.” Wea-
ver, The Nonviolent Atonement, 82.
211 Opmerkelijk is dat Weaver in zijn weergave in ‘The Nonviolent God’ bij de behandeling van het 
thema ‘offer’ helemaal niet meer ingaat op de Brief aan de Hebreeën. Hij baseert zijn analyse daar 
vrijwel geheel op Brondos’ behandeling van het thema van Jezus dood als offer. 
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uit zijn missie en niet als doel van zijn missie: “Death is the result of his mission 
to make present the reign of God. Since his life was lived for others – to bring the 
redemption and salvation of the reign of God to them – his death as a sacrifice is the 
continuation of that ministry.” 212 De gedachte dat Jezus’ dood als offer op zichzelf 
iets zou bewerken, anders dan dat daarmee de kwade machten worden ontmas-
kerd, neemt hij niet over, hoewel de verschillende auteurs die hij behandelt het 
wel zo interpreteren. Weaver benadrukt echter waarin de auteurs zich onderschei-
den van het beeld van verzoening door genoegdoening zoals hij dat schetst, waar-
door verschillen met zijn eigen opvattingen op de achtergrond raken. 
 Weaver komt zo tot een plausibele argumentatie om te weerleggen dat Jezus’ 
dood moet worden uitgelegd als een zoenoffer. Dat hij niet tot een overtuigende 
alternatieve interpretatie van de offerterminologie komt, is te wijten aan het feit 
dat hij wil vermijden om in intentionele termen over Jezus’ dood te spreken. We 
zullen op dit punt nog terugkomen bij de bespreking van de christologie van 
Weaver.

Narrative Christus Victor en het Oude Testament
Weaver sluit het tweede hoofdstuk af met een korte beschouwing over de relatie 
tussen narrative Christus Victor en het Oude Testament.213 Hij gaat hier niet 
verder in op de thematiek van het offer in het Oude Testament, maar presenteert 
het getuigen van de Godsheerschappij als het centrale thema van het Oude Testa-
ment. In wezen, zo stelt Weaver, is narrative Christus Victor een voortzetting van 
Gods activiteit in de geschiedenis van Israël zoals die is opgetekend in het Oude 
Testament: “That history is the story of those who represent God’s rule in witness 
against the forces of the world that do not yet recognize the rule of God.” 214 
 De opdracht om de Godsheerschappij zichtbaar te maken begint al met de 
roeping van Abram, aldus Weaver. Die roeping wordt ook uitdrukkelijk zichtbaar 
in de Babylonische ballingschap215 en in de opdracht in Jer.29,7: “Bid tot de Heer 
voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de 
bloei van de stad is ook jullie bloei.” Die positie van ballingschap is volgens Weaver 
dezelfde als die van Jezus en van de Vroege Kerk tot aan de periode van Constan-
tijn.216 Zo kan Weaver narrative Christus Victor presenteren als een thema dat de 
volledige bijbel omspant: “While the survey of biblical material has not been exhaus-

212 Weaver, The Nonviolent Atonement, 73.
213 Weaver, The Nonviolent Atonement, 82-85.
214 Weaver, The Nonviolent Atonement, 82-83.
215 “But as exiles, the Israelites also learned and worked with and became at home in the language and 
the culture and skills of the host society, and as such they contributed to the welfare of the host society. This 
was a continuation of their witness as the people of God when they no longer had the political apparatus of 
a national monarchy.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 83.
216 “What this book has called narrative Christus Victor thus finally becomes a reading of the history of 
God’s people who make God’s rule visible in the world by confrontation of injustice and by making visible in 
their midst the justice, peace, and freedom of the rule of God.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 84-85.
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tive, it does establish a clear pattern. Narrative Christus Victor fits the Bible from one 
end to the other.” 217 
 Om in een paragraaf van minder dan drie bladzijden aan te tonen dat nar-
rative Christus Victor als motief ook centraal staat in het Oude Testament is niet-
temin een te ambitieuze doelstelling. De stelling van Weaver dat het thema de 
gehele Bijbel omspant, valt op grond van zo’n korte en beperkte analyse van het 
Oude Testament dan ook niet te verdedigen.

2.6. Narrative Christus Victor: een nadere analyse
In het derde hoofdstuk van ‘The Nonviolent Atonement’ gaat Weaver nader in op 
het onderscheid tussen narrative Christus Victor en de klassieke interpretaties 
van de verzoening aan de hand van een aantal thema’s. Daarbij laat hij zien hoe 
de ontwikkelingen in de Vroege Kerk er toe zouden hebben geleid dat het motief 
van de overwinning op de kwade machten aan betekenis inboette, totdat het nar-
rative Christus Victor model uiteindelijk geheel uit beeld verdween. Hij komt zo 
tot een nadere duiding van het narrative Christus Victor model vanuit een (dog-
men-) historische invalshoek. We zullen Weaver’s betoog hier nader analyseren op 
basis van de christologie, het Godsbeeld, het mensbeeld en het beeld van de kwa-
de machten die er in naar voren komen. Die analyse zal een belangrijk uitgangs-
punt vormen om het narrative Christus Victor model van Weaver te vergelijken 
met de traditionele verzoeningsmodellen die we in dit onderzoek behandelen.

Narrative Christus Victor in het licht van de constantijnse wende
We volgen hier niet de volgorde die Weaver hanteert in zijn hoofdstuk, maar be-
ginnen onze nadere analyse met de (dogmen-)historische observaties van Weaver. 
De reden om hier af te wijken van de opbouw van Weaver is dat juist zijn dog-
men-historische observaties en interpretaties inzicht bieden in de denkwijze van 
Weaver en de overwegingen die ten grondslag liggen aan zijn model. 
 Het uitgangspunt van Weaver is dat narrative Christus Victor de dominante 
interpretatie was van de kruisdood van Jezus in de Vroege Kerk. Voor de kerk 
die het narratief van Jezus als leidraad hanteerde, was narrative Christus Victor 
dan ook meer dan een interpretatie van de verzoening, het was tevens een ec-
clesiologisch motief: “A first step in understanding the fate of narrative Christus 
Victor is to recognize that it is also an image of ecclesiology.” 218 De missie van de 
kerk was een voortzetting van de missie van Jezus waar het de confrontatie be-
trof met de machten die zich verzetten tegen de Godsheerschappij. Het is die 
confrontatie waar het boek Openbaring van getuigt.219 Dit conflict, dat Weaver 

217 Weaver, The Nonviolent Atonement, 85.
218 Weaver, The Nonviolent Atonement, 101.
219 “[T]he narrative concerns the church of the first century. According to this biblical construction, the 
church was the earthly instrument that continued Jesus’ mission of making visible the reign of God.” Wea-
ver, The Nonviolent Atonement, 101.
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uitlegt als de confrontatie tussen de Vroege Kerk en het Romeinse Rijk, wordt 
misschien nog wel het meest zichtbaar in de afwijzing van het zwaard door de 
Vroege Kerk: “By the majority of accounts, one of the most easily perceived diffe-
rences concerned the use of the sword. Whereas the empire had armies and emperors 
consolidated their authority with military power, the early church rejected use of the 
sword and was pacifist.” 220 
 Het is in dit licht te verklaren waarom narrative Christus Victor vanaf de 
vierde eeuw zijn betekenis verloor, allereerst als ecclesiologisch motief, maar 
daarmee ook als verzoeningsmotief. Als gevolg van wat Weaver aanmerkt als 
de constantijnse wende,221 verdwijnt de tegenstelling tussen kerk en staat en 
vloeien de belangen van kerk en staat uiteindelijk samen: “The church came to 
identify with the social order and to make use of and express itself through the insti-
tutions of the social order.” 222 Niet langer getuigt de kerk van de Godsheerschap-
pij tegenover de heersende machten. De kerk is zelf onderdeel geworden van de 
heersende machten en heeft de afwijzing van alle geweld afgezworen. De belan-
gen van het Romeinse Rijk moeten worden verdedigd met het zwaard en waar 
de belangen van de kerk parallel gaan lopen met de belangen van de staat, is het 
nu ook gelegitimeerd voor christenen om geweld te gebruiken.223 De benade-
ring van Weaver is, zoals hij zelf ook aangeeft,224 geïnspireerd door het werk van 
John Howard Yoder.225

 Doordat de kerk haar functie als getuige van de Godsheerschappij tegenover 
de sociale orde verloor, verdween ook de context van waaruit het boek Openba-
ring werd verstaan als een verbeelding van die confrontatie.226 Daarmee verloor 
narrative Christus Victor als verzoeningsmodel haar relevantie en betekenis: 
“[W]hen the cosmic imagery of Revelation no longer matched the historical context, 

220 Weaver, The Nonviolent Atonement, 101.
221 Weaver geeft aan dat, hoewel de naam van Constantijn verbonden is met de verandering van de 
positie van het Romeinse Rijk tegenover de kerk, het over een proces gaat dat zich over een langere 
periode voltrok en dat uiteindelijk bezegeld werd onder het bewind van Theodosius. Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 102-04.
222 Weaver, The Nonviolent Atonement, 103.
223 “Whereas before, Christians did not wield the sword and pagans did, now Christians wielded the 
sword in the name of Christ. The claim was that “Christian” concerns required use of the sword in order to 
defend society and empire, which is now the defender of church and Christian faith.” Weaver, The Nonvio-
lent Atonement, 105-06.
224 “The following description of the theological significance of these changes is shaped by John Howard 
Yoder.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 102 n.10.
225 “According to Yoder, it was the identification of the church with the dominant political structures in 
society that undercut the relevance of the social and political ethics of Jesus.” Earl Zimmerman, Practicing 
the Politics of Jesus: the Origin and Significance of John Howard Yoder’s Social Ethics, C. Henry Smith 
series, Vol.8 (Telford: Cascadia; Scottdale: Herald Press, 2007), 186. 
226 “[T]he actual historical, social situation of church-state cooperation and fusion of church and social 
order no longer matched the cosmic imagery of confrontation between church and social order.” Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 108.
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the cosmic imagery lost its meaning. And the atonement motif that used such imag-
ery could be refuted and abandoned.”227 Zo luidt volgens Weaver de constantini-
sering van de kerk de opkomst van het model van verzoening door genoegdoe-
ning in.

Hans Boersma bekritiseert dit verband dat Weaver legt tussen de constantini-
sering van de kerk en de opkomst van het motief van verzoening door genoeg-
doening ten koste van het (narrative) Christus Victor motief.228 Tegenover de 
stelling van Weaver dat narrative Christus Victor als motief verdween toen de 
belangen van kerk en staat gingen samenvallen, stelt Boersma dat Keizer Con-
stantijn juist vasthield aan het Christus Victor model: “In the case of Constantine, 
it is evident that he retained a powerful link with the traditional Christus Victor 
theme of atonement. […] Weaver’s claim that the Christus Victor theme depended on 
a situation of confrontation between church and state is simply not borne out of the 
facts. Constantine drew on the Christus Victor tradition to underwrite his imperial 
power.” 229 
 Er valt bij de analyse van Weaver nog een kanttekening te plaatsen. In het 
voorgaande hoofdstuk heeft Weaver laten zien dat zijn narrative Christus Victor 
model vanuit de Evangeliën en de theologie van de apostel Paulus kan worden 
onderbouwd. Hij heeft eveneens laten zien dat het een paradigma vormt waarmee 
de Openbaring van Johannes kan worden verstaan als een getuigenis van de con-
frontatie tussen de Vroege Kerk en het Romeinse Rijk. Nu brengt Weaver echter 
de claim in dat narrative Christus Victor het dominante theologische paradigma 
was in de eerste drie eeuwen van de kerk. Aangenomen dat veel christenen in de 
eerste drie eeuwen van de kerk het Romeinse Rijk ervaarden als de belichaming 
van het kwaad, zoals Weaver dat voorstelt, zou het narrative Christus Victor mo-
del aan hebben gesloten bij hun wereldbeschouwing. En eveneens zou dat verkla-
ren dat het narrative Christus Victor model met het verdwijnen van die tegenstel-
ling tussen kerk en staat aan betekenis inboette, omdat het niet langer aansloot 
bij de beleefde realiteit. Daarmee is echter niet bewezen dat het narrative Christus 
Victor model tot de constantijnse wende het dominante interpretatiemodel was. 
Weaver gaat niet in op de denkbeelden van de vroege kerkvaders en op de vraag 
hoe zij de verzoening zagen, of hoe zij de kruisdood van Jezus duidden. Hij ver-
zuimt dus om buiten zijn verwijzing naar het werk van Yoder met een nadere 
onderbouwing van zijn stellingname te komen, terwijl de analyse van Yoder niet 
onomstreden is.230

227 Weaver, The Nonviolent Atonement, 108.
228 Boersma, Violence, Hospitality, and the Cross, 154-58.
229 Boersma, Violence, Hospitality, and the Cross, 158.
230 Op de analyse van deze ontwikkeling door Yoder en de kritiek die daar op is gekomen, gaan 
we hier niet nader in. Voor een kritische discussie zie: John D. Roth, Constantine Revisited: Leithart, 
Yoder, and the Constantinian Debate (Eugene: Pickwick Publications, 2013).
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De opkomst van het model van verzoening door genoegdoening
Weaver plaatst ook het model van verzoening door genoegdoening, zoals dat werd 
beschreven door Anselmus, binnen een (dogmen-)historische context. Van daar-
uit formuleert hij zijn kritiek op het model.
 Terwijl het narrative Christus Victor model volgens hem de theologie van 
de Vroege Kerk weerspiegelt, weerspiegelt het verzoeningsmodel van Anselmus 
nadrukkelijk de context van de middeleeuwen.231 Kerk en staat staan niet langer 
tegenover elkaar, maar de kerk wordt juist geacht bij te dragen aan de stabiliteit 
van de samenleving.232 Aangezien de tegenstelling tussen kerk en staat verdwenen 
is, is de noodzaak tot verandering van sociale structuren ook niet meer relevant. 
Daarmee verliest het narrative Christus Victor model haar urgentie. 
 Het Anselmiaanse model van verzoening door genoegdoening richt zich dan 
ook niet meer op verandering van de samenleving, maar enkel nog op het indi-
vidu.233 Het concentreert zich volledig op de kruisdood van Jezus. Zijn leven en 
leer zijn niet relevant voor de verzoening.234 Zo leidt de benadering van Anselmus 
tot een scheiding tussen verzoening en ethiek: “[W]hen salvation means to have 
one’s debt, owed to God, paid, salvation is understood apart from any effect or impact 
that it has on the subsequent life of the saved individual.” 235 Dat betekent niet dat 
er geen ruimte is voor ethiek in de theologie van Anselmus, maar het verzoenings-
model van Anslemus maakt de weg vrij voor een ethiek die de belangen van de 
sociale orde verdedigt, in plaats van een ethiek die het narratief van Jezus weer-
spiegelt.236 Ethiek is geen inherent onderdeel van de verzoening bij Anselmus. 237 
Weaver ziet de door hem geschetste ontwikkeling weerspiegeld in de ontwikkelin-
gen in de iconografie.238 

231 Weaver, The Nonviolent Atonement, 115.
232 “From the perspective of the empire, the role of the church was to provide stability, cohesion, and 
unity of empire.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 115.
233 “Thus, in Anselm’s imagery, with the social order thought to be under God’s control and no longer 
confronted by the church, it is quite understandable that Anselm’s imagery supplies the condition for the 
salvation of individuals and does not deal with the structural (systemic) dimensions of sin.” Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 115-16.
234 “Whatever the teachings or example of Jesus that Anselm had in mind, they were not integral to 
the atoning work of Jesus, and they did not induce Anselm to include rejection of the sword in whatever 
example of Jesus one should follow.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 117.
235 Weaver, The Nonviolent Atonement, 118.
236 Weaver, The Nonviolent Atonement, 119.
237 “[O]ne can cite Anselm’s remarks that Jesus provided an example of how to live, but these references 
do not situate ethics as an intrinsic element at the heart of the atonement motif.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 99.
238 Weaver beroept zich hier op een uitvoerige studie van Rita Nakashima Brock en Rebecca Ann 
Parker. Rita Nakashima Brock and Rebecca Ann Parker, Saving Paradise: How Christianity Traded Love 
of This World for Crucifixion and Empire (Boston: Beacon Press, 2008). Uit de studie van Brock en Par-
ker zou blijken dat het beeld van een gekruisigde Jezus pas laat zijn intrede doet, waar oorspronkelijk 
de opgestane Jezus centraal stond in de iconografie: “[T]he research by Brock and Parker traces a shift 
in Christian art and iconography from resurrected Jesus to images of dead Jesus.” Weaver, The Nonviolent 
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J. Denny Weaver’s kritiek op de christologie van Nicea en Chalcedon
We vervolgen onze analyse nu met het christologisch ontwerp van Weaver. Niet 
de klassieke christologische formuleringen van Nicea239 en Chalcedon,240 maar 
het narratief van Jezus, zoals dat is opgetekend in de Evangeliën, zou volgens 
Weaver het vertrekpunt moeten zijn van de christologie. Alles wat buiten het 
narratief over Jezus gezegd wordt, zal altijd weer aan dat narratief moeten wor-
den getoetst.
 Uit het narratief van Jezus komt naar voren dat Jezus geweld consequent 
afwijst. De christologische formuleringen van Nicea en Chalcedon getuigen 
echter op geen enkele wijze van het geweldloze karakter van dat narratief: “With 
awareness of the nonviolent character of the reign of God made visible in the narra-
tive of Jesus and expressed in narrative Christus Victor, I simply ask, ‘What is there 
about the formulas of Nicea and Chalcedon that expresses the character of the reign 
of God, in particular its nonviolent character?’ ‘What is there about these formulas 
that can shape the church that would follow Jesus in witnessing to the reign of God in 
the world?’ Answer: virtually nothing.” 241 Het zijn “christological formulas devoid of 
ethics”,242 die de weg vrij hebben gemaakt voor de kerk om het gebruik van ge-
weld te legitimeren en goed te keuren.243 Zo vormen ze de basis voor het motief 
van verzoening door genoegdoening: “Anselm’s satisfaction motif draws on Chalce-
donian Christology which also emerged in the church after Constantine.” 244 
 De tekortkomingen van het christologisch ontwerp van Nicea en Chalcedon 
zijn in belangrijke mate toe te schrijven aan de ontstaanscontext. De christo-
logie weerspiegelt de vragen waar de kerk zich mee geconfronteerd weet in een 
tijd en context waarin de belangen van de kerk en de belangen van de staat gaan 
samenvallen en het afzweren van alle geweld naar de achtergrond van het chris-
telijk getuigenis verdwijnt.245 Niets in de christologie roept de kerk nog op tot 

Atonement, 114.Weaver ziet in deze iconografische studie aanvullend bewijs voor zijn stelling dat de 
kerk haar oorspronkelijke positie van geweldloosheid geleidelijk aan inruilde voor een positie waarin 
geweld wordt gesteund door de kerk en zelfs als verlossend kan worden aangemerkt: “This transition 
corresponds to the rise of church-sponsored redemptive violence and thus mirrors the correlation of nar-
rative Christus Victor to an early church that refused to shed human blood and Anselmian and satisfaction 
and substitutionary atonement to the church that had accommodated the sword.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 114-15.
239 Vgl. https://www.lucepedia.nl/dossieritem/concilie-van-constantinopel-381/het-tweede-oecu-
menische-concilie-van-constantinopel-381 Geraadpleegd op 01-03-2018.
240 Vgl. https://www.lucepedia.nl/dossieritem/concilie-van-chalcedon-451/het-vierde-oecumeni-
sche-concilie-van-chalcedon-451 Geraadpleegd op 01-03-2018.
241 Weaver, The Nonviolent Atonement, 121.
242 Weaver, The Nonviolent Atonement, 122.
243 “The abstract categories of ‘man’ and ‘God’ in these formulas allow the church to accommodate the 
sword and violence while still maintaining a confession about Christ at the center of its theology.” Weaver, 
The Nonviolent Atonement, 122.
244 Weaver, The Nonviolent Atonement, 120.
245 Weaver, The Nonviolent Atonement, 125.
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het zichtbaar maken van de Godsheerschappij.246 Daarbij is het een abstracte 
christologie geworden, wat het gevolg is van de invloed van de Griekse filosofie.247 
De christologie van Nicea en Chalcedon heeft zo het karakter gekregen van een 
universele waarheid en het contextuele en tijdgebonden karakter wordt niet lan-
ger onderkend: “These formulas have been granted the status of being general or uni-
versal, above-the-exegencies-of-history confessional statements that all right-thinking 
Christians everywhere should espouse as the foundation of Christian faith.” 248

 Het tijdgebonden karakter van het christologisch ontwerp van Nicea en Chal-
cedon, dat nadrukkelijk de toenmalige context en wereldbeschouwing van de kerk 
weerspiegelt, is voor Weaver een voldoende rechtvaardiging om te kijken of de 
continuïteit en verbondenheid tussen God en Jezus in andere dan ontologische ter-
men kan worden uitgedrukt.249 Hij verwijst daarvoor naar John Howard Yoder,250 
die de eenheid van God en Jezus niet verbeeld ziet in ontologische termen, maar in 
termen van wil en handelen.251 De christologie gaat uiteindelijk over de vraag wat 
het betekent een christen te zijn: “The difference really concerns the nature of Chris-
tian faith and what it means to be a Christian, a Christ-identified person.” 252 Dat 
betekent dat de christologie dus nadrukkelijk morele implicaties heeft.
 Weaver bepleit daarom een alternatieve christologie, die gebaseerd is op het 
narratief van Jezus in de Evangeliën: “If rejection of violence is genuinely a concern, 
then the place to begin envisioning and articulating a Christology for the church com-
mitted to nonviolence is not Christendom’s formulas developed after the church had 
come to accommodate violence […] Rather, the theological beginning point for a Chris-
tology that makes clear Jesus’ rejection of the sword is the New Testament narrative of 
Jesus.” 253 Zijn eigen narrative Christus Victor model biedt zo’n alternatief.254 

Darrin Snyder Belousek bestrijdt de lezing van Weaver dat met de constantijnse 
wende de belangen van de kerk onderhorig werden aan de belangen van de staat: 

246 “If all we know of Jesus is that he is ‘one in substance with the father,’ and that he is ‘fully God and 
fully man,’ there is nothing there that expresses the ethical dimension of being Christ-related, nothing there 
that would shape the church so that it can be a witness to the world.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 
121.
247 “These formulas assume Greek philosophical, ontological categories, and a world picture of a hierar-
chical universe.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 120.
248 Weaver, The Nonviolent Atonement.
249 Weaver, The Nonviolent Atonement, 120.
250 Weaver, The Nonviolent Atonement, 120-21; n. 56.
251 “The concept of incarnation, God’s assuming manhood, has often made us direct our thoughts to 
metaphysics, asking how it can be that the human nature and the divine nature can be present together in 
one person. […] But when, in the New Testament, we find the affirmation of the unity of Jesus with the 
Father, this is not discussed in terms of substance, but of will and deed.” John Howard Yoder, The Original 
Revolution: Essays on Christian Pacifism (Scottdale: Herald Press, 1972), 136.
252 Weaver, The Nonviolent Atonement, 125.
253 Weaver, The Nonviolent Atonement, 125.
254 Weaver, The Nonviolent Atonement, 125.
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“Weaver’s contention that Nicene-Chalcedonian Christology reflects imperial politics 
does not fit the historical facts.” 255 Belousek stelt dat de uitkomsten van het Con-
cilie van Nicea zelfs ingingen tegen de belangen van de keizer.256 Hij constateert 
dat de beschrijving van de tweenaturenleer juist een wezenlijke rol speelde in de 
beperking van de macht van de keizer.257 Weaver is dus volgens Belousek te een-
zijdig met zijn kritiek en gaat voorbij aan die elementen die vanuit het perspectief 
van de historische vredeskerken juist waardevol zijn. Hij bekritiseert tevens het 
verband dat Weaver legt tussen de klassieke christologie en de door hem beschre-
ven ontwikkeling, waarbij de kerk het gebruik van dodelijk geweld legitimeert en 
die christologie zich vertaalt in een gewelddadige verzoeningsleer. Die ontwikke-
ling heeft in de Oosters Orthodoxe kerk niet plaats gevonden, zo stelt Belousek. 
Er is dus geen direct causaal verband tussen de christologie van Nicea-Chalcedon 
en het model van verzoening door genoegdoening, zoals Weaver beweert.258

Het Godsbeeld in ‘The Nonviolent Atonement’
Het beeld van een geweldloze God is geen expliciet uitgangspunt geweest van ‘The 
Nonviolent Atonement’. Weaver geeft in zijn conclusie aan dat het een inzicht is 
dat zich geleidelijk aan hem opdrong. Tegelijk zien we dat een belangrijk element 
van Weaver’s kritiek op de gangbare verzoeningsmodellen is, dat die een geweld-
dadige God veronderstellen. 
 Verrassend genoeg verwijst Weaver voor de onderbouwing van zijn Godsbeeld 
naar de klassieke christologie die hij eerder verworpen heeft: “As is written more 
than once in this volume, my understanding of God is derived from my understanding 
of Jesus, which is a christological and trinitarian argument. According to the classic 
understanding, there is nothing in any person of the Trinity that is not in the God-
head, nor is there anything in the Godhead that is not present in each of the three per-
sons. Nicea similarly links Jesus and God. Applying these links, it appears that if Jesus 

255 “At that time in fact, it was those of the Arian party (e.g. Eusebius) who enjoyed Constantine’s favour 
and the adversaries of Arianism and defenders of orthodoxy (e.g. Athanasius) who suffered the empire’s 
wrath. The Council rejected the pro-Arian creed drawn up by Eusebius, such that the decidedly anti-Arian 
formulas of the Nicene Creed – that the Son is ‘Tue God from True God, begotten, not made, one in being 
with the Father’ – reflect not the view of the emperor but the consensus of the bishops.” Belousek, Atone-
ment, Justice, and Peace, 76.
256 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 76.
257 “It was Arian Christology, moreover, that was amendable to the civil religion of the Roman Empire, 
which divinized and worshipped it emperors; for Arianism, which viewed Christ not as the eternal Son of 
God but as a created being of demi-god status, would have allowed the emperor to claim the same status 
as Christ. By affirming that the Son is eternally one and equal with the Father, a claim no emperor could 
match, orthodoxy not only faithfully maintained the apostolic tradition but also effectively safeguarded 
Christian worship from manipulation.” Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 76.
258 “This fact, that the Eastern Orthodox tradition held to Nicene-Chalcedonian Christology but yet 
maintained a “nonviolent” atonement theology and did not sanction killing in warfare, undercuts Weaver’s 
thesis that it was creedal orthodoxy itself that led the church to abandon peace and sanction violence in 
theology and ethics.” Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 78.
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is nonviolent, the God revealed in Jesus must be nonviolent. That argument renders 
the image of a God who uses violence incompatible with Jesus’ rejection of violence.” 259 
De vraag is echter of het voor het narrative Christus Victor model noodzakelijk 
is te betogen dat God geweldloos is. Door te benadrukken dat God geweldloos 
is, dreigt de essentie hier naar de achtergrond te verdwijnen: God bedient zich in 
de ultieme confrontatie met de machten die de Godsheerschappij weerstaan en in 
zijn definitieve oordeel over de zonde, niet van geweld. Voor zijn narrative Chris-
tus Victor model had dat volstaan. Door zo nadrukkelijk te poneren dat God ge-
weldloos is, maakt hij zich kwetsbaar voor het verwijt dat hij delen van het bijbels 
getuigenis negeert.260 
 Niet alleen gaat Weaver te gemakkelijk voorbij aan de kritiek op het beeld van 
een geweldloze God. In zijn behandeling van de constantijnse wende en in zijn 
kritiek op de christologische formuleringen van Nicea en Chalcedon, gaat hij uit 
van een sterk vereenvoudigde weergave van de klassieke christologie en de trini-
teitsleer. Zijn kritiek is daarmee niet voldoende onderbouwd en hij komt niet met 
een uitgewerkt alternatief voor de traditionele christologie. Zowel het Godsbeeld 
als de christologie in het model van Weaver vragen dus om een verdere doorden-
king met het oog op een soteriologie vanuit dopers perspectief. In de christologie 
zal de ethiek een duidelijke rol moeten spelen. En met het oog op de oecumeni-
sche dialoog over de verzoening zal inzichtelijk moeten worden gemaakt hoe de 
christologie zich laat verstaan in verhouding tot het klassieke christologisch ont-
werp van Nicea en Chalcedon. 

De betekenis van Jezus’ dood in de verschillende verzoeningsmodellen  
volgens J. Denny Weaver
Het narrative Christus Victor model onderscheidt zich niet enkel van de traditio-
nele verzoeningsmodellen door de nadruk op het leven en de leer van Jezus, maar 
evenzeer in de duiding van de kruisdood van Jezus. Weaver gaat hier uitvoerig op 
in. Hij begint zijn vergelijking tussen het narrative Christus Victor model en de 
traditionele verzoeningsmodellen met de vraag naar het “doel” van Jezus’ dood. 
Het “doel” is hier diegene of datgeen waar Jezus dood zich op richt of waar zijn 
dood invloed op heeft.261 Hij stelt dat in narrative Christus Victor – in tegenstel-
ling tot de andere verzoeningsmodellen – geen doel van Jezus’ dood valt aan te 
wijzen. Er is niets waarvoor Jezus’ dood noodzakelijk is: “[T]his contrast of Jesus’ 
death as needed and not needed indicates one of the most profound differences be-
tween narrative Christus Victor and satisfaction atonement.” 262 We zullen nu nader 

259 Weaver, The Nonviolent Atonement, 271.
260 Vgl. Yoder Neufeld, “Weaver and Nonviolent Atonement.”
261 Weaver introduceert deze gedachte reeds in hoofdstuk 2: “While these atonement images all talk 
about how Jesus’ death saves, they differ significantly from each other. The motifs are easily distinguished by 
keeping in mind that each has a different object for the death of Jesus, or has the death of Jesus aimed at a 
different entity.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 19.
262 Weaver, The Nonviolent Atonement, 89.
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analyseren hoe Weaver dit idee toepast op de vergelijking van de verschillende 
modellen. De vraag is of er inderdaad sprake is van een onderscheid, zoals Weaver 
claimt. 

In het klassieke motief is de dood van Jezus noodzakelijk om de mens uit de 
macht van de duivel te bevrijden. Of het nu gaat om de versie waarin de duivel 
Jezus’ leven ontvangt als losgeld, of een versie waarin Jezus als lokaas functioneert 
– steeds heeft Jezus’ dood invloed op de duivel, wat onmisbaar is voor het mecha-
nisme van verzoening.263

 In het motief van verzoening door genoegdoening is de geschonden eer van 
God het doel van Jezus’ dood, terwijl het in de variant van penal substitution ato-
nement de goddelijke wet is.264 In alle vormen van verzoening door genoegdoe-
ning is Jezus’ dood noodzakelijk, hetzij als straf voor de zonden van de mensheid, 
hetzij als genoegdoening.265

 In het moral influcence model zijn de zondaars het doel, want zij moeten wor-
den bewogen door dit gebaar van Gods liefde. En men zou kunnen zeggen dat 
God het doel is, aldus Weaver, omdat hij alleen zo zijn liefde voor de mensheid 
kon tonen.266

 In het geval van narrative Christus Victor dient Jezus’ dood geen enkel doel, 
of het moet het doel van de kwade machten zijn: “For this image, the closest thing 
to a need for Jesus’ death is that the powers of evil need his death in order to remove his 
challenge to their power.” 267 Voor de verzoening is Jezus’ dood echter niet nodig. 
Daarmee is het narrative Christus Victor model de enige benadering waarin ge-
weld, namelijk de gewelddadige dood van Jezus aan het kruis, niet noodzakelijk 
is. Op de bezwaren tegen deze redenering van Weaver komen we aanstonds te 
spreken. We zullen nu eerst ingaan op het verdere onderscheid dat Weaver aan-
geeft.

Het onderscheid tussen narrative Christus Victor en de overige verzoenings-
modellen wordt verder verhelderd als niet alleen gevraagd wordt naar het doel  
van Jezus’ dood, maar als ook gevraagd wordt wie er verantwoordelijk was voor 
zijn dood.268 
 In het model van verzoening door genoegdoening is het uiteindelijk God 
die verantwoordelijk is voor Jezus’ dood.269 Hetzelfde geldt voor het subjectieve 

263 Weaver, The Nonviolent Atonement, 88.
264 Weaver, The Nonviolent Atonement, 88.
265 Weaver, The Nonviolent Atonement, 89.
266 Weaver, The Nonviolent Atonement, 89.
267 Weaver, The Nonviolent Atonement, 89.
268 “The nuances of the discussion change once again when one moves from asking who needed the death 
of Jesus to ask, ‘Who was responsible for the death of Jesus?’ or most provocatively, ‘Who killed Jesus?’ These 
questions focus on the agency behind the death of Jesus.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 89. 
269 “For satisfaction atonement, it appears that the only remaining option is that God is the agent behind 



66

model.270 In narrative Christus Victor is het niet God, maar zijn het de kwade 
machten die Jezus doden: “God sent Jesus not to die but to live, to make visible and 
present the reign of God. It is obvious that for narrative Christus Victor, the agent of 
Jesus’ death is not God but the powers of evil.” 271 
 Tegelijk moeten we constateren dat God in het narrative Christus Victor mo-
del Jezus’ dood wel “toestaat”.272 Weaver merkt dit aan als een lastig punt, want 
het roept de vraag op of en in hoeverre God Jezus’ dood gewild heeft: “A contro-
versial question at this point is whether God willed the death of Jesus.” 273 Jezus’ dood 
is een onherroepelijk gevolg van zijn missie,274 maar het was niet het beoogde 
doel: Jezus kwam om leven te brengen, niet om zijn leven te geven. Niettemin 
aanvaardde hij zijn eigen dood als onderdeel van zijn van God gegeven opdracht: 
“He chose to remain faithful, to die rather than to fail his mission.” 275 In zekere zin 
kunnen we dus ook stellen dat God Jezus’ dood gewild heeft, zonder dat we daar-
mee echter zouden beweren dat God Jezus’ dood “nodig” heeft: “[W]ith narrative 
Christus Victor we can say that God willed the death of Jesus without thereby making 
God the agent of Jesus’ death or establishing a scenario in which Jesus’ death was nee-
ded to fill a divine need.” 276 

Weaver werkt dit gegeven helaas niet verder uit. De vraag zou immers zijn: als 
God wil dat Jezus volhardt in een missie die onvermijdelijk zal eindigen in zijn 
dood, is God dan niet mede verantwoordelijk voor Jezus’ dood? Het was niet 
Gods intentie dat Jezus zou sterven, maar het was wel het voorziene gevolg van 
Gods opdracht aan Jezus om de Godsheerschappij te verkondigen en present te 
stellen. Weaver legt echter de volledige verantwoordelijkheid voor de dood van 
Jezus bij de kwade machten. Net als bij de vraag naar de definitie van geweld van 
Weaver kunnen hier vanuit de handelingsethiek vragen bij worden gesteld.
 Dat laatste brengt ons ook bij de vraag naar de verantwoordelijkheid van de 
mens voor Jezus’ dood – een vraag waar volgens Weaver in de regel aan voorbij 
wordt gegaan.277 Het is echter wezenlijk die verantwoordelijkheid onder ogen te 
zien en te erkennen, want de mens is medeschuldig aan Jezus’ dood: “In particular, 
we need to acknowledge our enslavement to the powers that killed Jesus, to confess our 

Jesus’ death.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 90.
270 “For the moral theory, God appears quite specifically as the agent of Jesus’ death.” Weaver, The Non-
violent Atonement, 90.
271 Weaver, The Nonviolent Atonement, 91.
272 “It was God’s will that Jesus carry out his mission faithfully, even when it meant death. In fact, as 
was already noted, his mission made his death inevitable.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 91-2.
273 Weaver, The Nonviolent Atonement, 91.
274 “Apparently he could have saved his life (Matt.26:53), but that would have meant failing his mis-
sion.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 92.
275 Weaver, The Nonviolent Atonement, 92.
276 Weaver, The Nonviolent Atonement, 93.
277 Weaver, The Nonviolent Atonement, 93.
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place on the side of those who opposed the reign of God.” 278 Door de wijze waarop 
de mens verbonden is met de kwade machten zijn verlossing en verzoening niet 
eerder mogelijk dan wanneer die verantwoordelijkheid ook wordt onderkend: “It 
is when we then acknowledge our complicity with and bondage to these powers – that 
is, confess our sin – in their opposition to the reign of God that we can start to envision 
liberation (salvation) from them, made possible by Jesus’ sacrifice for us.” 279

Het lijkt hiermee dat Jezus’ dood – in tegenstelling tot wat Weaver daarover eer-
der zegt – wel degelijk een doel heeft binnen het narrative Christus Victor model. 
In feite zegt Weaver hier dat Jezus’ dood de mens bewust maakt van zijn verbon-
denheid met de kwade machten: “[T]he sacrifice of Jesus’ life reveals the full charac-
ter of the powers that enslave sinful humankind and that oppose the rule of God.” 280 
Dat lijkt nu een noodzakelijk offer, want van verzoening is in het narrative Chris-
tus Victor model pas sprake wanneer de mens de uitnodiging van God aanneemt 
om bevrijd te worden uit de greep van de kwade machten en zijn leven vorm te 
geven in navolging van het narratief van Jezus. Om tot die stap te komen moet 
de mens zich bewust zijn van het ware karakter van die kwade machten en van de 
eigen verbondenheid met die kwade machten – en daartoe ‘dient’ de kruisdood 
van Jezus. 
 De dood van Jezus wordt zo een onmisbare schakel in de verzoening. Bezien 
vanuit die invalshoek is in narrative Christus Victor de mens aan te wijzen als het 
doel van Jezus’ dood. Die conclusie wil Weaver echter niet trekken. De opstan-
ding heeft in de benadering van Weaver alleen betekenis als Gods antwoord op de 
gewelddadige dood van Jezus. Als Jezus een natuurlijke dood was gestorven, had 
de opstanding niet de boodschap van de overwinning op de kwade machten uit-
gedragen. Zonder de kruisdood is er helemaal geen narrative Christus Victor. 

Als Jezus’ dood wel degelijk de mens als doel heeft, dan dient zich de vraag aan 
waarin het onderscheid ligt tussen narrative Christus Victor en het subjectieve 
model, omdat in dat model net als in het narrative Christus Victor model de 
dood van Jezus primair effect heeft op de mens.281 Weaver benadrukt echter de 
verschillen tussen het subjectieve model en narrative Christus Victor.
 Om te beginnen is in narrative Christus Victor de opstanding het doorslag-
gevende moment. De opstanding bevestigt de overwinning van God op de kwa-
de machten – en die overwinning bestaat los van de vraag of de mens zich daar 
ook bewust van is en er op antwoordt.282 Ten tweede is in het subjectieve model 

278 Weaver, The Nonviolent Atonement, 93.
279 Weaver, The Nonviolent Atonement, 94.
280 Weaver, The Nonviolent Atonement, 94.
281 Het subjectieve model zal uitvoerig worden besproken in hoofdstuk 6.
282 “Sinners can ignore the resurrection and continue in opposition to the reign of God, but the reign of 
God is still victorious.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 47-48.
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God direct verantwoordelijk voor Jezus’ dood: “In moral influence theory, the 
death of Jesus must be an act of God to show love to sinful humankind.” 283 Weaver 
daarentegen verwerpt nadrukkelijk de gedachte dat God verantwoordelijk is 
voor Jezus’ dood. Ten derde is er een element dat samenhangt met het eerste 
punt en dat ontbreekt in het subjectieve model. Narrative Christus Victor gaat 
namelijk ook over de macht in het universum.284 De overwinning van God op 
de kwade machten is een feit, ongeacht of de individuele mens de Godsheer-
schappij erkent: “Sinners can ignore the resurrection and continue in opposition 
to the reign of God, but the reign of God is still victorious.” 285 Tot slot is in het 
subjectieve model Jezus’ dood een blijk van Gods liefde, dit in tegenstelling 
tot narrative Christus Victor: “In narrative Christus Victor, the death of Jesus is 
anything but a loving act of God.” 286 Hier spreekt Weaver zichzelf echter tegen, 
want enkele pagina’s eerder merkt hij Jezus’ dood aan als een blijk van liefde 
van God, omdat hij bereid is het leven van zijn zoon te geven voor zondaars: 
“Jesus died for them – as the manifestation of the reign of God offered to sinful hu-
mankind, while the nonviolent response to death expressed his Father’s great love for 
sinful humankind, a love great enough to give up the Son in order to make the gift 
of the rule of God visible.” 287 
 Weaver slaagt er dus niet in overtuigend aan te tonen dat het narrative Chris-
tus Victor model zich op het punt van het doel van Jezus’ dood nadrukkelijk 
onderscheidt van het subjectieve model. Sterker nog, hij weet onvoldoende aan-
nemelijk te maken dat God de dood van Jezus in het narrative Christus Victor 
model niet nodig heeft om zich met de mens te verzoenen. 

Het mensbeeld in ‘The Nonviolent Atonement’
Hoewel Weaver nadrukkelijk ingaat op de betrokkenheid van de mens bij de 
kruisdood van Jezus en eveneens op de eigen rol van de mens in de verzoening, 
behandelt hij het mensbeeld niet als afzonderlijk thema. Niettemin is het mens-
beeld van groot belang in Weaver’s verzoeningsmodel, want het mensbeeld is 
mede bepalend voor de invulling van de ethiek.

De mens wordt door Weaver veelvuldig aangemerkt als zondaar. Daarmee lijkt 
hij niet zozeer te doelen op specifieke nader omschreven gedragingen, als wel op 
de positie die de mens inneemt tegenover de Godsheerschappij. Er is sprake van 
een collectieve schuld aan de dood van Jezus aan het kruis: “Being a sinner means 
to acknowledge our identification with those who killed Jesus and our bondage to the 

283 Weaver, The Nonviolent Atonement, 48.
284 “It is this revelation of the true balance of power, whether or not acknowledged by sinful humankind, 
that distinguishes narrative Christus Victor from moral influence theory.” Weaver, The Nonviolent Atone-
ment, 48.
285 Weaver, The Nonviolent Atonement, 47-48.
286 Weaver, The Nonviolent Atonement, 48.
287 Weaver, The Nonviolent Atonement, 44.
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powers that enslaved them. Every human being, by virtue of what human society is, 
participates in and is in bondage to these powers and is therefore implicated in the 
killing of Jesus.” 288 
 Hoewel Weaver de mens aanmerkt als zondaar, legt hij geen verband met 
de leer van de erfzonde. Het zondebegrip dat hij hanteert lijkt eerder sociaal-
constructivistisch dan theologisch van aard. Hij verbindt zijn zondebegrip met de 
wijze waarop de samenleving is ingericht en functioneert. De mens participeert 
aan de onderdrukkende en gewelddadige mechanismen, die Weaver identificeert 
met de kwade machten. Daarmee participeert de mens in het verzet tegen de 
Godsheerschappij. Dat is de concrete zonde.

De mens is in de greep van de kwade machten en is niet in staat zich op eigen 
kracht uit die greep te bevrijden. De overwinning op de kwade machten is Gods 
overwinning en de bevrijding uit de greep van de kwade machten is een genade-
gave: “God offers us forgiveness and acceptance while we were still under the sway of 
the forces of evil – and that acceptance is truly grace.” 289 God bevrijdt de mens uit 
de greep van de kwade machten en nodigt de mens uit tot ommekeer. Door zijn 
Geest, die werkzaam is in de mens, maakt hij die bevrijding mogelijk: “In trinita-
rian language, this transforming action is the Holy Spirit transposing us to the side of 
the reign of God.” 290 
 Tegelijk moet de mens zijn medewerking verlenen. Uiteindelijk is het de per-
soonlijke beslissing van de individuele mens die bepaalt of de relatie met God 
hersteld wordt: “Choosing to accept the invitation of Jesus and follow him, choosing 
to give one’s life as a witness to the risen Christ, are decisions and commitments of in-
dividual volition.” 291 Het hangt dus mede af van de vrije wilsbeslissing van de in-
dividuele mens, of hij verzoend wordt met God. Het onderliggende theologische 
argument is dat die vrijheid de Godsheerschappij weerspiegelt: “It is a witness to 
the truth of the reign of God when individuals submit to it because they freely choose 
to do so rather than being coerced to it.” 292

 De mens moet inzien dat hij een zondaar is en dat hij daarvoor berouw moet 
tonen293 door een nieuwe manier van leven: “Such repentance is manifested by a 
new life, a life now lived in the resurrected Christ.” 294 Dat is echter niet de wijze 
waarop de mens Gods genade verkrijgt, of verdient. Er is geen oorzakelijk ver-
band. De genade gaat aan het berouw vooraf. Het berouw en de nieuwe manier 
van leven zijn veeleer het antwoord op Gods genade: “Repentance is not something 

288 Weaver, The Nonviolent Atonement, 94.
289 Weaver, The Nonviolent Atonement, 95.
290 Weaver, The Nonviolent Atonement, 97.
291 Weaver, The Nonviolent Atonement, 97.
292 Weaver, The Nonviolent Atonement, 97.
293 “Accepting Christ, coming under the rule of God, does require something of us, namely, repentance for 
the evil we have committed against the reign of God.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 95.
294 Weaver, The Nonviolent Atonement, 95.
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we can do in order to earn the favor of God. It is rather how we respond to the grace of 
God.” 295 God bevrijdt de mens uit de greep van de kwade machten, wat de mens 
in staat stelt zijn leven vorm te geven in navolging van Jezus: “As narrative Chris-
tus Victor has been developed, when the sinner is “saved”, he or she changes loyalties 
from the rule of evil to the reign of God by accepting the call of God to new life in the 
reign of God.” 296 Verzoening volgt dus niet op het antwoord van de mens op Gods 
aanbod, maar vindt plaats wanneer de mens Gods uitnodiging aanvaardt in zijn 
manier van leven. Dat betekent niet dat de verzoende mens nu volmaakt is, het is 
een blijvende uitdaging om het verzoende leven te blijven leven. “The transforma-
tion will never be finished and never perfected, but the new commitment is real and 
ongoing and poses a visible contrast to life not submitted to the reign of God.” 297 

Gods genade maakt de mens dus vrij, maar de medewerking van de mens is 
noodzakelijk om met God verzoend te worden. God biedt redding uit de greep 
van de kwade machten en daarmee tevens verzoening, omdat de rebellie van de 
mens zich uit in de onderwerping aan de kwade machten. Gods genade maakt de 
mens vrij om te kiezen, maar de mens kan er dus ook voor kiezen om in de zonde 
gevangen te blijven. Beeldend gezegd zet God de deur open, maar de mens moet 
zelf het initiatief nemen de gevangenis te verlaten. De redding wordt pas effectief 
wanneer de mens het aanbod van God aanvaardt. Alleen wanneer de mens zijn 
leven werkelijk inricht naar Gods bedoeling, weet hij zich ook verlost uit de greep 
van de kwade machten. Het is voor Weaver ondenkbaar dat er van verzoening 
sprake zou zijn als een mens niet bewust kiest voor een leven in navolging van de 
geweldloze weg van Jezus. Verzoening en ethiek zijn nauw met elkaar verweven.

Wat kunnen we op grond van bovenstaande observaties concluderen aangaande 
het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan narrative Christus Victor? Enerzijds gaat 
Weaver uit van een negatief mensbeeld: de mens zit gevangen in de zonde. Daar-
mee doelt Weaver dan niet zozeer op specifieke gedragingen – hij expliciteert de 
zonde althans niet op die wijze, maar beschrijft de zonde van de mens als de on-
derwerping aan de kwade machten, die voortkomt uit de wijze waarop de samen-
leving in elkaar zit, en de participatie van de mens in het geweld van die kwade 
machten. Toch mogen we het mensbeeld van Weaver niet defaitistisch noemen, 
want hoewel de mens gevangen zit in de zonde van de onderwerping aan de 
kwade machten, is de mens volgens Weaver wel degelijk in staat te veranderen. 
Daartoe schenkt God door zijn Geest de mens de kracht om zich los te maken uit 
die structuur. Weaver gelooft in de vrije wil en in de mogelijkheid van de mens 
om dat aanbod van genade te aanvaarden en afstand te doen van een levenswijze 
die in dienst staat van de kwade machten.

295 Weaver, The Nonviolent Atonement, 95.
296 Weaver, The Nonviolent Atonement, 99-100.
297 Weaver, The Nonviolent Atonement, 314.
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De nadruk op de vrije wil en de rol van de mens in de verzoening komt ook tot 
uitdrukking in Weaver’s nadruk op het belang van de ethiek. De verbondenheid 
van theologie en ethiek die we bij Weaver zien, is kenmerkend voor de doperse 
theologie met haar nadruk op de navolging van Jezus. Voor hem zijn ethiek en 
theologie ook in de verzoening onlosmakelijk met elkaar verbonden: “Experiencing 
salvation and living as a Christian are truly inseparable. The way one lives demon-
strates whether one truly believes the story of Jesus.” 298 Daarin onderscheidt narrative 
Christus Victor zich volgens Weaver van het model van verzoening door genoeg-
doening. Daar is slechts sprake van een juridische benadering van de verzoening 
en niet van een morele benadering.299 De mens is in het model van verzoening 
door genoegdoening slechts op passieve wijze betrokken bij de verzoening.300 En 
verbondenheid met het ethos van het narratief van Jezus is in het model van ver-
zoening door genoegdoening geheel verdwenen, terwijl de afwijzing van geweld in 
de ethiek geen rol meer speelt.301 Daarmee ontbreekt in het model van verzoening 
door genoegdoening de essentie van de ethiek van de Godsheerschappij.

De kwade machten in ‘The Nonviolent Atonement’
We hebben gezien dat narrative Christus Victor een vorm van dualisme
veronderstelt, namelijk het dualisme tussen de Godsheerschappij en de kwade 
machten, dat wordt weerspiegeld in de verhouding tussen de Vroege Kerk en het 
Romeinse Rijk. Wanneer die tegenstelling tussen kerk en staat verdwijnt, verliest 
de kerk het besef dat zij in een voortdurende confrontatie leeft met de machten 
die de Godsheerschappij weerstaan. Dat die confrontatie niet meer wordt erva-
ren en onderkend, betekent echter niet dat de machten die de Godsheerschappij 
weerstreven niet langer actief zijn.
 Weaver baseert zijn interpretatie van de kwade machten op het werk van 
de theoloog Walter Wink.302 In navolging van Wink typeert Weaver de kwade 

298 Weaver, The Nonviolent God, 32.
299 “In the satisfaction images, the question that the death of Christ answered was how to satisfy the 
honor of an offended God or pay (satisfy) the penalty required by God’s law or re-establish justice in God’s 
universe. […] Those solutions picture the relationship between God and humankind in terms of a legal 
construct. The point about ethics is that these atonement images that assume a legal framework say nothing 
about ethics.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 99.
300 “In contrast, for satisfaction atonement, the sinner is passive observer of a divine transaction between 
father and son that occurs outside history. As a result of the transaction, the sinner’s legal status before God 
changes, but beyond that change in status there is no transformation of the life of the sinner qua sinner who 
lives in history.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 98-99. 
301 “The approach to atonement reflects a church which has come to accommodate violence within the 
social order.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 118.
302 Walter Wink, Naming the Powers: the Language of Power in the New Testament, The Powers, 
Vol.1, (Philadelphia: Fortress Press, 1984); Walter Wink, Unmasking the Powers: the Invisible Forces 
that Determine Human Existence, The Powers, Vol.2, (Philadelphia: Fortress Press, 1986); Walter 
Wink, Engaging the Powers: Discernment and Resistance in a World of Domination, The Powers, Vol.3, 
(Minneapolis: Fortress Press, 1992).
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machten als de structuren die de Godsheerschappij weerstaan en die mede verant-
woordelijk zijn voor Jezus’ dood: “I follow Walter Wink in understanding the devil 
or Satan as the accumulation of earthly structures which are not ruled by the reign of 
God.” 303 Hij ziet de kwade machten dus niet als onafhankelijke spirituele entitei-
ten, maar beschouwt de machten als aardse machtsstructuren met een spirituele 
dimensie: “All the powers in the world – the state, corporations, economic structures, 
educational institutions, and so on – have an inner and an outer, or spiritual and 
material dimension.” 304

 Hoewel narrative Christus Victor de duivel terug brengt in de verzoenings-
theologie,305 is de duivel bij Weaver dus geen zelfstandige tegenmacht tegenover 
God. Hij merkt de duivel aan als “the name for the locus of all power that does not 
recognize the rule of God.” 306 Het dualisme in narrative Christus Victor is dus 
een beperkt dualisme, in tegenstelling tot het dualisme in het klassieke Christus 
Victor motief, zoals we dat bij de kerkvaders aantreffen, waar de duivel een reële 
tegenmacht is tegenover de macht van God. 
 Dat leidt naar de vraag naar de relatie tussen de mens en de kwade machten 
in het narrative Christus Victor model. Weaver schetst de confrontatie tussen 
God en de kwade machten als een confrontatie met een aardse en een kosmische 
dimensie,307 maar tegelijk verwerpt hij het idee dat het kwaad een zelfstandige 
metafysische realiteit zou zijn. Als de machten de spirituele dimensie zijn van de 
structuren die Weaver beschrijft, dan vindt het kwaad uiteindelijk zijn oorsprong 
in de mens, omdat die structuren veelal het product zijn van de menselijke geest. 
En wanneer Weaver dan stelt dat de duivel de optelsom is van alle macht die de 
Godsheerschappij niet erkent, dan zijn de kwade machten in feite het product 
van de vrije wil van de mens. Het zijn immers de door mensen geschapen struc-
turen, die de mens in de greep houden. En hoewel de mens ook gevangen zit in 
de structuren van het kwaad, wordt het voorbestaan van die structuren in stand 
gehouden door de keuze van de mens om zich niet aan de Godsheerschappij te 
onderwerpen.

2.7. Narrative Christus Victor in bevrijdingstheologisch perspectief
Na de presentatie van zijn narrative Christus Victor model en zijn dogmen-histo-
rische analyse en vergelijking van het model met het Anselmiaanse model van ver-
zoening door genoegdoening gaat Weaver in op drie verschillende benaderingen 
uit de bevrijdingstheologie. In drie hoofdstukken behandelt hij achtereenvolgens 
de ‘black theology’ of ‘zwarte theologie’, de feministische theologie en de ‘womanist 

303 Weaver, The Nonviolent Atonement, 306.
304 Weaver, The Nonviolent Atonement, 307.
305 “Narrative Christus Victor restores to the equation the devil that Anselm removed.” Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 306.
306 Weaver, The Nonviolent Atonement, 307.
307 “If Revelation’s imagery displays the cosmic significance of that confrontation, the Gospels portray the 
confrontation from the earthbound perspective.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 35.
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theology’. We zullen hier niet uitvoerig alle verschillende denkbeelden, die Weaver 
naar voren brengt, bespreken en analyseren, maar zullen ons aan de hand van 
enkele voorbeelden buigen over de vraag, hoe Weaver deze denkbeelden inpast in 
zijn betoog. Deze analyse verbindt het narrative Christus Victor model met een 
bredere beweging van kritiek op het model van verzoening door genoegdoening. 
Tegelijk zullen we zien dat Weaver nieuwe inzichten meeneemt met betrekking 
tot de vraag wat we onder de definitie van geweld moeten scharen.

Narrative Christus Victor en de ‘zwarte theologie’
Als belangrijkste vertegenwoordiger van de ‘zwarte theologie’308 bespreekt Weaver 
James H. Cone, die als een van de grondleggers van deze stroming mag worden 
aangemerkt.309 Weaver ziet een aantal overeenkomsten tussen zijn eigen benade-
ring en het werk van Cone.
 Allereerst is Cone’s theologie, net als de theologie vanuit het perspectief van de 
vredeskerken, een theologie vanuit de marge: “[B]oth have roots in religious traditi-
ons that were marginal with respect to the supposed normative, mainstream European 
theological tradition.” 310 In zijn werk ‘God of the Oppressed’ laat Cone zien dat de 
zwarte bevolking van Amerika een eigen manier heeft van theologie bedrijven en 
een eigen perceptie van de Bijbel.311 Zijn theologie is aan te merken als een kritiek 
van onderop: “Cone’s black theology is a reconstruction of Christian theology that 
emerged from the ‘underside’, the side of the oppressed, and that offers a critique of the 
tradition received from the dominant side.” 312 Daarin is de theologie van Cone naar 
de mening van Weaver vergelijkbaar met die van de vroege dopers.313 
 Een volgende overeenkomst tussen het werk van Cone en narrative Christus 
Victor betreft de kritiek op het christologisch ontwerp van Nicea en Chalcedon. 

308 De ‘black theology’ of ‘zwarte theologie’ ontstond in Afro-Amerikaanse kerken in de Verenigde 
Staten. De beweging sloot aan bij de strijd voor gelijkberechtiging van zwarten in de Verenigde Staten 
door de veronderstelde superioriteit van de blanken op theologische gronden te bekritiseren. Tegelijk 
bekritiseerde de beweging de acceptatie van het ‘witte’ Evangelie in de Afro-Amerikaanse kerk en 
trachtte de beweging het zelfbewustzijn van Afro-Amerikaanse christenen te bevorderen. Vgl. Theo 
Witvliet, De weg van de zwarte Messias: de hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een theolo-
gie van bevrijding (Baarn: Ten Have, 1984).
309 “The name most often connected with the founding of the black theology movement is James H. Cone. 
Cone’s development of theology grows directly out of his location in the black community and its profound 
difference of white society.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 130-31; “James Cone is the major figure 
in the Black Theology of the USA.” Louise Kretzschmar, The Voice of Black Theology in South Africa 
(Braamfontein: Ravan Press, 1986), 17.
310 Weaver, The Nonviolent Atonement, 140.
311 “God of the Oppressed is Christian theology shaped by Cone’s experience in the black church and his 
knowledge of African American history. This experience in the black church is clearly a particular perspec-
tive from which to read the Bible and do theology.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 132.
312 Weaver, The Nonviolent Atonement, 140.
313 “Since Anabaptists posed a theological and religious alternative to established political authority, they 
were a movement from the ‘underside.’” Weaver, The Nonviolent Atonement, 140.
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Cone’s benadering ondersteunt de these dat deze christologie contextueel is en 
geenszins aanspraak kan maken op universele geldigheid, aldus Weaver.314 Het is 
volgens Cone een christologie die geen relatie meer toont met de realiteit van de 
historische Jezus: “Few, if any, of the early Church Fathers grounded their christologi-
cal arguments in the concrete history of Jesus of Nazareth.” 315 Waar Weaver de chris-
tologie van Nicea en Chalcedon bekritiseert omdat een expliciete verwijzing naar 
de geweldloosheid van Jezus ontbreekt, hekelt Cone het ontbreken van een aanzet 
tot het bevrijden van de onderdrukten: “What are we to make of a tradition that 
investigated the meaning of Jesus’ relation to God and the divine and human natures 
in his person, but failed to relate these christological issues to the liberation of the slave 
and the poor in the society?” 316 En net als Weaver stelt Cone een benadering van 
de christologie voor die gebaseerd is op het narratief van Jezus: “In my perspective, 
this means that Christology must begin with an affirmation of who Jesus was in his 
true humanity in history, using that point as the clue to who Jesus is for us today.” 317 
Net als Weaver ziet Cone de klassieke christologie dus als een abstracte christolo-
gie die geen relatie meer heeft met de Jezus uit de Evangeliën en net als Weaver 
meent Cone dat het in die christologie ontbreekt aan het moreel appèl dat uitgaat 
van het narratief van Jezus. 
 Een derde punt van overeenstemming signaleert Weaver in de kritiek van 
Cone op het model van verzoening door genoegdoening. Niet alleen het christo-
logisch ontwerp van Nicea en Chalcedon, maar daarmee ook de verzoeningstheo-
logie van Anselmus en Abelardus wordt door Cone aangemerkt als de theologie 
van de heersende klasse.318 En net als Weaver bekritiseert Cone het ontbreken van 
de ethiek in de verzoeningsleer van Anselmus: “A neat rational theory but useless as 
a leverage against political oppression. It dehistoricizes the work of Christ, separating 
it from God’s liberating act in history.” 319 
 Cone stelt vast dat het Evangelie dat door witte theologen werd verkondigd 
een boodschap was van verzoening en bevrijding als spirituele ervaring.320 Het 
alternatief dat Cone biedt is, net als het alternatief van Weaver, gebaseerd op het 
klassieke Christus Victor, zoals dat wordt ontvouwd door Aulén.321 Cone ziet 

314 “Cone’s analysis from an African American perspective reveals the particularity of these formulas and 
therefore challenges their claim to universality.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 138.
315 Cone, God of the Oppressed, 107.
316 Cone, God of the Oppressed, 104.
317 Cone, God of the Oppressed, 108.
318 Weaver, The Nonviolent Atonement, 138.
319 Cone, God of the Oppressed, 212.
320 “White preaching and white theology defined Jesus as a ‘spiritual Savior’ who delivered people ‘from 
sin and guilt’, with salvation largely as a spiritual matter and separated from the concrete realities of the 
world.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 133.
321 “Cone’s reconstruction of an atonement motif anchored in the concrete reality of history builds on 
Christus Victor, the classical theory given renewed visibility by Gustaf Aulén.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 137.
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hierin voldoende aanknopingspunten voor een verzoeningsmodel dat verzoening 
ook daadwerkelijk als bevrijding uitlegt.322 En evenals Weaver legt hij daarbij de 
nadruk op de opstanding als overwinning op de kwade machten: “Because Christ 
has been raised from the dead, we know that the decisive victory has been won. We 
have been redeemed, that is, set free from the powers of slavery and death. This is the 
objective side of the biblical view of reconciliation.” 323

Voor Weaver brengt de analyse van Cone niet alleen veel overeenkomsten met 
narrative Christus Victor aan het licht, het biedt tevens een belangrijke aanvul-
ling op zijn eigen kritiek op het model van verzoening door genoegdoening. De 
‘zwarte theologie’ maakt inzichtelijk, dat het geweld dat wordt gelegitimeerd door 
het model van verzoening door genoegdoening, veelomvattender is dan het fy-
sieke geweld waar in de doperse vredestheologie altijd de nadruk op heeft gelegen: 
“Black theology points out that the atonement and christological formulas of Chris-
tendom’s tradition accomodate not only violence of the sword but also slavery and the 
systemic violence of racism.” 324 
 Daarmee verdiept de analyse van het werk van Cone de visie op de kwade 
machten. Cone maakt daarbij inzichtelijk dat de klassieke christologie en de tra-
ditionele verzoeningsleer het theologisch perspectief van de machthebbers verte-
genwoordigen en toont hoe de machthebbers die theologie kunnen gebruiken om 
geweld te legitimeren. 

Narrative Christus Victor en de feministische theologie
Waar Weaver bij zijn uiteenzetting van de zwarte theologie voornamelijk ingaat 
op de parallellen met zijn eigen narrative Christus Victor model, vindt hij in de 
feministische theologie nadrukkelijker een aantal aanvullende perspectieven. Te-
gelijk is hij kritischer waar hij meent dat deze benadering afwijkt van zijn eigen 
benadering. We zullen hier ingaan op Weaver’s behandeling van een aantal stem-
men uit de feministische theologie om zichtbaar te maken hoe Weaver die inzich-
ten gebruikt om zijn eigen betoog te ondersteunen. 
 Allereerst behandelt hij Rosemary Radford Ruether, omwille van de aandacht 
die zij vestigt op het patriarchale karakter van wat Weaver identificeert als de 
christologie van Nicea en Chalcedon.325 Ruether benadrukt de rol van Jezus als 

322 “But if the classical theory is radicalized politically, then liberation and reconciliation can once again 
be grounded in history and related to God’s fight against the powers of enslavement.” Cone, God of the Op-
pressed, 212.
323 Cone, God of the Oppressed, 213.
324 Weaver, The Nonviolent Atonement, 150.
325 “This Christology described by Ruether, which developed as the church became the imperial religion of 
the Roman Empire, is the previously encountered Nicene-Chalcedonian Christology that has been accorded 
supposedly general or universal status in the Christendom tradition.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 
153. Ruether zelf verwijst niet expliciet naar de concilies van Nicea en Chalcedon. Zij gaat in haar 
beschrijvingen in het bijzonder in op het in haar ogen patriarchale karakter van de christologie, zoals 
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bevrijder uit onderdrukkende patriarchale structuren, aldus Weaver. Zoals in de 
theologie van Cone speelt ook hier het identificeren van machtsstructuren een 
belangrijke rol.
 Weaver gaat uitvoerig in op de overeenkomsten die hij ziet tussen Ruether’s 
denkbeelden en narrative Christus Victor. Hij ziet duidelijke parallellen tussen 
haar ideeën over het kruis en narrative Christus Victor: “Ruether’s conclusions 
about atonement images and unjust suffering find a ready echo in narrative Christus 
Victor.” 326 En net zoals hijzelf benadrukt Ruether dat de dood van Jezus niet het 
doel was van zijn missie.327

 De bekendste feministische kritiek op de traditionele verzoeningsmodellen is 
volgens Weaver afkomstig van Joanne Carlson Brown en Rebecca Parker.328 Zij 
spreken in hun analyse van het model van verzoening door genoegdoening van 
‘goddelijk kindermisbruik’: “Divine child abuse is paraded as salvific and the child 
who suffers ‘without even raising a voice’ is lauded as the hope of the world.” 329 Op 
grond van het voorbeeld van de lijdende Christus worden vrouwen aangemoedigd 
om onderdrukking en misbruik te accepteren als een vorm van lijden dat uitein-
delijk heel maakt, zo luidt de kritiek.330 Brown en Parker stellen dat dit beeld van 
God die zijn eigen kind mishandelt in alle drie de traditionele verzoeningsmodel-
len aanwezig is.331 Het beeld van goddelijke kindermishandeling wordt eveneens 
gebruikt door Julie M. Hopkins332 en Rita Nakashima Brock.333 Weaver neemt 
het beeld van goddelijk kindermishandeling over als een beeld dat aansluit bij 
zijn eigen kritiek: “While feminists offered differing alternatives, this survey revealed 
significant agreement on problems posed by traditional atonement imagery: because 

die zich in de eerste vijf eeuwen van het christendom heeft ontwikkeld. Ruether, Sexism and God-talk, 
122-26; Rosemary Radford Ruether, Introducing Redemption in Christian Feminism, Introductions in 
feminist theology, (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998), 81-94.
326 Weaver, The Nonviolent Atonement, 155.
327 “Thus Ruether concludes that ‘Jesus did not ‘come to suffer and die.’ Rather Jesus conceived of his 
mission as one of ‘good news to the poor, the liberation of the captive’ […]’ That mission was not focussed on 
Jesus’ death. While he realized that his mission would likely result in his death.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 154.
328 Joanne Carlson Brown and Rebecca Parker, “For God so loved the World?,” in Christianity, 
Patriarchy and Abuse: a Feminist Critique, ed. Joanne Carlson Brown and Carole R. Bohn (New York: 
The Pilgrim Press, 1990), 1-30.
329 Brown and Parker, “For God so loved the World?,” 2.
330 “Those whose lives have been shaped by the Christian tradition feel that self-sacrifice and obedience 
are not only virtues but the definition of a faithful identity.” Brown and Parker, “For God so loved the 
World?,” 2; “The image of God the father demanding and carrying out the suffering and death of his own 
son has sustained a culture of abuse and has led to the abandonment of victims of abuse and oppression.” 
Brown and Parker, “For God so loved the World?,” 7.
331 Weaver, The Nonviolent Atonement, 156.
332 “The image of abuse in satisfaction atonement that offended Brown and Parker is also offensive to 
Julie M. Hopkins.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 162.
333 “Brock follows Brown and Parker in suggesting that traditional satisfaction atonement poses a model 
of child abuse.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 167.
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salvation of sinners depends on the Son’s willing submission to  
violence willed or needed by the father it poses an image of divine child abuse.” 334

 Bij Brock vindt Weaver tevens ondersteuning voor zijn stelling dat in het 
model van verzoening door genoegdoening de verzoening een abstract karakter 
houdt en geen consequenties heeft voor het moreel handelen: “Brock believes that 
satisfaction atonement separates salvation from ethics – the sinner is saved, that is, has 
his or her penalty paid, but this legal transaction says nothing about the consequent 
saved life.” 335 
 Een andere parallel die Weaver ziet tussen zijn narrative Christus Victor mo-
del en de kritiek vanuit de feministische theologie, is de kritiek op de voorstelling 
van het model van verzoening door genoegdoening dat lijden en geweld verlos-
sing brengen. Evenzeer vindt zijn stellingname, dat lijden en dood niet het doel 
waren van Jezus’ missie, weerklank, niet alleen bij Ruether, maar ook bij bijvoor-
beeld Cynthia Crysdale,336 aldus Weaver.337 
 Bij alle parallellen die Weaver signaleert tussen de kritiek vanuit de feminis-
tische theologie en zijn eigen narrative Christus Victor model, blijft hij kritisch 
ten aanzien van de perspectieven van de verschillende feministisch theologen die 
hij bespreekt. Het ontbreekt bij een aantal van de door hem besproken theologen 
aan een duidelijke visie op de opstanding.338 Daarmee ontbreekt het deze benade-
ringen aan een kritisch alternatief.

Narrative Christus Victor en de ‘womanist theology’
Het derde perspectief dat Weaver behandelt, de ‘womanist theology’, biedt op-
nieuw aanvullende perspectieven voor Weaver. De ‘womanist theology’ gaat uit van 
het perspectief van Afro-Amerikaanse vrouwen, en vormt zo een aanvulling op 
zowel de inzichten van de ‘zwarte theologie’, als op de inzichten van de feminis-
tische theologie. Weaver merkt deze benadering ook aan als een correctie op de 
feministische theologie, omdat die te zeer het perpectief van blanke vrouwen zou 
vertegenwoordigen: “Stated succinctly, womanist theology emerged as a challenge to 
white feminists, whose presumption to speak for all women ignored the different ex-
periences of black and white women, and as a challenge to male dominance of early 
black theology, all the while making poverty (and other kinds of domination) an in-

334 Weaver, The Nonviolent Atonement, 189.
335 Weaver, The Nonviolent Atonement, 170.
336 Cynthia S.W. Crysdale, Embracing Travail: Retrieving the Cross Today (New York: Continuum, 
1999).
337 “A particularly important agreement concerns the point that the suffering and death of Jesus were not 
the focus and goal of Jesus’ mission, but rather the consequence of faithfully carrying out his life as incarna-
tion of God.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 189.
338 “Narrative Christus Victor has a more profound view of resurrection than does Hopkins or Brown 
and Parker.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 166. “A different element of disagreement with Heyward 
appears in conjunction with the observation that her restructuring of the Jesus story omits almost completely 
the resurrection of Jesus.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 184.
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tegral part of the theological agenda.” 339 Daarmee kantelt het perspectief in die zin 
dat de feministische theologie plots de positie van de machthebber vertegenwoor-
digt. 

Opnieuw signaleert Weaver diverse overeenkomsten tussen de benaderingen van 
de auteurs die hij behandelt en zijn eigen narrative Christus Victor model: “A 
number of issues give narrative Christus Victor a great deal of affinity for womanist 
discussions of atonement, Christology and theodicy.” 340

 Delores S. Williams341 is voor Weaver de belangrijkste vertegenwoordiger van 
deze benadering. Zij bekritiseert de Anselmiaanse verzoeningsleer, omdat Jezus in 
die benadering door zijn plaatsvervangend lijden en sterven als “the ultimate sur-
rogate figure” wordt neergezet.342 Daarmee zou Jezus als rolmodel juist het accepte-
ren van machtsongelijkheid voorleven. De term “surrogate figure” verwijst naar de 
wijze waarop zwarte vrouwen werden uitgebuit door zowel mannen, als vrouwen 
– waarbij seksuele uitbuiting een belangrijk element is.343 
 Tegenover dit idee van passief ondergaan van geweld in het model van ver-
zoening door genoegdoening wordt een geheel andere interpretatie geplaatst: “In 
womanist understanding, Jesus does not passively submit to unjust suffering. On the 
contrary, he actively confronts it in a life-affirming and life-giving ministry.” 344 Voor 
Weaver is dit een duidelijke parallel met narrative Christus Victor: “Narrative 
Christus Victor is an atonement motif that turns passive victims into responsible actors 
in the history of salvation.” 345

 Een andere belangrijke overeenkomst is dat in de ‘womanist theology’ net als 
bij narrative Christus Victor niet God, maar de kwade machten verantwoordelijk 
worden gehouden voor de dood van Jezus.346

 Tot slot vindt Weaver ook hier parallellen met zijn eigen kritiek op het chris-
tologisch ontwerp van Nicea en Chalcedon. Hij haalt in dit kader Kelly Brown 
Douglas aan, die benadrukt dat in deze christologie de betekenis van Jezus’ leven 
en leer en van zijn optreden onvoldoende worden belicht,347 een parallel die hij 
ook aanhaalde bij Cone.

339 Weaver, The Nonviolent Atonement, 192.
340 Weaver, The Nonviolent Atonement, 212.
341 Delores S. Williams, Sisters in the Wilderness: The Challenge of Womanist God-talk (Maryknoll: 
Orbis Books, 1993).
342 Weaver, The Nonviolent Atonement, 198.
343 Weaver, The Nonviolent Atonement, 195.
344 Weaver, The Nonviolent Atonement, 212.
345 Weaver, The Nonviolent Atonement, 213.
346 Weaver, The Nonviolent Atonement, 214.
347 “[I]t diminishes the significance of Jesus’ actions on earth. His ministry is virtually ignored. […] what 
took place between Jesus’ birth and resurrection – the bulk of the reports of Jesus – is unrelated to what it 
means for Jesus to be the Christ.” Kelly Brown Douglas, The Black Christ, The Bishop Henry McNeal 
Turner Studies in North American Black Religion, (Maryknoll: Orbis, 1994), 112. 
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De toegevoegde waarde van de bevrijdingstheologie
De behandeling van de genoemde bevrijdingstheologische perspectieven is om 
verschillende redenen relevant voor Weaver’s werk. Allereerst vindt hij er een be-
vestiging van zijn eigen kritiek op het model van verzoening door genoegdoening. 
In alle drie perspectieven wordt gesteld dat deze benadering de onderdrukkende 
mechanismen van racisme, seksisme, armoede en geweld tegen kwetsbare groepen 
in de samenleving heeft gelegitimeerd. Het geeft daarmee voor Weaver een nadere 
invulling aan het geweld dat wordt gelegitimeerd door de traditionele perspectie-
ven op de verzoening. 
 Weaver laat met deze uiteenzetting zien hoe theologie vanuit een positie van 
de machtelozen de theologische legitimatie van geweld en onderdrukking ter dis-
cussie stelt. Vanuit de kwetsbare positie van de vredeskerken, die er bewust voor 
kiezen af te zien van het gebruik van geweld, identificeert hij zich met de werke-
lijk machtelozen en onderdrukten en laat hij zien hoezeer een kritische bezinning 
op het geweld in de traditionele soteriologische benaderingen nodig is. Door zijn 
narrative Christus Victor model op deze wijze in de bredere context te plaatsen 
van de bevrijdingstheologie, laat hij zien dat zijn benadering aansluit bij een bre-
der discours over de wijze waarop de traditionele verzoeningsmodellen zijn aange-
wend om geweld te legitimeren. Hij laat daarmee zien dat zijn narrative Christus 
Victor model past in een bredere traditie van kritiek op het model van verzoening 
door genoegdoening.
 Weaver weet zich ook gesterkt in zijn onderliggende kritiek op de christologie 
van Nicea en Chalcedon, in het bijzonder door de kritiek van Cone dat die chris-
tologie een contextbepaalde christologie is, die geen relatie meer lijkt te vertonen 
met de historische Jezus zoals die naar voren komt in de Evangeliën. 
 Tot slot verdiepen deze benaderingen de wijze waarop de kwade machten 
kunnen worden verstaan. Het maakt zichtbaar, dat het geweld dat zich keert te-
gen de Godsheerschappij sterk verbonden is met maatschappelijke structuren en 
dat het de kwetsbaren en machtelozen in de samenleving zijn die hier het slacht-
offer van worden – precies die groep waar Jezus in zijn leven en leer voor op-
kwam. Zo kan Weaver het bekritiseren van die structuren van racisme, seksisme 
en armoede aanmerken als een voortzetting van de missie van Jezus. 
 Toch had Weaver hier kritischer mogen zijn. Dat het mogelijk is om dergelij-
ke vormen van geweld theologisch te onderbouwen en te legitimeren met behulp 
van het model van verzoening door genoegdoening, betekent niet per definitie 
dat dit de oorzaak van de genoemde vormen van geweld is. Zo neemt hij zonder 
enige discussie de kritiek over dat het model van verzoening door genoegdoening 
goddelijk kindermisbruik verbeeldt.348 

348 “Narrative Christus Victor resonates with these arguments, and in particular accepts the feminist and 
womanist argument that satisfaction atonement lends itself to the image of divine child abuse and to the 
logical conclusion that God the Father is the agent or the cause behind the death of God the Son.” Weaver, 
The Nonviolent Atonement, 217.
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In zijn presentatie beoordeelt Weaver de verschillende benaderingen op grond van 
zijn eigen narrative Christus Victor model. Zijn kritiek op het model van verzoe-
ning door genoegdoening is niet nieuw. Zijn eigen ontwerp is van later datum en 
in zekere zin bouwt het voort op de kritiek vanuit de ‘zwarte theologie’, de femi-
nistische theologie en de ‘womanist theology’. Het eigene van Weaver is dat hij de 
geweldloosheid van Jezus als uitgangspunt neemt. Daarmee voegt hij een nieuwe 
dimensie toe vanuit het perspectief van de historische vredeskerken. Daarin is het 
narrative Christus Victor model onderscheidend ten opzichte van de door hem 
behandelde bevrijdingstheologische perspectieven.

Kritieken en reacties
In zijn laatste hoofdstuk bepreekt Weaver in vogelvlucht een aantal stemmen uit 
het recente discours over de verzoening. We beperken ons hier tot een korte be-
schouwing van wat Weaver in dit hoofdstuk zegt en gaan verder niet uitgebreid in 
op Weaver’s reacties en op de posities van de auteurs die hij bespreekt.

We kunnen de auteurs die hij in dit hoofdstuk behandelt in drie groepen verde-
len. Allereerst zijn dat een aantal hedendaagse vertolkers van het model van ver-
zoening door genoegdoening. In zijn behandeling van deze auteurs laat Weaver 
zien, hoe getracht wordt verschillende bezwaren tegen het gewelddadige karakter 
van het motief te weerleggen. Volgens Weaver is geen van de alternatieven als be-
vredigend aan te merken, want allemaal blijven ze gebaseerd op een systeem van 
wederkerige rechtvaardigheid: “[N]one of these defences dealt with the fundamental 
assumption of satisfaction atonement, namely that doing justice or making right or 
restoring the order of creation depends on a Godward-directed violent death.” 349 Het 
beeld dat verzoening de dood van Jezus vereist en de gewillige passieve onderwer-
ping aan lijden en dood, wordt ook door moderne voorstanders van het model 
niet ontkracht.350 Grote gemene deler blijft dat de verzoening door genoegdoe-
ning uitgaat van de gedachte dat verzoening alleen mogelijk is wanneer het kwaad 
van de zonde teniet wordt gedaan door de dood van Jezus.351 En in alle versies is 
God degene die verantwoordelijk is voor het geweld van de verzoening.352 
 Een aparte plek in zijn behandeling van auteurs die redeneren in de lijn van 
het model van verzoening door genoegdoening neemt Miroslav Volf in. Waar 

349 Weaver, The Nonviolent Atonement, 237.
350 “A version of satisfaction atonement with punishment redefined or with a renewed emphasis on God 
suffering with Jesus is still an image in which salvation depends on the necessary death of Jesus as a debt 
payment; it is still an image in which justice depends on a Godward-directed violent death. It is still salva-
tion based on voluntary passive submission to necessary suffering.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 
237.
351 Weaver, The Nonviolent Atonement, 242.
352 “Fundamental to all versions is the assumption that the good of salvation depends on a divinely sanc-
tioned death. And it is God who emerges as the ultimate source or agent behind that death.” Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 243-44. 
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Volf betoogt dat mensen moeten afzien van geweld en dat vergeving onvoorwaar-
delijk moet zijn, is dat in zijn benadering alleen mogelijk omdat Jezus met zijn 
dood de straf voor de zonde al heeft ondergaan.353 De afwijzing van geweld, is bij 
Volf gestoeld op de veronderstelling dat God al middels geweld heeft afgerekend 
met het kwaad en de zonde: “In spite of his attempt to articulate a basis for nonvio-
lence, an effort whose intent I certainly affirm, the effort falters on the assumption of 
divinely sanctioned, retributive violence, and leaves the door open to rationally justi-
fied violence, as well as posing an image of atonement that is problematic for all those 
who are sensitive to past uses of the image of Jesus’ suffering to justify suffering and 
oppression.” 354 Daarmee staat de benadering van Volf op gespannen voet met de 
benadering van Weaver, waarin in het narratief van Jezus juist zichtbaar wordt dat 
God verzoent zonder geweld.

Ten tweede zijn er de moderne auteurs die net als Weaver kritiek hebben op het 
model van verzoening door genoegdoening en die Weaver min of meer als bond-
genoten lijkt te beschouwen.355 Hij laat zien hoe diverse auteurs met alternatieve 
interpretaties zijn gekomen die allen raakvlakken vertonen met narrative Christus 
Victor. Interessant is in deze context de opmerking van Weaver over Anthony 
Bartlett356 en Mark Heim.357 In deze reactie bevestigt Weaver dat er meerdere ma-
nieren zijn om het probleem van geweld in de gangbare verzoeningsmotieven te 
beantwoorden.358 Niettemin houdt hij vast aan zijn eigen model als het alternatief 
dat de voorkeur verdient boven alle andere. Zijn belangrijkste bezwaar lijkt dat 
Bartlett en Heim beiden ruimte laten voor de gedachte dat het Gods intentie was 
dat Jezus zou sterven om zo een einde te maken aan het zondebokmechanisme, 
een element dat beiden volgens Weaver ontlenen aan Girard.359

353 “As Volf explains it, God’s forgiveness cannot forgo or suspend justice. Justice requires that sin be con-
demned and wrongdoing punished. Forgiveness without the component of justice would violate ‘the moral 
law [that] is an expression of God’s very being.’ God can forgive freely because sin was condemned in the 
death of Jesus.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 253.
354 Weaver, The Nonviolent Atonement, 254.
355 “Since the first edition of The Nonviolent Atonement appeared in 2001, other works have joined the 
challenge to the violent imagery and intrinsic violence in traditional atonement theology.” Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 279.
356 Anthony W. Bartlett, Cross Purposes: the Violent Grammar of Christian Atonement (Harrisburg: 
Trinity Press International, 2001).
357 S. Mark Heim, Saved from Sacrifice: a Theology of the Cross (Grand Rapids: Eerdmans, 2006).
358 “This conversation with Bartlett and Heim displays a number of parallels with narrative Christus 
Victor and complementary results concerning violence in atonement theology. This result makes the obvious 
point that there is more than one way to deal with the violence in the standard images of atonement. It 
also illustrates that theology is always an ongoing conversation, whose results are always under discussion. 
Perhaps most significantly, these complementary conclusions derived via different methodologies are clear tes-
timony to the importance of recognizing and dealing with the violence contained in the standard, received 
approaches to atonement theology.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 299-300.
359 “When the intent is to show compassion and halt the scapegoat mechanism, that comes painfully close 
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Tot slot gaat Weaver in op auteurs die kritiek hebben geleverd op zijn eigen 
ideeën naar aanleiding van de eerste editie van ‘The Nonviolent Atonement’, onder 
wie Peter Schmiechen en Richard Mouw. Het is een voortzetting van de discussie 
waarin hij tracht aan te tonen dat de voorstanders van het model van verzoening 
door genoegdoening blijven vasthouden aan het paradigma van wederkerige 
rechtvaardigheid. 

Uiteindelijk moeten we vaststellen dat Weaver in zijn laatste hoofdstuk vooral 
wil aantonen dat zijn argumentatie overeind blijft staan, ook in de ontmoeting 
met nieuwe opvattingen en inzichten. We gaan hier op die discussie niet verder 
in, maar zullen vervolgen met een kritische beschouwing van Weaver’s narrative 
Christus Victor model.

2.8. Samenvatting en kritiekpunten
Ik zal hier een korte samenvatting geven van de hiervoor besproken benadering 
van Weaver, alvorens in te gaan op een aantal kritiekpunten.

Weaver beoogt een benadering te geven van de verzoening, die een alternatief 
biedt voor die interpretaties die de kruisdood van Jezus uitleggen als een door 
God gewild en gestuurd plan om verzoening te brengen. Hij neemt als uitgangs-
punt het narratief van Jezus, dat getuigt van een positie van geweldloosheid. De 
kruisdood interpreteert Weaver als onderdeel van dat narratief van leven, leer, 
dood en opstanding van Jezus. Die kruisdood moet niet afzonderlijk worden ge-
duid, maar binnen het kader van dat bredere narratief. De kruisiging kan niet de 
opzet van God zijn, als God zich juist in dat narratief openbaart. Zo wil hij tot 
een verzoeningsmodel komen waarin niet de kruisdood van Jezus, maar juist de 
afwijzing van geweld in al haar vormen centraal staat. 
 Weaver betoogt dat Jezus’ dood het gevolg is van zijn optreden als vertegen-
woordiger van de Godsheerschappij, die zich wil vestigen zonder gebruik van 
geweld. De boodschap die Jezus voorleeft en verkondigt is een boodschap van kri-
tiek op de verschillende vormen van geweld die mensen onderdrukken, uitsluiten 
en vernederen. We zien daarin de machten aan het werk die de Godsheerschappij 
weerstaan – en het zijn die machten, de kwade machten, die Jezus’ optreden en 
verkondiging als een bedreiging van hun heerschappij en hun bestaan ervaren en 
die Jezus daarom ter dood brengen. Niet God, maar de mensen, die allen in de 
greep zijn van die kwade machten, hebben als instrument van die kwade machten 
Jezus ter dood gebracht.
 Door Jezus op te wekken uit de dood doet God die daad van de kwade mach-
ten teniet en laat hij zien dat hij machtiger is dan de machten die zijn heerschap-
pij weerstaan. Het is niet de dood van Jezus die verzoening brengt, maar de op-

to the divine intention that Jesus should die, which allows the idea of a God who uses or sanctions violence 
to creep past the line via a way back.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 299. 
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standing. De opstanding is de uitnodiging van God aan iedere mens om bevrijd 
te worden uit de greep van de kwade machten. Wie die uitnodiging aanvaardt, 
door berouw te tonen en zijn leven vorm te geven in navolging van Christus – 
een leven waarin voor geweld geen plaats is – die zal zich bevrijd weten uit de 
greep van de kwade machten en wordt zo verzoend met God. De verzoening 
is echter niet onvoorwaardelijk. Alleen waar de mens de uitnodiging van God 
aanvaardt om zich te scharen onder de Godsheerschappij, is ook daadwerkelijk 
sprake van herstel van de verstoorde relatie, bevrijding en verzoening. Wanneer de 
mens geen berouw toont en zijn leven niet opnieuw vorm geeft in navolging van 
Christus, dan is bevrijding en verzoening ook geen sprake. 
 Het proces van de bevrijding en verzoening lijkt in de benadering van Weaver 
twee fasen te kennen. Het publieke optreden van Jezus, zijn verkondiging van 
bevrijding en zijn confrontatie met de onderdrukkende machten, lijkt te eindi-
gen in een overwinning van de machten die de Godsheerschappij weerstaan. Die 
overwinning is echter schijn. Op de dood van Jezus volgt de opstanding waarmee 
God op geweldloze wijze de kwade machten overwint en waarin God de mens 
uitnodigt deel te krijgen aan de Godsheerschappij. Noch in de confrontatie met 
de kwade machten tijdens het leven van Jezus, noch in de opstanding is er sprake 
van geweld van Gods zijde in de confrontatie met de kwade machten. Weaver 
heeft daarmee dus een interpretatie van de verzoening gegeven die tegemoet komt 
aan zijn eigen uitgangspunt, zoals we dat aan het begin van dit hoofdstuk ook al 
aanhaalden.360

Tegelijk met zijn eigen perspectief ontvouwt Weaver zijn kritiek op het model van 
verzoening door genoegdoening. We hebben gezien dat Weaver’s kritiek op dat 
model diverse aspecten omvat. Zo bekritiseert hij het onderliggende Godsbeeld, 
omdat dat een gewelddadige God veronderstelt. Hij bekritiseert het model omdat 
het voort zou komen uit een christologisch concept dat het gebruik van geweld 
door christenen legitimeert. Hij bekritiseert het vanwege de wijze waarop het in 
de traditie gebruikt is om diverse vormen van geweld, waaronder racisme en sek-
sisme, te legitimeren. En tot slot luidt zijn kritiek dat in de traditionele modellen 
– en dus ook in het model van verzoening door genoegdoening – de verzoening 
plaatsvindt onafhankelijk van de morele consequenties. 

Kritische kanttekeningen
Er vallen bij het ontwerp van Weaver een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ik 
stel allereerst een methodologisch punt aan de orde, namelijk Weaver’s gebruik 
van de primaire bronnen – en in het bijzonder aan zijn gebruik van Anselmus’ 
‘Cur Deus homo’. Vervolgens stel ik vragen bij het paradigma van geweldloosheid, 

360 “The working assumption in development of this model is that the rejection of violence, whether the 
direct violence of the sword or the systematic violence of racism or sexism, should be visible in expressions of 
Christology and atonement.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 7-8.
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zoals Weaver dat hanteert. Daarbij ga ik ook in op de kritiek van andere theo-
logen op het Godsbeeld waar Weaver van uitgaat. Verder geef ik aandacht aan 
Weaver’s perspectief op de betekenis van het kruis. Ik stel de vraag aan de orde, 
hoe wezenlijk de kritiek op het christologische ontwerp van Nicea en Chalcedon 
is voor narrative Christus Victor, waarbij ik ook de bezwaren meeneem die door 
diverse andere theologen zijn aangedragen. Tot slot plaats ik kanttekeningen bij 
Weaver’s eschatologisch perspectief en bij zijn analyse van de kwade machten. 

Het gebruik van bronnen
Het is opmerkelijk dat Weaver voor de beschrijving van de belangrijkste verzoe-
ningsmodellen vrijwel geen gebruik maakt van primaire bronnen. Hij geeft in het 
begin van ‘The Nonviolent Atonement’ een korte weergave van de drie belangrijkste 
verzoeningsmotieven, uitgaande van de taxonomie van Gustaf Aulén,361 maar gaat 
daarbij uit van de gangbare beschrijvingen en niet van de oorspronkelijke teksten, 
om daar vervolgens zijn verdere werk op te baseren: “This description has followed 
the conventional summaries of atonement images, and the discussion to follow pro-
ceeds with these general descriptions in mind.” 362 
 Waar Weaver’s narrative Christus Victor model geïnspireerd is door het Chris-
tus Victor model van Aulén, beperkt hij zich tot een zeer korte schets van het 
model en gaat hij niet kritisch in op het werk van Aulén.363 Net zo min besteedt 
Weaver aandacht aan de afzonderlijke kerkvaders die volgens Aulén het Christus 
Victor model zouden hebben voorgestaan. Weaver baseert zijn stelling dat narra-
tive Christus Victor het dominante verzoeningsmodel was in de Vroege Kerk dus 
hoofdzakelijk op zijn interpretatie van het boek Openbaring van Johannes en op 
de wijze waarop de Evangeliën en de theologie van Paulus het narrative Christus 
Victor motief zouden weerspiegelen. De aanduiding ‘narrative Christus Victor’ 
wekt de verwachting dat Weaver aansluit bij de benadering van Aulén, maar aan 
Aulén ontleent hij slechts het motief van de overwinning op de kwade machten. 
Voor het overige maakt hij in zijn betoog geen gebruik van Aulén’s werk. Om te 
onderbouwen dat het narrative Christus Victor motief het dominante motief was 
in de Vroege Kerk – een begrip dat hij ook niet nader definieert – zou Weaver 
aanvullend onderzoek hebben moeten presenteren over de opvattingen van de 
vroege kerkvaders, maar dat ontbreekt in zijn boek. 

Het subjectieve model, dat in zijn oorspronkelijke vorm wordt toegeschreven aan 
Abelardus, komt bij Weaver slechts zijdelings enkele malen aan de orde. Voor 

361 “This book proposes narrative Christus Victor as an image of atonement. As a backdrop it is impor-
tant to begin with sketches of the prevailing models of atonement in mind. Earlier this century Gustav 
Aulén Christus Victor lent credibility to a threefold taxonomy of atonement models or atonement images: 
the classic model of Christus Victor, the satisfaction theory, and the moral influence theory.” Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 15.
362 Weaver, The Nonviolent Atonement, 20.
363 Weaver, The Nonviolent Atonement, 15-16.
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de introductie en beschrijving van het model grijpt Weaver terug op secundaire 
literatuur.364 Het belangrijkste gegeven lijkt hier voor Weaver te zijn dat ook in 
het model van Abelardus God Jezus’ dood verordonneerd heeft om de verzoening 
mogelijk te maken. In het model van Abelardus zou dan de mens Jezus’ dood 
nodig hebben om tot inkeer te worden gebracht. En juist de stelling dat de mens 
ook in narrative Christus Victor de dood van Jezus nodig heeft om tot inkeer 
te worden gebracht, kan Weaver niet overtuigend weerleggen. Voor het overige 
benadrukt hij vooral waarin narrative Christus Victor afwijkt van het model van 
Abelardus,365 zonder zijn beweringen te staven op grond van het werk van Abelar-
dus zelf. De vraag is echter of Weaver’s model niet dichter bij het verzoeningsmo-
del van Abelardus ligt, dan hij zelf onderkent. 

De kritiek van Weaver richt zich in het bijzonder op het model van verzoening 
door genoegdoening vanwege het in zijn ogen inherent gewelddadige karakter van 
dit model.366 Hoewel hij aan het begin van zijn boek aangeeft dat er verschillende 
varianten zijn van het model van “satisfaction atonement” en dat ‘Anselmiaans’ als 
aanduiding verwijst naar “the man who made the first systematic articulation of it”,367 
moeten we constateren dat Weaver in zijn verdere analyse van het model het on-
derscheid tussen Anselmus’ benadering en die van latere auteurs niet consequent 
hanteert, terwijl hij wel naar Anselmus blijft verwijzen. Pas in zijn laatste hoofdstuk 
– waar hij de opvattingen bespreekt van een aantal hedendaagse theologen die een 
versie van het model van verzoening door genoegdoening voorstaan – benoemt hij 
dit onderscheid expliciet, zonder het verder uit te werken: “In distinguishing between 
satisfaction and punishment, it is important to note that for Anselm Christ’s death is 
not an act of punishment.” 368 Inhoudelijk is zijn opmerking correct, maar hij heeft 
verzuimd dit onderscheid zelf ook consequent te hanteren en heeft nagelaten vanaf 
het begin de interpretatie van Anselmus helder te onderscheiden van latere interpre-
taties waarbij Jezus’ dood expliciet als straf voor de zonden wordt aangemerkt. Deze 
kritiek, dat Weaver op dit punt verzuimt het noodzakelijke onderscheid te maken 
tussen de benadering van Anselmus en het latere penal substitution atonement, vin-
den we ook terug bij Belousek.369 Op dit onderscheid zullen we bij de analyse van 
het model van penal subsitution atonement nog terugkomen.
 Weaver komt ook pas in zijn laatste hoofdstuk met een aanvulling op zijn be-
spreking van perspectieven op de verzoening vanuit de feministische theologie en 

364 Weaver, The Nonviolent Atonement, 18-20. Weaver verwijst onder meer naar Jaroslav Pelikan: 
Jaroslav Pelikan, The Growth of Medieval Theology (600-1300), The Christian tradition: A History of 
the Development of Doctrine, (Chicago: University of Chicago Press, 1978). 
365 Weaver, The Nonviolent Atonement, 47-48.
366 “The conclusion is inescapable that satisfaction atonement is based on divinely sanctioned, retributive 
violence.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 321.
367 Weaver, The Nonviolent Atonement, 18.
368 Weaver, The Nonviolent Atonement, 236.
369 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 78-79.
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de ‘womanist theology’ in de voorgaande twee hoofdstukken. Terwijl Weaver in die 
voorgaande hoofdstukken veelvuldig speekt over “Anselm’s satisfaction atonement” 
of “traditional satisfaction atonement” komt hij nu met de opmerking: “With refe-
rence to the recent challenges to atonement images of punishment and penal substitu-
tion, it is obvious that the particular images most objectionable to feminists are not 
Anselm’s specific images.” 370 Hij laat echter na om deze noodzakelijke correctie mee 
te nemen in zijn bespreking en analyse in de desbetreffende hoofdstukken. Had 
hij het onderscheid vanaf het begin van het boek consequent gehanteerd, dan had 
hij mogelijk tot een meer genuanceerde kritiek kunnen komen op het model van 
verzoening door genoegdoening. Het zou hem echter ook hebben genoodzaakt 
tot een kritischer behandeling van de vertegenwoordigers van de feministische 
theologie en de ‘womanist theology’ waar die dat onderscheid niet goed hanteren.
 In zijn analyse van het model van verzoening door genoegdoening blijft  
Weaver benadrukken, dat in het model de gewelddadige dood van Jezus vereist  
is om God genoegdoening te geven.371 Zoals in de analyse van het model van 
Anselmus echter naar voren zal komen, is Jezus’ leven de prijs die aan God wordt 
betaald – en niet zijn dood. Het mag een semantische kwestie lijken, maar het 
is een essentieel verschil dat niet Jezus’ lijden en dood God genoegdoening geeft 
volgens Anselmus, maar dat Jezus uit eigen beweging zijn leven geeft.372

Samenvattend moeten we op dit punt concluderen dat Weaver’s betoog aan 
kracht had kunnen winnen als hij zich uitvoeriger had verdiept in de primaire 
bronnen waar het de verzoeningsmodellen betreft die hij bespreekt. Wanneer hij 
de benadering van Anselmus en de latere traditie afzonderlijk had behandeld, had 
hij zijn kritiek meer kunnen nuanceren. Die nuance ontbreekt nu, wat afbreuk 
doet aan zijn kritiek op het model van verzoening door genoegdoening. Opmer-
kelijk is dat in de reacties op Weaver de kritiek op zijn gebruik van bronnen am-
per een rol speelt.

Narrative Christus Victor en het paradigma van geweldloosheid
Het eerste inhoudelijke punt van aandacht is het paradigma van geweldloosheid 
dat Weaver lijkt te hanteren. Dit punt wordt door meerdere auteurs bekriti-
seerd, zoals we hebben gezien. Het narrative Christus Victor model is gebaseerd 
op de geweldloosheid van het narratief van Jezus. Die geweldloosheid van Jezus 

370 Weaver, The Nonviolent Atonement, 236.
371 “Satisfaction atonement, in any of its variants, is atonement that assumes divinely authored and 
divinely sanctioned violence of death as the means to restore justice, as the basis of salvation.” Weaver, The 
Nonviolent Atonement, 242.
372 Weaver onderkent enerzijds wel degelijk dat er bij Anselmus ook sprake is van semantische 
nuances, maar kan er weinig waardering voor opbrengen: “Thus one need not go through the semantic 
nuances of Anselm to absolve God of needing the Son’s death but not compelling it. There is no need to play 
a slight-of-hand game concerning whether Jesus willed himself to die or whether God willed the death of 
Jesus.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 308.
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moet zich volgens Weaver vertalen in de christologie en de verzoeningsleer. Wat 
Weaver betoogt gaat echter nog een stap verder. Hij stelt dat narrative Christus 
Victor niet enkel het model is waarmee we de verzoening moeten duiden, maar 
dat het feitelijk het centrale bijbels paradigma is.373 Het gaat in de Bijbel om de 
confrontatie tussen de Godsheerschappij en de machten die de Godsheerschap-
pij weerstreven, waarbij God uiteindelijk door de opstanding van Jezus de kwade 
machten overwint.

Door narrative Christus Victor tot centraal motief te verheffen, dwingt Weaver 
zichzelf op twee vlakken te harmoniseren. Allereerst moeten alle Bijbelverhalen 
nu worden geïnterpreteerd in het licht van die confrontatie. Daarnaast is hij ge-
noodzaakt alle passages waarin aan God geweld wordt toegeschreven zo uit te leg-
gen dat God niettemin niet gewelddadig blijkt te zijn.
 Nu is het een uitgangspunt van de traditie van de historische vredeskerken om 
te veronderstellen dat God zich, door de wijze waarop hij zich openbaart in Jezus, 
laat kennen als een God die geweld afwijst, maar dat is een interpretatie die niet 
door alle kerken in de oecumene gedeeld wordt. En zelfs binnen eigen doperse 
kring wordt Weaver bekritiseerd om het Godsbeeld dat naar voren lijkt te komen 
in ‘The Nonviolent Atonement’. Zo plaats nieuwtestamenticus Thomas Yoder Neu-
feld kanttekeningen bij het uitgangspunt van Weaver en verwijt hij hem een vorm 
van ideologische vooringenomenheid: “[I]t appears that methodologically his star-
ting point is less the story or narrative the Bible tells than a criterion of nonviolence 
which comes to serve as a canon over the canon.” 374 De kritiek van Yoder Neufeld 
is mede ingegeven door het feit dat Weaver’s benadering uit lijkt te gaan van de 
veronderstelling dat God geweldloos is.375 Hij stelt dat Weaver het bijbels nar-
ratief geweld moet aandoen om het te laten passen binnen zijn eigen paradigma: 
“Weaver must expunge large parts of the biblical narrative from his own narrative, or 
alter them to fit his criterion of nonviolence.” 376 Het gevolg van dergelijke kritiek 
is dat de discussie soms dreigt te verschuiven naar de houdbaarheid van het door 
Weaver gehanteerde Godsbeeld, terwijl de discussie zou moeten gaan over de con-
sequenties van een dergelijk Godsbeeld voor het verstaan van de verzoening. 
De kritiek van Belousek toont duidelijke overeenkomst met die van Yoder Neu-
feld. Ook hij vindt dat Weaver zijn principe van geweldloosheid al tevoren als 

373 “While the survey of biblical material has not been exhaustive, it does establish a clear pattern. Nar-
rative Christus Victor fits the Bible from one end to the other.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 85.
374 Yoder Neufeld, “Weaver and Nonviolent Atonement,” 32. 
375 Opmerkelijk genoeg lijkt dit niet het vertrekpunt van Weaver te zijn in ‘The Nonviolent Atone-
ment’. Pas aan het einde van het boek concludeert Weaver dat zijn ontwerp ten diepste gaat over het 
Godsbeeld, maar hij presenteert dat inzicht als een conclusie van zijn boek en niet als een uitgangs-
punt: “One of the most important conclusions of this volume’s discussion of atonement theology is the idea 
that more than being about the life, death and resurrection of Jesus, atonement theology is most fundamen-
tally about the image of God.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 324.
376 Yoder Neufeld, “Weaver and Nonviolent Atonement,” 35.
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veronderstelling aan de Bijbel oplegt: “What, though, of the major premise that 
defines his theological perspective on atonement, the ethical principle of nonviolence, 
the validity of which he assumes beforehand and which then guides his exegesis of 
Scripture?”377

 Het zou de argumentatie van Weaver ten goede zijn gekomen wanneer hij de 
geweldloosheid van God naar voren had gebracht met de vraag wat die veronder-
stelling zou betekenen voor de verzoening. Nu lijkt de geweldloosheid van God 
een impliciete aanname, die hij uiteindelijk expliciteert met een beroep op het 
klassiek trinitarisch Godsverstaan. Echter, gezien zijn uitdrukkelijke kritiek op de 
klassieke christologie en de ontologische categorieën waar die zich van bedient, is 
hij niet consequent als hij de geweldloosheid van God wil onderbouwen met een 
beroep op diezelfde argumentatie.

Niet alleen het Godsbeeld van Weaver is echter onderhevig geweest aan kritiek. 
We hebben gezien dat ook de geweldloosheid van Jezus als vertrekpunt onder 
kritiek is gesteld, onder meer door Boersma en Belousek. Hoewel Belousek aan-
geeft dat de geweldloosheid van Jezus lange tijd helemaal geen vanzelfsprekend 
uitgangspunt was, is het in doperse kring echter een breed aanvaard vertrekpunt. 
Weaver onderbouwt de geweldloosheid van Jezus nog nader in ‘The Nonviolent 
God’. En hoewel hij mogelijk meer voorbeelden had kunnen aandragen lijkt 
dat niet het werkelijke probleem te zijn. Het probleem is de definitie van de be-
grippen geweld en geweldloosheid. Weaver gaat uit van een ruime definitie van 
geweldloosheid waar ook pressiemiddelen als boycots en stakingen deel van uit-
maken. Het verwijt van zijn critici is dat dergelijke middelen evenzeer schadelijk 
kunnen zijn en daarom als geweld moeten worden aangemerkt. Een nauwkeuri-
ger omschrijving van geweld en geweldloosheid is hier dus nodig.

De christologie van Nicea en Chalcedon
Een derde punt is Weaver’s afwijzing van de christologie van Nicea en Chalce-
don, wat hem, zoals we hebben gezien, op kritiek komt te staan van verschillende 
auteurs. Hij stelt dat het christologische ontwerp van Nicea en Chalcedon heeft 
geleid tot een gewelddadig verzoeningsmotief. Hij uit scherpe kritiek op de gel-
digheid en de bruikbaarheid van het christologisch ontwerp van Nicea en Chal-
cedon, maar hoewel hij verwijst naar Yoder voor een alternatieve interpretatie van 
de tweenaturenleer, verzuimt hij om op zijn beurt met een uitgewerkt alternatief 
te komen. Terwijl hij kritiek levert op de universele aanspraak van de christolo-
gie van Nicea en Chaldcedon en stelt dat iedere christologie uiteindelijk bepaald 
wordt door tijd en context, presenteert hij narrative Christus Victor als een chris-
tologie met een universele aanspraak. Daar lijkt dus sprake van een contradictie 
in zijn eigen positie.

377 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 70.
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De kwade machten
Een vierde punt van aandacht is Weaver’s behandeling van de kwade machten. 
Weaver schetst narrative Christus Victor als een verzoeningsmodel dat de duivel 
terugbrengt in de verzoening.378 Zoals we hebben gezien beschouwt Weaver de 
duivel echter niet als een metafysische entiteit, of als een onafhankelijk wezen met 
een zelfstandig bestaan. Hij heeft dus een ander beeld van de kwade machten dan 
de kerkvaders – en op dit punt wijkt het narrative Christus Victor model dus dui-
delijk af van het denken over de verzoening in de Vroege Kerk. 
 Voor Weaver is duivel de benaming van de opsomming van alle kwaad in de 
wereld. Tegelijk stelt hij dat de overwinning op de kwade machten een verande-
ring van het evenwicht in de kosmos betekent.379 Echter, als Weaver het kwaad als 
metafysische entiteit ontkent, dan is de vraag wat dan de kosmische dimensie is 
van die overwinning. En dan dient zich dus ook de vraag aan naar de aard van de 
machten die zijn overwonnen. 

Waar Weaver de machten in navolging van Walter Wink aanmerkt als de spiri-
tuele dimensie van materiële structuren – en vervolgens verwijst naar overheden, 
bedrijven en economische structuren380 – daar moeten we vaststellen dat het 
steeds gaat over producten van de menselijke geest. De mens moet dan dus wor-
den bevrijd uit de greep van kwade machten die hij zelf geschapen heeft, maar die 
hij niet meer onder controle heeft. Weaver werkt dit gegeven niet verder uit. Het 
kwaad en de zonde worden door hem gedefinieerd als datgene wat zich verzet te-
gen de Godsheerschappij, of wat de Godsheerschappij niet wil erkennen, maar op 
de vraag naar de oorsprong van het kwaad gaat hij niet verder in. Weaver maakt 
niet duidelijk of hij de kwade machten beschouwt als een zelfstandige tegenmacht 
tegenover God, of dat hij de kwade machten beschouwt als geschapen machten 
die Gods soevereiniteit wel niet willen erkennen, maar die niettemin aan zijn soe-
vereiniteit onderworpen zijn, of in de eerste plaats als een product van de mense-
lijke geest en de vrije wil. Er ligt hier dus een verborgen theodiceevraagstuk, dat 
Weaver niet helder op formule brengt.

De betekenis van het kruis
Een vijfde punt van kritiek is de constatering dat Weaver niet kan uitleggen hoe 
het kruis bijdraagt aan de verzoening. Dat raakt aan de kern van narrative Chris-
tus Victor als verzoeningsmodel. Weaver legt alle nadruk op de opstanding en 
lijkt voor het kruis geen plaats te hebben in zijn verzoeningsmodel. Yoder Neu-
feld constateert in deze dat Weaver alleen de betrokkenheid en verantwoordelijk-

378 “In one sense, narrative Christus Victor is merely undoing Anselm’s deletion. Narrative Christus Vic-
tor restores to the equation the devil that Anselm removed.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 306.
379 “The resurrection revealed the true balance of power in the universe whether sinners perceive it or 
not.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 47.
380 Weaver, The Nonviolent Atonement, 307.
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heid van de mensheid voor de kruisdood wil onderkennen, maar dat hij God wil 
vrijpleiten van iedere betrokkenheid, terwijl juist beiden volgens Yoder Neufeld in 
het kruis zichtbaar worden gemaakt.381

 Eerder constateerden we dat in Weaver’s benadering de mens op indirecte 
wijze de kruisdood van Jezus ‘nodig’ heeft, omdat door de kruisdood het in-
zicht in de aard van de kwade machten wordt gewekt. Dat het kruis ook in 
zijn eigen model wel degelijk functioneel is, lijkt Weaver echter niet te willen 
onderkennen. Weaver wil iedere mogelijkheid dat God rechtstreeks in verband 
wordt gebracht met Jezus’ dood aan het kruis uitsluiten. Hij lijkt daarmee dus 
echter bij voorbaat het kruis iedere betekenis te hebben ontzegd in zijn model. 
Daarmee maakt hij het kruis tot een struikelblok, aldus Belousek.382 Het is de 
vraag of het kruis niet wel degelijk een functionele betekenis kan krijgen in een 
soteriologie vanuit dopers perspectief, zonder dat God verantwoordelijk wordt 
gemaakt voor het de kruisdood van Christus. Nu kan het model niet zonder de 
kruisdood van Christus, terwijl de logica van Weaver zich niet laat verenigen 
met de noodzaak van de kruisdood van Jezus . Er zit dus een contradictie in die 
Weaver niet oplost.

De verzoening in eschatologisch perspectief
Tot slot is er de vraag wat de verzoening voor Weaver betekent in eschatologisch 
perspectief. Die vraag houdt verband met zowel het Godsbeeld, als het mensbeeld 
waar Weaver van uitgaat. Weaver veronderstelt dat de mens vrij is om te kiezen 
of hij het aanbod van verzoening van Gods zijde aanvaardt. Wie dat afwijzen laat 
God over aan de consequenties van hun eigen keuze, aldus Weaver – en dat is dan 
ook de wijze waarop we Gods toorn moeten verstaan. Weaver’s eschatologie is 
hier een presente eschatologie. Hij benoemt de consequenties van de aanvaarding 
van Gods genade in termen van een leven in het hier en nu. Wat het afwijzen van 
Gods genade betekent in termen van wat er na het aardse leven komt, daar laat 
Weaver zich nergens expliciet over uit. 
 In zijn reactie op de positie van Volf zegt hij over de afwijzing van Gods ge-
nade: “On the side of sinners, this forgiveness offered is actually an exposure of sin. To 
offer forgiveness is to announce and confront a wrong. Thus for the sinner to receive 
God’s forgiveness requires confession of sin, repentance and a changed life.” 383 Dat 
zou betekenen dat het al dan niet aanvaarden van Gods genade beslissend is – 
en dat wie Gods genade afwijzen daar ook definitief van verstoken blijven. De 
logica van Weaver zou dan inhouden dat degenen die zich van God hebben af-

381 “The cross reveals the full nature of human treachery and rebellion; precisely because of that it also 
reveals the full extent of divine love.” Yoder Neufeld, “Weaver and Nonviolent Atonement,” 34.
382 “By presuming nonviolence as the answer to violence in atonement theology, we make the cross a 
stumbling block to ourselves, such that we fail to see how God-in-Christ acts redemptively in response to hu-
man violence, not despite the cross, but (as Paul says) through the cross.” Belousek, Atonement, Justice, and 
Peace, 73.
383 Weaver, The Nonviolent Atonement, 252.
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gewend en bewust hebben gekozen om de Godsheerschappij af te wijzen ook in 
een mogelijk leven na dit leven overgeleverd zullen blijven aan de gevolgen van 
hun keuze.

Hoe nu verder?
Het narrative Christus Victor model van Weaver vormt, wanneer wij bereid zijn 
het paradigma van wederkerige rechtvaardigheid los te laten, een serieus alterna-
tief model van de verzoening. Weaver stelt de vraag welk paradigma het best de 
omgang van God met de mens in het narratief van Jezus weerspiegelt. Hij biedt 
een interpretatie van de verzoening die gericht is op het herstel van relaties, geba-
seerd op berouw, inkeer en vergeving – en waarin voor geweld geen plaats is. Zijn 
model biedt daarmee goede aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een 
soteriologie vanuit doperse perspectief, waarin de afwijzing van geweld in al haar 
vormen centraal staat. Een aantal zaken verdient daarbij bijzondere aandacht.
 Het onderscheid met de traditionele modellen, hoewel dat er zeker is, zou hel-
derder aangetoond moeten worden, gebaseerd op studie van de oorspronkelijke 
teksten, maar met erkenning van mogelijke raakpunten en overeenkomsten. De 
kritiek op de christologie van Nicea-Chalcedon staat in het model van Weaver op 
gespannen voet met zijn claim dat God zich geweldloos betoont in en door het 
narratief van Jezus. Het is de vraag of de kritiek op deze traditionele christologie 
noodzakelijk is voor een soteriologie vanuit dopers perspectief. Wanneer het mo-
gelijk is zonder die expliciete verwerping van de traditionele christologie tot een 
alternatieve soteriologie te komen, dan zou die nadrukkelijker een oecumenisch 
karakter kunnen krijgen. Daarmee samen hangt de vraag naar het Godsbeeld. 
Door de aandacht te verleggen naar de constatering dat God zich met de mens 
wil verzoenen zonder geweld verschuift de aandacht van de vraag naar het Gods-
beeld naar de vraag naar de verzoening zelf.
 Het onderscheid met de traditionele verzoeningsmodellen zullen we in de ko-
mende hoofdstukken ter hand nemen, waarbij we steeds aandacht zullen besteden 
aan de vraag of het model dat we behandelen inderdaad uitgaat van de veronder-
stelling dat God geweld gebruikt en nodig heeft in het kader van de verzoening 
en of er daarmee sprake is van een paradigma van wederkerige rechtvaardigheid. 
Daarnaast zullen we kijken naar de christologie, het mensbeeld en de kwade 
machten, als thema’s die bij Weaver een belangrijke rol spelen, maar die allen een 
scherpere uitwerking behoeven. Middels deze nadere bestudering zullen we de 
kritiek van Weaver op de traditionele verzoeningsmodellen kunnen toetsen. We 
kunnen zo vaststellen waar de kwetsbare kanten zitten van de verschillende tra-
ditionele modellen, maar het maakt ook zichtbaar waar de traditionele modellen 
een aanvulling kunnen vormen op de benadering van Weaver. Op die wijze wordt 
in de volgende hoofdstukken verder inzichtelijk gemaakt hoe het narrative Chris-
tus Victor model van Weaver kan fungeren als uitgangspunt voor een soteriologie 
vanuit dopers perspectief.
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3. Het Christus Victor model

3.1. Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien hoe Weaver zijn narrative Chris-
tus Victor model vormgeeft, geïnspireerd door het Christus Victor model. In dit 
hoofdstuk zullen we daarom dat model, dat het uitgangspunt voor Weaver’s bena-
dering vormt, nader onderzoeken. 

Het Christus Victor model is de benadering uit de Vroege Kerk waarin de dood 
van Christus primair wordt geïnterpreteerd als een overwinning van God op de 
kwade machten, waardoor de mens uit de greep van die kwade machten wordt 
bevrijd. Het model ontleent zijn naam aan de Engelse vertaling en bewerking 
van de Olaus Petri lezingen384 die de lutherse theoloog Gustaf Aulén in maart en 
april 1930 verzorgde aan de universiteit van Uppsala. De lezingen, die in 1930 
waren uitgegeven in het Zweeds onder de titel ‘Den kristna försoningstanken: hu-
vudtyper och brytningar’,385 verschenen in 1931 als boek in het Engels onder de 
titel ‘Christus Victor’.386 Het is de beschrijving van het Christus Victor model die 
Aulén hier geeft, waar Weaver op voortbouwt met zijn narrative Christus Victor 
model.387 
 De aanduiding ‘Christus Victor’ is afkomstig van Aulén, die deze term gebruikt 
in zijn omschrijving van het verzoeningsmotief – “Christ – Christus Victor – fights 
against and triumphs over the evil powers of the world.”388 – dat volgens hem het 
dominante verzoeningsmotief was in de Vroege Kerk: “[T]here can be no dispute 
that it is the dominant idea of the Atonement throughout the early church period.” 389 
 Aulén’s studie wierp een nieuw licht op het denken over de verzoening in de 
Vroege Kerk. Zijn benadering waarin het verzoeningsdenken van de Vroege Kerk 

384 De Engelse uitgave vormt een bewerking van de oorspronkelijke lezingen, zo geeft de vertaler 
aan in zijn voorwoord: “[A] certain amount of shortening has, however, been necessary in order to reduce 
the lectures from an oral to a literary style.” Het mag daarom opmerkelijk heten dat de Nederlandse 
vertaling de letterlijke weergave lijkt te bevatten van de oorspronkelijke lezingen: Gustaf Emanuel 
Hildebrand Aulén, De Christelijke Verzoeningsgedachte, Vert. J. Henzel, Olaus-Petri-lezingen 1930, 
(Amsterdam: Paris, 1931). 
 In september 1930 verzorgde Aulén een serie van drie lezingen in Duitsland onder de titel ‘Die drei 
Haupttypen des christlichen Versöhnungsdenkens’, die werden gepubliceerd in het Zeitschrift für systemati-
sche Theologie, 1930, 501-538. De Duitse vertaling is echter een verkorte weergave van de oorspronke-
lijke lezingencyclus die hij in Zweden had gehouden en die de basis vormde voor de Engelse uitgave.
385 Gustaf Aulén, Den Kristna Försoningstanken: Huvudtyper och Brytningar, Olaus-Petri-
Föreläsningar, (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1930).
386 Aulén, Christus Victor.
387 Weaver, The Nonviolent Atonement, 7.
388 Gustaf Aulén, Christus Victor: An Historical Study of theThree Main Types of the Idea of Atone-
ment, trans. A.G. Hebert (Eugene: Wipf & Stock, 2003), 4.
389 Aulén, Christus Victor, 6.
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als een eigen model wordt neergezet, naast het Latijnse verzoeningsmodel – dat 
in het bijzonder verbonden wordt met Anselmus van Canterbury390 – en het sub-
jectieve verzoeningsmodel – dat in de eerste plaats verbonden is met de naam van 
Petrus Abelardus – kan worden aangemerkt als een breuk met de op dat moment 
gangbare opvattingen binnen het theologisch discours. Enerzijds distantieert 
Aulén zich van de gebruikelijke opvatting binnen orthodox protestantse kringen 
dat het denken over de verzoening in de Vroege Kerk een voorafspiegeling was 
van het verzoeningsmodel van Anselmus.391 Anderzijds bekritiseert Aulén het li-
beraal protestantisme van de 19e eeuw waarbinnen het spreken over de verzoening 
in de Vroege Kerk werd afgedaan als mythologisch taalgebruik.392

 Het Christus Victor model van Aulén is een reconstructie op basis van de 
bestudering en analyse van de teksten van verschillende kerkvaders en in het bij-
zonder van teksten van Irenaeus.393 Aulén duidt het Christus Victor motief aan 
als “the classic idea of Atonement”.394 Waar we in het vorige hoofdstuk zagen dat 
Weaver zich beroept op het Christus Victor model van Aulén, hoewel hij amper 
naar Aulén verwijst, dienen zich nu een aantal vragen aan. In hoeverre is de re-
constructie van Aulén juist en volledig? Is het Christus Victor model, zoals hij 
het beschrijft, inderdaad het dominante verzoeningsmodel van de Vroege Kerk? 
Welke elementen uit het denken van de kerkvaders laat Aulén mogelijk onderbe-
licht? Tot slot is dan de vraag: welke elementen vinden we in de reconstructie van 
Aulén en in de teksten van verschillende kerkvaders die kunnen bijdragen aan een 
soteriologie vanuit dopers perspectief? Op die wijze kunnen we een soteriologie 
vanuit dopers perspectief niet enkel verbinden met de bredere christelijke traditie, 
het biedt tevens een belangrijk aanknopingspunt voor het oecumenisch gesprek 
over het onderwerp.

390 Aulén spreekt van het Latijnse verzoeningsmodel waar veelal in onderscheid met het subjectieve 
model werd gesproken van het objectieve verzoeningsmodel. Het Christus Victor motief is, in zoverre 
dat het God is die verzoend wordt, echter eveneens een objectief verzoeningsmotief, aldus Aulén. 
Vandaar zijn keuze die aanduiding voor het Anselmiaanse model los te laten.
391 “The patristic interpretations of the meaning of Christ’s redemptive work have usually been treated as 
the first rude beginnings of the theory of atonement which was to receive its full and clear expression from 
Anselm of Canterbury.” Aulén, Christus Victor, 8.
392 “Thus the whole dramatic view was branded as ‘mythological’. The matter was settled. The patristic 
teaching was of inferior value and could be summarily relegated to the nursery or lumber-room of theology.” 
Aulén, Christus Victor, 10.
393 Van de twee hoofdstukken die Aulén besteedt aan het Christus Victor model bij de Vroege 
Kerkvaders is één hoofdstuk volledig gewijd aan Irenaeus, het andere hoofdstuk behandelt alle overige 
Kerkvaders.
394 “Since, then, the objective character of the ‘dramatic’ type is definite and emphatic, it can hardly help 
to a clear understanding of the history of the idea of Atonement to reserve the term ‘objective Atonement’ for 
the type of view which commonly bears that name. The result can only be a confusion of two views of Atone-
ment which need to be clearly distinguished. I shall therefore refer to the type of view commonly called objec-
tive as ‘Latin’ type, because it arose and was developed on Western, Latin soil, and to the dualistic-dramatic 
view as ‘the classic idea’ of Atonement.” Aulén, Christus Victor, 6. 
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We zullen afzonderlijk ingaan op het Godsbeeld, het beeld van Christus – en dan 
in het bijzonder op de vraag naar het belang van het leven van Jezus in de verzoe-
ning, de vraag naar het mensbeeld en de ethiek en de vraag naar de interpretatie 
van het kwaad in het Christus Victor model, om te kijken wat die bij kunnen dra-
gen aan het ontwerp van een soteriologie vanuit dopers perspectief. Daarbij zullen 
we in het bijzonder aandacht hebben voor de vraag naar de afwijzing van geweld 
en de vraag naar het geweldloos handelen van God in het Christus Victor model 
– vragen die juist vanuit dopers perspectief een belangrijke rol spelen. Waar Wea-
ver die vraag niet aan de orde stelt, is het juist van belang te onderzoeken wat de 
kerkvaders zeggen over het gebruik van geweld door God. Bij de bestudering van 
de kerkvaders staat de interpretatie van de verzoening bij Irenaeus centraal, omdat 
Irenaeus het vertrekpunt vormt van Aulén. De vraag zal dan allereerst zijn in hoe-
verre het model zoals Aulén dat schetst, overeenkomt met de opvattingen van Ire-
naeus aangaande de verzoening. Daarnaast zullen we nader kijken naar de overige 
kerkvaders die Aulén aanhaalt om zijn eigen positie te onderbouwen. 

3.2. Gustaf Aulén en zijn werk ‘Christus Victor’
Gustaf Aulén (1879-1977), die opgroeide als de zoon van een luthers predikant, 
kende een veelzijdige loopbaan waarin hij zich heen en weer bewoog tussen de 
kerk en de academie. Na onder meer een professoraat aan de universiteit van 
Lund (1914-1933) diende Aulén de diocees van Strängäs als bisschop. Na zijn 
emeritaat bleef Aulén publiceren, tot aan zijn dood in 1977. Terwijl hij vooral be-
kend is om zijn ‘Christus Victor’ laat Aulén een veel breder oeuvre na. Reeds voor 
de publicatie van ‘Christus Victor’ was hij al een invloedrijke theoloog, getuige het 
feit dat verschillende van zijn werken voor die tijd al waren vertaald, waaronder 
‘Den allmänneliga kristna tron’,395 en ‘Den kristna gudsbilden genom seklerna och i 
nutiden’.396 Beide werken werden ook in het Nederlands uitgegeven, respectieve-
lijk onder de titel ‘Ons Algemeen Christelijk Geloof ’ 397 en onder de titel ‘Het Chris-
telijk Godsbeeld’.398 

In een uitvoerige studie naar het Christus Victor motief in de theologie van 
Gustaf Aulén portretteert de katholieke theoloog Joseph Anderlonis Aulén als een 
invloedrijke Zweedse lutherse theoloog, die deel uitmaakte van een bredere ver-
nieuwingsbeweging in de Zweedse theologie aan het begin van de 20e eeuw.399 In 

395 Gustaf Aulén, Den Allmänneliga Kristna Tron (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses 
Bokförlag, 1923).
396 Gustaf Aulén, Den Kristna Gudsbilden Genom Seklerna och i Nutiden: en Konturteckning  
(Stockholm: Svenska kyrkans Diakonistyr, 1927).
397 Gustaf Emanuel Hildebrand Aulén, Ons Algemeen Christelijk Geloof, Vert. J. Henzel (Amster-
dam: Paris, 1927).
398 Gustaf Emanuel Hildebrand Aulén, Het Christelijk Godsbeeld, Vert. J. Henzel (Amsterdam: 
Paris, 1929).
399 “As a theologian with foundations in the Uppsala tradition of Söderblom and Billing, Aulén emerges 
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het bijzonder is Aulén gevormd door het denken van zijn leermeester Nathan Sö-
derbolm (1866-1931),400 die als voorzitter van “Life and Work” een belangrijke rol 
speelde in de oecumenische beweging na de Eerste Wereldoorlog en die in 1930 
de Nobelprijs voor de Vrede ontving voor zijn inspanningen voor de vrede als pi-
onier van de oecumenische beweging.401 Het nadrukkelijk objectieve karakter van 
de verzoening in het Christus Victor model en de wijze waarop Aulén de kwade 
machten centraal stelt in zijn denken, weerspiegelen de invloed van Söderblom, 
aldus Anderlonis.402 We zullen hier niet verder ingaan op de wijze waarop het 
denken van Aulén voortbouwt op het werk van Söderblom en andere Zweedse 
collega’s en tijdgenoten. Belangrijk is dat we hier constateren, dat ‘Christus Victor’ 
geen losstaand werk was, maar het product van een nieuw theologisch bewustzijn, 
dat zich in de Zweeds-lutherse context aan het begin van de 20e eeuw had ont-
wikkeld. 
 Het model van Aulén sloot volgens de Duitse theoloog Harm Alpers veel be-
ter aan bij het levensgevoel van de moderne mens dan het tot dan toe dominante 
Latijnse verzoeningsmodel.403 Dat zou, in combinatie met de Engelse vertaling 
van het werk in 1931, mede verklaren waarom dit alternatief van Aulén zo snel 
school wist te maken. Alpers acht het opmerkelijk dat het verzoeningsmodel van 
Aulén daarentegen niet aansloeg in Duitsland, temeer daar hij parallellen ziet met 
eerdere ontwikkelingen in de Duitse theologie.404 
 De indeling door Aulén van de verzoeningsmodellen in drie hoofdtypen is, 
hoewel die onderhevig is geweest aan kritiek,405 een gebruikelijke indeling gewor-

with this keen historical sense; as immersed in the renewal of Swedish theology in the first decades of the 
twentieth century and influenced by the Lundesian critical methodology, he stands opposed to all narrow 
confessionalism and to any type of dogmatism and speculative metaphysics in searching for the essential 
uniquely Christian faith.” Joseph J. Anderlonis, “The soteriology of Gustaf Aulén: the origins, develop-
ment and relevancy of the Christus Victor atonement view” (Pontificia Universitas Gregoriana, 1988), 
50.
400 Aulén zegt daarover in het voorwoord op de Olaus Petri lezingen: “In gedachten heb ik nog eens 
verwijld bij de katheder van Nathan Söderblom van welke zulke impulsen uitgingen, en stond het mij weer 
voor den geest hoe vóór alle anderen hij het was, die hier in het land wist aan te sporen tot nieuw theolo-
gisch onderzoek.” Aulén, De Christelijke Verzoeningsgedachte. (Geen paginanummer).
401 Vgl. Bengt G.M. Sundkler, Nathan Söderblom: His Life and Work (London: Lutterworth P., 
1968).
402 “Söderblom’s appreciation for the depth and power of evil, as well as his assertion of an absolute 
theocentric base for God’s redeeming action concurs with Aulén’s repeated insistence on the same theological 
principles.” Anderlonis, “The soteriology of Gustaf Aulén,” 66.
403 Harm Alpers, Die Versöhnung durch Christus: zur Typologie der Schule von Lund, Forschungen zur 
systematischen und ökumenischen Theologie, (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1964), 3.
404 “Bisher hat merkwürdigerweise diese neuartige Versöhnungstypologie, deren Grundlinien auch in 
deutscher Sprache dargelegt wurden, in Deutschland kein sehr lebhaftes Echo gefunden.” Alpers, Die 
Versöhnung durch Christus, 2.
405 De belangrijkste kritiekpunten zijn achtereenvolgens dat er meerdere motieven naast elkaar 
bestonden en dat dus Christus Victor niet zo dominant was als Aulén doet voorkomen; dat in het 
bijzonder bij Irenaeus het motief van recapitulatie belangrijker was dan het Christus Victor motief en 
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den in de literatuur over de verzoening.406 We kunnen dus stellen dat ‘Christus 
Victor’ in de voorbije eeuw binnen de systematische theologie een invloedrijk 
werk is geweest.407 Veli-Matti Kärkkäinen merkt ‘Christus Victor’ zelfs al aan als 
een klassieker.408 En terwijl Aulén nog spreekt over “the classic idea of Atonement” 
is de aanduiding “Christus Victor” gaan fungeren als de gangbare aanduiding van 
dit klassieke verzoeningsmodel, zoals dat door Aulén opnieuw onder de aandacht 
is gebracht.

Het werk ‘Christus Victor’ is onderverdeeld in acht hoofdstukken waarin Aulén 
op systematische wijze zijn analyse van de verschillende benaderingen van de ver-
zoening uiteen zet. Het eerste hoofdstuk leidt het thema in, waarop Aulén in de 
hoofdstukken 2 en 3 zijn eigenlijke beschrijving en analyse van het Christus Vic-
tor model geeft. In het vierde hoofdstuk laat Aulén zien hoe het model volgens 
hem wordt weerspiegeld in de teksten van het Nieuwe Testament. In de hoofd-
stukken 5, 6 en 7 gaat Aulén in op de interpretatie van de verzoening in de mid-
deleeuwen, bij Luther en in de tijd sinds de Reformatie. In hoofdstuk 8 brengt 
Aulén zijn bevindingen samen. In de beschrijving en analyse van Aulén’s model 
zullen wij ons concentreren op de hoofdstukken 2 en 3. Het is hier dat Aulén op 
grond van zijn analyse van verschillende kerkvaders het Christus Victor model 
van de verzoening uitwerkt.409 Het is die uitwerking, die een geheel eigen bijdrage 
vormt van Aulén aan het theologisch discours, die we hier nader zullen beschrij-
ven en analyseren. 
 In de nu volgende analyse van Aulén’s Christus Victor model zullen we ons 
concentreren op de interpretatie van Aulén zelf. In een latere fase zullen we ook 
kritische kanttekeningen bij zijn benadering plaatsen en zullen we ingaan op de 
vraag in hoeverre Aulén ook recht doet aan zijn bronnen.

tot slot dat Aulén een dubbele agenda had: hij was zelf Luthers en probeert door de vroege kerkvaders 
en Luther op deze wijze te verbinden “het gelijk van Luther” te bewijzen. Op deze punten zal ik later 
in dit hoofdstuk nog terugkomen. 
406 Vgl. Veli-Matti Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, A Constructive Christian Theology for 
the Pluralistic World, (Grand Rapids: Eerdmans, 2013); Van den Brink en van der Kooi, Christelijke 
Dogmatiek, 413; Cees van der Kooi, “Three Models of Reconciliation. A Christian Approach,” in Reli-
gion, Conflict and Reconciliation, ed. Jerald D. Gort, Henry Jansen, and Hendrik M. Vroom (Amster-
dam/New York: Rodopi, 2002); McClendon, Doctrine, 199-213.
407 James McClendon merkt op dat het model ook verschillende Amerikaanse doperse theologen 
heeft beïnvloed: “In America his new emphasis upon Christ as victor was in due course picked up by 
certain Mennonite theologians, including John Howard Yoder (unpublished but influential Lectures), J. 
Denny Weaver (1984), John Driver (1986), Thomas Finger (1985-89 I: 346-48), and Norman Kraus 
(1992).” McClendon, Doctrine, 200. Weaver verwijst naar de invloed van Aulén op de Amerikaanse 
doperse theologen John Howard Yoder en (in het bijzonder) Gordon Kaufman. Weaver, The Nonvio-
lent Atonement, 4.
408 Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 299.
409 “We take for our starting-point the teaching of the Fathers, and begin with a study, in some detail, of 
Irenaeus, the earliest Father to give a thorough treatment of the subject.” Aulén, Christus Victor, 16.
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3.3. Het Christus Victor model volgens Gustaf Aulén
Aulén introduceert het Christus Victor model410 als volgt met de reeds eerder 
aangehaalde passage: “Christ – Christ Victor – fights against and triumphs over 
the evil powers of the world, the ‘tyrants’ under which mankind is in bondage and 
suffering, and in this way God reconciles the world to himself.” 411 Hij merkt dit 
model van de verzoening aan als “dramatic”,412 omdat als centraal thema “the 
Atonement as a Divine conflict and victory” naar voren komt.413 Het is een strijd 
van God tegen de kwade machten, waarbij God op het einde als overwinnaar 
tevoorschijn komt. 

Het is de overwinning die centraal staat en hoewel die overwinning wordt be-
haald door de dood van Christus, is dat laatste gegeven van ondergeschikt belang: 
“Death is, indeed, the way by which the victory is won, but the emphasis lies on the 
victory. Therefore the note of triumph sounds like a trumpet-call through the teaching 
of the early church.” 414 Het is God zelf van wie het initiatief voor de verzoening 
uitgaat en die in Christus de kwade machten overwint. Aulén benadrukt daarbij 
dat het van begin tot eind God zelf is die handelt. Daarin onderscheidt Christus 
Victor zich van het Latijnse verzoeningsmodel.415 
 Het Christus Victor model is nadrukkelijk een objectief verzoeningsmodel: 
de verzoening bewerkt een verandering in de kosmos en niet zozeer een verande-
ring in de individuele gelovige.416 Het resultaat van de overwinning op de kwade 
machten is het herstel van de relatie tussen God en de wereld. God verzoent de 
wereld met zichzelf, want door de overwinning op de kwade machten maakt God 
een einde aan de verwijdering die er is ontstaan tussen de mensheid en hemzelf: 
“[T]he victory over the hostile powers brings to pass a new relation; a relation of re-
conciliation, between God and the world.” 417 
 God verzoent niet alleen de wereld met zichzelf, hij moet ook zelf – met zich-
zelf – verzoend worden: “[B]ecause in a measure the hostile powers are regarded in 

410 We zullen hier over het Christus Victor model spreken, wanneer het het model betreft zoals dat 
door Aulén is beschreven. De term Christus Victor motief zullen we reserveren voor de opvattingen 
aangaande de verzoening van de afzonderlijke kerkvaders, wier benaderingen Aulén heeft samenge-
bracht in één model.
411 Aulén, Christus Victor, 4.
412 “This type of view may be described provisionally as the ‘dramatic.’” Aulén, Christus Victor, 4.
413 Aulén, Christus Victor, 4.
414 Aulén, Christus Victor, 43.
415 “The most marked difference between the ‘dramatic’ type and the so-called ‘objective type’ lies in the 
fact that it represents the word of Atonement or reconciliation as from the first to the last a work of God 
himself, a continuous Divine work; while according to the other view, the act of Atonement has indeed 
its origin in God’s will, but is, in carrying-out, an offering made to God by Christ as man and on man’s 
behalf, and may therefore be called a discontinuous Divine work.” Aulén, Christus Victor, 5.
416 “[T]he Atonement is not regarded as affecting men primarily as individuals, but is set forth as a 
drama of the world’s salvation.” Aulén, Christus Victor, 6.
417 Aulén, Christus Victor, 5.
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the service of the Will of God the Judge of all, and the executants of His judgment.” 418 
De mens wordt uit de greep van de machten van het kwaad bevrijd, maar God 
zelf had de mens eerder overgeleverd aan die kwade machten als straf voor de 
zonde. Door de overwinning en de bevrijding van de mens heft God eveneens 
zijn eigen oordeel over de zonde op en neemt hij de vijandschap tussen hemzelf 
en de wereld weg. Zo maakt God een einde aan de ambivalente situatie waarin 
de kwade machten een tegenmacht tegenover God vormen, terwijl ze tegelijk in 
dienst van hem staan. Aulén legt dit uit als de overwinning van Gods liefde op 
Gods toorn.419 Die spanning tussen Gods toorn en Gods liefde is in het klassieke 
verzoeningsmodel het duidelijkst zichtbaar, aldus Aulén. 
 Waar de verzoening gepaard gaat met de overwinning op de kwade machten 
vallen redding en verzoening dus samen in het Christus Victor model: “Cer-
tainly it describes a work of salvation, a drama of salvation; but this salvation is at 
the same time an atonement in the full sense of the word, for it is a work wherein 
God reconciles the world to Himself.” 420 Alpers merkt op dat Aulén zich met 
de nadruk op beide aspecten af lijkt te zetten tegen de ontwikkelingen in de 
dogmatiek in de 19e eeuw, waarin verzoening en verlossing van elkaar werden 
onderscheiden. Het klassieke denken werd daarin als “bloβe Erlösungslehre” aan-
gemerkt.421 
 In feite is het dualisme dat Aulén beschrijft slechts een beperkt dualisme, zoals 
hij zelf ook opmerkt.422 Alpers zegt hierover: “Und doch handelt es sich, trotz dieser 
Selbständigkeit der bösen Gewalten, […], nicht um einen absoluten metaphysischen 
Dualismus zwischen zwei gleichrangigen und gleichmächtigen Prinzipien.” 423 En ook 
Anderlonis benadrukt dat bij Aulén geen sprake is van een metafysisch dualis-
me.424 De soevereiniteit van God staat dus nergens ter discussie.

Hoewel Aulén spreekt over Christus Victor als een model van redding en verzoe-
ning, is met de overwinning op de kwade machten en de redding van de mens uit 
de greep van die kwade machten de verzoening nog niet voltooid: “The classic idea 
of salvation is that the victory which Christ gained once for all is continued in the 

418 Aulén, Christus Victor, 5.
419 “[T]he Atonement is set forth as the Divine victory over the powers that hold men in bondage. Yet at 
the same time these very powers are in a measure executants of His own judgment on sin. This opposition 
reaches its climax in the tension between the Divine Love and the Divine Wrath. But here the solution is 
not found in any sort of rational settlement; it is rather that the Divine Love prevails over the Wrath, the 
Blessing overcomes the Curse, by the way of Divine self-oblation and sacrifice.” Aulén, Christus Victor, 153.
420 Aulén, Christus Victor, 4.
421 Alpers, Die Versöhnung durch Christus, 49.
422 “It is used in the sense in which the idea constantly occurs in Scripture, of the opposition between God 
and that which in His own created world resists His will; between Divine Love and the rebellion of created 
wills against Him.” Aulén, Christus Victor, 5, vn. 1. 
423 Alpers, Die Versöhnung durch Christus, 20. 
424 Anderlonis, “The soteriology of Gustaf Aulén,” 115-16.
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work of the Holy Spirit, and its fruits reaped.” 425 Die voltooiing van de verzoening 
door de Heilige Geest wordt door Aulén echter niet uitgewerkt. In zijn bespre-
king van de verzoening bij de kerkvaders in hoofdstuk 3 beperkt hij zich tot één 
opmerking daarover.426 En hoewel Aulén het bij Irenaeus duidelijk als een belang-
rijk element aanmerkt,427 is voor hemzelf de kern van de verzoening gelegen in de 
overwinning op de kwade machten – en speelt de Heilige Geest daarin geen rol. 
We zullen op de voltooiing van de verzoening door de Heilige Geest nog terugko-
men bij de bestudering van Irenaeus. 

Samenvattend kunnen we het volgende constateren. Aulén brengt drie punten 
naar voren die volgens hem kenmerkend zijn voor het Christus Victor motief. 
Om te beginnen staat in het Christus Victor motief de overwinning op de kwade 
machten centraal. Van wezenlijk belang is vervolgens dat het God zelf is die deze 
overwinning behaalt. Daarom wordt het motief door Aulén ook aangemerkt als 
een objectief verzoeningsmotief. Tot slot kunnen we spreken van een dubbele ver-
zoening, wat samenhangt met het tweeledige karakter van het verzoeningsmotief. 
De mens wordt uit de greep van de machten van het kwaad bevrijd, maar God 
zelf had de mens eerder overgeleverd aan die kwade machten. God bevrijdt dus de 
mens uit de greep van de kwade machten en verzoent zo de wereld met zichzelf, 
maar wordt ook zelf verzoend, omdat de vijandschap tussen de mens en hemzelf 
wordt opgeheven. 

Als we nu een eerste vergelijking maken tussen het model van Weaver en de be-
nadering van Aulén, dan vallen een aantal dingen op. Op het eerste gezicht zien 
we een aantal duidelijke verschillen met het narrative Christus Victor model van 
Weaver. Waar volgens Aulén God zelf van begin tot het einde handelend aanwe-
zig is in de verzoening, stelt Weaver juist nadrukkelijk dat God niet verantwoor-
delijk is voor de kruisdood van Jezus. Daar spreken ze elkaar dus duidelijk tegen. 
En waar de verzoening volgens Aulén in de eerste plaats een verandering in de 
kosmos bewerkstelligt, kan Weaver dat enerzijds wel onderschrijven, maar is daar-
mee anderzijds de verzoening voor Weaver nog niet voltooid. Waar Aulén uitgaat 
van een objectieve verzoening, vindt voor Weaver de verzoening juist haar vol-
tooiing in het antwoord van de individuele gelovige. En anders dan Weaver legt 
Aulén geen nadruk op de morele consequenties van de verzoening. Voor Aulén 
zijn redding en verzoening beide volledig Gods werk. 
 Er zijn echter ook duidelijke overeenkomsten aan te wijzen. Beide auteurs pre-

425 Aulén, Christus Victor, 150.
426 “Thus the power of evil is broken; that is to say, not that sin and death no longer exist, but that, the 
devil having been once for all conquered by Christ, His triumph is in principle universal, and His redemp-
tive work can go forward everywhere, through the Spirit who unites men with God and ‘deifies’ them.” 
Aulén, Christus Victor, 59.
427 “The Recapitulation does not end with the triumph of Christ over the enemies which held man in 
bondage; it continues in the work of the Spirit in the church.” Aulén, Christus Victor, 22.
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senteren hun benadering als een model van redding en verzoening, of verzoening 
en bevrijding. En beide auteurs hebben eenzelfde uitleg van het dualisme tussen 
God en de kwade machten: ze definiëren de kwade machten als datgene in de ge-
schapen wereld wat zich verzet tegen Gods soevereiniteit. 

3.4. Christus Victor in Irenaeus volgens Aulén
We zullen nu nader onderzoeken hoe Aulén zijn Christus Victor model baseert 
op het werk van Ireneaus van Lyon (ca. 140-ca. 202), die hij als een van de meest 
invloedrijke kerkvaders bestempelt.428 De reden om in de context van ons on-
derzoek nader op Irenaeus in te gaan is dat Aulén Irenaeus aanmerkt als de eerste 
kerkvader die een heldere uiteenzetting van de verzoening en verlossing geeft: 
“[H]e is the first patristic writer to provide us with a clear and comprehensive doctrine 
of Atonement and redemption.” 429 Hij acht Irenaeus representatief voor het klass-
ieke verzoeningsmodel: “The teaching of Irenaeus is clear and consistent, and forms 
a thoroughly typical example of that view of the Atonement which we have called the 
Classic Idea.” 430 Aulén baseert de wijze waarop hij het Christus Victor motief ont-
vouwt dan ook in belangrijke mate op het werk van Irenaeus. 
 We volgen in deze fase de interpretatie die Aulén geeft van Irenaeus. De vraag 
of Aulén’s interpretatie correct is, of dat zijn interpretatie aanvulling behoeft, zal 
later aan de orde komen. 

Irenaeus en het overwinningsmotief
Na zijn korte positionering van Irenaeus begint Aulén zijn eigenlijke uiteenzetting 
over de theologie van Irenaeus met de vraag van Irenaeus naar het doel van de 
incarnatie: “Ut quid enim descendebat? Asks Irenaeus. For what purpose did Christ 
come down from heaven? The answer he gives to this question will be the key to his 
whole theology.” 431 Hier zien we dat Aulén Irenaeus’ opvattingen over de incarna-
tie als vertrekpunt bestempelt van diens gehele theologie. 
 Aulén gaat kort in op de dan gangbare opvatting aangaande de verzoening bij 
Irenaeus.432 Vervolgens haalt hij Irenaeus aan om dan met zijn eigen interpretatie 
te komen: “For what purpose did Christ come down from heaven? Answer: ‘That He 
might destroy sin, overcome death, and give life to man.’” 433 Middels de incarnatie 

428 “[O]f all the Fathers there is not one who is more thoroughly representative and typical, or who did 
more to fix the lines on which Christian thought was to move for centuries after his day.” Aulén, Christus 
Victor, 17.
429 Aulén, Christus Victor, 17.
430 Aulén, Christus Victor, 34.
431 Aulén, Christus Victor, 18.
432 “Irenaeus has been commonly interpreted by theologians of the Liberal Protestant school as teaching a 
‘naturalistic’ or ‘physical’ doctrine of salvation; salvation is the bestowal of ‘divinity’ – that is, of immortality 
– on human nature, and the idea of deliverance from sin occupies quite a secondary place.” Aulén, Christus 
Victor, 18.
433 Aulén, Christus Victor, 19.
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moesten de machten van zonde en dood worden overwonnen. Door die over-
winning kan de schepping worden hersteld en volmaakt worden gemaakt: “The 
Divine victory accomplished in Christ stands in the centre of Irenaeus’ thought, and 
forms the central element in the recapitulatio, the restoring and the perfecting of the 
creation, which is his most comprehensive idea.” 434 Anders dan deze zin van Aulén 
doet vermoeden, schrijft hij echter niet het zogeheten ‘recapitulatiemotief ’ aan 
Irenaeus toe. In dit motief ligt de nadruk op de wijze waarop Christus door heel 
zijn leven, dood en opstanding bijdraagt aan het herstel en de vervolmaking van 
de schepping.435 Aulén benadrukt juist dat in Irenaeus’ denken het idee van de 
overwinning centraal staat.436

In zijn analyse van de wijze waarop volgens Irenaeus God in Christus de kwade 
machten overwint, haalt Aulén twee elementen naar voren. Allereerst is dat de ge-
hoorzaamheid van Christus, ten tweede is dat de dood aan het kruis. De nadruk 
die Irenaeus legt op de gehoorzaamheid van Christus in zijn aardse leven acht 
Aulén opmerkelijk, 437 maar hij onderzoekt dat niet verder. Hij merkt op dat de 
gehoorzaamheid van Christus bij Irenaeus“the means of His triumph” 438 is, maar 
benadrukt dat de overwinning op de kwade machten volgens Irenaeus behaald 
wordt door de dood van Christus: “But if the earthly life of Christ is as a whole 
thus regarded as a continuous process of victorious conflict, it is His death that is the 
final and decisive battle.” 439 Het is door zijn dood dat Christus de mens bevrijdt. 
Irenaeus legt de dood van Christus uit als een losprijs440 waarmee de mens wordt 
vrijgekocht en bevrijd uit de greep van de kwade machten.441 
 Aulén ziet twee motieven bij Irenaeus voor de verzoening. Enerzijds is dat het 
herstel en de vervolmaking van Gods schepping. Anderzijds stelt Irenaeus dat 
God de mens wel moet verzoenen, omdat anders het kwaad sterker zou zijn dan 
God, hetgeen ongerijmd is: “the wickedness of the serpent would have prevailed over 
the will of God.” 442 

434 Aulén, Christus Victor, 21-22.
435 We zullen het recapitulatiemotief hier verder niet afzonderlijk behandelen.
436 “It remains true, however, that in the process of the restoring and perfecting of creation – for both are 
involved – the central and the crucial point is the victory of Christ over the hostile powers.” Aulén, Christus 
Victor, 22.
437 “It is remarkable what great weight he attaches to the Obedience of Christ throughout His life on 
earth.” Aulén, Christus Victor, 29.
438 Aulén, Christus Victor, 29.
439 Aulén, Christus Victor, 30.
440 “Here and there he uses the formula that Christ has redeemed us “by His blood”; but he has a special 
liking for the image of ransom, to which we have already alluded.” Aulén, Christus Victor, 30. 
441 “The ransom is always regarded as paid to the powers of evil, to death, or to the devil; by its means 
they are overcome, and their power over men is brought to an end.” Aulén, Christus Victor, 30.
442 “For if man, who had been created by God that he might live, after losing life, through being injured 
by the serpent that had corrupted him, should not any more return to life, but should be utterly [and for 
ever] abandoned to death, God would [in that case] have been conquered, and the wickedness of the serpent 
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  Het werk van Christus is bij Irenaeus echter bovenal gelegen in de overwin-
ning op de kwade machten: “The work of Christ is first and foremost a victory over 
the powers which hold mankind in bondage: sin, death and the devil.” 443 En het is 
God zelf, die volgens Irenaeus in Christus de overwinning behaalt.444 Aulén be-
nadrukt in zijn bespreking van Irenaeus opnieuw de continuïteit van Gods han-
delen in de verzoening.445 Zo ontleent hij de meest wezenlijke elementen van zijn 
Christus Victor model – de verzoening als overwinning van God op de kwade 
machten en de verzoening als geheel Gods werk – dus direct aan zijn lezing van 
Irenaeus. 

Irenaeus en de kwade machten
Die overwinning op de kwade machten is bij Irenaeus in het bijzonder een over-
winning op de duivel: “[T]his victory is specially a triumph over the devil, for the 
devil is regarded as summing up in himself the power of evil, as he who leads men into 
sin and death.” 446 Kenmerkend is daarbij volgens Aulén de nadruk die Irenaeus 
legt op het rechtmatig handelen van God in de omgang met de duivel. Irenaeus 
stelt dat op twee manieren aan de orde. Allereerst had de duivel op onrechtmatige 
wijze de mens in zijn macht gekregen.447 Dat maakt het voor God gerechtigd om 
terug te nemen wat van hem is. We zien dat Irenaeus’ interpretatie hier lijkt af te 
wijken van de eerdere duiding van Aulén die we benoemd hebben, die er vanuit 
ging dat de kwade machten functioneren als de uitvoerders van Gods oordeel 
over de zonde.
 Ten tweede heeft God de duivel overwonnen middels overreding en niet door 
geweld.448 Van een juridisering van de verzoening in het denken van Irenaeus is 
echter geen sprake.449 De omgangswijze van God met de duivel laat zich hier het 
beste kenmerken als: “God observes the rules of fair play.” 450 Aulén wijst er nog 

would have prevailed over the will of God.” Irenaeus, “Against Heresies,” in The Ante-Nicene father. vol. 
1 The Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus Translations of the writings of the fathers down to A.D. 
325, ed. Alexander Roberts, James Sir Donaldson, and A. Cleveland Coxe (Buffalo: The Christian 
Literature Publishing Company, 1885), 455 (III.23,1).
443 Aulén, Christus Victor, 20.
444 “In Irenaeus thought […] only God is able to overcome the powers which hold man in bondage, and 
man is helpless.” Aulén, Christus Victor, 20.
445 “To read Irenaeus in the light of the Latin theory is, however, to miss the essential distinction. He does 
not think of the Atonement as an offering made to God by Christ from man’s side, or as it were from below; 
for God remains throughout the effective agent in the work of redemption.” Aulén, Christus Victor, 33.
446 Aulén, Christus Victor, 26.
447 “[T]he devil cannot be allowed to have any rights over men; he is a robber, a rebel, a tyrant, a usur-
per, unjustly laying hands on that which does not belong to him.” Aulén, Christus Victor, 27.
448 “But at the same time Irenaeus also exhibits the righteousness of God’s redemptive work, by showing 
that in it He does not use mere external compulsion, not mere brute force, but acts altogether according to 
justice.” Aulén, Christus Victor, 28-29.
449 “To call this a juridical doctrine of the Atonement is nonsense.” Aulén, Christus Victor, 28.
450 Aulén, Christus Victor, 28.
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eens met nadruk op dat Irenaeus, in tegenstelling tot sommige latere kerkvaders, 
geen rechten aan de duivel toekent.451 Vanuit het oogpunt van de mens bekeken 
is het volgens Irenaeus geheel terecht dat hij in de macht van de duivel is geko-
men. De mens is afvallig geweest en dit is zijn gerechte straf.452 Tegelijk heeft de 
duivel geen enkel recht om de mens gevangen te houden en is het dus ook terecht 
dat de mens door God uit de macht van de duivel bevrijd wordt – en dat gebeurt 
ook op correcte wijze. 

Terwijl de overwinning in het bijzonder een overwinning op de duivel is, zijn de 
zonde en de dood ook als afzonderlijke kwade machten belangrijk bij Irenaues. 
De zonde is een objectieve macht, die de mens in zijn greep heeft: “It is from one 
point of view an objective power, under which men are in bondage and are not able 
to set themselves free.” 453 Elders zegt Aulén echter dat het de duivel is die volgens 
Irenaeus de mens in zijn greep heeft.454 Irenaeus legt naar verhouding ook weinig 
nadruk op de zonde, omdat voor hem de overwinning van God eerder een over-
winning op de dood is, dan een overwinning op de zonde. Dood is daarbij voor 
Irenaeus niet in de eerste plaats het einde van het leven, maar vooral verwijderd 
zijn van God – en die verwijdering is het gevolg van de zonde.455 Hier maakt  
Irenaeus geen duidelijk onderscheid tussen zonde en dood.456 
 Het komt er op neer dat Irenaeus de kwade machten – de duivel, de zonde 
en de dood – uitwisselbaar lijkt te gebruiken,457 waarbij de duivel niettemin een 
eigen plaats in lijkt te nemen als de belichaming van alle kwaad. Toch valt het op 
dat de duivel bij Irenaeus nog niet de centrale plaats inneemt die hij in het den-
ken over de verzoening bij de latere kerkvaders zal gaan innemen en dat de over-
winning op de duivel nog niet in diezelfde levendige beelden wordt beschreven 
als bij diverse latere kerkvaders.458

451 “Irenaeus shrinks from the assertion which some of the later Fathers are prepared to make, that the 
devil has gained, in the last resort, certain rights over man; he is restrained by his sense of the importance of 
maintaining, against the Gnostics, that the devil is a robber and a usurper.” Aulén, Christus Victor, 28.
452 “Yet the underlying idea is present: the ‘apostasy’ of mankind involves guilt, and man deserves to lie 
under the devil’s power.” Aulén, Christus Victor, 28.
453 Aulén, Christus Victor, 23.
454 “He is the lord of sin and death; he deceived mankind and as men have followed him, they have fal-
len under his power.” Aulén, Christus Victor, 26.
455 Aulén, Christus Victor, 25.
456 “It is passages such as this which explain the association of sin and death in Ireaneus, and his use of 
the two terms to some extent interchangeably; when he speaks of salvation from death, his thought includes 
the idea of salvation from a state of sin.” Aulén, Christus Victor, 25.
457 “By the side of Sin and Death Irenaeus ranges the devil. But the phrase ‘by the side of ’ scarcely does 
justice to his thought; it is rather, like later Eastern theologians, he passes insensibly from one to the other.” 
Aulén, Christus Victor, 25-26.
458 “But though the thought of the victory of Christ over the devil occurs frequently in Irenaeus, it is 
not so dominant a theme with him as with some of the later Greek Fathers, and it is not elaborated with 
anything like the same wealth of imagery.” Aulén, Christus Victor, 26.
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Aulén legt de verzoening bij Irenaeus dus uit als een proces waarvan de kern gele-
gen is in de kruisdood van Christus, als overwinning op de kwade machten. De 
opstanding is vervolgens het moment waar die overwinning op de kwade machten 
zichtbaar wordt: “The Resurrection is for him first of all the manifestation of the deci-
sive victory over the powers of evil, which was won on the cross;” 459 Tegelijk is het ook 
het beginpunt van de voltooiing van de verzoening bij Irenaeus, want hij vervolgt: 
“it is also the starting point for the new dispensation, for the gift of the Spirit, for the 
continuation of the work of God in the souls of man.” 460 Hoewel Aulén aangeeft dat 
de opstanding volgens Irenaeus de overwinning op de kwade machten zichtbaar 
maakt, gaat hij niet nader in op de betekenis van de opstanding in het denken van 
Irenaeus. Ook de voortzetting en voltooiing van de verzoening door het werk van 
de Heilige Geest stelt Aulén slechts beperkt aan de orde.

3.5. De verzoening bij Irenaeus nader onderzocht
We hebben geconstateerd dat Aulén’s interpretatie van het werk van Irenaues de 
basis vormt van het door hem beschreven Christus Victor model. We hebben ech-
ter gezien dat zijn analyse van Irenaeus afwijkt van de (op dat moment) gangbare 
opvattingen, zoals hij ook zelf aangeeft.461 Inderdaad wordt Irenaeus’ verstaan van 
de verzoening in de regel anders uitgelegd.462 Loewe zegt in zijn artikel over het 
Christus Victor model van Aulén: “In spite of the confidence of Aulén’s exposition in 
Christus Victor, some fifty years later a great deal of uncertainty still obscures Irenaeus 
thought on the atonement.” 463 Aangezien Weaver zich beroept op het Christus Vic-
tor model van Aulén is het daarom goed niet alleen te kijken naar Aulén en zijn 
interpretatie, maar om eveneens te kijken naar Irenaeus zelf.

De strijd tegen de gnostici
Het zal niet haalbaar zijn om de ideeën van Irenaeus over de verzoening hier in 
alle reikwijdte te bespreken. Zijn ideeën over de verzoening komen naar voren in 
zijn in het Latijn overgeleverde werk ‘Adversus Haereses’,464 waarin hij een weerleg-

459 Aulén, Christus Victor, 32.
460 Aulén, Christus Victor, 32.
461 Aulén, Christus Victor, 18.
462 Vgl. J. N. D. Kelly, Early Christian Doctrines, 5th, rev. ed. (New York: Continuum, 2001), 170-
74; Brondos, Paul on the Cross, 2; Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 300-01. 
463 William P. Loewe, “Irenaeus’ Soteriology: Christus Victor Revisited,” Anglican Theological Review 
LXVII, no. 1 (1985): 2.
464 Irenaeus tractaat ‘Adversus Haereses’ is oorspronkelijk geschreven in het Grieks, maar alleen in 
een oude Latijnse vertaling in zijn geheel overgeleverd. Het werk beoogt een weerlegging te geven van 
de ideeën van diverse gnostici en gold tot de vondst van de Nag Hammadi geschriften in 1948 als 
de belangrijkste bron van kennis over de Gnosis. We maken hier gebruik van de reeds aangehaalde 
Engelse vertaling van de Latijnse tekst. Irenaeus, “Against Heresies,” in The Ante-Nicene father. vol. 1 
The Apostolic Fathers, Justin Martyr, Irenaeus Translations of the writings of the fathers down to A.D. 325, 
ed. Alexander Roberts, James Sir Donaldson, and A. Cleveland Coxe (Buffalo: The Christian literature 
Publishing Company, 1885).
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ging geeft van de ideeën van verschillende gnostische bewegingen uit zijn dagen. 
Irenaeus richt zich hier in het bijzonder tegen de ideeën uit de School van Valen-
tinus (ca.100 – ca.180 n.C.).465 Hij zou bevreesd zijn geweest dat deze ketterij 
zich ook zou verspreiden richting Gallië, zo stelt Robert Grant.466 Zijn ideeën 
over de verzoening zet Irenaeus dus uiteen in de context van zijn weerleggingen 
van de opvattingen van de gnostici, niet als systematische uiteenzetting over het 
thema.467

 De strijd tegen de gnostici omvatte diverse aspecten. Zo ontkenden de  
gnostici de apostolische successie als bron van gezag en dreigden ze de gelovige 
weg te leiden van de leer van de apostelen.468 Grant merkt op dat er duidelijke 
verschillen waren in opvatting over moreel gedrag: “The church, unlike the  
Gnostics, also laid emphasis on Christian conduct, set forth for example in the 
moral codes used by Hermas, 2 Clement and Justin.” 469 Irenaeus bekritiseerde de 
seksuele moraal van de Valentianen, maar ook hun deelname aan heidense  
offerrituelen en voorstellingen met gladiatioren.470 De kern van het conflict lag 
echter in de onderwaardering in de Gnostiek voor de geschapen wereld, aldus  
J.N.D. Kelly.471 
 Kelly gaat uitvoeriger in op Irenaeus’ argumenten aangaande de verzoening in 
de context van diens strijd tegen de ideeën van de gnostici en de docetisten. Voor 
de verzoening was het essentieel dat Christus volledig God en volledig mens was: 
“His motive here was frankly soteriological: only if the divine Word entered fully into 
human life could the redemption have been accomplished.” 472 Het Docetisme dat 
ook door de gnostici werd gedeeld, verkondigde de opvatting dat Christus slechts 

465 Stuart George Hall, Doctrine and Practice in the Early Church (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 
59.
466 “Even in remote Lyons Irenaeus, friend of Rome, denounced the Gnostic heresy. He seems to have been 
concerned with the Valentians because they were taking his own route westward from Asia.” Robert M. 
Grant, Irenaeus of Lyons, The Early Church Fathers, (London: Routledge, 1997), 21.
467 “Unfortunately we must piece together his total system from bits of argument aimed usually to explain 
particular biblical texts which the Gnostics misinterpret.” Hall, Doctrine and Practice, 65.
468 “Irenaeus determines to write against the ‘Gnostics’ in his capacity as bishop in succession from the 
apostles, in order to save the people belonging to the true church from falling into error and forfeiting their 
salvation in Christ.” Jackson Lashier, Irenaeus on the Trinity, Supplements to Vigiliae Christianae, (Lei-
den: Brill, 2014), 41.
469 Grant, Irenaeus of Lyons, 25.
470 “Irenaeus criticizes the sexual morality of the Valentinians (1.6.2-4), claiming that the Valentinian 
‘spirituals’ were so ‘perfect’ that they could eat meat sacrificed to idols, and attend pagan festivals and gladi-
atorial shows. In any event, Gnostics steal other Christians’ wives for only the less exalted ‘physics’, ordinary 
Christians, have to obey the moral law.” Grant, Irenaeus of Lyons, 25.
471 “The root incompatibility between Christianity and Gnosticism really lay, as second-century fathers 
like Irenaeus quickly perceived, in their different attitudes to the material order and the historical process. 
Because in general they disparaged matter and were disinterested in history, the Gnostics (in the narrower, 
more convenient sense of the term) were prevented from giving full value to the fundamental Christian 
doctrine of the incarnation of the Word.” Kelly, Early Christian Doctrines, 27-28.
472 Kelly, Early Christian Doctrines, 147. 
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een schijnlichaam had473 en was een rechtstreekse bedreiging voor de verzoe-
ningsleer. Irenaeus verdedigde daar tegenover de menselijke natuur van Christus, 
omdat de verzoening daar van afhing.474 De betekenis van de opvattingen van 
Irenaeus aangaande de christologie gaat echter verder dan de controverse met de 
gnostici. John Behr merkt de christologie van Irenaeus aan als een voorafschadu-
wing van de latere christologie van Chalcedon: “Irenaeus clearly anticipates the 
key point which emerged centuries later in the christological controversies surround-
ing Chalcedon: the one and the same Jesus Christ is what it is to be both God and 
man.” 475

 Voor de nadere bestudering van Irenaeus ga ik in de eerste plaats uit van de 
teksten waar Aulén zich op beroept. Daarnaast raadpleeg ik verschillende passages 
die in de bestudeerde secundaire literatuur worden besproken.

Christus overwint door zijn gehoorzaamheid
Waar Aulén alle nadruk legt op het aspect van de overwinning benadrukt Ire-
naeus evenzeer het aspect van herstel in de verzoening. Volgens Irenaeus benijdde 
de duivel God om zijn schepping en probeerde hij daarom vijandschap te zaaien 
tussen God en zijn schepping.476 Door de ongehoorzaamheid van de mens te-
niet te doen en de relatie met de mens te herstellen en door de mens opnieuw de 
mogelijkheid te geven te groeien tot de mens zoals God hem bedoeld had, doet 
Christus de poging van de duivel teniet om Gods schepping te dwarsbomen.477 
Het herstel van de mens is daarmee dus tegelijk de overwinning op de duivel. 
We zien dit samenspel van overwinning en herstel misschien wel het best uit-
gewerkt in Irenaeus’ uitleg van de verzoeking in de woestijn. Hier beschrijft 
Irenaeus hoe Christus de duivel overwint en de mens bevrijdt uit de macht van 
de duivel.478 De duivel had de mens in zijn macht gekregen door middel van 

473 “Known as Docetism, the distinctive thesis which gave it its name (δοκείν = ‘to seem’) was that 
Christ’s manhood, and hence his suffering were unreal, phantasmal.” Kelly, Early Christian Doctrines, 141.
474 “Similarly, as against Docetism, he argued for the reality of Christ’s corporeal nature. He was ‘truly 
God’ and ‘truly man’; if His flesh had differed in any respect (sinlessness excepted) from ordinary human 
flesh, the parallel between Him and the first Adam would not have been valid, and man’s sinful nature 
could not be reconciled to God.” Kelly, Early Christian Doctrines, 147-48.
475 John Behr, The Way to Nicaea, vol. 1, The Formation of Christian Theology, (Crestwood, New 
York: St. Vladimir’s Seminary Press, 2001).
476 “Hence we learn that this was the apostate angel and the enemy, because he was envious of God’s 
workmanship, and took in hand to render this [workmanship] an enmity with God.” Irenaeus, “Against 
Heresies,” 524 (IV.40,3).
477 “For as by one man’s disobedience sin entered, and death obtained [a place] through sin; so also by the 
obedience of one man, righteousness having been introduced, shall cause life to fructify in those persons who 
in times past were dead.” Irenaeus, “Against Heresies,” 454 (III.21,10).
478 “After [the Man had done this], the Word bound him securely as a fugitive from Himself, and made 
spoil of his goods,— namely, those men whom he held in bondage, and whom he unjustly used for his own 
purposes. And justly indeed is he led captive, who had led men unjustly into bondage; while man, who had 
been led captive in times past, was rescued from the grasp of his possessor, according to the tender mercy of 
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diens ongehoorzaamheid, maar nu heeft Christus door zijn gehoorzaamheid als 
mens die ongehoorzaamheid teniet gedaan, aldus Irenaeus.479 Door de duivel 
te confronteren met zijn afvalligheid480 en zijn ongehoorzaamheid aan de god-
delijke wet, overwint Christus de duivel. Daarom kan Irenaeus ook zeggen dat 
de duivel gebonden wordt met dezelfde boeien als waarmee hij de mens had 
gebonden.481 
 Irenaeus benadrukt in deze context dat Christus door middel van de Schrift 
overwint. Zijn verweer tegen de verleidingen van de duivel wordt gevormd door 
het correct gebruik van Schriftplaatsen, daar waar de duivel probeert om Christus 
middels een verdraaid gebruik van Schriftplaatsen te verleiden.482 Het is dus een 
overwinning die zonder gebruik van geweld wordt behaald. Dit laatste is interes-
sant met het oog op het ontwerp van een soteriologie vanuit dopers perspectief.
 De overwinning door de gehoorzaamheid van Christus wordt door Irenaeus 
dus niet ondergeschikt gemaakt aan de overwinning in de kruisdood, maar is on-
derdeel van het proces van verzoening en heelmaking. Aulén benoemt de gehoor-
zaamheid van Christus in deze wel: “This victorious obedience is specially seen in 
the Temptations.” 483 Hij gaat er inhoudelijk echter niet op in. Uiteindelijk maakt 
Aulén, zoals we zagen,484 het aardse leven van Jezus in zijn analyse van Irenaeus 
ondergeschikt aan de overwinning aan het kruis.485 Door de verzoeking in de 
woestijn op deze wijze ondergeschikt te maken aan de overwinning op de kwade 
machten in de kruisdood, doet Aulén echter geen recht aan het belang dat Ire-
naeus hecht aan de wijze waarop Jezus in zijn leven de kwade machten overwint.

Irenaeus benadrukt dat Christus de duivel overwint in zijn menselijke en niet in 
zijn goddelijke natuur: “For indeed the enemy would not have been fairly vanquished, 

God the Father, who had compassion on His own handiwork, and gave to it salvation, restoring it by means 
of the Word – that is, by Christ – in order that man might learn by actual proof that he receives incorrupti-
bility not of himself, but by the free gift of God.” Irenaeus, “Against Heresies,” 550 (V.21,3).
479 Irenaeus, “Against Heresies,” 549-50 (V.21,2-3).
480 “The Lord then, exposing him in his true character, says, ’Depart, Satan; for it is written, Thou shalt 
worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve.’ He both revealed him by this name, and showed 
[at the same time] who He Himself was. For the Hebrew word ’Satan‘ signifies an apostate.” Irenaeus, 
“Against Heresies,” 549 (V.21,2).
481 “For as in the beginning he enticed man to transgress his Maker’s law, and thereby got him into his 
power; yet his power consists in transgression and apostasy, and with these he bound man [to himself ]; so 
again, on the other hand, it was necessary that through man himself he should, when conquered, be bound 
with the same chains with which he had bound man, in order that man, being set free, might return to 
his Lord, leaving to him (Satan) those bonds by which he himself had been fettered, that is, sin.” Irenaeus, 
“Against Heresies,” 550 (V.21,3).
482 Irenaeus, “Against Heresies,” 549-50 (V.21,2-3).
483 Aulén, Christus Victor, 29-30.
484 “But if the earthly life of Christ as a whole is thus regarded as a continuous process of victorious con-
flict, it is His death that is the final and decisive battle.” Aulén, Christus Victor, 30. 
485 Aulén, Christus Victor, 30.
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unless it had been a man [born] of a woman who conquered him.” 486 Hierin wijkt 
Aulén af van de benadering van Irenaeus. Aulén benadrukt herhaaldelijk dat de 
verzoening in het Christus Victor model een continu werk van God is. Wanneer hij 
over continuïteit spreekt in deze context wil hij zeggen dat het God is die in Chris-
tus handelt, of anders gezegd dat het Christus in zijn goddelijke natuur is – en niet 
in zijn menselijke natuur – die de duivel overwint.487 Aulén stelt deze benadering 
nadrukkelijk tegenover het Latijnse model, waar Christus als mens God genoeg-
doening biedt. Het is, in het recapitulatiemotief dat Irenaeus hanteert, juist van 
wezenlijk belang dat Christus als mens, door zijn gehoorzaamheid tot in de dood, 
de ongehoorzaamheid van de eerste mens ongedaan maakt. Aulén ziet hier dus een 
belangrijk aspect van de christologie van Irenaeus over het hoofd.

Irenaeus’ visie op de zondeval
Er is nog een aspect van het werk van Irenaeus dat bij Aulén nauwelijks aandacht 
krijgt, terwijl het een wezenlijk onderdeel vormt van zijn ideeën over de verzoe-
ning. Dat is Irenaeus’ visie op de zondeval – voor zover er bij Irenaeus van een 
‘val’ kan worden gesproken. Marcus Steenberg nuanceert de interpretatie van de 
val bij Irenaeus. Enerzijds is er wel degelijk sprake van een ‘val’,488 anderzijds be-
schrijft Irenaeus de zondeval niet als het verlies van een staat van volmaaktheid, 
maar eerder als een belemmering van de mogelijkheid tot groei van de mens die 
juist nog niet volmaakt is.489 We zien bij Irenaeus parallellen met de latere erfzon-
deleer van Augustinus, maar zijn opvattingen wijken op belangrijke punten af van 
die van laatstgenoemde.490

486 Irenaeus, “Against Heresies,” 549 (V.21,1). Het volledige citaat luidt: “For indeed the enemy 
would not have been fairly vanquished, unless it had been a man [born] of a woman who conquered him. 
For it was by means of a woman that he got the advantage over man at first, setting himself up as man’s 
opponent. And therefore does the Lord profess Himself to be the Son of man, comprising in Himself that 
original man out of whom the woman was fashioned (ex quo ea quæ secundum mulierem est plasmatio 
facta est), in order that, as our species went down to death through a vanquished man, so we may ascend to 
life again through a victorious one; and as through a man death received the palm [of victory] against us, so 
again by a man we may receive the palm against death.” Irenaeus, “Against Heresies,” 549 (V.21,1).
487 “[I]t is God Himself, and not any intermediary, who in Christ accomplishes the work of redemption, 
and overcomes sin, death and the devil.” Aulén, Christus Victor, 21.
488 “Suggesting that the potential for the ascent to knowledge, for beholding the divine vision of God, 
was removed from the human race in consequence of its sin, is indeed to claim that something in the nature 
of humanity was altered through the transgression in Eden – made less than it once had been.” M. C. 
Steenberg, Irenaeus on Creation: the Cosmic Christ and the Saga of Redemption, vol. 91, Supplements to 
Vigiliae christianae, (Leiden: Brill, 2008), 167-68.
489 “An attempt to read Irenaeus as presenting no scheme whatever of an Edenic ‘fall’ would be to over-
estimate the case. But of the loss itself, Irenaeus presents the scenario, absent among Christian writers before 
and rare among those since, of humanity losing that which it did not in actuality possess. This loss of poten-
tial, rather than the loss of actualised realities, is one of the most important nuances in Irenaeus treatment of 
sin and human nature.” Steenberg, Irenaeus on Creation, 91, 168.
490 “Instead of the fall of Adam being presented, as in the Augustinian tradition, as an utterly malignant 
and catastrophic event, completely disrupting God’s plan, Irenaeus pictures something that occurred in the 
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 Volgens Irenaeus is de mens onvolmaakt geschapen, niet omdat God de mens 
niet volmaakt had kunnen scheppen, maar omdat de mens die volmaaktheid nog 
niet kon dragen: “[I]t was possible for God Himself to have made man perfect from 
the first, but man could not receive this [perfection], being as yet an infant.” 491 Hij 
verbeeldt dit door Adam te vergelijken met een baby die nog geen vast voedsel 
kan verdragen. Zo kon Adam nog niet de volmaaktheid bewaren waarvoor hij 
geschapen was. Juist omdat de mens niet in staat zou zijn geweest zijn volmaakt-
heid te behouden, heeft God hem niet volmaakt geschapen.492 De volmaaktheid 
waartoe de mens geschapen was, moest worden bereikt door een proces van 
groei.493 Dit verklaart tevens waarom God de mens verbood te eten van de boom 
van kennis van goed en kwaad. Het verbod was volgens Irenaeus ingegeven door 
het feit dat de mens nog niet in staat was die kennis te bevatten, zo constateert 
Steenberg: “The prohibition against eating from the tree of knowledge is, for Irenaeus, 
God’s establishment of the proper realm within which the human creature’s intellect 
and reason may be employed in the course of its growth.” 494 Steenberg merkt dit aan 
als een unieke observatie van Irenaeus, die in kennis ook een bron van gevaar lijkt 
te zien.495 Irenaeus verwijt de ketters dan ook dat zij ingaan tegen het gebod van 
God om niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad.496

In de uitleg van Irenaeus maakt de val echter ook deel uit van Gods heilsplan. De 
mens laat zich verleiden door de slang om zich nu al de kennis eigen te maken 
waar hij zich in een proces van geleidelijke groei op voor moest bereiden. Door 
de mens over te geven aan de gevolgen van zijn eigen keuze, door hem over te 
geven aan de zonde en hem vervolgens redding in Christus aan te bieden, wilde 
God de mens tot inzicht laten komen en hem aan zich binden.497 Daarom is 

childhood of the race, an understandable lapse due to weakness and immaturity.” John Hick, Evil and the 
God of Love, 2nd. Reissued ed. (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), 214-15.
491 Irenaeus, “Against Heresies,” 521 (IV.38,1).
492 “God had power at the beginning to grant perfection to man; but as the latter was only recently 
created, he could not possibly have received it, or even if he had received it, could he have contained it, or 
containing it, could he have retained it.” Irenaeus, “Against Heresies,” 521 (IV.38,2).
493 “Now it was necessary that man should in the first instance be created; and having been created, 
should receive growth; and having received growth, should be strengthened; and having been strengthened, 
should abound; and having abounded, should recover [from the disease of sin]; and having recovered, 
should be glorified; and being glorified, should see his Lord.” Irenaeus, “Against Heresies,” 522 (IV.38,3).
494 Steenberg, Irenaeus on Creation, 91, 155.
495 “This is a unique observation on his part. Through it, Irenaeus puts forth the idea that knowledge 
itself, as an element within the composite being of humankind, must have reign only within the proper 
scope of its capabilities and preparedness at any given point in its development. Knowledge must not ‘exalt’ 
humanity to a state of self-professed grandeur that exceeds ‘its own measure’. To do so is to use improperly the 
‘authority’, the rational faculty given to the race by God, for a purpose beyond that for which it is intended.” 
Steenberg, Irenaeus on Creation, 91, 155.
496 Irenaeus, “Against Heresies,” 548 (V.20,2).
497 “[This was done] that man, receiving an unhoped-for salvation from God, might rise from the dead, 
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God in Christus mens geworden: om te herstellen wat verloren was gegaan in 
Adam.498 Behr merkt het aan als een leerproces: “Following Irenaeus, we could also 
say that if God’s intention was to create human beings who could share in his life, this 
is something that they themselves must learn to do.” 499 Hij beschrijft hoe Irenaeus 
het verhaal van Jona gebruikt als analogie voor de wijze waarop de mens leert van 
de zondeval.500 Steenberg constateert dat om volledig mens te worden, de mens 
moest groeien in kennis, opdat hij Gods Geest kon ontvangen.501 Door de gave 
van de Geest kan de mens volgens Irenaeus uiteindelijk het leven ontvangen in 
verbondenheid met God, zoals God dat vanaf het begin van de schepping be-
doeld had.502 Het proces van schepping en zondeval heeft bij Irenaeus dus veel 
weg van een pedagogisch traject.

Aulén’s lezing van Irenaeus
We moeten concluderen dat op de claim van Aulén, dat Irenaeus een “clear and 
comprehensive doctrine of the Atonement and Redemption” 503 geeft, wel wat valt af 

and glorify God, and repeat that word which was uttered in prophecy by Jonah: ‘I cried by reason of mine 
affliction to the Lord my God, and He heard me out of the belly of hell;’and that he might always continue 
glorifying God, and giving thanks without ceasing, for that salvation which he has derived from Him, ‘that 
no flesh should glory in the Lord’s presence;’ and that man should never adopt an opposite opinion with re-
gard to God, supposing that the incorruptibility which belongs to him is his own naturally, and by thus not 
holding the truth, should boast with empty superciliousness, as if he were naturally like to God.” Irenaeus, 
“Against Heresies,” 450 (III,20,1).
498 “For I have shown that the Son of God did not then begin to exist, being with the Father from the 
beginning; but when He became incarnate, and was made man, He commenced afresh the long line of 
human beings, and furnished us, in a brief, comprehensive manner, with salvation; so that what we had 
lost in Adam—namely, to be according to the image and likeness of God—that we might recover in Christ 
Jesus.” Irenaeus, “Against Heresies,” 446 (III.18,1).
499 John Behr, “Nature, Wounded and Healed in Early Patristic Thought,” Toronto Journal of Theo-
logy 29, no. 1 (2013): 95.
500 “God appointed a whale to swallow up Jonah, not so as to kill him, but to provide an occasion for 
Jonah to learn. By being in the belly of the whale for three days and nights and then unexpectedly cast out, 
Jonah acknowledged himself to be a servant of the Lord who made heaven and earth. So, likewise, Irenaeus 
suggests that in preparing beforehand the plan of salvation worked by the Lord through the sign of Jonah, 
God allowed the human race to be swallowed by the great whale from the beginning.” Behr, “Nature, 
Wounded and Healed,” 95.
501 “This growth into the receptivity of ever increasing knowledge is an essential part of Irenaeus’ larger 
belief in the growth of the whole person and of human nature itself, over the course of the economy, into that 
which one day shall behold in divine vision its creator and partake in the life of God.” Steenberg, Irenaeus 
on Creation, 91, 165.
502 “For there had been a necessity that, in the first place, a human being should be fashioned, and that 
what was fashioned should receive the soul; afterwards that it should thus receive the communion of the 
Spirit. Wherefore also ‘the first Adam was made’ by the Lord ‘a living soul, the second Adam a quickening 
spirit.’ As, then, he who was made a living soul forfeited life when he turned aside to what was evil, so, on 
the other hand, the same individual, when he reverts to what is good, and receives the quickening Spirit, 
shall find life.” Irenaeus, “Against Heresies,” 538 (V.12,2).
503 Aulén, Christus Victor, 17.
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te dingen. De opvattingen van Irenaeus aangaande de verzoening zijn veelzijdi-
ger en complexer dan Aulén ze beschrijft. Door zo alle nadruk te leggen op de 
overwinning op de kwade machten in de dood van Christus wordt niet alleen het 
belang van het leven van Christus voor de verzoening bij Irenaeus onderschat. 
Aulén legt daarmee ook eenzijdig de nadruk op de bevrijding uit de greep van de 
kwade machten, ten koste van het belang van het herstel van de mensheid en de 
voltooiing van de schepping. De eigen uitleg van de zondeval van Irenaeus en de 
verbinding met de verzoening als een proces van herstel en heelmaking blijven bij 
Aulén zelfs geheel uit beeld. Aulén geeft dus een onvolledig beeld van Irenaeus’ 
opvattingen aangaande de verzoening.

3.6. Christus Victor bij de overige kerkvaders
Aulén stelt zich op het standpunt dat, ondanks de verschillen die er zijn aan te 
merken tussen verschillende kerkvaders, de benadering van de verzoening bij 
de overige kerkvaders als een en dezelfde kan worden aangemerkt: “In spite of 
all the diversities of the different Fathers, the general agreement between them on 
this subject is such that it is possible to treat them together in a single comprehensive 
statement.” 504 Hij beschouwt het denken over de verzoening bij de kerkvaders 
als een voortzetting van het denken dat hij aan Irenaeus toeschrijft. Zo stelt hij 
dat de Griekse kerkvaders allemaal het Christus Victor motief hanteren:505 “In 
all the Greek Fathers we find, in fact, amid some diversity in terms and images, 
one and the same dramatic view of the meaning of Christ’s work.” 506 Tegelijk sig-
naleert hij dat het bij de Westerse kerkvaders genuanceerder ligt. Tertullianus 
(ca.160-ca.230 n.Chr.) draagt de eerste elementen aan voor het Latijnse model 
en  
Cyprianus (210-258 n.Chr.) past die voor het eerst ook toe op de verzoening.507 
Het blijft echter beperkt tot aanzetten,508 hoewel ook bij Gregorius de Grote 
(540-604 n.Chr.) naast elementen van het Christus Victor model regelmatig 
elementen van het Latijnse model zijn aan te wijzen.509 Te gemakkelijk worden 
echter volgens Aulén elementen uit het denken over verzoening van de kerkva-
ders uitgelegd als voorlopers van het Latijnse verzoeningsmodel.510 Voor hem 

504 Aulén, Christus Victor, 36.
505 Opmerkelijk is daarbij volgens Aulén dat dat ook het geval is bij die Griekse kerkvaders die het 
meest beïnvloed zijn door de Griekse filosofie: “The fact that even philosophical influence was not able, 
either in his [Origen] case or in others to modify the classic idea of the Atonement shows how deeply rooted 
it was in the teaching of the Greek Fathers.” Aulén, Christus Victor, 38.
506 Aulén, Christus Victor, 37.
507 Aulén, Christus Victor, 38-39.
508 “The classic type of view is dominant; the ideas of the Latin type have the character of tentative sug-
gestions.” Aulén, Christus Victor, 39.
509 “We do, in fact, find in Gregory a number of points which properly belong to the Latin view of the 
Atonement, side by side with the realistic imagery of the drama of redemption.” Aulén, Christus Victor, 41.
510 “Nothing is more common than to find points which really belong to the classic idea treated as if they 
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staat vast dat het Christus Victor model het dominante model is bij zowel de 
Westerse als de Oosterse kerkvaders: “Thus the classic idea of atonement is the 
dominant view of the Western as of the Eastern Fathers.” 511 Ondanks de diversiteit 
in de benaderingen mogen we de opvattingen van de kerkvaders over de ver-
zoening als één geheel benaderen.512 We hebben echter geconstateerd dat Aulén 
eenzijdig was in zijn uitleg van de verzoening bij Irenaeus. Het is daarom van 
belang dat we nader kijken naar de kerkvaders die Aulén aanhaalt ter onder-
steuning van zijn Christus Victor model. 

De vraag naar het geweld bij de kerkvaders
Een belangrijke vraag bij de Griekse kerkvaders is of God niet op een andere wijze 
dan door de incarnatie de mens had kunnen bevrijden uit de greep van de kwade 
machten, zo stelt Aulén.513 Aan die vraag gaat de vraag vooraf naar de motiva-
tie, de vraag waarom God de mensheid heeft bevrijd uit de greep van de kwade 
machten. Het antwoord is Gods liefde: “The Greek Fathers find the deepest reason 
for God’s action is an inner Divine necessity, the necessity imposed by His love.” 514 
Hetzelfde motief vinden we terug bij Augustinus.515 En een door de kerkvaders 
veel genoemde reden om het op deze wijze – via de incarnatie – te doen is dat 
Gods gerechtigheid niet zichtbaar zou zijn geweest, als God door middel van 
macht of geweld de mens uit de greep van de duivel zou hebben bevrijd.516 Het 
is volgens veel kerkvaders dus uitgesloten dat God zich in de verzoening bedient 
van geweld. 
 Aulén werkt dit laatste gegeven niet verder uit. Het vraagstuk van geweld-
loosheid was echter een terugkerend thema in het werk van de kerkvaders. In de 
eerste drie eeuwen overheerst daarbij het pacifistisch gedachtengoed, aldus Louis 
Swift: “[O]ne would expect to find in early Christian literature a fairly straightfor-
ward presentation and elaboration of pacifist ideas, and that is largely what we get 
from writers who deal with the issues of war, violence and military service in any de-
tail.” 517 Die zienswijze wordt bevestigd door Bram van de Beek in een artikel over 

were anticipations of the theory of Anselm.” Aulén, Christus Victor, 39.
511 Aulén, Christus Victor, 39.
512 “In fact, there are not different theories of the Atonement in the Fathers, but only variant expressions 
of one and the same basic idea.” Aulén, Christus Victor, 37.
513 “The Greek Fathers frequently discuss whether God could not have saved men by some other way than 
that of the drama of Incarnation and Redemption, and, in particular, whether he could not have chosen 
to exert His power, and by His almighty fiat overthrow the tyrants and restore the fallen.” Aulén, Christus 
Victor, 44.
514 Aulén, Christus Victor, 45.
515 “The same teaching about the Divine Love is dominant in Augustine, He shows that the race of men 
is delivered into the power of the devil on account of its sin; guilt rests on the whole race. Yet God does not 
cease to love mankind, and the incarnation is the proof of the greatness of his love.” Aulén, Christus Victor, 
45.
516 Aulén, Christus Victor, 45.
517 Louis J. Swift, The Early Fathers on War and Military Service, vol. 19, Message of the Fathers of 
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de rol van christenen in het leger, waarin hij laat zien dat de dominante traditie 
sinds Eusebius (ca.260-ca.339 n.Chr.), waarin christenen de staat en het leger 
steunen, niet de oorspronkelijke positie van de kerk weerspiegelt: “Regardless of 
how dominant this tradition may have seen since the time of Eusebius, there is a  
different tradition in the church. Just as Christian soldiers are praised as soldiers  
of God, there is a tradition of Christian pacifism. This tradition prevails in early  
Christianity.” 518 
 De vragen rond geweld en geweldloosheid hadden veelal een praktische ach-
tergrond en richtten zich in het bijzonder op de participatie van christenen in het 
leger, zoals blijkt uit de genoemde studies, maar ook uit de uitvoerige studie van 
George Kalantzis naar het onderwerp.519 En net als de voorgaande auteurs stelt 
Kalantzis dat de afwijzing van geweld een wezenlijk kenmerk was van de Vroege 
Kerk: “I argue that the literary evidence confirms the very strong internal coherence of 
the Church’s non-violent stance for the first three centuries.” 520 De vraag is nu wat we 
terugzien van deze afwijzing van geweld in de omgang van God met de duivel in 
de beschrijving van de kerkvaders. 

3.7. De omgang met de duivel bij de kerkvaders
Aulén onderscheidt in zijn beschrijving van de wijze waarop God de duivel 
overwint volgens diverse kerkvaders521 drie verschillende beelden of motieven: 
het beeld van Christus als losprijs, het beeld van misleiding en het beeld van 
de duivel die zijn bevoegdheden te buiten gaat. Hij illustreert dit aan de hand 
van onder meer Origenes (ca.184-253 n.Chr.), Johannes Chrysostomos (345-
407 n.Chr.), Augustinus (354-430 n.Chr.), en in het bijzonder Gregorius van 
Nyssa (335-394 n.Chr.). De uitvoerige verbeelding van de wijze waarop God 
de duivel overwint, dient er volgens Aulén toe om te laten zien dat God in 
alle opzichten juist handelde. Gods rechtvaardigheid manifesteert zich, in de 
context van de verzoening, in het bijzonder in de wijze waarop hij omgaat met 
de duivel.522 Wat er in de beschrijvingen aan de orde is, is dus uiteindelijk het 
Godsbeeld.523 

the Church, (Wilmington: M. Glazier, 1983), 19.
518 A. Van de Beek, “Onward Christian soldiers! Christians in the Army,” Acta Theologica 26, no. 1 
(2006): 170.
519 George Kalantzis, Caesar and the Lamb: Early Christian Attitudes on War and Military Service 
(Eugene: Cascade Books, 2012).
520 Kalantzis, Caesar and the Lamb, 7.
521 “The Fathers are by no means all of one mind on the subject of Christ’s dealings with Satan.” Aulén, 
Christus Victor, 48.
522 Ook Irenaeus benadrukt dat God rechtvaardig is in zijn omgang met de duivel: “And justly 
indeed is he led captive, who had led men unjustly into bondage.” Irenaeus, “Against Heresies,” 550 
(V.21,3).
523 Aulén merkt eveneens het Godsbeeld aan als het belangrijkste punt in de analyse van de ver-
schillende verzoeningsmodellen: “This brings us to the last point which is the most fundamental of all: the 
conception of God.” Aulén, Christus Victor, 153.



114

 De wijze waarop God omgaat met de duivel is echter niet alleen een te-
rugkerend thema bij de kerkvaders. De uitvoerige beschrijvingen van de wijze 
waarop God de duivel verslaat zijn tevens een belangrijke reden geweest waar-
om de benadering van de verzoening door de kerkvaders lange tijd terzijde is 
geschoven.524 

Dat de kerkvaders in toenemende mate aandacht gingen besteden aan de duivel 
moeten we volgens J.B. Russell toeschrijven aan de toenemende chaos die samen-
hing met het uiteenvallen van het Romeinse Rijk.525 Aulén op zijn beurt wijst een 
aantal onderliggende motieven aan om een verklaring te geven voor de uitgebrei-
de wijze waarop de kerkvaders de omgang van God met de duivel beschrijven.
Allereerst hechten de kerkvaders er groot belang aan aan te tonen dat God de 
duivel niet middels geweld of dwang overwint. God maakt zelf deel uit van het 
drama526 en geeft zichzelf om de mens te bevrijden: “He overcomes evil, not by  
an almighty fiat, but by putting in something of His own, through a Divine self-
oblation.” 527 
 Ten tweede is het, zoals reeds opgemerkt, essentieel voor de kerkvaders om 
aan te tonen dat God op rechtmatige wijze de duivel heeft overwonnen. Aulén 
benadrukt dat het schijnbaar juridische taalgebruik van de kerkvaders een ge-
heel andere bedoeling heeft dan in het Latijnse verzoeningsmodel: “[I]n the Fa-
thers the essential idea which the legal language is intended to express is that God’s 
dealings even with the powers of evil have the character of fair play.” 528 We hebben 
eerder gezien dat Aulén eenzelfde benadering van ‘fair play’ toeschrijft aan Ire-
naeus. 
 Ten derde benadrukt Aulén nogmaals dat wanneer aan de duivel bepaalde 
rechten worden toegekend, dit het geval is omdat God de mens in de handen van 
de duivel overgeeft als straf voor de zonde van de mens.529 De rechten van de dui-
vel zijn dus in feite beperkt en de duivel heeft geen rechten buiten Gods wil om. 
Dat maakt de duivel tot een instrument van de goddelijke wil. 
 Tot slot is de gedachte die alle benaderingen steeds naar voren willen brengen, 
dat de machten van het kwaad eigenlijk ‘boven hun macht’ grijpen wanneer ze 

524 “No other aspect of the teaching of the Fathers on the subject of Redemption has provoked such criti-
cism as their treatment of the dealings of Christ with the devil; primarily on this ground their teaching has 
been commonly regarded as unworthy of serious consideration.” Aulén, Christus Victor, 47.
525 Jeffrey Burton Russell, The Prince of Darkness: Radical Evil and the Power of Good in History 
(Ithaca: Cornell University Press, 1988), 82.
526 “However crude the form, the endeavour is to show that God does not stand, as it were, outside the 
drama that is being played out, but Himself partakes in it, and attains His purpose by internal, not by 
external means.” Aulén, Christus Victor, 53.
527 Aulén, Christus Victor, 53.
528 Aulén, Christus Victor, 54.
529 “[I]t asserts fundamentally, the responsibility of man for his sin, and that the judgment which rests on 
mankind is a righteous judgment.” Aulén, Christus Victor, 54.
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het conflict met God aangaan.530 Ze zijn aan God ondergeschikt en dienstbaar 
aan hem. 
 Aulén gaat zelf niet in detail op de beschrijvingen van de kerkvaders in. Wij 
zullen hier wel nader ingaan op de wijze waarop God volgens de kerkvaders de 
duivel overwint, met de vraag wat deze teksten vertellen over het Godsbeeld dat 
er uit naar voren komt. Bijzondere aandacht heeft daarbij de vraag of God inder-
daad op geweldloze wijze de duivel overwint.

Gods goedheid als grondslag van de verzoening
Een van de meest uitvoerige beschrijvingen van de omgang van God met de dui-
vel vinden we bij een van de Cappadocische Vaders, Gregorius van Nyssa (ca.335-
394 n.Chr.). Niet alleen geeft Gregorius van Nyssa een uitvoerige verhandeling 
over de wijze waarop God de duivel heeft overwonnen. Hij betoogt eveneens 
waarom het passend is dat God dat op deze wijze, middels de incarnatie, heeft 
gedaan. De incarnatie en de verzoening zijn volgens Gregorius van Nyssa een 
blijk van Gods goedheid, die zich manifesteert in zijn besluit om de mens te red-
den uit de macht van de duivel: “His goodness is caught sight in His election to save 
lost man.” 531 Gods goedheid wordt door Nyssa niet heel uitvoerig belicht, maar 
is wel essentieel: er is geen externe noodzaak die God er toe dwingt om de mens 
te bevrijden uit de macht van de duivel. Gods beslissing komt voort uit wie hij in 
diepste wezen is.532 

Het losprijsmotief volgens Gregorius van Nyssa
Allereerst geeft Gregorius van Nyssa een uitgebreide uiteenzetting over het los-
prijsmotief. Het losprijsmotief houdt in dat de duivel de zielen van de mensheid 
gevangen houdt en dat God Christus aanbiedt als losprijs, om de mensen vrij te 
kopen uit de macht van de duivel. Dit beeld grijpt terug op Marcus 10,45: “…
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen 
en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” Bij de kerkvaders komen we dit beeld 
behalve bij Gregorius van Nyssa onder meer tegen bij Origenes, aldus Aulén.533 

530 “Yet behind all the seemingly fantastic speculations lies the thought that the power of evil ultimately 
overreaches itself when it comes in conflict with the power of good, with God Himself. It loses the battle at 
the moment when it seems to be victorious.” Aulén, Christus Victor, 55.
531 Gregory of Nyssa, “Great Catechism,” in A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of 
the Christian church, Second series, Vol. 5, Gregory of Nyssa: Dogmatic treatises, etc, ed. Philip Schaff and 
Henry Wace (New York: The Christian Literature Company, 1893), 494 (XXIV).
532 Dat Gods goedheid de grondslag van de verzoening vormt zien we ook nadrukkelijk bij Ire-
naeus: “For He is good, and merciful, and patient, and saves whom He ought: nor does goodness desert Him 
in the exercise of justice, nor is His wisdom lessened; for He saves those whom He should save, and judges 
those worthy of judgment. Neither does He show Himself unmercifully just; for His goodness, no doubt, goes 
on before, and takes precedency.” Irenaeus, “Against Heresies,” 459 (III.25,3).
533 “Origen discusses to whom the ransom-price is paid, and directly denies that it can possibly be paid to 
God.” Aulén, Christus Victor, 49.
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Het vertrekpunt van Gregorius van Nyssa in zijn verhandeling over de omgang 
van God met de duivel is de overtuiging dat de mens zich uit vrije wil heeft 
overgegeven in de macht van de duivel. Het staat God daarom niet vrij om de 
mens met geweld te bevrijden, want daarmee zou hij de rechten van de duivel 
schenden: “[I]f any one out of regard for the person who has so sold himself should use 
violence against him who has bought him, he will clearly be acting unjustly.” 534 God 
bevrijdt de mensheid op een niet-gewelddadige wijze. 
 God laat het aan de duivel over om de losprijs te bepalen die hij wil ontvan-
gen om de mens vrij te laten: “Now this method is in a measure this; to make over 
to the master of the slave whatever ransom he may agree to accept for the person in 
his possession.” 535 Het is dus de duivel zelf die de keuze laat vallen op Christus als 
losprijs. Gregorius van Nyssa onderbouwt dit door een uitvoerige opsomming 
te geven van de wonderen en blijken van macht van Christus die alles bij elkaar 
wel zo’n indruk hebben gemaakt op de duivel, dat het voor de duivel een van-
zelfsprekende keuze was om Christus te vragen als losprijs: “The Enemy, therefore, 
beholding in Him such power, saw also in Him an opportunity for an advance, in the 
exchange, upon the value of what he held. For this reason he chooses Him as a ransom 
for those who were shut up in the prison of death.” 536 De motivatie van de duivel 
is dus dat hij zijn macht denkt te vergroten wanneer hij Christus als losprijs eist, 
juist omdat hij gezien heeft hoe machtig Christus is. 
 Omdat het beeld van de losprijs de veronderstelling in zich draagt dat de 
duivel de mens rechtmatig gevangen houdt – immers, een losprijs veronderstelt 
dat hetgeen wat wordt vrijgekocht iemands rechtmatig bezit is – was dit motief 
ook onderhevig aan veel kritiek. Een van de belangrijke criticasters was Gre-
gorius Nazianzus, die een fel tegenstander was van de opvatting dat de duivel 
rechten zou hebben.537 Aulén parafraseert de weerlegging van Nazianzus als vol-
gt: “It is not fitting that the devil, who is a robber, should receive a price in return 
for what he himself had taken by violence, and the price of such value as the Son of 
God Himself.” 538 
 Het is juist op dit thema van de rechten van de duivel dat de meningen van 
de kerkvaders het meest uiteenlopen.539 Terwijl Irenaeus de gedachte dat de duivel 
rechten zou hebben nog verwierp, is het merendeel van de kerkvaders de mening 
toegedaan dat de duivel de mens wel degelijk rechtmatig in zijn macht heeft 

534 Nyssa, “Great Catechism,” 492-93 (XXII).
535 Nyssa, “Great Catechism,” 493 (XXII).
536 Nyssa, “Great Catechism,” 493 (XXIII).
537 “[T]his teaching of a ransom-price paid to the devil was directly challenged by Gregory of Nazianzus, 
who denied that the devil could have any rights over men, and therefore rejected any notion of a transaction 
with him.” Aulén, Christus Victor, 49-50.
538 Aulén, Christus Victor, 50.
539 “The differences appear on the subject of the devil’s rights over man and the manner of Christ’s dea-
lings with the devil.” Aulén, Christus Victor, 48.
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gekregen.540 En ondanks de kritiek blijft die gedachte zeer invloedrijk.541 Dat 
wordt bevestigd door het feit dat ook Anselmus nog uitvoerig aandacht besteed 
aan de weerlegging van de gedachte dat God de rechten van de duivel zou heb-
ben geschonden door de mens uit zijn macht te bevrijden.542 Er was echter een 
goede reden om aan de duivel ook rechten toe te schrijven. Door te spreken van 
de rechten van de duivel, werd benadrukt dat de mens zelf verantwoordelijk was 
voor zijn gevangenschap in de greep van de kwade machten: “The religious mo-
tive lying behind the mythological language is plainly the desire to assert the guilt of 
mandkind, and the judgment of God on human sin.” 543

Het beeld van misleiding volgens Gregorius van Nyssa
In het beeld van de losprijs is tegelijk het beeld van de misleiding begrepen, want 
het is duidelijk dat de duivel – hoewel hij juist Christus als losprijs wenst, omdat 
hij gezien heeft hoe machtig Christus is – niet ziet dat het God zelf is die hij toe-
laat in zijn invloedssfeer.544 
 God heeft een goede reden om de duivel te misleiden.545 De duivel gaat de 
directe confrontatie met God namelijk uit de weg: “[I]t was not in the nature of 
the opposing power to come in contact with the undiluted presence of God.” 546 Aan-
gezien de duivel God anders nooit in zijn nabijheid had geduld, was het nood-

540 “The most common view is that since the Fall the devil possesses an incontestable right over fallen 
man, and therefore a regular and orderly settlement is necessary; but sometimes this view is traversed by 
another, which regards the devil as a usurper, and therefore possessing no sort of right over men.” Aulén, 
Christus Victor, 48.
541 “Thus the idea of a transaction with the devil met with strong criticism; nevertheless, it was firmly 
established in the early church and it constantly recurs in the Fathers.” Aulén, Christus Victor, 50.
542 Anselm, “Why God Became Man,” in The Major Works, ed. Brian Davies and G. R. Evans, 
Oxford World’s Classics (Oxford: Oxford University Press, 1998), 272-74.
543 Aulén, Christus Victor, 48.
544 “But it was out of his power to look on the unclouded aspect of God; he must see in Him some portion 
of that fleshly nature which through sin he had so long held in bondage. Therefore it was that the Deity was 
invested with the flesh, in order, that is, to secure that he, by looking upon something congenial and kindred 
to himself, might have no fears in approaching that supereminent power; and might yet by perceiving that 
power, showing as it did, yet only gradually, more and more splendour in the miracles, deem what was seen 
an object of desire rather than of fear.” Nyssa, “Great Catechism,” 493 (XXIII).
545 Colin Gunton bekritiseert het motief van misleiding, omdat het volgens hem niet strookt met 
het Bijbels getuigenis: “[I]t should be noted that in the gospel accounts of the healing of those possessed by 
demons, the demons often recognise who it is that faces them.” Colin E. Gunton, The Actuality of Atone-
ment: a Study of Metaphor, Rationality and the Christian Tradition (London: T&T Clark, 1988), 63. 
Gunton gaat met dat bezwaar echter voorbij aan de beschrijving die Gregorius van Nyssa geeft. Laatst-
genoemde geeft een uitvoerige opsomming van alle kwaliteiten van de aardse Jezus die maakten dat de 
duivel hem als de ideale losprijs zag. En daarbij noemt hij ook “the fear with which He inspired devils”. 
Nyssa, “Great Catechism,” 493 (XXIII). Hij onderscheidt hier dus de demonen en de duivel. Juist het 
feit dat Jezus’ optreden demonen angst inboezemt, is een reden voor de duivel om hem als losprijs te 
verlangen.
546 Nyssa, “Great Catechism,” 494 (XXIV).
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zakelijk voor God zich te vermommen. Dit argument lijkt het beperkt dualisme 
te weerspiegelen, dat volgens Aulén kenmerkend is voor het Christus Victor 
model. De duivel gaat de directe confrontatie met God uit de weg, omdat hij al 
weet dat hij die confrontatie zal verliezen. Het is dus Gods wijsheid die de wijze 
ingeeft waarop de mensheid kan worden verlost uit de greep van de kwade 
machten, zonder dat dat ten koste gaat van Gods goedheid en zijn rechtvaardig-
heid.547

Het beeld dat Gregorius van Nyssa gebruikt om te beschrijven hoe God de  
duivel misleidt, is dat van een vis die in het aas bijt waaronder een vishaak ver-
borgen zit: “[T]he Deity was hidden under the veil of nature, that so, as with ra-
venous fish, the hook of Deity might be gulped down along with the bait of flesh.” 548 
Hij erkent dat het beeld van de vishaak de indruk kan wekken dat God zich 
schuldig maakt aan misleiding en beijvert zich dan ook om uit te leggen dat 
Gods handelen in deze rechtvaardig is. Zo betoogt hij dat de duivel niet anders 
wordt behandeld dan hij zelf handelde toen hij de mens misleidde: “[H]e who 
practised deception receives in return that very treatment, the seeds of which he had 
himself sown of his own free will. He who first deceived man by the bait of sensual 
pleasure, is himself deceived by the presentment of the human form.” 549 God heeft 
de mens dus op rechtvaardige wijze gered, want de essentie van rechtvaardig-
heid is “to give to every one according to his due.” 550 De duivel krijgt wat hem 
toekomt. 
 Er is bovendien een belangrijk onderscheid tussen de misleiding door de dui-
vel en de misleiding door God. Gregorius van Nyssa geeft het voorbeeld dat twee 
mensen gif door een maaltijd zouden kunnen mengen, de ene met de intentie om 
iemand te doden, de ander met de intentie om iemand te genezen.551 Dan is het 
duidelijk dat we de handeling van de laatstgenoemde zullen goedkeuren, terwijl 
we die van de eerste zullen verwerpen. Zijn onderbouwing stoelt dus op de ge-
dachte dat de misleiding waar God zich in deze van bedient gerechtvaardigd was, 
omdat het met een goede intentie gebeurde.552 In feite was misleiding noodzake-
lijk om de mens uit de macht van de duivel te bevrijden. 

547 Gregorius van Nyssa beschouwt de incarnatie tevens als een bewijs van Gods almacht. Dat God 
in staat is te doen wat tegen alle verwachtingen in lijkt te gaan en eigenlijk onmogelijk lijkt te zijn, 
bewijst juist zijn macht: “[T]hat the omnipotence of the Divine nature should have had the strength to 
descend to the humiliation of humanity, furnishes a clearer proof of that omnipotence than even the great-
ness and supernatural character of the miracles.” Nyssa, “Great Catechism,” 494 (XXIV).
548 Nyssa, “Great Catechism,” 494 (XXIV).
549 Nyssa, “Great Catechism,” 495 (XXVI).
550 Nyssa, “Great Catechism,” 495 (XXVI).
551 Nyssa, “Great Catechism,” 495 (XXVI).
552 “[F]or whereas he, the enemy, effected his deception for the ruin of our nature, He Who is at once 
the just, and good, and wise one, used His device, in which there was deception, for the salvation of him.” 
Nyssa, “Great Catechism,” 495 (XXVI). 



119

Het beeld van misleiding van de duivel heeft breed navolging gevonden, aldus 
Aulén.553 Het was in aanzet al bij Irenaeus terug te vinden en ook bij Origenes 
komen we het al tegen.554 Hij verwijst daarnaast naar Augustinus die het beeld 
van een muizenval met Christus als lokaas gebruikt,555 een vergelijking die nauw 
aansluit op het beeld van de vis aan de haak. De beschrijving die Gregorius van 
Nyssa geeft, waarbij misleiding nodig is om de duivel Christus als losprijs te laten 
kiezen, is een goed voorbeeld van hoe de verschillende motieven die Aulén onder-
scheidt tegelijk in elkaar overliepen.

De duivel overschrijdt zijn grenzen
Het derde beeld dat Aulén onderscheidt zouden we als volgt kunnen omschrijven: 
de duivel zet zichzelf buiten spel, doordat hij de grenzen van zijn bevoegdheid 
overschrijdt. Evenals de twee voorgaande beelden, komen we dit beeld veelvuldig 
tegen bij de diverse kerkvaders: “Very commonly we read that the devil exceeded his 
rights in the treatment of Christ, and therefore was deprived of his rights and lost his 
kingdom.” 556 Zo beschrijft Augustinus dat de duivel zich toe-eigende waar hij geen 
recht op had, waarop het hem ontnomen werd.557 We zien dat ook hier weer het 
element van de rechtvaardiging van Gods optreden tegen de duivel een rol speelt. 

Een zeer uitvoerige uiteenzetting van dit beeld vinden we bij Johannes Chryso-
stomos. Hij stelt het voor alsof de duivel zich in een rechtszitting moet verant-
woorden voor het feit dat hij Christus gedood heeft, terwijl dat onrechtmatig 
was.558 Om zijn benadering te verhelderen geeft hij meerdere voorbeelden, zoals 
het voorbeeld van een wrede tiran, die de onschuldige zoon van een koning ver-
moordt, waarop niet alleen de zoon van die koning wordt gewroken, maar ook al 
zijn andere slachtoffers. Hij eindigt met de constatering dat de duivel zal worden 

553 “This idea of deception of the devil occurs frequently both in the East and in the West.” Aulén, Chris-
tus Victor, 53.
554 Aulén, Christus Victor, 53.
555 Aulén, Christus Victor, 53.
556 Aulén, Christus Victor, 50.
557 “Augustine says that the devil found Christ innocent, but none the less smote Him; he shed innocent 
blood, and took what he had no right to take. Therefore it is fitting that he should be dethroned and forced 
to give up those who were under his power.” Aulén, Christus Victor, 51.
558 “It is as though He said, “there shall be a tribunal and a retribution.” How and in what way? “He 
slew the first man, having found him guilty of sin, (for ‘by sin death entered’—Rom.v. 12;) but in Me this 
he found not. Why then did he spring upon Me and give Me over to death? Why did he put into the mind 
of Judas to destroy Me?” […] It shall be said, as if a court of justice were sitting, to Satan, “Well, thou hast 
slain all men, because thou didst find them guilty of sin. But why didst thou slay Christ? Is it not clear 
that thou didst it wrongfully?” Therefore in Him the whole world shall be avenged.” John Chrysostom, 
“Homilies on the Gospel of St. John,” in A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the 
Christian church, First Series, Vol14: Saint Chrysostom: Homilies on the gospel of St. John, and The Epistle 
to the Hebrews, ed. Philip Schaff (New York: The Christian literature company, 1890), 249 (Homily 
LXVII, Joh.12,31).
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gestraft voor wat hij de gehele mensheid heeft aangedaan, op grond van hetgeen 
hij Christus heeft aangedaan: “So also it is in the case of the Son; for of those things 
which the devil hath done against us, of these shall the penalty be required by means 
of what he hath dared against Christ.” 559

 Tegenover dit beeld van de duivel die gestraft wordt voor wat hij Christus heeft 
aangedaan staat het beeld van Gregorius van Nyssa. In zijn benadering wordt de 
duivel niet verslagen, maar ontwapend. Zijn macht houdt op te bestaan: “…and 
light shining in darkness, that which is diametrically opposed to light and life might 
vanish; for it is not in the nature of darkness to remain when light is present, or of death 
to exist when life is active.” 560 Hij stelt dat God niet alleen de mens uit de macht van 
de duivel bevrijdt, maar uiteindelijk ook de duivel geneest van het kwade.561 Bij 
Aulén vinden we geen verwijzing naar deze passage van Gregorius van Nyssa.

3.8. Aulén en de kerkvaders: kritische bevindingen
De Britse theoloog Colin Gunton (1941-2003) gaat in zijn werk ‘The Actuality 
of Atonement’ 562 uitvoerig in op de analyse van Aulén. Hij voert verschillende 
voorbeelden aan van Jezus’ omgang met het kwaad, waarin de overwinning op de 
kwade machten het thema is563 en hij concludeert dat Aulén’s positie in ieder geval 
bijbels onderbouwd kan worden: “[T]here does appear to be biblical support for the 
general position that Aulén is advocating.” 564 Hij stelt echter vast dat er ook tekort-
komingen zijn in de benadering van Aulén en dat zijn uitwerking te eenzijdig is. 

Het kruis als metafoor van de overwinning
Allereerst gaat Aulén voorbij aan de metaforische uitleg van de dood van Chris-
tus: “[T]he Christian understanding of salvation, when seen with the assistance of 
this metaphor, is of the redemption of mankind not out of or without but along with 
the world in which we are set.” 565 Wanneer in te letterlijke termen over de kwade 
machten wordt gesproken, wordt juist de kracht van de metafoor over het hoofd 
gezien.566 Daardoor maakt Aulén de overwinning tot een kosmische overwinning 
die in het verleden al behaald is. Hij gaat daarmee voorbij aan de aardse en men-

559 Chrysostom, “Homilies on the Gospel of St. John,” 250 (Homily LXVII, Joh.12,31).
560 Nyssa, “Great Catechism,” 494 (XXIV).
561 “For in those points in which He was mingled with humanity, passing as He did through all the 
accidents proper to human nature, such as birth, rearing, growing up, and advancing even to the taste of 
death, He accomplished all the results before mentioned, freeing both man from evil, and healing even the 
introducer of evil himself.” Nyssa, “Great Catechism,” 496 (XXVI).
562 Gunton, The Actuality of Atonement.
563 Gunton, The Actuality of Atonement, 56.
564 Gunton, The Actuality of Atonement, 57.
565 Gunton, The Actuality of Atonement, 80.
566 “Those who spoke too literally of the devil having obtained rights over mankind of which he was de-
prived by deceit had, in effect, failed to appreciate the metaphorical nature of the language they were using.” 
Gunton, The Actuality of Atonement, 64.
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selijke kant van de overwinning, maar ook aan het feit dat die overwinning nog 
steeds behaald moet worden: “The authors are not merely concerned with a divine 
act that is a past event, and certainly not with a merely cosmic conflict. The victory is 
both a continuing and an earthly one.” 567

 Ten tweede gaat Aulén voorbij aan de menselijke kant van de overwinning 
van Jezus, zoals die in de Evangeliën – en in het bijzonder bij Lucas – wordt be-
nadrukt.568 Gunton concludeert dan ook: “Aulén is right to speak of a victory, but 
that is not merely a divine victory.”569 Dat sluit aan bij onze eerdere constatering 
dat Aulén eenzijdig is in zijn interpretatie van Irenaeus en dat hij het belang van 
de overwinning van Christus in zijn menselijke gestalte in de theologie van Ire-
naeus miskent. In zijn eigen uitwerking van het motief van de overwinning haalt 
Gunton in de eerste plaats de verzoeking in de woestijn aan: “The first place where 
we shall therefore find the meaning of the metaphor of victory is the refusal of Jesus to 
exercise power demonically.” 570 Het is in de verzoeking in de woestijn dat Jezus de 
kwade machten overwint door zijn beslissing om God gehoorzaam te zijn.571 
 
De overwinning vindt voor Gunton zijn climax in Jezus’ dood aan het kruis: “A 
real victory is the kind of thing that happens when Jesus goes to the cross.” 572 Om 
de dood van Jezus zo te verstaan moeten we echter op een nieuwe manier naar 
het idee van overwinning gaan kijken: “To be victorious does not mean butchering 
your opponent with weapons, but refusing to exercise power demonically in order to 
overcome evil with good.” 573 Jezus’ dood is een overwinning, omdat zijn dood be-
vrijdt van valse voorstellingen.574 In feite zegt Gunton dat Jezus door zijn dood 
de kwade machten ontmaskert: “The lie in this context refers to the behaviour of 
anything finite or created – and that includes political and ecclesiastical institutions – 
which is treated or reveals itself to be of divine status.” 575 Hier zien we dus een dui-
delijke overeenkomst met de denkbeelden van Weaver.576

Verdere kanttekeningen bij Aulén
Er zijn meer kanttekeningen bij de analyse van Aulén te plaatsen, zowel met  
betrekking tot de inhoud, als met betrekking tot de keuzes die hij maakt en zijn 
werkwijze.

567 Gunton, The Actuality of Atonement, 57.
568 Gunton, The Actuality of Atonement, 57-59.
569 Gunton, The Actuality of Atonement, 59.
570 Gunton, The Actuality of Atonement, 75.
571 Gunton, The Actuality of Atonement, 75.
572 Gunton, The Actuality of Atonement, 79.
573 Gunton, The Actuality of Atonement, 77.
574 “To understand Jesus’ death as a victory is to be set free from the false conceptions of life.” Gunton, 
The Actuality of Atonement, 78.
575 Gunton, The Actuality of Atonement, 78.
576 Weaver noemt Gunton niet in ‘The Nonviolent Atonement’.
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Hoewel Aulén een belangrijk aspect van het denken over de verzoening in de 
vroege kerk naar voren haalt, verabsoluteert hij het belang van het overwin-
ningsmotief. En waar hij in zijn bespreking van Irenaeus nog aangeeft dat de 
verzoening haar voltooiing vindt in het werk van de Heilige Geest, gaat hij op de 
vraag naar de rol van de Heilige Geest in de verzoening bij de overige kerkvaders 
helemaal niet in. In het verlengde daarvan speelt ook de vraag naar de ethiek geen 
rol in de benadering van de Aulén. De verzoening blijft bij hem een objectieve 
verzoening die buiten het handelen van de mens om gestalte krijgt.577 
 Terwijl Aulén veel nadruk legt op het rechtmatig handelen van God, zien we 
dat hij weinig aandacht heeft voor het aspect van de geweldloosheid bij de kerk-
vaders. Hij noemt het, maar werkt het niet uit. Dat terwijl verschillende kerkva-
ders ook voor de geweldloosheid in Gods handelen met de duivel nadrukkelijk 
aandacht hebben. 

Opmerkelijk is dat Aulén in het hoofdstuk over de kerkvaders voornamelijk de 
Griekse kerkvaders aanhaalt. Een aantal keer haalt hij Augustinus aan om zijn 
stelling te onderbouwen dat het Christus Victor model dominant was in de gehe-
le Vroege Kerk578 en verwijst hij naar Gregorius de Grote, maar voor het overige 
zijn het voornamelijk Gregorius van Nyssa, Johannes Chrysostomos, Athanasius 
en Gregorius Nazianzus, die hij aanhaalt. Hij laat echter na op eenzelfde wijze de 
aanwezigheid van het Christus Victor model bij de Latijnse kerkvaders te illus-
treren. Tegenvoorbeelden behandelt hij bovendien zeer summier. Tertullianus en 
Cyprianus noemt hij als degenen die de eerste aanzet gaven voor wat hij aanmerkt 
als het Latijnse verzoeningsmodel,579 maar op hun denkbeelden gaat hij verder 
niet in. Niettemin concludeert hij dat het klassieke verzoeningsmodel dominant 
was bij zowel de Westerse als de Oosterse kerkvaders, zoals we eerder zagen. Dat 
het Christus Victor model de dominante interpretatie van de verzoening in de 
Vroege Kerk was, wordt door Aulén echter niet aangetoond met het aanhalen van 
deze beperkte selectie van kerkvaders, temeer daar hij de voorbeelden van andere 
interpretaties, voor zover hij die bespreekt, afdoet als marginaal. 
 De vraag naar het lot van de duivel in de verzoening, de vraag of de duivel 
gestraft wordt of niet, laat Aulén evenzeer onderbelicht, terwijl de kerkvaders 
uiteenlopende denkbeelden hebben over de wijze waarop God uiteindelijk met 
de duivel omgaat. Waar Gregorius van Nyssa de overwinning op het kwaad en de 
zonde beschrijft als een proces van zuivering en genezing, wordt volgens Johannes 
Chrysostomos de duivel juist gestraft. Aulén lijkt dus alleen die aspecten van het 
handelen van God in de omgang met de duivel in de beschrijving van de kerkva-

577 “[T]he fundamental idea that the Atonement is, above all, a movement of God to man, not in the 
first place a movement of man to God.” Aulén, Christus Victor, 159.
578 “Our immediate concern is to see that whenever Augustine treats of Christ’s redemptive work his 
thought belongs in all essentials to the classic type.” Aulén, Christus Victor, 40.
579 Aulén, Christus Victor, 38-39.
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ders te belichten, die hij relevant acht voor zijn Christus Victor model.
 Wanneer Aulén ingaat op het vraagstuk van de rechten van de duivel vol-
gens de kerkvaders, zien we iets vergelijkbaars gebeuren. De kerkvaders hadden 
hierover uiteenlopende opvattingen volgens Aulén. Hij staat uitvoerig stil bij het 
rechtmatig handelen van God in relatie tot de rechten van de duivel in de opvat-
ting van diverse kerkvaders. Op de uitwerking van de ideeën van de kerkvaders 
die aan de duivel geen rechten toekennen, gaat hij echter nauwelijks in. Hij 
beperkt zich tot de constatering dat Gregorius van Nazianzus het idee van een 
overeenkomst met de duivel volledig afwijst en kiest voor het beeld van het offer, 
zonder dat hij dat verder toelicht.580 De vraag of God, volgens die kerkvaders die 
aan de duivel geen rechten toe wilden kennen, rechtmatig handelt in zijn omgang 
met de duivel, stelt hij niet aan de orde.

Tot slot moeten we constateren dat Aulén de opvattingen over de verzoening bij 
de kerkvaders beschrijft als een statisch geheel. Hij gaat niet in op de historische 
ontwikkeling of op de vraag hoe het beeld van de verzoening zich ontwikkelt in 
relatie met andere relevante theologische ontwikkelingen. Waar de theologie van 
Irenaeus mede moet worden verstaan in het licht van de strijd met de verschillen-
de gnostische stromingen, staan latere ontwikkelingen in het licht van heel andere 
theologische vraagstukken. Vragen als die naar de relatie tussen de ontwikkeling 
van het Christus Victor model en de ontwikkeling van het Godsbeeld en van  
de christologie, worden door Aulén niet inhoudelijk behandeld. Hij legt geen  
relatie tussen de ontwikkeling van de triniteitsleer en de christologie in de periode 
van de concilies van Nicea (325) en Constantinopel (381) en het Christus Victor  
model. Dat terwijl de kerkvaders die hij aanhaalt naast Irenaeus – Athanasius 
(296-373 n.Chr.); Gregorius van Nyssa (335-394 n.Chr.); Gregorius van  
Nazianzus (329-390 n.Chr.); Johannes Chrysostomos (347-407 n.Chr.);  
Augustinus (354-430 n.Chr.) – allemaal actief waren in de desbetreffende periode 
en een vooraanstaande rol speelden in die ontwikkelingen.

3.9. Aulén als Luthers theoloog
Het heeft er alle schijn van dat Aulén’s lezing van de kerkvaders en van Irenaeus, als 
grondlegger van het Christus Victor model, is beïnvloed door zijn lezing van Maar-
ten Luther (1483-1546). In het zesde hoofdstuk van ‘Christus Victor’ zet Aulén uit-
voerig uiteen dat het denken over de verzoening bij Luther moet worden verstaan 
als een voortzetting en verdieping van het verzoeningsmotief van de kerkvaders: “I 
shall now maintain that Luther’s teaching can only be rightly understood as a revival 
of the old classic theme of the Atonement as taught by the Fathers, but with a greater 
depth of treatment.” 581 Het doel dat Aulén voor ogen had met zijn studie van het 
verzoeningsmotief in de Vroege Kerk, was dan ook niet een herwaardering van de 

580 Aulén, Christus Victor, 50.
581 Aulén, Christus Victor, 102.
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verzoeningstheologie van de Vroege Kerk, maar een herwaardering van de verzoe-
ningstheologie van Maarten Luther, aldus William P. Loewe.582

Aulén becommentarieert in scherpe bewoordingen de verbinding die is gelegd 
tussen Luther’s interpretatie van het werk van Christus en het Latijnse verzoe-
ningsmodel.583 Waar Luther het werk van Christus uitlegt als een bevrijding uit 
de greep van de zonde, de dood en de macht van de duivel, grijpt hij hier over-
duidelijk terug op de kerkvaders, aldus Aulén: “For it is plain as daylight that the 
idea which they embody is identical with that of the Fathers; the three enemies here 
mentioned are just the familiar trio of the early church: sin, death and the devil.” 584

 Volgens Aulén vertoont Luther’s interpretatie van het werk van Christus dezelf-
de kenmerken als de klassieke interpretatie van de verzoening. Het is God in Chris-
tus die de kwade machten overwint.585 Daarom zien we ook dat bij Luther opnieuw 
de incarnatie en de verzoening nauw met elkaar verbonden zijn: “All depends on the 
assertion that it is God Himself who in Christ overcomes the tyrants.” 586 Tot slot heeft 
de benadering van Luther eenzelfde dualistisch en dramatisch karakter.587 
 Op cruciale punten zien we dat Luther altijd terukomt op het idee van de 
verzoening als drama en hij geeft herhaaldelijk aan dat juist de weergave van de 
verzoening in termen van het drama de essentie van het christelijk geloof is. Deze 
dramatische benadering van de verzoening staat in een organische verbinding met 
de theologie van Luther als geheel.588 Daarbij vertoont de verzoeningstheologie 
van Luther een triomfalisme, dat vergelijkbaar is met het triomfalisme in de Vroe-
ge Kerk: “Once again, therefore, we hear the note of triumph which rang through the 
early church.” 589 Voor Aulén staat daarmee vast dat Luther het klassieke verzoen-
ingsmotief huldigt: “There should, then, be no doubt at all that in Luther we meet 
again the classic idea of Atonement. It is the patristic view that has returned; but it 
has returned with greater depth and force than before.” 590

582 “Beyond revising the standard objective-subjective schema, Aulén also argued the theological superi-
ority of his classic idea and, in this basis, sought to secure Luther’s place as the authentic representative of 
evangelical Catholicism.” Loewe, “Irenaeus’ Soteriology: Christus Victor Revisited,” 1.
583 “In the Lesser Catechism the crucial words describing the work of Christ are as follows: ‘He has 
delivered, purchased, and won me, a lost and doomed man, from all sins, from death and the devil’s power.’ 
It is strange to reflect on the numberless attempts which have been made for centuries to twist these words 
round so as to read into them the Latin doctrine of the Atonement.” Aulén, Christus Victor, 104.
584 Aulén, Christus Victor, 104-05.
585 “First there is here a continuity of Divine operation. Time after time Luther returns to this theme and 
emphasises it with all his might: the one power which is able to overcome the tyrants is God’s omnipotence.” 
Aulén, Christus Victor, 107.
586 Aulén, Christus Victor, 108.
587 “Third, the whole view is dualistic and dramatic. The description is of a stupendous conflict, a mira-
bile duellum, in which Christ prevails.” Aulén, Christus Victor, 108.
588 Aulén, Christus Victor, 104.
589 Aulén, Christus Victor, 108.
590 Aulén, Christus Victor, 108.
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Het doel dat Aulén hier lijkt te hebben, lijkt tweeledig. Allereerst lijkt hij met 
nadruk het onderscheid te willen aantonen tussen Luther en het model van ver-
zoening door genoegdoening: “Every attempt to prove that Luther’s teaching con-
tains an idea of ‘satisfaction’ other than that involved in the triumph of Christ over 
the tyrants is doomed to hopeless failure.” 591 Hij gaat zelfs zo ver dat hij stelt dat de 
traditionele teksten van Luther op sommige plaatsen zijn aangepast om ze meer 
in overeenstemming te brengen met het model van verzoening door genoegdoe-
ning.592 Ten tweede lijkt hij het gezag van Luther te willen bevestigen, zoals we 
kunnen opmaken uit de zinnen aan het slot van het hoofdstuk: “Therefore Luther 
stands out in the history of Christian doctrine as the man who expressed the classic 
idea of the Atonement with greater power than any before him. From the side-line 
of the Latin theory he bends right back to the main line, making a direct connection 
with the teaching of the New Testament and the Fathers. This is his claim to be re-
garded as in the true sense of the word, catholic.” 593 Hij stelt dat Luther op het punt 
van de verzoening nooit goed begrepen is.594 

Op de vraag of Aulén’s bewering dat Luther het klassieke verzoeningsmotief 
huldigt juist is, zal ik verder niet ingaan.595 Wat in het voorgaande inzichtelijk is 
gemaakt, is dat Aulén heeft willen aantonen dat Luther’s verzoeningsleer in lijn 
met die van de kerkvaders zou staan en dat Luther het denken van de kerkvaders 
verder uitwerkt en verdiept. Daarmee is zichtbaar gemaakt dat Aulén’s lezing van 
de kerkvaders mede is bepaald door zijn wens om het gezag van Luther te bevesti-
gen, zoals nog eens naar voren komt uit de opmerking: “Above all, it is necessary to 
see that in the history of Christian thought Luther stands as a veritable colossus.” 596

3.10. Christus Victor en de mogelijkheden voor een soteriologie vanuit  
dopers perspectief
Zoals we hebben gezien in het vorige hoofdstuk heeft Weaver het Christus Victor 
model van Aulén als uitgangspunt genomen. In dit hoofdstuk hebben we reeds 
geconstateerd dat Weaver op zijn beurt afwijkt van de interpretatie van Aulén. 
Weaver bepleit dat God op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden ge-
houden voor de kruisdood van Jezus. En in tegenstelling tot Aulén benadrukt 

591 Aulén, Christus Victor, 118.
592 “The traditional text of Luther is not always to be trusted. In certain passages where Luther speaks of 
the merits of Christ and His satisfaction, Bring has proved that the text has been amended in order to bring 
it into line with the Latin doctrine.” Aulén, Christus Victor, 119.
593 Aulén, Christus Victor, 121-22.
594 “Luther’s teaching on the Atonement was not followed either by his contemporaries or by his succes-
sors.” Aulén, Christus Victor, 123.
595 Zie voor een kritische bespreking: Anders Kraal, “Aulén’s Multiple Characterizations of the 
“Classical” and “Latin” Theories of Reconciliation,” Svensk Teologisk Kvartalskrift 86, no. 4 (2010): 
149-59.
596 Aulén, Christus Victor, 125.
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Weaver het subjectieve karakter van de verzoening. We hebben eveneens gezien 
dat Weaver niet nader ingaat op de kerkvaders die aan het model van Aulén ten 
grondslag liggen. Het is in dit hoofdstuk echter duidelijk geworden dat we bij 
de kerkvaders een aantal ideeën aantreffen, die de denkbeelden van Weaver niet 
alleen aanvullen, maar ook corrigeren waar het Weaver’s beeld van het Christus 
Victor model aangaat. 
 Weaver heeft de kracht van het Christus Victor wel gezien, maar tegelijk nog 
niet voldoende onderkend. Had hij de kerkvaders zelf bestudeerd, dan had hij 
zijn eigen argumentatie kunnen versterken. We zullen daarom nu nader kijken 
wat de analyse van het Christus Victor model, zoals we dat tegenkomen bij ver-
schillende kerkvaders, heeft opgeleverd met het oog op een soteriologie vanuit 
dopers perspectief. 

Een overwinning zonder geweld
Het eerste element dat in het oog springt, is het geweldloze handelen van God in 
de verzoening. We hebben geconstateerd dat Weaver, hoewel hij uitgaat van de 
afwijzing van geweld, in zijn argumentatie niet verwijst naar de geweldloze wijze 
waarop God volgens diverse kerkvaders de kwade machten overwint. Hij merkt 
op dat in alle traditionele verzoeningsmodellen geweld noodzakelijk is voor de 
verzoening. Daarmee lijkt hij voorbij te gaan aan het metaforische verstaan van de 
overwinning op de kwade machten bij de kerkvaders en lijkt hij de overwinning 
in het Christus Victor model uit te leggen als “butchering your opponent with  
weapons”, om met de woorden van Gunton te spreken.

Het is niet het geval dat de kerkvaders allemaal uitgaan van een geweldloze God. 
Wel hebben we gezien dat volgens diverse kerkvaders God de duivel op recht-
matige wijze heeft overwonnen en dat ze daarmee bedoelen dat God zich daarbij 
niet van geweld bedient. In hun ogen zou het gebruik van geweld door God juist 
afbreuk doen aan Gods rechtvaardigheid. Gregorius van Nyssa beschouwt het 
feit dat God geen geweld gebruikt om de duivel te overwinnen zelfs als een blijk 
van Gods almacht – een benadering die weerspiegeld wordt in de analyse van 
Gunton.
 Juist de koppeling die we hier bij de kerkvaders treffen tussen rechtvaardig 
handelen en het afzien van geweld is een interessante in het licht van de doperse 
soteriologie, want voor diverse kerkvaders weerspiegelt het feit dat God geen ge-
weld gebruikt ten diepste wie God is. Het is niet zo dat de kerkvaders het geweld-
loos handelen van God op eenzelfde wijze motiveren als Weaver. God gebruikt 
geen geweld in zijn omgang met de duivel, omdat dat niet in overeenstemming 
zou zijn met zijn rechtvaardigheid, niet omdat hij zich in het narratief van Jezus 
als geweldloos openbaart. 
Een benadering van de soteriologie waarin God zich met de mens verzoent zon-
der daarbij gebruik te maken van geweld, hoeft dus niet alleen als een idee van de 
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vredeskerken te worden aangeduid. Het is een idee dat al vroeg in de geschiedenis 
van de christelijke kerk door vooraanstaande theologen werd gedeeld. Het ge-
weldloze handelen van God in de verzoening in de beschrijving van verschillende 
kerkvaders is daarmee een element dat in een soteriologie vanuit dopers perspec-
tief een belangrijke plek in zou moeten nemen. 

De christologie in het Christus Victor motief
Een tweede element dat in het oog springt, is de nadruk op de overwinning die 
Christus in zijn menselijke natuur behaalt op de kwade machten. Irenaeus bena-
drukt dat Christus als mens, als tweede Adam, moet herstellen wat met de eerste 
Adam verloren is gegaan. Dat doet hij door als mens in de woestijn de duivel te 
weerstaan. Tegelijk is het volgens de kerkvaders God in Christus die de macht 
van de duivel overwint aan het kruis. God zelf nam de gestalte van een mens aan, 
opdat de duivel hem in zijn nabijheid zou toelaten, zo zagen we bij Gregorius van 
Nyssa, zodat hij uiteindelijk de duivel kon overwinnen. Christus moet de duivel 
als mens overwinnen, omdat de overwinning anders geen heilswaarde zal heb-
ben. Tegelijk moet de duivel door God in Christus worden overwonnen, omdat 
alleen dan de overwinning op de duivel, de zonde en de dood volledig kan zijn. 
De tweenaturenleer speelt dus een belangrijke rol speelt in de verzoening bij de 
kerkvaders.
 We zien dat Weaver, anders dan Aulén, eveneens het belang van het leven en 
de leer van Jezus benadrukt, maar zonder dat hij ingaat op het feit dat de kerkva-
ders benadrukken dat Christus zowel in zijn menselijke als in zijn goddelijke na-
tuur de kwade machten overwint. Op dit punt lijkt Weaver, vanuit zijn afwijzing 
van de klassieke christologie, te worstelen met zijn formuleringen. De gedach-
tegang dat het noodzakelijk is dat Jezus zowel in zijn menselijke als in zijn god-
delijke natuur de overwinning behaalt op de kwade machten vinden we bij hem 
niet terug. De benadering die we vinden bij de kerkvaders biedt echter aankno-
pingspunten voor een soteriologie vanuit dopers perspectief die aansluiting zoekt 
bij het oecumenisch discours. Tegelijk lijkt de lage christologie van Weaver beter 
aan te sluiten bij het vrijzinnig discours in de Nederlandse doopsgezinde broeder-
schap.597 Dit punt vraagt dus nog om een nadere uitwerking.

Verantwoordelijkheid van de mens en ethiek
Een volgend belangrijk gegeven in het denken over de verzoening bij de kerk-
vaders is de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Er wordt uitgegaan van 
de gedachte dat de mens met een vrije wil was geschapen. Door de ongehoor-
zaamheid van Adam is de gemeenschap met God verbroken en is de mens in 
de greep van de kwade machten gekomen. In Adam heeft de gehele mensheid 

597 Vgl. Alle Hoekema, “Doopsgezinde theologie: stukjes en beetjes,” in Kracht van een minderheid: 
Doopsgezinden in Nederland, ed. Ciska Stark en Erik Jan Tillema (Zoetermeer: Meinema, 2011), 64-
66.
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de gemeenschap met God verbroken en is dus de hele mensheid tegenover God 
komen te staan. 
 Bij Irenaeus zagen we dat met de gave van de Geest de mens in staat wordt ge-
steld opnieuw te groeien in de gelijkenis met God. Hij ging niet uit van een vol-
komen perfect geschapen mens die door de zondeval zijn volmaaktheid verloor, 
maar van een mens die van het begin af bedoeld was om te groeien in relatie met 
God. De zondeval is een ernstige verstoring geweest van dat proces, maar vormt 
geen bedreiging van Gods scheppingsdoel. De verzoening zet de mens terug op 
de weg van groei in relatie met God.
 In het narrative Christus Victor model van Weaver ligt de nadruk op het ant-
woord van de individuele mens op Gods aanbod van genade – een antwoord dat 
vorm moet krijgen in een vernieuwde en vreedzame levenshouding. Dat is een 
voortgaand proces. In die zin sluit Weaver aan bij de nadruk op de voltooiing van 
de verzoening door de werking van de Heilige Geest, zoals we dat bij Irenaeus 
zien. Hij formuleert het echter niet op die wijze, mogelijk omdat hij zich niet wil 
bedienen van een verwijzing naar de triniteit. In de nadruk die door de kerkva-
ders wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en de werking van de Heilige 
Geest lijken dus opnieuw aanknopingspunten te liggen om een soteriologie van-
uit dopers perspectief ook vanuit het denken van de kerkvaders te onderbouwen 
en te verbinden met het oecumenisch discours. 

De kwade machten
Waar Weaver de kwade machten op abstracte wijze omschrijft als de systemen 
die mensen onderdrukken en gevangen houden, zijn de kwade machten in het 
Christus Victor model nog meer gepersonifieerd. Irenaeus spreekt van de duivel, 
de zonde en de dood, zonder die altijd nadrukkelijk te onderscheiden. We hebben 
gezien dat latere kerkvaders de figuur van de duivel verder uitwerken als de tegen-
macht die Gods heerschappij weerstaat. 
 De nadruk op de duivel als de belichaming van de kwade machten geeft het 
kwaad een mythisch karakter, waardoor de nadruk te zeer kan komen te liggen 
op het conflict op kosmische schaal. In de kritiek op de interpretatie van Aulén is 
duidelijk naar voren gekomen dat de strijd van God in Christus tegen de kwade 
machten niet enkel een goddelijke strijd is, maar ook een menselijke strijd. Een 
belangrijke kritische aanvulling geeft daarin Colin Gunton. Door juist de men-
selijke kant van de strijd tegen de kwade machten te benadrukken, benadrukt 
Gunton eveneens dat de overwinning op de kwade machten geen afgerond pro-
ces is. Hij vestigt daarmee opnieuw de aandacht op de verantwoordelijkheid van 
de mens in de verzoening. Tegelijk benadrukt in het bijzonder Irenaeus dat het 
God is die door de Heilige Geest de mens daartoe in staat stelt – waarbij het ac-
cent komt te liggen op de gehoorzaamheid als het ‘wapen’ waarmee de overwin-
ning behaald wordt. Daar sluit de interpretatie van de overwinning op de kwade 
machten ook nauw aan bij de ideeën van Weaver. 
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Conclusie
We kunnen dus concluderen dat de bestudering van het Christus Victor model, 
zoals dat gebezigd werd door de kerkvaders, waardevolle aanknopingspunten 
biedt voor een soteriologie vanuit dopers perspectief. Weaver ziet die aankno-
pingspunten grotendeels over het hoofd, omdat hij voor zijn beschrijving van het 
Christus Victor model uitgaat van het Christus Victor model van Aulén. Het is in 
belangrijke mate de verdienste van Gustaf Aulén voor de systematische theologie 
dat hij het Christus Victor model opnieuw onder de aandacht heeft gebracht, 
maar hij is in zijn interpretatie te eenzijdig geweest. Er liggen dus meer kansen 
om een soteriologie vanuit dopers perspectief te verbinden met de theologie van 
de kerkvaders dan op grond van de bestudering van Aulén het geval leek. In de 
komende hoofdstukken zullen we bekijken welke aanvullende inzichten en moge-
lijke aanknopingspunten er naar voren komen uit de overige modellen. 
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4. Anselmus van Canterbury’s ‘Cur Deus homo’

4.1. Inleiding
Van alle verhandelingen die er in de geschiedenis van de Westerse theologie zijn 
geschreven over de verzoening is ‘Cur Deus homo’ van Anselmus van Canterbury 
waarschijnlijk de belangrijkste en zeker de meest invloedrijke te noemen. In 
Nederland verschenen uitvoerige studies naar ‘Cur Deus homo’, onder meer van 
de hand van Krijn Strijd598 en Herman Wiersinga.599 In dit hoofdstuk zal echter 
niet de receptiegeschiedenis van Anselmus’ ideeën centraal staan, maar zal ik zijn 
verhandeling over de verzoening beschrijven en analyseren en trachten te duiden 
binnen zijn eigen context. 
 Het zijn de ideeën van Anselmus over de verzoening, die hij uiteenzet in ‘Cur 
Deus homo’, waar Weaver zich in hoofdzaak tegen richt in ‘The Nonviolent Atone-
ment’. Weaver gaat daarbij echter uit van de gangbare interpretatie van Anselmus 
en baseert zijn kritiek niet op de tekst van ‘Cur Deus homo’ zelf. In het vorige 
hoofdstuk zagen we dat Weaver belangrijke aanknopingspunten bij de kerkvaders 
over het hoofd heeft gezien. De vraag is daarom of Weaver Anselmus’ opvattingen 
over de verzoening wel juist weergeeft en of er niet ook bij Anselmus aankno-
pingspunten zijn te vinden voor een soteriologie vanuit dopers perspectief. Na 
een uitvoerige introductie over Anselmus en de achtergrond van het werk ‘Cur 
Deus homo’, zal ik een uitgebreide samenvatting en analyse van zijn betoog geven. 
Door de redenering van Anselmus in detail uiteen te zetten krijgen we zicht op 
de onderliggende theologische opvattingen. Van daaruit kunnen we nader ingaan 
op de vraag naar het Godsbeeld, het beeld van Christus, het mensbeeld en het 
beeld van de kwade machten bij Anselmus. In het bijzonder zullen we daarbij 
ingaan op de rol van het geweld in Anselmus’ verzoeningstheologie en de vraag in 
hoeverre God in Anselmus’ benadering geweld uitoefent. Dat moet ons brengen 
tot een waardering van de verzoeningsleer van Anselmus en een antwoord op de 
vraag welke elementen uit het model van Anselmus bij zouden kunnen dragen 
aan een soteriologie vanuit dopers perspectief.

Om Anselmus’ werk in zijn context te plaatsen heb ik in het bijzonder gebruik 
gemaakt van de biografie van Anselmus van de hand van Robert R.W. Sou-
thern.600 Voor het overige heeft de zelfstandige bestudering van ‘Cur Deus homo’ 
in mijn werkwijze voorop gestaan. De secundaire literatuur over ‘Cur Deus homo’ 
is omvangrijk. Ik heb mij geconcentreerd op de recentere discussie over Ansel-

598 K. Strijd, Structuur en Inhoud van Anselmus’ “Cur Deus Homo” (Assen: Van Gorcum & Comp. 
N.V., 1958).
599 Herman Wiersinga, De verzoening in de theologische diskussie, 2e druk (Kampen: J. H. Kok, 
1971).
600 R. W. Southern, Saint Anselm: A Portrait in a Landscape (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995).
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mus, of studies die een specifiek aspect van Anselmus werk belichten, zoals de 
studie van Desmund Paul Henry,601 die ingaat op de logica van Anselmus. De 
secundaire literatuur heb ik veelal gebruikt als kritische gesprekspartner om mijn 
eigen bevindingen te toetsen. 

4.2. Anselmus van Canterbury: zijn leven en werk
Het is dankzij de uitvoerige biografie van Anselmus, die nog tijdens zijn leven 
werd opgetekend, dat we in staat zijn hier uitvoeriger stil te staan bij de persoon 
van Anselmus en zijn achtergrond. De uitvoerige biografische informatie over An-
selmus hebben we te danken aan zijn leerling en biograaf Eadmer,602 een monnik 
van Canterbury die het leven van Anselmus vastlegde in de ‘Vita Anselmi’.603 De 
uitvoerige studie van R.W. Southern over het leven en de theologie van Anselmus 

is in belangrijke mate schatplichtig aan deze biografie. We besteden hier even 
apart aandacht aan deze biografie van Anselmus, een geschrift dat qua vorm en 
inhoud voor zijn tijd ongekend was. Eadmer hield zich niet aan de toen geldende 
conventies en schreef “a rare example of a biography which will stand beside a mod-
ern one as a serious attempt to make a record of a whole man.” 604 Volgens de over-
levering beval Anselmus Eadmer, toen hij er achter kwam wat deze aan het doen 
was, om het manuscript te vernietigen. Uiteindelijk gaf hij gehoor aan het bevel, 
maar niet nadat hij er een kopie van had gemaakt.605 
 Eadmer en Anselmus zouden elkaar voor het eerst ontmoeten in 1079. Vanaf 
1093, wanneer Anselmus naar Canterbury komt, kan Eadmer hem niet alleen 
observeren in het dagelijks leven, maar weet hij Anselmus ook zo ver te krijgen 
dat hij hem uitgebreid vertelt over zijn jeugd en zijn vroegere leven. Het moet 
rond 1100 zijn geweest dat Anselmus geïnfomeerd wordt over de bedoelingen 
van Eadmer.606 Het lijkt erop dat de ontdekking leidde tot een vertrouwensbreuk 
tussen de twee, want de informatie over de periode 1100-1109 is aanmerkelijk 
schaarser en minder persoonlijk dan die over de voorgaande periode.607 Gezien 
het algemene beeld van Anselmus, dat zich aandient bij de bestudering van zijn 
leven zoals dat uit de bronnen naar voren komt, dringt zich de gedachte op dat 
Anselmus er oprecht moeite mee moet hebben gehad dat zijn persoon het onder-
werp zou worden van een biografische studie. Het heeft er alle schijn van dat hij 
zichzelf niet waardig vond om het onderwerp van een dergelijke studie te zijn.

601 Desmond Paul Henry, The Logic of Saint Anselm (Oxford: Clarendon Press, 1967).
602 “Nearly everything that can be known about Anselm’s life and the development of his thought and 
devotion comes either from his own writings or from those of Eadmer.” Southern, Saint Anselm, 404.
603 Eadmer, The Life of St Anselm, Archbishop of Canterbury, trans. R. W. Southern, Oxford medi-
eval texts, (Oxford: Clarendon Press, 1972).
604 G. R. Evans, Anselm, Outstanding Christian thinkers, (Wilton: Morehouse-Barlow, 1989), 1.
605 Evans, Anselm, 2.
606 Brian Davies and Brian Leftow, The Cambridge Companion to Anselm, Cambridge companions, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 6.
607 Southern, Saint Anselm, 414.



132

Een korte levensbeschrijving van Anselmus
Anselmus van Canterbury ontleent zijn naam aan zijn episcopaat als aartsbis-
schop van Canterbury, waar hij zijn leermeester Lanfranc 608 na diens overlijden in 
1089 zou opvolgen. Anselmus werd geboren in 1033 in Aosta in Noord-Italië aan 
de vooravond van een periode van grote veranderingen in Europa: “[T]he span of 
Anselm’s life covered one of the most momentous periods of change in European history, 
comparable to the centuries of the Reformation or the Industrial Revolution.” 609 Niet 
alleen de politieke machtsverhoudingen zouden ingrijpend veranderen, ook de 
machtsverhoudingen in de kerk ondergingen belangrijke verschuivingen.610

 Anselmus’ vader, Gundulf, kwam niet uit Aosta, maar uit Lombardije en 
vestigde zich bij zijn vrouw Ermenberga, die zelf wel uit Aosta afkomstig was. 
Dit doet vermoeden dat Anselmus’ moeder uit een meer gefortuneerd geslacht 
kwam dan zijn vader. Heel veel is er niet overgeleverd over Anselmus’ vroege 
jeugd. Anselmus had een zus, Richeza en zou in het bijzonder met zijn moeder 
een goede band hebben gehad. Na het overlijden van zijn moeder in 1056  
verlaat Anselmus Aosta en trekt over de Alpen richting Bourgondië en 
Frankrijk,611 naar het zich laat aanzien zonder duidelijke plannen voor zijn eigen 
toekomst.612 Via verschillende halteplaatsen komt hij in Avranches, in het wes-
ten van Normandië, waar hij waarschijnlijk voor het eerst hoort over Lanfranc, 
die net als hij uit Italië afkomstig was en die op dat moment als prior werkzaam 
is in Bec. Het is daar, in Bec, dat de zwerftocht van Anselmus in 1059 voorlo-
pig een halt zal vinden. En in Lanfranc zal Anselmus zijn eerste grote leermees-
ter vinden. 

De kloosterschool in Bec genoot een goede reputatie in heel Europa voor het on-
derwijs in grammatica, rhetorica en logica – een reputatie die de school had op-
gebouwd in de jaren dat Lanfranc er de scepter zwaaide.613 In die jaren had Lan-
franc in Bec een aanzienlijke theologische bibliotheek op weten te bouwen waarin 
de werken van Augustinus goed vertegenwoordigd waren, hetgeen mede de grote 
invloed van de theologie van Augustinus op het denken van Anselmus verklaart, 
aldus Southern.614 Dat Lanfranc een belangrijke positie innam in de katholieke 
kerk leidde er toe dat Bec tegen de tijd dat Anselmus daar arriveerde een centrale 

608 “[I]t was Lanfranc who started him on the course of religious and intellectual development which was 
to make him one of the outstanding figures in the history of Latin Christendom.” Southern, Saint Anselm, 
15.
609 Southern, Saint Anselm, 4. 
610 Southern, Saint Anselm, 3, 4.
611 De landsgrenzen en aanduidingen voor landen en streken uit de 11e eeuw wijken af van de hui-
dige grenzen en benamingen. Frankrijk, zoals wij dat nu kennen, bestaat in die tijd nog niet – en het 
landsdeel dat met die naam wordt aangeduid is dus vele malen kleiner dan de huidige natie Frankrijk. 
612 Southern, Saint Anselm, 11.
613 Southern, Saint Anselm, 29.
614 Southern, Saint Anselm, 43. 
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rol vervulde in de politiek-kerkelijke ontwikkelingen.615 Mogelijk nog belang-
rijker was het dat Lanfranc, als direct uitvloeisel van zijn politieke en diploma-
tieke werkzaamheden voor Paus Nicolaas II, in 1063 Bec verliet om in Caen een 
nieuwe kloosterschool te stichten. Anselmus volgde Lanfranc op als prior in Bec 
en kreeg zo de kans om zich los te maken uit de schaduw van zijn leermeester.616 
Waar zijn leermeester Lanfranc lijkt te gedijen in het politiek-kerkelijk metier, 
vertoont Anselmus geen enkele ambitie in die richting. Anselmus is toch eerst en 
vooral een toegewijde benedictijner monnik.617 
 In 1093 wordt Anselmus geroepen om het aartsbisdom van Canterbury in 
Engeland te gaan leiden. Hoewel het gebruikelijk was dat een uitnodiging om het 
ambt van bisschop te aanvaarden met een gepast blijk van bescheidenheid werd 
afgewezen, heeft het er alle schijn van dat Anselmus oprecht alles in het werk 
heeft gesteld om onder deze verplichting uit te komen, aldus Evans: “There can 
be no question of the sincerity of Anselm’s protests.” 618 Anselmus is echter plichtsge-
trouw en volgt dus het bevel op dat hem van hogerhand wordt opgelegd. Gedu-
rende zijn latere loopbaan zou zijn keuze om onverkort trouw te blijven aan de 
Paus en aan wat hij beschouwde als zijn roeping en opdracht van Gods wege hem 
nog herhaaldelijk in conflict brengen met de koning en zelfs met zijn collega-
bisschoppen.619

Terwijl Anselmus op grond van zijn uitzonderlijke kwaliteiten werd geroepen tot 
het episcopaat, lijkt het dat hij zichzelf daar helemaal niet geschikt voor achtte. 
Onderwijs en studie, dat lijken de taken te zijn geweest waar hij zich met al zijn 
toewijding aan wilde geven. Maar misschien is het juist de afkeer van macht en 
rijkdom, waar zijn biografie althans van lijkt te getuigen, en zijn streven naar een-
voud en oprechtheid, waardoor hij een bijzondere positie innam. Zijn directe in-
vloed als stichter van een school mag gering zijn geweest, omdat hij daar ook niet 
naar leek te streven. Zijn erfenis en zijn reputatie zijn des te groter. 
 Hoewel een goed onderlegd theoloog en een gerespecteerd geestelijk leider, 
was Anselmus bij aanvang van zijn ambt als aartsbisschop van Canterbury waar-
schijnlijk maar matig toegerust voor zijn taak, aldus Davies en Leftow: “Practically 
speaking, Anselm had a great deal to learn about the way the world worked.” 620 Ge-
zien de politieke verwikkelingen waar Anselmus mee te maken kreeg in zijn jaren 
als aartsbisschop, waaronder de investituurstrijd die in die periode een climax be-
reikte, mag het opmerkelijk heten dat Anselmus in staat was om een verhandeling 
als ‘Cur Deus homo’ te schrijven. Het conflict met de nieuwe koning van  

615 Southern, Saint Anselm, 24.
616 Southern, Saint Anselm, 25.
617 Southern, Saint Anselm, 32.
618 Evans, Anselm, 15.
619 Evans, Anselm, 17-21.
620 Davies and Leftow, The Cambridge Companion to Anselm, 18.
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Engeland, Henry I, liep uiteindelijk zo hoog op dat Anselmus tussen 1103 en 
1106 voor de tweede maal in zijn leven langere tijd in ballingschap moest gaan, 
voordat hij weer terug kon keren naar Engeland. Nog altijd was hij bezig met 
theologische vraagstukken en hij had een verhandeling willen schrijven over de 
herkomst van de ziel, een vraagstuk dat hij aan Augustinus ontleende,621 toen hij 
uiteindelijk in de week na Pasen in 1107 in Canterbury het leven liet.

‘Cur Deus homo’ binnen het oeuvre van Anselmus
Anselmus’ oeuvre is omvangrijk en veelzijdig te noemen. Het omvat niet alleen 
theologische verhandelingen, maar ook meditaties die getuigen van een rijk gees-
telijk leven. Het is onmogelijk om in dit bestek recht te doen aan het veelzijdige 
levensverhaal en het uitvoerige oeuvre van Anselmus. Meerdere van zijn werken 
zijn van grote betekenis geweest. Van die werken is de ‘Proslogion’, waarin hij zijn 
ontologisch godsbewijs uiteen zet, mogelijk nog belangrijker geweest dan ‘Cur 
Deus homo’, omdat het behalve in de discipline van de theologie ook in de dis-
cipline van de filosofie een invloedrijk werk is geweest. We beperken ons in het 
kader van dit onderzoek echter tot ‘Cur Deus homo’ en de daar door Anselmus 
gegeven verhandeling over de verzoening.
 In ‘Cur Deus homo’ zijn alle drie leermeesters van Anselmus nadrukkelijk  
aanwezig. Allereerst is dat zijn leermeester Lanfranc. Aan Lanfranc mogen we  
Anselmus’ kunde in de retorica toeschrijven, maar ook zijn kennismaking met 
zijn andere twee belangrijke leermeesters, Augustinus en Aristoteles.622 Zijn theo-
logische uitgangspunten ontleent hij aan Augustinus.623 Opmerkelijk is de expli-
ciete verwijzing in ‘Cur Deus homo’ naar Aristoteles,624 die we als de derde leer-
meester van Anselmus zouden mogen aanmerken. Terwijl Aristoteles langzaam 
ingang aan het vinden was in de theologie, is dit waarschijnlijk de eerste expliciete 
verwijzing naar het werk van Aristoteles in een middeleeuws theologisch werk, 
aldus Southern.625 

Anselmus schreef ‘Cur Deus homo’ waarschijnlijk tussen 1094626 en 1097, dus kort 

621 Evans, Anselm, 25.
622 “Lanfranc had brought him to the religious life, to the community at Bec, to Aristotle and Augus-
tine – the only two men besides Lanfranc to whom he recognized an explicit obligation.” Southern, Saint 
Anselm, 66.
623 Southern, Saint Anselm, 71-87.
624 Anselm, “Why God Became Man,” 346 (CDH II,17).
625 “This passage cannot have been earlier than about 1095; but the explicit use of Aristotle was so slow 
in penetrating into theological debate after Lanfranc’s cautious innovation that this mention of Aristotle in 
the Cur Deus homo is said to be the first in any medieval theological work.” Southern, Saint Anselm, 65.
626 Southern geeft aan dat Anselmus Boso in 1094 naar Canterbury laat komen om hem te helpen 
bij het schrijven van ‘Cur Deus homo’. Southern, Saint Anselm, 202. Hoewel Davies en Evans aangeven 
dat hij mogelijk al voor de aanvang van zijn werkzaamheden als aartsbisschop aan het manuscript 
was begonnen (Anselm, “Why God Became Man,” ix.) lijkt dat minder voor de hand te liggen. De 
gesprekken met Gilbert Crispin, die mede de aanleiding vormden, moeten namelijk ook niet eerder 
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na zijn installatie als aartsbisschop van Canterbury. Hoewel ‘Cur Deus homo’ han-
delt over de verzoening, lijkt dat thema niet de directe aanleiding voor de verhan-
deling. Southern geeft aan dat er twee aanleidingen moeten zijn geweest voor het 
schrijven van het werk.627

 De eerste aanleiding was gelegen in de controverse over de incarnatie waar zijn 
vriend en leerling Gilbert Crispin in verwikkeld was geraakt. Het waren joodse 
geleerden die de positie verdedigden, dat de incarnatie onverenigbaar was met 
Gods waardigheid en onveranderlijkheid.628 Het zijn deze ‘ongelovigen’, zoals 
Anselmus ze aanmerkt,629 waar hij mee in gesprek gaat in ‘Cur Deus homo’. De 
kritiek van de zijde van joodse schriftgeleerden werd niet licht opgevat, want die 
werd als een rechtstreekse bedreiging ervaren: “[O]ne of the main fears at this time 
was about the number of reported conversions to Judaism.” 630 Het is interessant om 
te constateren dat waar de beschuldiging luidt dat de incarnatie een aantasting 
van Gods eer zou zijn, Anselmus juist betoogt dat de incarnatie Gods aangetaste 
eer moet redden. En de manier waarop God dat heeft gedaan strekt Hem alleen 
maar tot nog meer eer, aldus Anselmus, die in dit verband spreekt over “the indes-
cribable beauty of the fact that our redemption was produced in this way.” 631 
 De tweede aanleiding voor het schrijven van ‘Cur Deus homo’ is gelegen in 
de theologie van de seculiere scholen en in het bijzonder die van de invloedrijke 
school van Laon.632 Verschillende leerlingen van die scholen kwamen met hun 
vragen naar Anselmus in Bec. Een van hen was Boso, de dialoogpartner van An-
selumus in ‘Cur Deus homo’. Boso verwoordt het standpunt dat in Laon werd 
onderwezen: op het moment dat de duivel Christus onderwerpt aan zijn macht, 
overschrijdt hij de grenzen van zijn bevoegdheid – en zo wordt het mogelijk ge-
maakt dat de mens wordt bevrijd uit de macht van de duivel. Boso verwerpt die 
benadering en Anselmus bouwt zijn eigen betoog op vanuit dat startpunt.633 
 Opmerkelijk is de rol die Boso speelt in ‘Cur Deus homo’. Om te beginnen is 
Boso de enige leerling die door Anselmus bij name wordt opgevoerd in zijn dialo-
gen, wat al een indicatie geeft van zijn bijzondere positie. Daarnaast laat hij Boso 
het klassieke losprijsmotief, dat tot dan toe opgeld deed, ontkrachten, waarmee 
Boso de weg vrij maakt voor Anselmus’ argumentatie.634 Dit staat in schril con-
trast met zijn gebruikelijke werkwijze, waarbij hij een leerling vragen laat stellen 

worden geduid dan 1092-93, aldus Southern. Southern, Saint Anselm, 198.
627 Southern, Saint Anselm, 197.
628 Southern, Saint Anselm, 198-202.
629 Anselm, “Why God Became Man,” 268 (CDH I,3).
630 Southern, Saint Anselm, 198.
631 Anselm, “Why God Became Man,” 269 (CDH I,3).
632 Southern, Saint Anselm, 202-05.
633 Southern, Saint Anselm, 204-05.
634 “In giving his pupil the role of making the initial breakthrough to the new doctrine which the Cur 
Deus homo was written to establish, Anselm gave Boso a position which he conceded to no other pupil.” 
Southern, Saint Anselm, 205.
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die hij beantwoordt, of onjuiste beweringen laat doen, die hij dan corrigeert.635 
Boso krijgt zo een unieke plaats in Anselmus’ oeuvre: “In giving his pupil the role 
of making the initial breakthrough to the new doctrine which the Cur Deus Homo 
was written to establish, Anselm gave Boso a position which he conceded to no other 
pupil.” 636 Volgens Southern valt Boso deze eer mede ten deel, omdat hij een be-
langrijke bijdrage had geleverd aan Anselmus’ eigen theologische ontwikkeling. 
Het is Boso geweest, aldus Southern, die Anselmus er toe aanzet om voor het 
eerst de traditionele geloofsleer ter discussie te stellen.637

Anselmus’ stijl en gebruik van logica in ‘Cur Deus homo’
Voordat we inhoudelijk naar ‘Cur Deus homo’ gaan kijken nog een paar woor-
den over de stijl en de logica van Anselmus. Een van de technieken die voor de 
moderne lezer in het oog zullen springen, is Anselmus’ gebruik van analogieën 
als bewijsvoering. Een voorbeeld is de wijze waarop Anselmus vrij in het begin 
van zijn uiteenzetting onderbouwt waarom het “passend” is dat de redding van 
de mensheid op deze wijze gestalte krijgt: “[J]ust as death entered the human race 
through a man’s disobedience, so life should be restored through a man’s obedience, just 
as the sin which was the cause of our damnation originated from a woman, similarly 
the originator of our justification and salvation should be born of a woman. Also that 
the devil, who defeated the man whom he beguiled through the taste of a tree, should 
himself similarly be defeated by a man through tree-induced sufferings, which he, the 
devil, inflicted.” 638 Hij maakt veelvuldig gebruik van dit stijlmiddel om de juist-
heid van zijn aannames te onderbouwen. 
 Daarnaast werkt Anselmus veel met nevengeschikte argumenten, die als zo-
danig elkaar niet noodzakelijk versterken en ook niet van elkaar afhankelijk zijn. 
Het is echter kenmerkend voor de betoogtrant van Anselmus dat alle argumenten 
naar voren worden gebracht en gewogen. Door zo veel mogelijk argumenten aan 
te dragen voor een bepaalde stellingname, die onafhankelijk van elkaar geldig 
zijn, wordt dan de stellingname verdedigd en onderbouwd. Daarmee worden dus 
ook alle mogelijke bezwaren tegen het licht gehouden om tot een sluitend betoog 
te komen. Het is Anselmus er echter om te doen alle denkbare posities en stel-
lingnames te verdisconteren in zijn betoog. 

Een ander opmerkelijk aspect is het bijzonder goed ontwikkelde gebruik van de 
logica door Anselmus. Hij was in ieder geval bekend met de basisprincipes van 
de propositielogica en volgens Jasper Hopkins zijn het in het bijzonder de modus 

635 Southern, Saint Anselm, 203.
636 Southern, Saint Anselm, 205.
637 “If we remember the primary role which Anselm ascribed to Boso in stimulating the composition of 
the work, we must conclude that he wished Boso to be given some credit for an important moment in his 
development. Anselm had never before disagreed with a traditional doctrine, nor had he challenged an 
argument of one of the central schools of his day.” Southern, Saint Anselm, 205.
638 Anselm, “Why God Became Man,” 314 (CDH I,25).
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ponens639 en de modus tollens,640 waarvan Anselmus zich bedient.641 Een uitvoeri-
ger studie van de door Anselmus gehanteerde logica vinden we bij Desmond Paul 
Henry,642 die betoogt dat Anselmus zich in het bijzonder baseerde op de logica 
van Aristoteles en de commentaren daarop van Boëthius.643 Henry merkt op dat 
Anselmus zijn tijd bovendien ver vooruit was in het gebruik van modale logica: 
“[T]he parallels drawn between necessity and constraint, and between impossibility 
and prevention, although of course characteristically Anselmian, nevertheless represent, 
from the usual modern point of view, an enlargement of the area which is nowadays 
considered to constitute the central business of modal logic. It is only recently that such 
enlargements have been carried into systematic execution.” 644

 De modale logica, waar Henry naar verwijst, is een uitbreiding van de klassie-
kere vormen van logica met begrippen als ‘mogelijk’ en ‘noodzakelijk’. We zullen 
zien dat dit in het betoog van Anselmus belangrijke begrippen zijn. In de ana-
lyse zal ik nog nader ingaan op de wijze waarop Anselmus het begrip ‘noodzaak’ 
verstaat. Een verdere uitvoerige analyse van de logica van Anselmus en de wijze 
waarop hij de modaliteiten aanwendt in zijn redeneringen laat ik achterwege. 
Voor nu volstaat de constatering dat Anselmus een voor zijn tijd bijzonder groot 
inzicht in de mogelijkheden van de logica aan de dag legt. Over het algemeen 
hanteert Anselmus een uiterst zorgvuldige wijze van redeneren. Zijn werkwijze, 
die omschreven kan worden als ‘fides quaerens intellectum’, is een poging om op 
rationele wijze af te leiden wat op dat moment reeds als geloof is aangenomen. 
Of, zoals Boso het aan het einde van het eerste boek verwoordt: “I have not come 
to this point with the aim that you should remove from me doubt about faith, but so 
that you should reveal to me the logical basis for my certainty.” 645

In de uitvoerige samenvatting van het betoog in ‘Cur Deus homo’ zal ik nog regel-
matig stilstaan bij de argumentatiewijze van Anselmus. Twee zaken die naar voren 
komen in de secundaire literatuur zullen daarbij onze bijzondere aandacht heb-
ben. 
 Allereerst is er de discussie over de rol van Gods eer in het betoog van Ansel-
mus. Southern gaat uitgebreid in op het begrip en behoort tot diegenen die een 
duidelijke rol zien weggelegd voor het eerbegrip in de analyse van ‘Cur Deus ho-

639 De modus ponens is de syllogistische redeneerwijze, waarbij wordt uitgegaan van de formule: 
‘als P dan Q’. Als dan gegeven is: ‘P’ is waar, is de logische gevolgtrekking: ‘Q’ is waar.
640 De modus tollens is de ontkennende variant van deze syllogistische redeneerwijze, waarbij 
wordt uitgegaan van dezelfde formule ‘als P dan Q’. Als dan gegeven is: ‘Q’ is niet waar, is de logische 
gevolgtrekking: ‘P’ is niet waar.
641 Jasper Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm (Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1972), 246.
642 Henry, The Logic of Saint Anselm.
643 Henry, The Logic of Saint Anselm, 6-7.
644 Henry, The Logic of Saint Anselm, 172-73.
645 Anselm, “Why God Became Man,” 314 (CDH I,25).
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mo’.646 Plasger beschrijft hoe het begrip ‘eer’ bij Anselmus door verschillende in-
terpreten is gewaardeerd, maar stelt vragen bij de gangbare interpretatie zoals we 
die bij Southern tegenkomen.647 Ik kom later in dit hoofdstuk nog afzonderlijk 
op deze discussie terug.
 Ten tweede is er de vraag in hoeverre straf een rol speelt in de soteriologie van 
Anselmus. Die vraag komt in de secundaire literatuur meerdere malen naar voren 
als zijnde een onjuiste interpretatie van Anselmus, zoals bijvoorbeeld bij Dániel 
Deme: “[O]ne can wonder where this myth or pseudo-problem of the ‘punitive char-
acter’ originates from.There is no textual evidence in our author’s writings that could 
support such a theory, there is nothing that would even come close to such a view.” 648 
Overigens zijn er ook auteurs die een andere positie kiezen. Zo poogt Nico den 
Bok tot een genuanceerde tussenpositie te komen. Hij noemt de gedachte dat 
Christus de straf op de zonde draagt “afleidbaar uit Anselmus-teksten”.649 Het feit 
dat die vraag telkenmale opnieuw wordt behandeld, rechtvaardigt dat we die 
vraag hier nadrukkelijk meenemen en zelf ook kijken in hoeverre en op welke 
wijze straf een rol speelt bij Anselmus. 

4.3. Inleiding tot de samenvatting en analyse van ‘Cur Deus homo’
In een paar zinnen geformuleerd komt Anselmus’ verzoeningsleer op het volgende 
neer. Door de ongehoorzaamheid van Adam heeft de mens Gods eer geschonden. 
De mens is God voor die schending van zijn eer genoegdoening verschuldigd. De 
mens is echter niet bij machte om God die genoegdoening te geven – en daarom 
zou de mens gestraft moeten worden met de eeuwige dood. De eeuwige dood 
van de mens zou echter tegen het doel van Gods schepping ingaan en is daarom 
logisch gezien een onmogelijke uitweg, omdat met de eeuwige dood van de mens 
Gods schepping niet haar voltooiing zou bereiken. De oplossing die God voor 
het gerezen probleem heeft gevonden, is dat hij in Christus mens is geworden. 
Door vrijwillig zijn leven te geven schenkt Christus aan God namens de mens 
de genoegdoening, die de mens zelf niet kon geven. Omdat hij volledig God is 
kan Christus een genoegdoening schenken die “groot genoeg” is en omdat hij 

646 Southern, Saint Anselm, 221-27.
647 Georg Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit. Eine Interpretation zu “Cur Deus homo” 
von Anselm von Canterbury, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 
(Münster: Aschendorff, 1993), 85-89.
648 Dániel Deme, The Christology of Anselm of Canterbury (Aldershot: Ashgate, 2003), 89. Zie ook: 
Ulrike Link-Wieczoreck, “Versöhnung statt Bestrafung? Ein Kommentar zur Anselm-Rezeption,” 
Ökumenische Rundschau 64, no. 2 (2015): 227-31.
649 N.W. den Bok, “Droeg Hij Onze Straf? Over een Veelbetekenend Zwijgen in Anselmus’ Verzoe-
ningsleer,” Theologia Reformata 44 (2001): 15. Overigens lijkt Den Bok zijn interpretatie te baseren op 
een onjuiste aanname, namelijk “dat God een menselijke natuur heeft aangenomen […]in de staat van 
moeten-sterven”. Anselmus behandelt deze kwestie uitvoerig in CDH II,10, om te concluderen: “Let us 
say, therefore, that the God-Man will be under no obligation to die, since he will not be a sinner.” Anselm, 
“Why God Became Man,” 328 (CDH II,10).
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tegelijk volledig mens is kan hij dat namens de mensheid doen, waarmee aan alle 
voorwaarden is voldaan om God de vereiste en noodzakelijke genoegdoening te 
schenken. Daarmee wordt Gods eer hersteld en wordt de weg geopend naar de 
voltooiing van Gods schepping.

De argumentatie van Anselmus is niet lineair. Hij zet soms stappen in zijn betoog 
die hij pas later verder uitwerkt. De weergave van de argumentatie van Anselmus 
volgt dus niet noodzakelijkerwijs de volgorde van de argumentatie in ‘Cur Deus 
homo’. Peter Schmiechen merkt hier over op: “[A]ny outline of the basic argument 
is more of a reconstruction of the logical steps, which only roughly corresponds to the 
sequence in the text.” 650 Misschien wel het meest spraakmakende voorbeeld hier-
van is de uiteenzetting hoe Jezus’ dood redding kan brengen voor de mensheid. 
Enerzijds is het een premisse die het gehele stuk draagt, anderzijds wordt deze 
premisse pas aan het einde van ‘Cur Deus homo’ door Anselmus toegelicht.651 

Werkwijze bij de bespreking en analyse van ‘Cur Deus homo’
In onderstaande samenvatting en analyse neem ik niettemin de volgorde van An-
selmus’ betoog als uitgangspunt. Een beknopte samenvatting van Anselmus’ be-
toog hoeft niet aan de volgorde van zijn betoog vast te houden, maar om inzicht 
te krijgen in de opbouw van Anselmus’ argumentatie en de vragen die dat soms 
ook oproept, is het noodzakelijk dat we aan de volgorde van zijn argumentatie 
vast blijven houden. Een goed voorbeeld hiervan is de rol van de duivel in Ansel-
mus’ betoog, waar we later in dit hoofdstuk uitvoerig op in zullen gaan. 
Wanneer ik omwille van het goede verstaan van Anselmus’ wijze van argumen-
teren afwijk van de volgorde van zijn betoog, zal ik dat ook expliciet melden. De 
samenvatting die nu volgt, zal ik al voorzien van verhelderingen en kanttekenin-
gen die mijns inziens nodig zijn om Anselmus betoog te kunnen begrijpen.

Opzet van het geschrift ‘Cur Deus homo’
Anselmus heeft zijn verhandeling zelf voorzien van een inleiding en een aanbie-
dingsbrief voor Paus Urbanus II. De verhandeling is vervolgens opgedeeld in 
twee boeken, waarvan het eerste 25 hoofdstukken beslaat en het tweede 22.652 In 
het eerste boek wil Anselmus aansluiten bij de bezwaren van de ‘ongelovigen’.653 
Daar toont hij aan dat de premisse dat er nooit een mens zoals Christus (een 
God-mens) zou hebben bestaan niet houdbaar is, omdat zonder die God-mens de 
mensheid niet gered had kunnen worden. In het tweede boek wordt, uitgaande 

650 Schmiechen, Saving Power, 199.
651 Anselm, “Why God Became Man,” 352-54 (CDH II,19).
652 In verwijzingen in de tekst naar ‘Cur Deus homo’ zal ik de gebruikelijke notatiewijze hanteren. 
Dus CDH I,3 staat dan voor ‘Cur Deus homo’, boek 1, hoofdstuk 3.
653 Zoals we eerder hebben gezien duidt Anselmus met de term “ongelovigen” de joden aan die de 
incarnatie ter discussie stelden.
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van de premisse dat de God-mens noodzakelijk is, verder uitgewerkt hoe Christus 
als God-mens de verzoening bewerkt door zijn dood.
 Het gehele betoog heeft de vorm van een dialoog met zijn leerling Boso. Boso 
stelt Anselmus de vragen en Anselmus antwoordt. In het eerste hoofdstuk for-
muleert Anselmus zijn onderzoeksvraag. Hij presenteert deze vraag zowel als een 
vraag die gelovigen die verlangen te doorgronden wat zij geloven aan hem voor-
leggen, alsmede als een vraag die de ongelovigen hem voorleggen als een verwijt. 
De vraag luidt samengevat: “Volgens welke noodzaak moest God mens worden 
om ons te redden als hij dat ook middels een andere figuur had kunnen doen, of 
gewoon door het te willen?”654 

4.4. Samenvatting en analyse ‘Cur Deus homo’ – boek 1
De vraagstelling van ‘Cur Deus homo’
Nadat Anselmus uitvoerig aan Boso heeft uitgelegd dat hij zichzelf eigenlijk niet 
bekwaam acht om de dit onderwerp te behandelen655 en heeft gesteld dat hiermee 
zeker niet alles gezegd zal zijn over het onderwerp,656 geeft hij Boso de eer om het 
bezwaar van de ongelovigen, dat het vertrekpunt van zijn betoog vormt, onder 
woorden te brengen: “Unbelievers, deriding us for our simplicity, object that we are 
inflicting injury and insult on God when we assert that he descended into a woman’s 
womb; was born of a woman; grew up and nurtured on milk and human food and 
– to say nothing of other things which do not seem suitable for God – was subject to 
weariness, hunger, thirst, scourging, crucifixion between thieves, and death.” 657 Ansel-
mus maakt vervolgens in stappen inzichtelijk dat het noodzakelijk is dat God de 
mens redt door zelf mens te worden en dat hij de mens niet op een andere wijze 
had kunnen redden. Hoe Anselmus dat doet, zullen we nu nader onderzoeken.

Dat de incarnatie geen godslasterlijk idee is
Anselmus begint met het verwijt van de ongelovigen dat de incarnatie een gods-
lasterlijk idee zou zijn. Daarop heeft hij twee antwoorden. Allereerst is het vol-
gens Anselmus juist zeer passend dat God op deze wijze de mensheid redt – en 
hij gebruikt een aantal analogieën om de schoonheid van Gods werkwijze aan te 
tonen.658 De tweede weerlegging luidt dat het niet passend zou zijn voor God om 

654 “The question is this. By what logic or necessity did God become man, and by his death, as we believe 
and profess, restore life to the world, when he could have done this through the agency of some other person, 
angelic, human, or simply by willing it?” Anselm, “Why God Became Man,” 265 (CDH I,1).
655 “I am afraid that, just as I am invariably annoyed by bad painters when I see the Lord himself 
depicted as of ugly appearance, the same fault will be found with me, if I presume to plough through such 
beautiful subject matter with an unpolished and contemptible style of writing.” Anselm, “Why God Be-
came Man,” 267 (CDH I,1).
656 Anselm, “Why God Became Man,” 267-68 (CDH I,2).
657 Anselm, “Why God Became Man,” 268 (CDH I,3).
658 “For it was appropriate that, just as death entered the human race through a man’s obedience, so life 
should be restored through a man’s obedience. […] Also that the devil, who defeated the man whom he 
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zijn mooiste werk te gronde te laten gaan: “it was not fitting that what God had 
planned for mankind should be utterly nullified.” 659 
 Het onderliggende argument, dat we nog nader zullen bestuderen, is dat de 
mens als gevolg van de zondeval zijn door God beoogde bestemming niet meer 
kan bereiken. Daarom kan God alleen zijn plan met zijn schepping voltooien als 
de gevolgen van de zondeval ongedaan worden gemaakt. God moet de mens dus 
wel redden, want het is ondenkbaar dat God iets wat hij begint niet af zou ma-
ken. En alleen God zelf kan dat doen, zo stelt Anselmus, want als de mensheid 
zou worden gered door een andere persoon, bijvoorbeeld door een andere mens, 
of door een engel, dan zou hij vervolgens aan die redder onderworpen zijn.660 
Dat is echter ondenkbaar, want de mens is enkel God gehoorzaamheid verschul-
digd.661 Daarmee heeft Anselmus dus inzichtelijk gemaakt dat het noodzakelijk 
is dat de mens gered wordt en dat alleen God dat kan doen. Echter, zoals gezegd 
wordt de vraag hoe Christus’ dood uiteindelijk redding brengt voor de mensheid 
pas beantwoord aan het einde van zijn verhandeling, in CDH II.19. 
 Het tweede argument is een goed voorbeeld van het niet-lineaire karakter 
van Anselmus’ betoog waar Peter Schmiechen naar verwees: “The plan in question 
could not be brought into effect unless the human race were set free by its Creator in 
person.” 662 Echter, dan moet nu nog wel bewezen worden dat de incarnatie de 
noodzakelijke weg was om de mens te bevrijden – en dat is precies wat Anselmus 
nog gaat doen. Hij neemt dus in deze fase van zijn betoog met dit argument al 
een voorschot op de uitkomst van zijn eigen betoog. 

Anselmus stellingname ten aanzien van de rechten van de duivel
Nu voor Anselmus voldoende is aangetoond dat de incarnatie geen afbreuk doet 
aan Gods eer, is de volgende stap aan te tonen dat God de mens niet op een an-
dere wijze had kunnen bevrijden. Dit is voor Anselmus het moment om de vraag 
naar de rechten van de duivel aan de orde te stellen. Hij laat Boso de vraag aldus 
verwoorden: “How was it, then, that God needed to come down from heaven in order 
to defeat the devil?” 663 Dit is in het betoog van Anselmus een belangrijke vraag, 
omdat hij positie kiest tegenover de gangbare benadering,664 waarin de duivel de 
mensheid rechtens in zijn macht had.
 Anselmus laat Boso zelf het antwoord formuleren. Hij verwerpt bij monde 
van Boso de klassieke benadering dat de duivel enige rechtmatige aanspraak op 

beguiled through the taste of a tree, should himself similarly be defeated by a man through tree-induced suf-
fering which he, the devil, inflicted.” Anselm, “Why God Became Man,” 268-69 (CDH I,3).
659 Anselm, “Why God Became Man,” 269 (CDH I,4).
660 “Do you understand that, supposing any other person were to rescue man from eternal death, man 
would rightly be his bondslave?” Anselm, “Why God Became Man,” 270 (CDH I,5).
661 Anselm, “Why God Became Man,” 270 (CDH I,5).
662 Anselm, “Why God Became Man,” 269 (CDH I,4).
663 Anselm, “Why God Became Man,” 271 (CDH I,6).
664 Southern, Saint Anselm, 207-09.
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de zielen van de mensheid zou kunnen doen gelden. Daarbij stelt hij dat de dui-
vel geen enkel recht had om de mens te martelen, want de duivel handelde uit 
kwade wil en niet op bevel van God. God staat het slechts toe.665 Niettemin was 
de straf die de mens onderging wel degelijk rechtmatig, aldus Anselmus.666 Het 
feit dat God er niet voor kiest om de mens zonder tussenkomst van Christus uit 
de macht van de duivel te bevrijden, heeft er niets mee te maken dat de duivel dat 
zou kunnen verhinderen, want God had naar believen zijn macht kunnen aan-
wenden tegen de duivel: “There was nothing in the devil, therefore, which made God 
obliged not to use his mighty power against him for the purpose of liberating man-
kind.” 667 Zoals Anselmus dat op meer plaatsen zal doen, betoogt hij ook hier dat 
er geen enkele externe beperking of dwang is die de handelingsalternatieven voor 
God zou (kunnen) beperken. 
 Anselmus gaat op deze plaats niet verder in op de rol van de duivel. In deze 
fase van zijn betoog volstaat het om aan te tonen dat God volstrekt soeverein is 
in zijn handelen jegens de duivel. In feite is daarmee de rol van de duivel in de 
verzoening ook uitgespeeld, want Anselmus heeft nu laten zien dat God voor de 
verzoening met de duivel geen rekening hoeft te houden. We zullen elders nog 
terugkomen op de vraag naar de rol van de duivel in Anselmus’ betoog. Wel mo-
gen we nu al constateren dat een belangrijk element in het betoog van Anselmus 
is dat hij de duivel in feite verwijdert uit het mechanisme van de verzoening. 

Dat Christus uit vrije wil sterft
Om de verdere bezwaren tegen de incarnatie te weerleggen, gaat Anselmus ver-
volgens in op twee andere verwijten. Allereerst is dat het verwijt dat God zichzelf 
verlaagd zou hebben in de incarnatie en dat het God onwaardig zou zijn om een 
menselijke gestalte aan te nemen. Echter, alle lijden en vernedering die God on-
dergaat, ondergaat hij niet in zijn goddelijke, maar in zijn menselijke natuur, al-
dus Anselmus.668 God heeft zich daarom niet verlaagd in de incarnatie, maar heeft 
in de incarnatie de mens verhoogd.669 
 Ten tweede gaat Anselmus in op het verwijt dat God een onschuldige veroor-

665 “For the devil was not acting in this way at the command of God, but, with the permission of God’s 
incomprehensible wisdom, by which he orders even bad things in a way that is good.” Anselm, “Why God 
Became Man,” 273 (CDH I,7).
666 “For man had deserved to be punished, and there was no one by whom he could be more appropriate-
ly punished than by the one who had consented to his sin. But the devil had no merit whereby he deserved 
to inflict the punishment.” Anselm, “Why God Became Man,” 272-73 (CDH I,7).
667 Anselm, “Why God Became Man,” 274 (CDH I,7).
668 “In view of this, when we say that God is suffering some humiliation or weakness, we do not under-
stand this in terms of the exaltedness of his non-suffering nature, but in terms of the weakness of the human 
substance which he was taking upon himself.” Anselm, “Why God Became Man,” 275 (CDH I,8).
669 “For we are not, in this way, implying lowliness on the part of the divine substance, but are making 
plain the existence of a single person comprising God and man. Therefore, in the incarnation, of God it is 
understood that no humiliation of God came about: rather it is believed that human nature was exalted.” 
Anselm, “Why God Became Man,” 275 (CDH I,8). 
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deelt om verzoening te bewerkstelligen. Zijn antwoord op dat verwijt luidt dat 
God Christus niet heeft gedwongen te sterven, maar dat Christus zijn dood uit 
eigen vrije wil heeft ondergaan om zo de mensheid te redden.670 Dat Christus 
werd vervolgd en werd gedood, was een direct gevolg van het feit dat hij trouw 
was aan de waarheid en de oprechtheid: “[H]e underwent death of his own accord, 
[…], out of an obedience consisting in his upholding of righteouness so bravely and 
pertinaciously that as a result he incurred death.” 671 Aangezien er geen zonde was 
in Christus, heeft God van hem niet gevraagd dat hij zou sterven. We kunnen 
volgens Anselmus wel zeggen dat de Vader hem opdracht gaf te sterven in zoverre 
dat de opdracht om trouw te blijven aan de gerechtigheid uiteindelijk in zijn 
dood resulteerde: “It can also be said that the Father instructed him to die when he 
gave the instructions as a result of which he incurred death.” 672 God wilde de mens 
niet op enige andere dan op deze wijze redden673 en Christus wilde niet anders 
dan trouw zijn aan de wil van God.674 
 Er dringt zich hier een opmerkelijke parallel op met het narrative Christus 
Victor model van Weaver. Immers, zoals we hebben gezien, betoogt Weaver dat 
God niet verantwoordelijk was voor de dood van Jezus, maar dat hij wel verlang-
de dat Jezus trouw bleef aan zijn missie om het Koninkrijk van God te verkondi-
gen – ook als dat zijn dood betekende: “Jesus’ mission was to witness to the reign of 
God. It was God’s will that Jesus carry out that mission faithfully, even when it meant 
death.” 675 Weaver probeert hier juist het onderscheid tussen narrative Christus 
Victor en het model van verzoening door genoegdoening te benadrukken, waarbij 
hij benadrukt dat God Jezus’ dood nodig heeft om verzoend te worden. 

Anselmus beijvert zich om inzichtelijk te maken dat de gehoorzaamheid en trouw 
van Christus aan de wil van God de Vader niets afdoen aan zijn vrije wil. Het is 
noodzakelijk om hier aan te tonen dat hij geheel uit vrije wil en uit eigen bewe-
ging zijn leven neerlegt en dat God op geen enkele wijze hem daartoe dwingt, 
omdat dat is wat de dood van Christus zijn bijzondere waarde geeft, zoals later 
in zijn betoog676 zal blijken. Hij geeft in dat kader ook een definitie van wat hij 
verstaat onder absolute gehoorzaamheid: “[A]bsolute and true obedience is that 

670 “Christ of his own volition underwent death in order to save mankind. Anselm, “Why God Became 
Man,” 275 (CDH I,8).
671 Anselm, “Why God Became Man,” 277 (CDH I,9).
672 Anselm, “Why God Became Man,” 277 (CDH I,9). 
673 “The Father then, wished the death of his Son in the sense that it was not his will that the world 
should be saved by any means, as I have said, other than a man should perform an action of this magni-
tude.” Anselm, “Why God Became Man,” 279 (CDH 1,9).
674 “Since no one else could perform the deed, this consideration was as weighty, from the point of view 
of the Son, in his desire for salvation of mankind, as if the Father were instructing him to die.” Anselm, 
“Why God Became Man,” 279 (CDH I,9).
675 Weaver, The Nonviolent Atonement, 91.
676 Anselm, “Why God Became Man,” 343-52 (CDH II,17-18).
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which occurs when a rational being, not under compulsion but voluntarily, keeps a 
desire which has been received from God.” 677 Anselmus benadrukt hier dat Christus 
zijn leven wilde geven omdat er geen andere wijze was waarop de mensheid zou 
worden gered.678 En voor God blijft er dan ook niets anders over dan ermee in te 
stemmen: “[I]t is most fitting that such a Father should agree with such a Son.” 679 
 De laatste opmerking van Anselmus is opmerkelijk en vraagt om onze aan-
dacht. We hebben eerder gezien dat vanuit de feministische theologie kritiek is 
uitgeoefend, omdat er bij Anselmus sprake zou zijn van goddelijk kindermisbruik. 
De vraag is of dat niet te ver gezocht is, omdat Anselmus niet op die wijze over de 
Vader-Zoon relatie spreekt. Toch roept de passage vragen op. Anselmus stelt eerst 
dat het een van God ingegeven wens is van Christus om zijn leven te geven om 
zo de mensheid te redden. Vervolgens stelt hij dat zo’n vader niet anders kan dan 
instemmen met de wens van zo’n zoon, namelijk om zijn leven te geven. Het beeld 
dat Anselmus hier schetst is dat de ideale vaderfiguur, God zelf, er mee instemt 
dat de ideale zoon, namelijk Christus, zich overgeeft aan het lijden en de dood 
die hem wachten, omdat hij daarmee zijn doel kan bereiken. Zo geformuleerd 
gebruikt de Vader hier de Zoon als middel om zijn doel, namelijk de voltooiing 
van de schepping, te bereiken. Wie Anselmus wil betichten van ‘goddelijk kinder-
misbruik’ zou daar een aanknopingspunt kunnen vinden. Tegelijk moeten we daar 
tegenover stellen dat de strekking van Anselmus’ betoog geen verdere aanleiding 
geeft om hier die metafoor te hanteren. Niettemin blijft dit een belangrijke passage 
in het licht van de vraag of God het lijden en de dood van Christus gewild heeft.

Dat vergeving van zonden noodzakelijk is
Anselmus komt nu, in CDH I,10, tot de afronding van de eerste fase van zijn 
betoog. Hij heeft nu het bezwaar weerlegd dat het ongepast is dat God op deze 
wijze, namelijk door mens te worden en als mens te lijden en te sterven, de mens-
heid zou redden. Nu hij heeft aangetoond dat de incarnatie niet als godslasterlijk 
kan worden aangemerkt, kan hij een volgende stap nemen in zijn betoog. Hij zal 
nu aantonen dat het zonder de incarnatie niet denkbaar is dat de mensheid gered 
zou worden. Anselmus maakt dus gebruik van een bewijs uit het ongerijmde. Hij 
neemt het tegenovergestelde van wat hij aan wil tonen als uitgangspunt – name-
lijk de gedachte dat de incarnatie nooit heeft plaatsgevonden680 – en laat dan zien 
dat dat tot onaanvaardbare conclusies leidt. 
 Om dit te kunnen bewijzen postuleert Anselmus nog drie uitgangspunten. 
Het eerste luidt dat de mens is geschapen om een staat van gelukzaligheid te 

677 Anselm, “Why God Became Man,” 280 (CDH I,10).
678 “It was not, however, because the Son could not avoid death if he wished to, that he said this cup 
could not pass from him if he did not drink it, but rather on the reasoning that – as has been said – it was 
impossible otherwise for the world to be saved.” Anselm, “Why God Became Man,” 218 (CDH I,10).
679 Anselm, “Why God Became Man,” 281 (CDH I,10).
680 “Let us posit, therefore, that the incarnation of God and the things we say about him as man had 
never happened,…” Anselm, “Why God Became Man,” 282 (CDH I,10).



145

bereiken die in dit leven niet bereikt kan worden.681 Het tweede luidt dat geen 
mens die staat kan bereiken als hij niet bevrijd is van zijn zonden, terwijl – en dat 
is het derde uitganspunt – geen mens zonder zonden door het leven kan gaan.682 
Daarmee is vast komen te staan dat de vergeving van zonden noodzakelijk is voor 
de mens, opdat hij gelukzalig mag worden. Die gelukzaligheid zal de mens ten 
deel vallen in de hemelse stad, zo zal Anselmus later in zijn betoog uit de doeken 
doen. En daarmee is de gelukzaligheid van de mens ook onderdeel van Gods doel 
met de schepping. Uiteindelijk is daarin dus de noodzaak gelegen van de redding 
van de mens, zoals zal blijken. Anselmus zal nu aantonen dat de veronderstelling 
dat Christus nooit heeft bestaan, niet te verenigen is met noodzaak van de verge-
ving van zonden. 

De zonde nader gedefinieerd: de schending van Gods eer
Vertrekkend vanuit de aanname dat de vergeving van zonden noodzakelijk is voor 
de mens om de staat van gelukzaligheid te bereiken waarvoor hij geschapen is, 
gaat Anselmus nu nader in op de vraag wat zonde is. Hij definieert zonde in deze 
fase aldus: “[T]o sin is nothing other than not to give God what is owed to him.” 683 
En wat de mens God verschuldigd is, is de onderwerping aan Gods wil: “B. What 
is the debt which we owe to God? A. All the will of a rational creature ought to be 
subject to the will of God.”684 Dat vertaalt zich in de rechtvaardigheid of de op-
rechtheid van de wil, aldus Anselmus, want alleen een rechtvaardige of oprechte 
wil resulteert in daden die God welgevallig zijn. Die oprechte en rechtvaardige 
wil is de eer die we God verschuldigd zijn en die God van ons vraagt. Wie God 
niet die eer geeft, neemt God iets af en dat is dan wat zondigen inhoudt. Wie 
gezondigd heeft, moet God teruggeven wat hij heeft afgenomen en moet hem 
schadeloos stellen voor de daad van onteren.685 De kern van de zonde is volgens 
Anselmus dus de schending door de mens van Gods eer. Op de inhoud en de 
achtergrond van het eerbegrip bij Anselmus zullen we nog uitvoerig terugkomen. 

Het overwinnen van de duivel en de schending van Gods eer
Het is van belang om vast te stellen dat Anselmus op verschillende abstractieni-
veaus over de zonde spreekt. Het gaat in het hierboven aangehaalde citaat om 
‘God niet geven wat hem toekomt’. Vervolgens wordt dat dan nader bepaald 
als God niet de eer geven die hem toekomt. Daarmee verschuift echter het pro-

681 “…and let it be agreed between us that man was created for a state of blessedness which cannot be 
had in this life” Anselm, “Why God Became Man,” 282 (CDH I,10). 
682 “…and that no one can arrive at that state if his sins have not been got rid of, and that no man can 
pass through this life without sin.” Anselm, “Why God Became Man,” 282 (CDH I,10).
683 Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH I, 11).
684 Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH I,10).
685 “Therefore, everyone who sins is under an obligation to repay to God the honour which he has vio-
lently taken from him, and this is the satisfaction every sinner is obliged to give to God.” Anselm, “Why 
God Became Man,” 283 (CDH I,11).
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bleem, want dan wordt de vraag hoe Gods eer wordt gedefinieerd en wat dan de 
schending van Gods eer inhoudt. In de secundaire literatuur686 wordt uitvoerig 
ingegaan op Gods eer en we zullen daar later in dit hoofdstuk ook nog op terug-
komen. Echter, de meest concrete omschrijving lijkt uiteindelijk te liggen in het 
verzuim van Adam die de duivel had moeten overwinnen, maar zich zelf liet over-
winnen door de duivel: “In the Garden, man was created without sin, as if he were 
placed there as God’s deputy, in position between God and the devil, the intention be-
ing that he might overcome the devil by not consenting when the devil recommended 
sin by means of persuasion.” 687 Het is opmerkelijk dat er in de secundaire literatuur 
zo weinig aandacht is voor deze toespitsing van wat de schending van Gods eer 
in zou houden. Als de kern van de zondeval en van de schending van Gods eer 
is, dat de mens verzuimd heeft om de duivel te onderwerpen – wat zijn opdracht 
van Gods wege was – dan speelt de duivel, hoewel indirect, toch een veel aan-
zienlijker rol in Anselmus’ soteriologie dan er meestal aan hem wordt toebedeeld. 
Omdat Anselmus de klassieke opvatting over de rol van de duivel verwerpt, luidt 
de gangbare opvatting dat bij Anselmus de duivel geen rol meer speelt, maar niets 
lijkt dus minder waar. We komen bij de behandeling van de rol van de duivel in 
‘Cur Deus homo’ nog nader op dit punt terug.

Dat God de zonde niet ongemoeid kan laten
Nu Anselmus de zonde heeft gedefinieerd, gaat hij in op de vraag of God de 
zonde uit genade kan vergeven. De vraag is dan of het passend is voor God om 
de zonde te vergeven zonder genoegdoening.688 Volgens Anselmus is dat niet het 
geval. Als de mens God geen genoegdoening geeft, dan moet hij worden gestraft: 
“[I]f no satisfaction is given, the way to regulate sin correctly is none other than to pu-
nish it.” 689 En er is volgens Anselmus geen andere mogelijkheid: de mens schenkt 
God genoegdoening voor de schending van zijn eer, of de mens wordt gestraft. 
Hij voert daarvoor drie argumenten aan.
 Allereerst zou het vergeven van de zonde zonder straf of genoegdoening gelijk 
staan aan het ongemoeid laten van de zonde, maar het is ondenkbaar dat God in 
zijn koninkrijk iets ongemoeid zou laten.690 Daarom is het ondenkbaar dat God 
de zonde ongestraft zou laten. We moeten hier in de gaten houden dat dit niet 
het uiteindelijke oordeel van Anselmus is. Anselmus werkt hier opnieuw aan een 
bewijs uit het ongerijmde en zal straks concluderen dat God de zonde niet kan 

686 Vgl. Southern, Saint Anselm; Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit.
687 Anselm, “Why God Became Man,” 307 (CDH I,22).
688 “Let us now return to the main argument and see whether it is fitting for God to forgive sin out of 
mercy alone, without any restitution of the honour taken away from him.” Anselm, “Why God Became 
Man,” 284 (CDH I,12).
689 Anselm, “Why God Became Man,” 284 (CDH I,12).
690 “But it is not fitting for God to allow anything in his kingdom to slip unregulated. […] Therefore, 
it is not fitting for God to forgive a sin without punishment.” Anselm, “Why God Became Man,” 284 
(CDH I,12).
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straffen, omdat dat tegen zijn plan met de schepping ingaat. 
 Ten tweede zou er geen verschil meer zijn tussen de zondaar en de zondeloze, 
als God de zonde niet zou straffen – en dat past niet bij God, aldus Anselmus.691 
 Tot slot stelt Anselmus nu dat, wanneer de zonde niet gestraft wordt en niet 
gecompenseerd, maar wordt vergeven zonder dat er iets tegenover staat, de zonde 
niet langer onder de wet valt.692 Daarmee komt de zondigheid boven de recht-
vaardigheid te staan en zou de zondigheid zelfs op God gelijken, want alleen God 
is niet aan de wet onderworpen.693 En dat de zondigheid op God zou gelijken is 
uiteraard ondenkbaar. 
 Met dit bewijs uit het ongerijmde is voor Anselmus voldoende bewezen dat 
God de zonde niet zonder meer kan vergeven en dat hij de mens moet straffen, 
dan wel dat de mens God genoegdoening moet geven. Het staat God uiteindelijk 
niet vrij om tegen zijn eigen rechtvaardige natuur in te gaan – en daarom kan hij 
de zonde niet ongestraft laten, wanneer de zondaar zijn schuld aan God niet heeft 
“terugbetaald”.694 Anselmus kan nu verder gaan met het bespreken van de overge-
bleven twee opties: straf en genoegdoening. 

Dat het straffen van de mens Gods eer zou herstellen
Anselmus gaat nu verder met vast te stellen wat de ernst is van de zonde van de 
mens. En omdat niets volgens Anselmus erger is dan dat een schepsel zijn schep-
per onteert,695 stelt hij vast dat het ongemoeid laten van de zonde moet worden 
aangemerkt als: “the greatest injustice in the universe to tolerate.” 696 Daarom is het 
noodzakelijk dat God de mens straft, of dat anders Gods eer wordt hersteld.697 
Het is in feite een aanvulling op zijn eerdere betoog dat God de zonde niet onge-
moeid kan laten.
 Op deze plaats onderbouwt Anselmus tevens op welke manier straffen een op-
lossing zou bieden, want ook door de mens te straffen zou God zijn eer kunnen 

691 “There is another thing which also follows, if a sin is forgive without punishment: that the position 
of sinner and non-sinner before God will be similar – and this does not befit God.” Anselm, “Why God 
Became Man,” 284 (CDH I,12).
692 “If, however, sin is neither paid, nor punished, it is subject to no law.” Anselm, “Why God Became 
Man,” 284 (CDH I,12).
693 “[I]t would make sinfulness resemble like God. For just as God is subject to no law, the same is the 
case with sinfulness.” Anselm, “Why God Became Man,” 284 (CDH I,12).
694 “In consequence of this reasoning, if it is not fitting for God to do anything in an unjust and un-
regulated manner, it does not belong to his freedom or benevolence or will to release unpunished a sinner 
who has not repaid to God what he has taken away from him.” Anselm, “Why God Became Man,” 286 
(CDH I,12).
695 “There is nothing more intolerable in the universal order than that a creature should take away the 
honour from the creator and not repay what he takes away.” Anselm, “Why God Became Man,” 286 
(CDH I,13).
696 Anselm, “Why God Became Man,” 286 (CDH I,13).
697 “It is a necessary consequence therefore that either the honour of God which has been taken away 
should be repaired, or punishment should follow.” Anselm, “Why God Became Man,” 287 (CDH I,13).
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herstellen.698 De mens heeft God iets afgenomen wat van God is en door de mens 
te straffen zou God op zijn beurt de mens afnemen wat van hem is.699 Dit wordt 
op nauwgezette wijze omschreven, want “wat van hem is” is in dit geval datgene 
wat de mens had kunnen bezitten. De mens had eeuwige gelukzaligheid kunnen 
bezitten, dus wanneer God de mens die ontneemt, dan ontneemt hij de mens iets 
wat van de mens is.700 Door dat te doen laat God zien dat hij God is. Anselmus 
toont hier dus aan dat straffen in principe zou voldoen om Gods eer te herstellen. 

Gods eer nader bepaald
Anselmus werkt nu verder uit dat het ondenkbaar is dat God het zou toestaan dat 
zijn eer wordt geschonden – en gaat daarmee nader in op de relatie tussen de zon-
de en Gods eer. Gods eer is in zichzelf onveranderlijk en onaantastbaar, zo stelt 
Anselmus: “Nothing can be added to, or subtracted from, the honour of God, in so 
far as it relates to himself. For this same honour is in relation to him, inherently incor-
ruptible and in no way capable of change.” 701 Wanneer een schepsel zich uit eigen 
vrije wil aan Gods wil en leiding onderwerpt, dan doet hij twee dingen. Allereerst 
handhaaft hij daarmee zijn eigen plaats in de geschapen orde en ten tweede hand-
haaft hij naar beste vermogen de schoonheid van het universum.702 De schending 
van Gods eer is een verstoring van die orde. Als God de schending van zijn eer 
ongemoeid zou laten, dan zou hij niet alleen verzuimen om zijn heerschappij te 
laten gelden, er zou eveneens sprake zijn van “a certain ugliness, resulting from the 
violation of the beauty of order.” 703 
 Het begrip ‘eer’ is het sleutelbegrip in het verstaan van Anselmus’ verzoe-
ningsleer, maar kan ook tot verwarring leiden, omdat Anselmus enerzijds spreekt 
van de schending van Gods eer, die genoegdoening vereist, terwijl hij anderzijds 
aangeeft dat Gods eer onschendbaar is. Bij de nadere analyse van het eerbegrip bij 
Anselmus zullen we ook hier nader op ingaan. In dat kader zal ik ook uitvoeriger 
stilstaan bij de twee begrippen die daarmee samenhangen en die Anselmus hier 
naar voren brengt, namelijk de orde en schoonheid van het universum en de toe-
gemeten plaats van ieder schepsel in dat universum.

698 “God brings him into submission to himself, by subjecting him to torment, and in this way he shows 
that he is his Lord.” Anselm, “Why God Became Man,” 287 (CDH I,14).
699 “[J]ust as a man by sinning seizes what belongs to God, likewise God, by punishing him, takes away 
what belongs to man.” Anselm, “Why God Became Man,” 287 (CDH I,14).
700 “Since, therefore, man was created in such a way as to be capable of possessing blessed happiness, if 
he were not to sin, when he is deprived of blessedness and of all that is good, on account of sin, he is paying 
back what he has violently seized from his own property, however much this is against his will.” Anselm, 
“Why God Became Man,” 287-88 (CDH I,14).
701 Anselm, “Why God Became Man,” 288 (CDH I,15).
702 “When such a being desires what is right, he is honouring God, not because he is bestowing anything 
upon God, but because he is voluntarily subordinating himself to his will and governance, maintaining 
his own proper station in life within the natural universe, and, to the best of his ability, maintaining the 
beauty of the universe itself.” Anselm, “Why God Became Man,” 288 (CDH I,15).
703 Anselm, “Why God Became Man,” 289 (CDH I,15).
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Over de hemelse stad en de (gevallen) engelen
Anselmus komt nu in de hoofdstukken 16 tot en met 19 van het eerste boek van 
‘Cur Deus homo’ met een uitweiding die de moderne lezer gauw als vreemd voor 
kan komen, namelijk een verhandeling over de gevallen engelen en de mensen die 
de plaats van de gevallen engelen in zouden moeten nemen in de hemelse stad. 
Hoewel het een fraaie verhandeling is, zet ik die hier niet in detail uiteen, maar 
vat ik slechts kort de argumentatie samen, aangezien de angelologie niet tot het 
onderzoeksterrein van deze studie behoort. De uitkomsten maken echter wel on-
derdeel uit van Anselmus’ betoog.

Het is in de context van zijn uiteenzetting over de hemelse stad en de engelen, 
dat Anselmus uitvoerig ingaat op Gods bestemming voor de mensheid. De 
mens was geschapen om voor eeuwig in God vreugde te vinden. Gods schep-
ping moet uiteindelijk haar voltooiing vinden – en de mens zal haar vreugde 
vinden – in de hemelse stad, die bevolkt zal worden door engelen en mensen. 
En het is zoals gezegd voor God onmogelijk het te laten gebeuren dat zijn 
schepping niet haar voltooiing bereikt. In die hemelse stad is geen plaats voor 
gevallen engelen – en de mens zal mede de plaatsen moeten opvullen van de 
gevallen engelen in die hemelse stad.704 Het is met het oog op het bevolken van 
die hemelse stad dat het noodzakelijk is dat de mens wordt gered. Het is echter 
niet zo dat de mens enkel geschapen was om de gevallen engelen te vervangen, 
aldus Anselmus, de mens is ook om zichzelf geschapen.705 Het aantal van de 
engelen was hoe dan ook niet voldoende om de hemelse stad te bevolken, aldus 
Anselmus, want anders zouden de mensen het aan de val van de engelen te dan-
ken hebben gehad dat er voor hen een plek was in de hemelse stad. Dan had-
den de mensen zich moeten verheugen in de val van de engelen – en dat was 
pervers geweest.706 De mensen nu, die in de hemel de gevallen engelen moeten 
vervangen, zullen goed moeten zijn zoals de engelen en dus zonder zonde, want 
anders zijn ze geen volwaardige vervangers van de gevallen engelen.707 Het is 
dus onmogelijk voor God een mens op te nemen in de hemelse stad die geen 
genoegdoening heeft gegeven voor de zonde. 
 Terwijl de verhandeling zoals gezegd vreemd aan mag doen voor een heden-
daagse lezer, is het juist in deze context dat Anselmus het doel van de schepping 
van de mens verder uiteenzet. Daarmee is het een onmisbaar element in zijn be-
toog, want het maakt inzichtelijk waarom het noodzakelijk is voor God dat de 
mens gered wordt. Als de mens niet gered zou worden, dan zou de hemelse stad 

704 Anselm, “Why God Became Man,” 289-91 (CDH I,16-17).
705 “Consequently, the human race was created on that occasion for its own sake, and not just for the 
replacement of individuals of another race.” Anselm, “Why God Became Man,” 293 (CDH I,18).
706 Anselm, “Why God Became Man,” 294 (CDH I,18).
707 “The humans in the heavenly city – those who are to be taken up into that city in place of angels – 
ought to be of like character to those angels who were there, whose substitutes they are to be, that is, the same 
in character as the good angels now are.” Anselm, “Why God Became Man,” 300 (CDH I,19).
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niet volledig worden bevolkt en zou Gods plan met de schepping dus niet kun-
nen worden voltooid.
 
Geen straf maar genoegdoening
Na deze verhandeling over het uiteindelijke doel van Gods schepping – de he-
melse stad waar engelen en mensen in gelukzaligheid zullen samenleven met 
God – keert Anselmus terug naar zijn doorgaande argumentatielijn. Hij brengt 
nu een nieuwe premisse in: het principe van wederkerigheid. Hij stelt dat de ge-
noegdoening voor de zonde in verhouding moet staan tot de zonde zelf.708 De 
genoegdoening die de mens aan God verschuldigd is, is bedoeld als compensatie 
voor de schending van Gods eer en komt daarmee bovenop hetgeen de mens God 
al verschuldigd was als schepsel. En aangezien de mens als schepsel God al alles 
verschuldigd is, heeft hij niets wat hij God kan aanbieden als genoegdoening voor 
zijn zonde.709 Er kan ook geen sprake zijn van genoegdoening als de “betaling” 
niet groter is dan de schuld die moet worden vereffend.710 De mens moet dus 
God de eer “teruggeven” die hij hem ontnomen heeft en nog iets daar bovenop. 
 De mens nu heeft gezondigd tegenover God door zich te laten overwinnen 
door de duivel.711 Daarmee heeft hij God de mogelijkheid ontnomen om zijn 
plannen met de schepping te voltooien.712 Door de zaak om te keren en de duivel 
opnieuw te overwinnen, zou God kunnen terugkrijgen wat hem was ontnomen 
en zou Gods eer worden hersteld. Anselmus oppert hier nog de mogelijkheid dat 
een mens opnieuw de duivel zou onderwerpen, maar hij stelt meteen dat dat niet 
mogelijk is: “[M]an needs to conquer the devil through the difficulty of death, and in 
doing so to sin in no way. He cannot do this, so long as he is conceived by the wound 
of primal sin, and so long as he is born in sin.” 713 Juist omdat het onmogelijk is dat 
een mens de duivel opnieuw onderwerpt zolang hij de erfenis van de zonde in 
zich draagt, is het voor Anselmus van belang om aan te tonen dat Christus vrij 
van zonden is en niet in zonde geboren is. Christus is wel in staat de duivel te 
overwinnen “through the difficulty of death”. Anselmus legt de dood van Christus 
echter niet uit als een overwinning op de duivel, wat op zichzelf dus een manier 
zou zijn om Gods eer te herstellen, maar kiest een andere lijn. 

708 “Another thing about which you will have no doubts, I imagine, is that recompense ought to be pro-
portional to the magnitude of the sin.” Anselm, “Why God Became Man,” 303 (CDH I,20).
709 “And in obedience, when truth is told, what are you giving God that you do not owe him, seeing that 
it is your obligation to give him, at his command, all that you are and all that you have and all that you are 
capable of?” Anselm, “Why God Became Man,” 304 (CDH I,20).
710 “You do not therefore give recompense if you do not give something greater than the entity on account 
of which you ought not to have committed sin.” Anselm, “Why God Became Man,” 306 (CDH I,21).
711 Anselm, “Why God Became Man,” 307 (CDH I,22).
712 “What did man steal from God when he allowed himself to be conquered by the devil […] Did he 
not steal from God whatever he planned to do with regard to the human species?” Anselm, “Why God 
Became Man,” 308 (CDH I,23).
713 Anselm, “Why God Became Man,” 308 (CDH I,22).

“ ”
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We moeten hier kort nader stilstaan bij de premisse die Anselmus hier invoert, 
want we zijn hier bij de belangrijkste veronderstelling van Anselmus’ betoog aan-
gekomen. Het principe van wederkerige rechtvaardigheid dat Anselmus hier in-
brengt, houdt in dat de schade of het leed dat een ander wordt toegebracht, moet 
worden hersteld met een evenredige genoegdoening of straf. Het is in feite het 
principe van de ‘ius tallionis’ waar Anselmus hier op teruggrijpt. Anselmus past 
het principe hier echter toe op de relatie tussen God en mens. Vervolgens stelt 
Anselmus dat Gods eer dusdanig groot is, dat een mens de schending van Gods 
eer nooit zal kunnen compenseren, hoe klein die schending ook is. De vraag 
is echter in hoeverre hier van wederkerigheid sprake is. Anselmus ontleent zijn 
opvattingen hier aan de feodale verhoudingen zoals hij die kende uit de middel-
eeuwse maatschappij waar hij deel van uitmaakte.714 Het principe van wederke-
rige rechtvaardigheid is niet zonder meer toepasbaar op een hiërarchische relatie, 
zoals Anselmus die tussen God en mens voorstelt. Anselmus rechtvaardigt nergens 
de toepassing van het principe van wederkerigheid op de relatie tussen God en 
mens, maar vertaalt de relatie tussen een feodale heerser en zijn onderdanen zoals 
hij die kent uit zijn eigen context, naar de relatie tussen God en mens. We komen 
hier bij de benadeling van het eerbegrip bij Anselmus nog uitvoerig op terug.

Dat de mens zelf verantwoordelijk is
De mens zelf is niet in staat om God terug te geven wat hij hem heeft afgenomen: 
“a man who is a sinner is in no way capable of doing this, for one sinner cannot make 
another sinner righteous.” 715 Daar is hij bovendien zelf schuldig aan, aldus Ansel-
mus. De mens heeft uit eigen vrije wil besloten om zich aan de duivel te onder-
werpen, dus is hij ook zelf verantwoordelijk voor zijn deplorabele staat. Anselmus 
gebruikt daarbij de volgende vergelijking als illustratie: “For suppose some assigns 
his bondslave a task and tells him not to leap into a pit from which he cannot climb 
by any means out, and that the bondslave, despising the command and advice of his 
master, leaps into the pit which has been pointed out to him, so that he is completely 
unable to carry out the task assigned to him.” 716

 Er is, zo concludeert Anselmus op basis van hiervoor genoemde beschrij-
ving, geen enkel excuus denkbaar voor het feit dat de mens niet in staat is 
God genoegdoening voor de zonde te geven.717 Omdat het in alles tegen Gods 
rechtvaardigheid ingaat dat God de zonde zou vergeven zonder dat hij genoeg-

714 “The Cur Deus Homo was the product of a feudal and monastic world on the eve of a great transfor-
mation. With all its originality and personal intensity of vision, it bears the mark of this rigorous and – if 
the word can be used without blame – repressive regime. Anselm’s favourite image of the relations between 
God and Man was that of a lord and his vassals.” Southern, Saint Anselm, 222.
715 Anselm, “Why God Became Man,” 309 (CDH I,23).
716 Anselm, “Why God Became Man,” 310 (CDH I,24).
717 “For his very incapacity is something he ought not to have, and therefore, so long as he has it without 
paying recompense, it is sin on his part.” Anselm, “Why God Became Man,” 311 (CDH I,24).
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doening heeft ontvangen718 – en omdat het ondenkbaar is dat een mens de 
eeuwige gelukzaligheid zou mogen ontvangen als hij niet vrij was van zonden, 
is het aangetoond dat de mens niet gelukzalig kan zijn. God heeft echter de 
mens geschapen om gelukzalig te worden, dus het is ondenkbaar dat dat niet 
zo zal zijn. Dit brengt Anselmus tot zijn conclusie: om gelukzalig te worden 
zal de mens moeten worden gered. Dat kan door Christus, buiten Christus 
om, of op geen enkele wijze. Hij heeft aangetoond dat het niet buiten Chris-
tus om kan en dat ‘op geen enkele wijze’ ook onmogelijk is, omdat de redding 
noodzakelijk is. Dus, zo stelt Anselmus, kan het alleen door Christus.719 Ansel-
mus heeft hiermee aan het einde van het eerste boek zijn bewijs uit het onge-
rijmde voltooid. In het tweede boek legt hij uit hoe de redding door Christus 
dan gestalte krijgt. 
 
Evaluatie van het betoog in het eerste boek
Wat heeft Anselmus dan tot op dit punt in zijn betoog bereikt? Om te beginnen 
heeft hij aangetoond dat de incarnatie allerminst een verwerpelijk idee is en dat 
de verschillende bezwaren die zijn aangedragen tegen de incarnatie geen stand 
houden. Vervolgens heeft hij uiteengezet wat Gods bedoeling is met zijn schep-
ping en dat de zonde van de mens, die gelegen is in de schending van Gods eer, 
er toe leidt dat God zijn schepping niet kan voltooien. Tot slot toont hij aan dat 
de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn toestand en dat het onmogelijk is dat 
God de mens zou vergeven zonder genoegdoening. Daarmee heeft Anselmus 
aangetoond dat het noodzakelijk is dat de mens gered wordt – iets wat volgens de 
logica van zijn betoog alleen God zelf in Christus kan doen. Waar hij in het eerste 
deel, uitgaande van zijn premissen, heeft aangetoond dat God de mens moet red-
den, zal hij in het tweede deel betogen hoe de redding gestalte krijgt. 

4.5. Samenvatting en analyse van ‘Cur Deus homo’ – boek 2
Dat God de mens niet ten gronde kan laten gaan
Anselmus begint het tweede boek met opnieuw vast te stellen dat de mens ge-
schapen is om het hoogste goed te bereiken en daarin zijn geluk te vinden.720 Hij 
stelt daarnaast vast dat de mens met redelijke vermogens begiftigd is om te kun-

718 “But mercy of this kind is absolutely contrary to God’s justice, which does not allow anything to 
be given in repayment for sin except punishment. Hence, given that it is impossible for God to be self-
contradictory, it is impossible for him to be merciful in this way.” Anselm, “Why God Became Man,” 311 
(CDH I,24).
719 “For these are the alternatives: it will be possible for mankind to be saved through Christ, or by some 
other means, or by no means. Therefore, if it is untrue that this can happen by no means, or by some other 
means, it is necessary that it should come about through Christ.” Anselm, “Why God Became Man,” 313 
(CDH I,25).
720 “It ought not to be doubted that the nature of rational beings was created by God righteous in order 
that, through rejoicing in him, it might be blessedly happy.” Anselm, “Why God Became Man,” 315 
(CDH II,1).
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nen onderscheiden tussen goed en kwaad – en om dan het goede te kiezen.721 
Het zou immers niet passend zijn geweest voor God om de mens met zo’n gave te 
bedelen, als die gave verder geen enkel doel diende.722 Uiteindelijk moest de mens 
zo zijn ultieme geluk kunnen vinden in God: “Hence rational nature was created 
righteous to the end that it might be happy by rejoicing in the highest good, that is, in 
God.” 723

 Als echter de rationele natuur die God heeft geschapen, met het doel in hem 
vreugde te vinden, ook het hoogste goed is dat God heeft geschapen, dan is het 
ondenkbaar, aldus Anselmus, dat God die rationele natuur, de mens, te gronde 
zou laten gaan.724 Het is dus noodzakelijk dat God zijn werk voltooit, maar dat 
kan alleen als de zondaar genoegdoening geeft voor de zonde.
 Met de argumentatie die Anselmus hier naar voren brengt zien we opnieuw 
een voorbeeld van het niet lineaire karakter van Anselmus’ betoog. Reeds eerder 
in zijn betoog heeft hij aangegeven dat het ondenkbaar is dat God zijn schepping 
niet zou voltooien en dat het daarom noodzakelijk is dat God de mens redt. Hier 
vult Anselmus zijn eerdere argumentatie aan met het argument dat de rationele 
natuur het hoogste goed is dat God geschapen heeft en dat het om die reden on-
denkbaar is dat hij die te gronde zou laten gaan.

Had nu dan de eerste mens niet gezondigd, dan was hij niet gestorven, aldus An-
selmus.725 Immers, het zou niet passend zijn voor God de mens zo te scheppen 
dat hij sterfelijk zou zijn wanneer hij bestemd is om voor eeuwig gelukkig te zijn. 
Daarom moet er een opstanding uit de dood zijn, aldus Anselmus – en zal de 
mens opnieuw leven in het lichaam waarmee hij geschapen werd.726 Opvallend, 
aan deze overigens tamelijk korte uitweiding, is dat die niet als een onmisbaar 
bouwsteentje in Anselmus’ redenering functioneert. Hij komt ook niet terug 
op de lichamelijke opstanding als iets dat bijdraagt aan het bewijs – en evenmin 
heeft hij het eerder gepostuleerd als iets dat bewezen moest worden. Blijkbaar 
moeten we ons het leven in de hemelse stad zo voorstellen en is het voor Ansel-
mus niet nodig dat dat nog wordt geëxpliciteerd en onderbouwd.

Noodzaak bij God
Waar Anselmus nu heeft gesteld dat het noodzakelijk is dat God het project waar 
hij met de mens mee begonnen is ook voltooit, moet Anselmus nu nader uitleg-
gen wat hij in deze context onder noodzaak verstaat. Immers, door te spreken van 

721 “[R]ational nature received the power of discrimination in order that it might hate and avoid what 
is bad, and love and choose the good, and, moreover, love and choose, for preference, the greater good.” 
Anselm, “Why God Became Man,” 315 (CDH II,1).
722 Anselm, “Why God Became Man,” 315 (CDH II,1).
723 Anselm, “Why God Became Man,” 316 (CDH II,1).
724 Anselm, “Why God Became Man,” 317 (CDH II,4).
725 Anselm, “Why God Became Man,” 316 (CDH II,2).
726 Anselm, “Why God Became Man,” 316-17 (CDH II,3).
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noodzaak zou de suggestie kunnen worden gewekt dat er iets buiten God is, dat 
God kan dwingen bepaalde dingen te doen en andere dingen te laten. Daarom 
gaat Anselmus nu uitvoerig in op wat het betekent dat het voor God noodzakelijk 
is de mens te redden. 
 Het is Gods goedheid die hem er toe dwingt af te maken waar hij aan be-
gonnen is. Dat is echter geen externe, maar een interne noodzaak: het komt 
voort uit wie God is, aldus Anselmus. Daarom is het noodzakelijk dat God de 
mens redt, maar tegelijk is het ook genade, want het is louter te danken aan 
Gods goedheid dat hij de mens geschapen heeft.727 God heeft immers de mens 
om zichzelf geschapen, want God zelf had niets nodig (als God iets nodig had 
gehad was hij niet ‘volledig’ geweest, wat in tegenspraak zou zijn geweest met 
Anselmus’ ontologisch godsbewijs). Een beeld dat Anselmus hier gebruikt om 
het ontstaan van noodzaak te illustreren is het beeld van een belofte. Een be-
lofte wordt uit vrije wil aangegaan, maar als ik vandaag beloof morgen iets te 
doen, dan is het morgen noodzakelijk dat ik dat doe.728 God heeft uit vrije wil 
de mens geschapen, niet omdat hij dat nodig had, maar door de mens te schep-
pen heeft hij wel de verplichting op zich genomen te voltooien waar hij aan 
begonnen was. Op de vraag naar de noodzaak bij God in de benadering van 
Anselmus zullen we nog uitvoeriger terugkomen bij de behandeling van het 
Godsbeeld van Anselmus. 

De noodzaak van een God-mens
Nu is het herstel van Gods eer enkel mogelijk door een genoegdoening of beta-
ling aan God, die groter is dan alles wat er buiten God bestaat, zo stelt Anselmus 
in een nieuwe premisse.729 En het enige wat er groter is dan alles wat er buiten 
God bestaat, is God zelf.730 Tegelijk berust de verplichting om die genoegdoening 
te geven bij de mens. Als niet een mens God teruggeeft wat de mens hem ver-
schuldigd is, dan is er geen sprake van dat de mens God genoegdoening geeft.731 
Daarom is het volgens Anselmus noodzakelijk dat een God-mens de genoegdoen-
ing aan God geeft: iemand die tegelijk volledig God en volledig mens is: “If there-
fore, as is agreed, it is necessary that the heavenly city should have its full complement 
made up by members of the human race, and this cannot be the case if the recompense 
of which we have spoken is not paid, which no one can pay except God, and no one 

727 “Let us say, nevertheless, that it is a necessity that the goodness of God should bring to completion 
what it has begun with respect to mankind, because of the unchangeability, although the whole of what he 
does is grace.” Anselm, “Why God Became Man,” 319 (CDH II,5).
728 Anselm, “Why God Became Man,” 318 (CDH II,5).
729 “But this cannot come about unless there should be someone who would make a payment to God 
greater than anything that exists apart from God.” Anselm, “Why God Became Man,” 319 (CDH II,6).
730 “Now there is nothing superior to all that exists which is not God – except God.” Anselm, “Why 
God Became Man,” 320 (CDH II,6).
731 “But the obligation rests with man, and no one else, to make the payment referred to. Otherwise 
mankind is not making recompense.” Anselm, “Why God Became Man,” 320 (CDH II,6).
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ought to pay except man: it is necessary that a God-man should pay it.”732

Die God-mens moet volledig God en volledig mens zijn,733 waarmee Anselmus 
trouw blijft aan de klassieke tweenaturenleer. Dit is uiteraard een sleutelmoment 
in het betoog van Anselmus. Waar Anselmus eerder heeft aangetoond dat er 
buiten Christus geen vergeving van zonden mogelijk is, komt hij nu met de vast-
stelling dat een God-mens noodzakelijk is om God de vereiste genoegdoening 
te (kunnen) geven. Nu werpt Anselmus de vervolgvraag op, namelijk hoe een 
God-mens dan denkbaar is. Dat is immers geheel in de lijn van de opzet van het 
hele betoog, dat steeds gericht is op het verhelderen en onderbouwen van geac-
cepteerde geloofswaarheden.

Hoe een God-mens denkbaar is
Anselmus onderzoekt nu waar een God-mens aan zou moeten voldoen om de 
genoegdoening voor de zonden te kunnen schenken. Degene die God genoegdoe-
ning moet geven voor de zonde, zal van hetzelfde geslacht moeten zijn als Adam, 
want alleen iemand die van hetzelfde geslacht is, kan rechtzetten wat Adam ver-
keerd had gedaan.734 God kan dus niet een nieuwe mens scheppen zoals hij Adam 
als nieuwe mens geschapen had, zo stelt Anselmus vast. God moet een mens 
scheppen, die tegelijk deel uitmaakt van het geslacht van Adam.
 Anselmus zet vervolgens uiteen dat God vier manieren ter beschikking ston-
den om een mens te maken. Hij had Adam “uit niets” geschapen, hij had Eva 
uit een man geschapen, hij had de rest van mensheid uit een man en een vrouw 
geschapen en er was nog een vierde mogelijkheid, namelijk om een mens uit 
een vrouw te scheppen.735 Aangezien God de andere drie mogelijkheden al had 
benut was het passend, aldus Anselmus, dat hij nu die vierde mogelijkheid zou 
benutten.736

 Daarbij was het eveneens passend dat het “medicijn” voor de zonde uit een 
vrouw geboren zou worden, aangezien de oorzaak van de zonde ook bij een 
vrouw lag, zo voegt Anselmus toe.737 En – en het is opvallend dat hij hier een pas-
torale overweging naar voren brengt – aangezien de vrouw in het algemeen haar 

732 Anselm, “Why God Became Man,” 320 (CDH II,6).
733 “[I]t is essential that the same one person who will make recompense should be perfect God and per-
fect man.” Anselm, “Why God Became Man,” 321 (CDH II,7).
734 “For just as it is right that it should be a human being who should pay recompense for the guilt of 
humanity, it is likewise necessary that the person paying recompense should be identical with the sinner, or a 
member of the same race.” Anselm, “Why God Became Man,” 321 (CDH II,8).
735 Anselm, “Why God Became Man,” 322-23 (CDH II, 8).
736 “In order therefore that he should prove that this method too is within his competence and that is has 
been kept in reserve for the very undertaking which we have in mind, it is pre-eminently fitting that he 
should take the man who is the object of our quest from a woman without a man.” Anselm, “Why God 
Became Man,” 323 (CDH II,8).
737 [J]ust as the sin of mankind and the cause of our damnation originated from a woman, correspond-
ingly the medicine of sin and the cause of salvation should be born of a woman.” Anselm, “Why God 
Became Man,” 323 (CDH II,8).
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hoop op eeuwig leven zou kunnen verliezen, omdat zij weet dat een vrouw zo veel 
kwaad had voortgebracht, is het goed dat ook een vrouw de bron van al het goede 
zou zijn.738

Waarom de Zoon mens is geworden
Anselmus gaat nog afzonderlijk in op de vraag waarom het de Zoon is die mens 
geworden is en niet een van de andere personae van de triniteit. Er kunnen echter 
geen twee zonen zijn, wat het geval zou zijn als er naast de zoon die van eeuwig-
heid bij de Vader is een zoon zou zijn, die geboren is uit Maria. Dat laatste zou 
daarenboven leiden tot een ongelijkheid van geboorte tussen de twee zonen wat 
eveneens ondenkbaar is, zo betoogt Anselmus.739 Tot slot is er nog het argument 
dat de duivel en de mens de “valse gelijkenis van God” hadden aangenomen 
waarmee ze in het bijzonder hadden gezondigd tegen de Zoon: “Hence they had 
sinned, as it were, most specifically against the person of the Son, who is believed to be 
the true likeness of the Father.” 740 En omdat het juist de Zoon is tegen wie de dui-
vel en Adam in het bijzonder gezondigd hebben, is het passend dat ook de Zoon 
de zaken weer recht zet.741

Dat Christus niet hoefde te sterven 
Nu Anselmus heeft aangetoond dat enkel een God-mens God genoegdoening 
voor de zonde kan geven en dat het passend is dat het de Zoon is die als God-
mens die genoegdoening geeft, moet hij aantonen dat Christus die genoegdoe-
ning geeft door te sterven. Hij begint zijn volgende paragraaf dan ook weer met 
een syllogistische redenering. Als Adam niet gezondigd had, dan had hij niet hoe-
ven sterven. In Christus kan helemaal geen zonde bestaan, omdat hij geen zon-
dige natuur heeft aangenomen, dus hoeft hij “nog minder” te sterven dan Adam. 
“If it is the case that Adam would not have been destined to die if he had not sinned, 
then this man, in whom it will be impossible for sin to exist because he is to be God, 
will have still less of an obligation to die.” 742 Het sterven van Christus komt dus 
niet voort uit de zonde. 
 Anselmus zet verder uiteen dat Christus niet kon zondigen – niet in de zin dat 
er iets zou zijn wat hij niet zou kunnen, maar omdat hij het niet wilde. Het is in 
Anselmus redenering tegelijk waar dat Christus kon zondigen en dat hij niet kon 
zondigen. Hij had kunnen zondigen als hij dat had gewild, maar omdat hij het 
niet wilde kon hij het tegelijk niet, want het vermogen om te zondigen is afhan-
kelijk van de wens om te zondigen.743 Zijn rechtvaardige natuur, die Christus uit 

738 Anselm, “Why God Became Man,” 323 (CDH II,8).
739 Anselm, “Why God Became Man,” 324 (CDH II,9).
740 Anselm, “Why God Became Man,” 325 (CDH II,9).
741 “The avenging or pardoning of a wrong, therefore, is most appropriately being assigned to the person 
on whom the injury is most specifically inflicted.” Anselm, “Why God Became Man,” 325 (CDH II,9).
742 Anselm, “Why God Became Man,” 325 (CDH II,10).
743 “All capability is consequent on will.” Anselm, “Why God Became Man,” 326 (CDH II,10).
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zichzelf bezit, maakt dit onmogelijk.744 Christus had ook afstand kunnen doen 
van zijn eigen rechtvaardige natuur, maar omdat hij dat niet heeft gedaan en uit 
eigen vrije wil heeft vastgehouden aan zijn rechtvaardigheid, is zijn rechtvaardig-
heid prijzenswaardig. Daarom is Christus dus prijzenswaardig voor het feit dat hij 
niet kan zondigen, aldus Anselmus, omdat dit voortkomt uit zijn eigen vrije wil 
en niet uit een externe beperking. En als de God-mens geen zondaar is, is er ook 
geen logische noodzaak die maakt dat hij moet sterven.745 
 Waar de sterfelijkheid van Christus niet voorkomt uit de zonde, daar kan deze 
evenmin worden toegeschreven aan zijn menselijke natuur, want sterfelijkheid is 
niet inherent aan het menszijn, maar aan de gevallen menselijke natuur, waar hij 
geen deel aan heeft, aldus Anselmus: “I do not think that mortality is a property of 
pure human nature, rather of human nature which is corrupt.” 746 Uiteindelijk kan 
Anselmus vaststellen: “It will be in his power, therefore, never to die, if he wishes. 
[…] If, therefore, it is his will to give his permission, it will be possible for him to be 
killed, and, if it is not, this will not be possible.” 747 Christus heeft dus zijn leven, 
zogezegd, volledig in eigen hand en hij kan naar eigen inzicht en goeddunken be-
sluiten zijn leven al dan niet neer te leggen. 
 In dit deel van Anselmus’ betoog speelt de tweenaturenleer dus opnieuw een 
belangrijke rol. Juist omdat Christus in zijn goddelijke natuur die rechtvaardig-
heid volledig onafhankelijk en vrij bezit, bezit hij die als mens ook volledig onaf-
hankelijk en vrij.748 Er is geen externe noodzaak in God en dus ook geen externe 
noodzaak in de God-mens.

Dat Christus’ dood de vereiste genoegdoening geeft
Nu Anselmus heeft vastgesteld dat Christus onder geen enkele verplichting staat 
om te sterven, maar naar eigen wil en verlangen zijn leven neer kan leggen, moet 
hij aantonen dat dat is wat de vereiste genoegdoening geeft. En de dood is inder-
daad een passende genoegdoening, zo stelt Anselmus, want aangezien de mens 
heeft gezondigd uit lustbejag, is het niet meer dan passend dat de straf ‘pijn’ zal 
zijn: “If man sinned through pleasure, is it not fitting that he should give recompense 
through pain?” 749 En wat is een meer pijnlijke straf dan de dood, zo vraagt An-
selmus dan. Dat is ook in overeenstemming met de ernst van de zonde: “Is it not 

744 “Thus the man we have in mind, who is also to be God, will be righteous independently and therefore 
worthy of praise, since he will possess independently every good which he will possess, not out of necessity but 
in freedom.” Anselm, “Why God Became Man,” 328 (CDH II,10).
745 “Let us say, therefore, that the God-Man will be under no obligation to die, since he will not be a sin-
ner.” Anselm, “Why God Became Man,” 328 (CDH II,10).
746 Anselm, “Why God Became Man,” 329 (CDH II,11).
747 Anselm, “Why God Became Man,” 329 (CDH II,11).
748 “Even though his human nature will possess what he is to possess thanks to his divine nature, he will 
be possessing it ‘independently’, since his two natures will be one person.” Anselm, “Why God Became 
Man,” 328 (CDH II,10).
749 Anselm, “Why God Became Man,” 330 (CDH II,11).
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fitting that man, who, by sinning, removed himself as far as he possibly could away 
from God, should, as recompense to God, make a gift of himself in an act of the great-
est possible self-giving?” 750 Het is deze vraag naar een daad waarmee de mens zich-
zelf geeft, op een wijze die bovendien pijnlijk of kostbaar is, omdat dat tenslotte 
tegenover het genot staat dat de mens ontleende aan de zonde, die Anselmus bij 
de gevolgtrekking brengt: “[T]here is no act of self-giving whereby a man may give 
himself to God greater than when he hands himself over to death for God’s glory.” 751 
En dat is precies wat Christus kan, want hij kan uit geheel vrije wil zijn eigen le-
ven neerleggen als hem dat zo uitkomt. We zien dat Anselmus in deze context dus 
de dood van Christus als een vorm van straf benadert. Hier worden het lijden en 
de pijn door Anselmus als genoegdoening aangemerkt voor de lust van de zonde. 
Tegelijk lijkt Anselmus hier af te wijken van de lijn van zijn betoog. Het lijkt zo 
vooral een nevengeschikt argument om zijn betoog te versterken. De vergelijking 
is een stijlmiddel zoals we Anselmus dat vaker zien gebruiken.752 Het gaat te ver 
om op grond hiervan te concluderen dat de dood van Christus bedoeld is als straf 
voor de zonde, want Anselmus komt later in zijn betoog niet meer terug op de 
gedachte aan het lijden en sterven van Christus als straf.
 Anselmus voegt hier nog een kleine excurs toe en legt uit dat er nog andere re-
denen zijn waarom het uiterst passend was dat Christus volledig mens was, maar 
zonder zonde. Hij die de mens zou verlossen moest de mens ook onderwijzen hoe 
te leven en door zijn eigen leven hen een voorbeeld stellen.753 Dit speelt echter 
verder geen rol in zijn betoog en wordt door Anselmus ook niet aangedragen als 
onderdeel van de verzoening. Hoe het leven van de gelovige er uit zou moeten 
zien, wil hij deel krijgen aan de verzoening, dat is hier voor Anselmus geen onder-
werp.

De waarde van Christus’ dood
De volgende stap is nu te laten zien wat de waarde van Christus’ dood is. Daartoe 
wil Anselmus aantonen dat Christus’ leven van grotere waarde is dan het gewicht 
van alle zonden bij elkaar. Hij doet dat op indirecte wijze, door aan Boso de 
vraag voor te leggen onder welke condities hij de God-mens iets aan zou willen 
doen, bijvoorbeeld of hij liever alle zonden van de wereld op zich zou nemen of 
de God-mens doden.754 De conclusie luidt dan:“[N]o sins, no matter how immea-
surably numerous, which are directed elsewhere than against the person of God, can 
be regarded as equal as the violation of the bodily life of the man whom we have in 

750 Anselm, “Why God Became Man,” 331 (CDH II,11).
751 Anselm, “Why God Became Man,” 331 (CDH II,11).
752 Bijvoorbeeld de vergelijking dat zoals de zonde door een vrouw in de wereld was gekomen ook 
de genezing door een vrouw in de wereld moest komen, om uit te leggen waarom Christus uit een 
vrouw geboren moest worden.
753 Anselm, “Why God Became Man,” 331 (CDH II,11).
754 Anselm, “Why God Became Man,” 334 (CDH II,14).
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mind.” 755 De dood van Christus weegt zwaarder dan alle zonden. De redenering 
kan echter ook worden omgekeerd, aldus Anselmus: als het doden van Christus 
zwaarder weegt dan alle zonden, dan vertegenwoordigt zijn leven een groter goed, 
dan alle zonden bij elkaar aan kwaad vertegenwoordigen. En dat brengt hem dan 
tot de conclusie: “[J]ust as his life outweighs all the sins of mankind, so does the ac-
ceptance of his death.” 756 De dood van Christus weegt dus op tegen alle zonden 
van de mensheid. 

De vraag is nu hoe we dit moeten interpreteren. Het gaat nu over de waarde 
van het leven van Christus, dat hij uit vrije wil neerlegt – en niet langer over de 
dood als passende straf. Anselmus verlaat hier dus het spoor dat hij eerder leek in 
te slaan, waarbij het lijden en de dood als een passende genoegdoening worden 
aangemerkt vanwege het genot dat de mens zou hebben beleefd aan de zonde. 
Hij legt in zijn verhandeling uiteindelijk de nadruk op de waarde van het leven 
en niet op de prijs van het sterven. De vraag die zich hier aandient, is dan of we 
kunnen stellen dat het niet de dood van Christus is, die verzoent voor Anselmus, 
maar het leven. Het is tenslotte het leven van Christus dat meer waarde vertegen-
woordigt dan alle zonden van de mensheid bij elkaar. De nadruk komt te liggen 
op de handeling van Christus in dezen en op wat hij geeft en niet op het hande-
len van God in dezen en wat God vraagt. 

Hoe de dood van Christus verzoening bewerkt
Anselmus komt hier op het punt waar hij afdoende bewezen acht dat de hemelse 
stad bevolkt moest worden met mensen, dat daarvoor vergeving van zonden ver-
eist was en dat alleen de dood van Christus dat kon bewerkstelligen: “We have 
clearly found Christ, whom we acknowledge to be God and man and to have died for 
our sakes.” 757 Niettemin verzoekt Boso hem nog nader uit de doeken te doen hoe 
dat mogelijk is, omdat hij verlangt te begrijpen wat hij gelooft: “I ask this not in 
order that you should confirm me in the faith, rather that you should give one already 
confirmed in the faith the joy which comes from an understanding of the absolute 
truth.” 758 Opnieuw zien we hier het principe van ‘fides quaerens intellectum’. En in-
derdaad is het betoog nog niet voltooid, want Anselmus beschrijft nu hoe Christus 
uiteindelijk verzoening kan bewerken voor de mens door zijn leven te geven.

Anselmus voert daartoe in zijn volgende hoofdstuk de parabel van de koning op, 
om uit te leggen hoe de dood van de God-Mens de zonden van alle mensen kan 
compenseren.759 Die parabel luidt samengevat als volgt. 

755 Anselm, “Why God Became Man,” 334 (CDH II,14).
756 Anselm, “Why God Became Man,” 335 (CDH II,14).
757 Anselm, “Why God Became Man,” 336 (CDH II,15).
758 Anselm, “Why God Became Man,” 336 (CDH II,15).
759 Anselm, “Why God Became Man,” 338 (CDH II, 16).
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De gehele bevolking van een land, op één man na, heeft gezondigd tegen de ko-
ning. Deze ene man zal op een afgesproken dag, middels een daad die de koning 
behaagt, genoegdoening schenken voor de zonden van de gehele bevolking. De 
koning komt overeen dat eenieder die voor of na die dag op grond van die daad 
om vergeving vraagt die vergeving ook zal ontvangen – op voorwaarde dat zij nog 
een bepaalde genoegdoening schenken en bereid zijn tot het ondergaan van een 
zekere corrigerende maatregel.760 Niemand zou het paleis van de koning mogen 
betreden voordat die daad voltrokken was. 
 Anselmus laat met dit verhaal zien hoe de gelovigen deel zouden krijgen aan 
de vergeving van zonden die Christus verkrijgt en bevestigt nogmaals dat het on-
mogelijk is voor de mens de hemelse stad te bewonen wanneer hij die vergeving 
van zonden niet heeft ontvangen. Christus is de ene man die namens de gehele 
bevolking de koning – God – genoegdoening schenkt, opdat eenieder die op 
grond daarvan vergeving vraagt, zal worden toegelaten tot de hemelse stad. De 
verwijzing naar schuld en boetedoening die we hier aantreffen, is opmerkelijk te 
noemen, want tot nu toe speelden die elementen geen rol in het betoog. Schuld-
belijdenis en boetedoening kunnen op zichzelf echter niet bijdragen aan de ver-
eiste genoegdoening. Daarom hebben ze niet die centrale plaats in het betoog van 
Anselmus. Niettemin zijn schuld en boetedoening noodzakelijk, omdat ook de 
verloste mens nog steeds vervalt in zondige gedragingen.761

Opnieuw komt Anselmus nu op de vraag terug naar de wil van God en de 
noodzaak van de dood van Christus: “[H]e could not die for any other reason than 
because, by his unchangeable volition, it was his will to die.” 762 Anselmus zet nu 
verder uiteen dat God door geen enkele externe noodzaak wordt gedwongen en 
dat er geen andere noodzaak is, dan dat hij het wil en dat er geen noodzaak is, die 
vooraf gaat aan Gods wil. Vervolgens gaat hij uitvoerig in op de onderbouwing 
van de bewering dat er in Jezus geen zonden zijn, om uiteindelijk Boso te laten 
vaststellen: “You have [furthermore] proved that the life of this man is so sublime and 
so precious that it can suffice to repay the debt owed for the sins of the whole world 
and infinitely more besides.” 763 
 
Wat nu overblijft, is de vraag hoe Christus’ leven dan genoegdoening kan geven 
voor de zonde. Anselmus herhaalt kort de argumentatie tot nu toe en legt uit  
wat Christus doet. Hij was gehoorzaam en gaf zo de mens het goede voorbeeld: 
“[H]e was obediently maintaining, he set an example to mankind, the purpose of 

760 “Provided that they should then be willing to give satisfaction in a suitable way and receive cor-
rection, they would receive pardon through the effective power of this agreement.” Anselm, “Why God 
Became Man,” 338 (CDH II,16). 
761 John MacIntyre, St. Anselm and his Critics: a Reintepretation of the Cur Deus Homo (Edinburgh: 
Oliver and Boyd, 1954), 176-77.
762 Anselm, “Why God Became Man,” 343 (CDH II,16).
763 Anselm, “Why God Became Man,” 348 (CDH II,18).
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which was that people should not turn aside […] from the righteousness which they 
owe to God.” 764 Dat is echter nog niet waar de vereiste genoegdoening in gelegen 
is. Die ligt ergens anders in. Christus geeft namelijk uit geheel eigen beweging en 
uit vrije wil datgene aan God wat hij God niet hoeft te geven: “No member of the 
human race except Christ ever gave to God, by dying, anything which that person was 
not at some time going to lose as a matter of necessity. Nor did anyone ever pay a debt 
which he did not owe.” 765 
 Opmerkelijk is dat hier het verslaan van de duivel niet meer ter sprake komt. 
Immers, in het begin van zijn betoog heeft Anselmus aangegeven dat de mens 
God onteerd had door de duivel niet te onderwerpen – en dat de mens om Gods 
eer te herstellen alsnog de duivel zou moeten onderwerpen.

Dat compensatie passend is
Nu voert Anselmus een nieuwe premisse in, namelijk dat God ook iets tegenover 
het geschenk van Christus moet stellen: “[I]t will not be your judgment that someone 
who gives such a great gift to God ought to go without recompense.” 766 Echter, alles 
wat de Vader toebehoort, behoort ook de Zoon toe, dus Christus heeft alles al en 
behoeft niets. Dat zou betekenen dat er niets is dat God Christus kan schenken, 
maar als God Christus niets kan geven als beloning, dan zou hij voor niets zijn 
gestorven.767 En dat is ondenkbaar, aldus Anselmus. Daarom stelt Anselmus – en 
Boso bevestigt hem daarin – dat Christus omdat hij alles al bezit, datgeen wat hij 
ontvangt kan schenken aan wie het hem goeddunkt. En dan is het passend dat hij 
het schenkt aan degenen voor wie hij is gestorven: “On whom is it more appropri-
ate for him to bestow the reward and recompense for his death than on those for whose 
salvation, as the logic of truth teaches us, he made himself a man, and for whom, as we 
have said, he set an example, by his death, of dying for the sake of righteousness?” 768

Daarmee lijkt het argument rond. Wat Anselmus hier doet is niettemin opval-
lend, want hij voert opnieuw een premisse in die hij niet verder bespreekt, name-
lijk de premisse dat God gebonden is tot het verlenen van een wederdienst of het 
geven van een geschenk in ruil voor zo’n groot geschenk. Dat is om een aantal 
redenen opmerkelijk. 
 Allereerst is het opmerkelijk dat Anselmus hier ineens een verplichting aan de 
zijde van God invoert. Anselmus voert deze niet op als een noodzaak die voort-
komt uit wie God is, maar lijkt nu plotseling God te onderwerpen aan het prin-
cipe van wederkerigheid. 

764 Anselm, “Why God Became Man,” 349 (CDH II,18).
765 Anselm, “Why God Became Man,” 349 (CDH II,18).
766 Anselm, “Why God Became Man,” 352 (CDH II,19).
767 “If a reward supremely great and supremely well-merited, is not given to him or anyone else, the Son 
will seem to have done his supremely great act to no purpose.” Anselm, “Why God Became Man,” 352 
(CDH II,19).
768 Anselm, “Why God Became Man,” 353 (CDH II,19).
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 Het tweede is nog opmerkelijker, namelijk dat het leven van Christus hier 
niet rechtstreeks als genoegdoening voor de zonde van de mensheid wordt gege-
ven, maar dat dat laatste op indirecte wijze gebeurt. Christus geeft zijn leven – en 
omdat hij dat uit eigen vrije wil doet en omdat het zo’n groot geschenk is, is God 
gehouden hem daarvoor iets te schenken als tegenprestatie, een tegenprestatie 
waarin hij dan de mens laat delen: “[T]he debt that they owe for their sins would, as 
a result, be excused and they would be given what, because of their sins, they are de-
prived of.” 769 
 Opmerkelijk is ten slotte dat hier door Anselmus niet met zo veel woorden wordt 
gezegd, dat Christus zijn leven geeft onder de voorwaarde dat God daarvoor in ruil 
vergeving zal schenken aan de zondaren, die met een beroep op zijn offer die verge-
ving willen ontvangen. In de parabel van de koning is dat wel expliciet het geval. 

Het verkrijgen van vergeving
Samenvattend kunnen we zeggen dat Christus door zijn leven te geven een claim 
verwerft en dat hij in ruil voor die claim de zielen mag redden van diegenen die 
verlangen op grond van zijn offer vergeving te verkrijgen. Hier grijpt Anselmus ook 
duidelijk terug op de parabel van de koning als hij Boso laat zeggen: “[I]t seems to me 
that God rejects no member of the human race who approaches him on this authority.” 770 
Kortom, Christus schenkt God namens de mens genoegdoening, en wie dus met een 
beroep op wat Christus heeft verdiend bij God vraagt om op grond van die verdien-
ste vergeven te worden, die zal die vergeving dus ook ontvangen. 

Rechtvaardigheid en genade
Een groter blijk van genade is ook niet denkbaar, aldus Anselmus, dan dat God 
zou zeggen: “Take my only-begotten Son and give him on your behalf.” 771 Hier grijpt 
Anselmus terug op de eerdere veronderstelling dat God niet enkel door genade de 
mensheid kon redden, want Gods rechtvaardigheid is ook een grootst denkbaar 
blijk van genade, aldus Anselmus: “What also could be juster than that the one to 
whom is given a reward greater than any debt should absolve all debt, if it is presented 
with the feeling that is due?” 772 We zullen bij de bespreking van het Godsbeeld van 
Anselmus nader ingaan op de vraag hoe rechtvaardigheid en genade zich verhou-
den in ‘Cur Deus homo’.

Dat er voor de duivel geen redding is
Anselmus eindigt er mee uit te leggen dat de duivel hierdoor niet gered wordt, 
omdat de duivel niet van hetzelfde geslacht is als Christus.773 Besloten wordt dan 

769 Anselm, “Why God Became Man,” 353 (CDH II,19). 
770 Anselm, “Why God Became Man,” 353 (CDH II,19).
771 Anselm, “Why God Became Man,” 354 (CDH II,20).
772 Anselm, “Why God Became Man,” 354 (CDH II,20). 
773 Anselm, “Why God Became Man,” 354-55 (CDH II,21).
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met de constatering dat alles wat gezegd is in overeenstemming is met het Oude 
en Nieuwe Testament, maar dat Anselmus altijd open staat voor verbetering van 
zijn argumentatie.

4.6. Nadere analyse
Een aantal aspecten van Anselmus betoog zal ik nu verder uitdiepen. Allereerst 
gaan we nader in op het Godsbeeld van Anselmus. Daarbij zal het verstaan van het 
eerbegrip bij Anselmus een centrale rol spelen. Vervolgens zullen we ingaan op het 
beeld van Christus en in het bijzonder op de vraag naar de rol van het sterven van 
Christus in relatie tot het bredere narratief. Daarna zullen we ingaan op de rol van 
het kwaad en meer in het bijzonder de duivel in de verzoeningsleer van Anselmus. 
Tot slot gaan we nader in op het mensbeeld dat aan zijn opvatting over de verzoe-
ning ten grondslag ligt en de vraag naar de morele kant van de verzoening.

God is heilig en rechtvaardig: Gods eer 
Gods eer is een sleutelbegrip in het verstaan van de verzoeningsleer van Anselmus, 
zoals ook Georg Plasger stelt: “[A]m Verständnis der Ehre und der Entehrung Got-
tes hängt auch das Verständnis des gesamten Argumentationsganges.” 774 Enerzijds is 
de zonde van de mens gelegen in de schending van Gods eer en anderzijds is de 
dood van Christus datgeen wat Gods eer moet herstellen. 
 Anselmus voert het begrip eer in ‘Cur Deus homo’ als sleutelbegrip in, in 
hoofdstuk I.11, binnen de context van de beschrijving van de aard van de zonde. 
Allereerst stelt hij dat ieder schepsel het aan God verschuldigd is zijn of haar wil 
volledig aan God te onderwerpen: “All the will of a rational creature ought to be 
subject to the will of God.[…]This is the debt which an angel and likewise a man 
owes to God.” 775 Vervolgens preciseert Anselmus dit als rechtvaardigheid en op-
rechtheid van de wil.776 Die oprechte en rechtvaardige wil komt tot uiting, aldus 
Anselmus, wanneer die wil zich onderwerpt aan God en de ordening van het 
universum aanvaardt: “When such a being desires what is right, he is honouring God 
[…], because he is voluntarily subordinating himself to his will and governance and 
maintaining his own proper station in life within the natural universe, and, to the 
best of his ability, maintaining the beauty of the universe itself.” 777 En die oprechte 
en rechtvaardige wil is de eer die de mens God verschuldigd is: “This is the sole 
honour, the complete honour, which we owe to God and which God demands from 
us.” 778 
 De consequentie daarvan is dat de mens ook goed handelt. Wanneer de wil 

774 Georg Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 87.
775 Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH1,11).
776 “This is righteousness and uprightness of the will. It makes individuals righteous or upright in their 
hart, that is, their will.” Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH1,11).
777 Anselm, “Why God Became Man,” 288 (CDH1,15).
778 Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH1,11).
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van de mens aan de wil van God onderworpen is, dan zullen de daden die uit 
deze wil voortkomen God welgevallig zijn, aldus Anselmus: “For only such a will, 
when it can act, performs actions which are pleasing to God.” 779 Zondigen definieert 
Anselmus daarbij als God niet de eer geven die hem toekomt: “Someone who does 
not render to God this honour due to him is taking away from God what is his, and 
dishonouring God, and this is what it is to sin.” 780 Anselmus legt dus niet de nadruk 
op de inhoud van de daden, maar op wat die daden zeggen over de verhouding tot 
God. Zondige daden zijn slechts een uitdrukking van de ware zonde: God niet de 
eer geven die hem toekomt, door zich niet te onderwerpen aan zijn wil.
 De kern van Gods eer lijkt dus te wijzen naar de mens: Gods eer bestaat er in 
dat de mens zich aan de hem toegewezen plaats in de schepping en het universum 
conformeert en zijn wil geheel richt naar God. Wanneer de mens dat niet doet, is 
er sprake van een schending van Gods eer. Anselmus beschrijft Gods eer op deze 
plek dus in termen van de wijze waarop de mens zich verhoudt tot God.

Georg Plasger legt eenzelfde verbinding tussen Gods eer en de oprechte en recht-
vaardige wil. Hij concludeert eveneens dat het ontbreken van de oprechte en 
rechtvaardige wil is, wat Gods eer schendt: “Entehrung ist also eine Negation dieses 
rechten Willens.” 781 Hij gaat daarbij nader in op de onschendbaarheid van Gods 
eer. Volgens Plasger wordt hier namelijk de kiem gelegd voor een cruciaal pro-
bleem in de uitleg en interpretatie van Anselmus’ ‘Cur Deus homo’. 
 In hoofdstuk I,11, legt Anselmus uit dat zondigen neerkomt op het niet eren 
van God, omdat wie God niet eert, God iets afneemt wat hem toekomt.782 In 
hoofdstuk I.14 stelt Anselmus vervolgens: “It is impossible for God to lose his hon-
our.” 783 Die twee uitspraken uit ‘Cur Deus homo’ lijken niet met elkaar te vereni-
gen, aldus Plasger: “Diese Aussagen scheinen nicht miteinander vereinbar zu sein. 
Auf der einen Seite heißt es, nur weil die Sünde gegen Gott gerichtet sei und Gott en-
tehre, habe sie diese unendliche Größe, so daß der Mensch sie nicht wieder gut machen 
könne. Und auf der anderen Seite kann diese Ehre Gottes weder teilweise noch ganz 
zerstört werden.” 784 Het is niet mogelijk dat de mens Gods eer schendt als die eer 
tegelijk een onvervreemdbare eigenschap van God is. 
 De onmogelijkheid is echter van een andere orde dan Plasger hier suggereert. 
Anselmus licht namelijk toe dat het onmogelijk is dat God de schending van zijn 
eer zou laten bestaan, niet dat die schending per definitie onmogelijk is: “It is im-
possible for God to lose his honour. For either a sinner of his own accord repays what 

779 Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH1,11).
780 Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH1,11).
781 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 86.
782 “Someone who does not render to God this honour due to him is taking away from God what is his, 
and dishounouring God, and this is what it is to sin.” Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH 
I,11).
783 Anselm, “Why God Became Man,” 287 (CDH I,14).
784 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 87.
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he owes to God or God takes it away from him against his – the sinner’s – will.” 785 
En zoals we zojuist hebben gezien moeten we de eer van God zien in termen van 
de wijze waarop de mens zich tegenover God opstelt. Voor zover het God aan-
gaat, is Gods eer onschendbaar, maar voor zover het de mens aangaat, kan hij 
ook besluiten God niet de eer te geven die hem toekomt, wat neerkomt op een 
schending van Gods eer. Het is dus wel degelijk mogelijk dat de mens Gods eer 
schendt, terwijl die tegelijk onschendbaar is. Juist omdat het onmogelijk is dat 
God die schending van zijn eer laat bestaan is de verzoening noodzakelijk. Daar-
mee is echter nog niet verklaard hoe we het begrip eer bij Anselmus uit moeten 
leggen. 

Het eerbegrip bij Anselmus nader onderzocht
Plasger geeft een overzicht van de wijze waarop het eerbegrip bij Anselmus is 
geduid,786 waarbij hij in het bijzonder ingaat op de gedachte dat het eerbegrip 
bij Anselmus zou zijn terug te voeren op de feodale context. Hij verwijst naar 
de uiteenzetting van Gisbert Greshake die het eerbegrip belicht vanuit de sociale 
context van Anselmus en het verbindt met het Germaanse eerbegrip: “Gottes Welt-
regiment ist von Anselm konzipiert nach Analogie eines germanischen Königs oder 
obersten Lehnsherrn, dessen Ehre den allgemeinen Rechts-, Ordnungs- und Friedstand 
begründet und garantiert.” 787 
 Plasger op zijn beurt betoogt dat het begrip van Gods eer bij Anselmus uitein-
delijk betrokken moet worden op Gods werk: “Die Ehrung Gottes bezieht sich also 
in der Tat nicht auf die ‘Person’ Gottes, sondern auf das ‘Werk’ Gottes.” 788 Daaruit is 
volgens hem te verklaren wat er bedoeld wordt met het ‘onteren’ van God: “En-
tehrung Gottes nimmt der menschlichen Natur das, was Gott mit ihr vorhatte.” 789 
Het gaat er om dat de mens de geschapen orde erkent – en zich daar naar voegt. 
Wanneer de mens dat niet doet, gaat hij in tegen zijn van Godswege bepaalde 
bestemming. En dat is wat het betekent dat de mens God onteert, aldus Plasger. 
Daarmee is het eerbegrip bij Anselmus volgens Plasger uiteindelijk een relationeel 

785 Anselm, “Why God Became Man,” 287 (CDH1,14).
786 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 88-93.
787 Gisbert Greshake, “Erlösung und Freiheit. Zu Neuinterpretation der Erlösungslehre Anselms 
von Canterbury,” Theologische Quartalschrift: ThQ 153, no. 4 (1973): 333. 
Plasger zet kanttekeningen bij de interpretatie van Greshake, mede omdat die gestoeld is op een vroe-
gere analyse van Noffke. Arthur Noffke, “Ehre und Genugtuung. Untersuchung zu der Schrift “Cur 
Deus Homo?” von Anselm von Canterbury” (Adler, 1940). Niet alleen plaatst Plasger kanttekeningen 
bij de onderliggende analyse van Noffke, hij bekritiseert Greshake tevens, omdat hij Noffke volgt zon-
der in te gaan op zijn vermeende nationaal socialistische sympathieën: “Auf der anderen Seite aber stützt 
er sich kritiklos auf Noffke, ohne auch nur mit einem Wort auf die offensichtliche Tendenz von Noffkes 
Werk einzugehen.” Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 93. Hoewel Plasger deze beoordeling 
weer enigszins relativeert, haalt hij hem wel aan en wordt de argumentatie van Greshake door Plasger 
mede op grond van de reputatie van Noffke verworpen. 
788 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 95.
789 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 95.
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begrip: “die Ordnung, die Anselm meint, ist die Ordnung des Verhältnisses Gott – 
Mensch und damit auch die Ordnung und Schönheit der Welt.” 790 Plasger neemt 
nadrukkelijk afstand van de verklaring van het eerbegrip vanuit de sociale context 
van Anselmus,791 hoewel die benadering tot een vergelijkbare conclusie lijkt te 
leiden, zoals naar voren komt uit de analyse van Southern.

Southern kiest wel voor de duiding van het eerbegrip vanuit de sociale context 
van Anselmus. Hij geeft aan dat het veronderstelde feodalisme dat ten grondslag 
zou liggen aan ‘Cur Deus homo’ reden is geweest voor veel critici om de opvatting 
over verzoening van Anselmus terzijde te schuiven als niet ter zake doende.792 Hij 
stelt echter dat de kracht van de argumentatie van Anselmus niet afhankelijk is 
van de feodale categorieën waar Anselmus zich van bedient: “The power of Cur 
Deus Homo does not come from its feudal imagery, but from its combination of  
religious insight and logical force.” 793 Tegelijk betoogt Southern dat het voor een 
goed begrip van Anselmus zonder meer van belang is de sociale context waarin 
Anselmus opereerde mee te nemen: “Anselm’s thoughts about God and the universe 
were coloured by the social arrangements with which he was familiar.” 794 
 Het gebruik van het eerbegrip bij Anselmus weerspiegelt volgens Southern 
een hiërarchische maatschappijopvatting.795 Wanneer een ondergeschikte de eer 
van zijn heer zou schaden en dat zou ongestraft passeren, dan zou dat een inbreuk 
op de sociale orde betekenen, die als een bedreiging van die sociale orde werd er-
varen. De samenleving was op een hiërarchische wijze ingericht en van mobiliteit 
langs de maatschappelijke ladder was geen sprake. Ieder mens had de hem of haar 
toegewezen plaats in de maatschappij en in het leven. Daar diende men zich naar 
te voegen. Voor Anselmus was die hiërarchische ordening een uitdrukking van 
redelijkheid en orde, aldus Southern: “[T]he feudal image […] stood for rationa-
lity prevailing against the inroads of self-will and chaos.” 796 Hoewel Southern zoals 
aangegeven niet de eerste en de enige is die deze verbinding legt, blijf ik voor nu 
bij de uitleg van Southern, omdat ik meen dat hij een heldere duiding van deze 
interpretatie verschaft, terwijl hij zich eveneens bewust is van de kritiek die het 
beeld oproept en heeft opgeroepen. 
 De kracht van Southern’s analyse is, dat wij ons niet hoeven te herkennen in 
de maatschappijopvatting van Anselmus om te begrijpen hoe het eerbegrip in zijn 

790 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 96.
791 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 90-93.
792 “Anselm’s feudal imagery is not likely at first sight to commend his thought to modern readers, and it 
has offered an easy target for indignation and ridicule.” Southern, Saint Anselm, 221.
793 Southern, Saint Anselm, 221.
794 Southern, Saint Anselm, 222.
795 “The Cur Deus Homo was the product of a feudal and monastic world on the eve of a great trans-
formation. […] Anselm’s favorite image of the relations between God and Man was that of a lord and his 
vassals.” Southern, Saint Anselm, 222.
796 Southern, Saint Anselm, 227.
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soteriologie functioneert en om daar ook de waarde van te onderkennen. De ver-
gelijking maakt inzichtelijk dat de veronderstelde schending van Gods eer nooit 
kan blijven bestaan, zoals ook de schending van de eer van een vorst slechts tijde-
lijk was, omdat daar een vanzelfsprekende sanctie op volgde. Het was de onderge-
schikte, die zich had losgemaakt van de hem toegewezen plaats, die de vastgelegde 
orde verstoorde – en het straffen van de ondergeschikte was de wijze waarop in 
de feodale maatschappij die orde werd hersteld. En ook God zou zijn eer kunnen 
herstellen door de mens te straffen, zoals wij hebben gezien bij de bestudering 
van het betoog van Anselmus. Door dat te doen zou hij laten zien dat hij God is 
en zou aan de mens duidelijk worden gemaakt dat hij aan God onderworpen is: 
“God brings him into submission to himself against his will, by subjecting him to tor-
ment, in this way he shows that he is his Lord.” 797 De mens wordt zogezegd ‘op zijn 
plaats gezet’. Dat lijkt de interpretatie van het eerbegrip bij Anselmus vanuit de 
feodale context, zoals voorgesteld door Southern, nogmaals te bevestigen. 
 De feodale maatschappij is voor Anselmus een afspiegeling van de orde van 
de kosmos. Het eerbegrip is daarbij een metafoor die uitdrukking geeft aan de 
kosmologie van Anselmus. Aan dat metaforische karakter van het eerbegrip bij 
Anselmus lijkt Plasger voorbij te gaan. Echter, als we inzien dat het eerbegrip 
uiteindelijk betrekking heeft op de rechte verhoudingen in de kosmos, dan zien 
we dat de analyse van Southern en die van Plasger elkaar geenszins uitsluiten. Ze 
vullen elkaar juist aan. Het verschil is hierin gelegen dat Plasger een theologische 
duiding voorop stelt, waar Southern een sociologische duiding kiest. We zullen 
dat nu nader uitleggen aan de hand van het begrip “schoonheid” bij Anselmus.

Gods eer en orde en schoonheid bij Anselmus
De volmaaktheid van Gods schepping is gelegen in de ordening van zijn schep-
ping en wordt weerspiegeld in haar schoonheid. Southern merkt hier over op: 
“Anselm deduced the necessity of the incarnation from the nature of God and the need 
to protect the rational beauty of the universe which He had created.” 798 Niet alleen 
merkt Anselmus de schending van Gods eer aan als een verstoring van de orde en 
de schoonheid van het universum,799 al in het begin van zijn betoog gebruikt hij 
het begrip “schoonheid”, wanneer hij spreekt over de wijze waarop God de mens 
verzoent: “There are many other things, too, which, if carefully considered, display the 
incredible beauty of the fact that our redemption was procured in this way.” 800 
 Deme merkt op dat schoonheid volgens Anselmus een cruciale rol speelt bij 
de zondeval: “One of the primary impulses for man’s decision to go against the will 

797 Anselm, “Why God Became Man,” 287 (CDH I,14).
798 Southern, Saint Anselm, 227.
799 “…there would be in the universe which God ought to be regulating, a certain ugliness, resulting 
from the violation of the beauty of order.” Anselm, “Why God Became Man,” 289 (CDH I,15).
800 Anselm, “Why God Became Man,” 269 (CDH I,3).
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of his Creator was then curiositas, the lust of the eyes.” 801 Het is die schoonheid, die 
volgens Deme de val van Adam inleidt: “The desire to be like God, the quest for 
autonomy, springs from the observation of the Creator and his work, which stimulates 
an aesthetic process in man.” 802 Schoonheid verwijst bij Anselmus naar een kosmo-
logische dimensie. Het geeft uitdrukking aan het volmaakte karakter van Gods 
schepping, het heeft betrekking op orde, harmonie en evenwicht: “It manifests 
God’s perfect design and the inner harmony of the Logos by which the work has been 
realised.” 803 En door zich te onttrekken aan zijn plaats in de schepping verstoort 
de mens juist die schoonheid. 
 We moeten het begrip schoonheid bij Anselmus niet louter uitleggen als een 
esthetische categorie. De begrippen schoonheid en ordening hebben ook een 
duidelijke morele betekenis bij Anselmus. De schoonheid van het door God ge-
schapen universum is tevens een weerspiegeling van de morele volmaaktheid van 
Gods schepping en van de kosmos. Het eerbegrip van Anselmus kan daarom niet 
los worden verstaan van de ideeën van ordening en schoonheid. Daarmee blijkt 
dus opnieuw dat Gods eer moet worden uitgelegd als een metafoor voor iets dat 
veelomvattender is dan met het begrip eer tot uitdrukking kan worden gebracht. 
De schoonheid van het universum is daarbij een categorie die verder helpt te dui-
den wat er gaande is met de schending van Gods eer. 

Hoewel de duivel in het model van Anselmus geen rol meer speelt, is het niet-
temin noodzakelijk dat God Zijn eer herstelt, omdat anders het kwaad zou heb-
ben overwonnen. Daarbij is de vergelijking tussen de ordening van de feodale 
maatschappij en de ordening van het universum een zinvolle vergelijking om de 
betekenis van het eerbegrip bij Anselmus te duiden. Door vast te houden aan de 
feodale context houden we niet alleen vast aan de context waarin Anselmus ‘Cur 
Deus homo’ heeft geschreven. De vergelijking verbeeldt eveneens wat de dreiging 
is die samenhangt met de schending van Gods eer, namelijk chaos. Chaos in de 
zin van maatschappelijke onrust en opstand in de feodale maatschappij waar An-
selmus deel van uitmaakte, tevens chaos in de zin van het tegenovergestelde van 
Gods scheppende werk, van de ineenstorting van Gods schepping en universum. 
Chaos is niet enkel het tegendeel van ordening, chaos betekent ook moreel verval 
en betekent dat het kwade overwint. Zo bezien is chaos de tegenpool van schoon-
heid in Anselmus’ kosmologie en de ultieme uitdrukking van de schending van 
Gods eer.

Het is goed op dit punt een vergelijking te maken tussen Anselmus en Weaver. 
Beiden hebben een heel ander vertrekpunt. Weaver baseert zijn Godsbeeld op 
het narratief van Jezus. Anselmus lijkt zijn beeld van God te modelleren naar het 

801 Deme, The Christology of Anselm, 46.
802 Deme, The Christology of Anselm, 47.
803 Deme, The Christology of Anselm, 47.
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voorbeeld van een feodale heerser. Waar het voor Weaver uitgesloten is dat God 
geweld zou gebruiken, wijst Anselmus die mogelijkheid slechts af omdat het in 
zou gaan tegen zijn doel met de schepping wanneer God de mens zou straffen, 
niet omdat God geweld af zou wijzen.
 Op het eerste gezicht lijkt er dus geen enkele relatie te bestaan tussen de kos-
mologie van Anselmus en die van Weaver. Het beeld van God als feodale heerser 
lijkt ver af te staan van het Godsbeeld van Weaver. En de idee van de schending 
van Gods eer lijkt ook niet aan te sluiten bij de benadering van Weaver. Niet-
temin speelt het idee van ordening ook bij Weaver een rol. De zonde bestaat bij 
Weaver in de afwijzing door de mens van de Godsheerschappij. Daar ligt dus, 
evenals bij Anselmus, een gedachte onder van een door God gewilde ordening. 
Alleen heeft bij Weaver geweld geen plaats in het handhaven van die ordening. 
De aanvaarding van de Godsheerschappij is evengoed een vorm van het zich on-
derwerpen aan Gods soevereiniteit. In de terminologie van Anselmus houdt dat 
in dat ook volgens Weaver de mens God zijn eer “terug moet geven”.

Consequenties voor het verstaan van het Godsbeeld bij Anselmus
Het Godsbeeld dat zo naar voren komt bij Anselmus kan de indruk wekken van 
een onbewogen en afstandelijke God, voor wie de rechte orde van het universum 
prevaleert boven de liefde voor zijn schepping. Plasger merkt in dezen op dat er 
sprake is van een spanning bij Anselmus tussen Gods barmhartigheid en Gods ge-
rechtigheid: “Bei Anselm streitet hier die Gerechtigkeit Gottes wider die Barmherzig-
keit Gottes, und es scheint, als ob die Antwort auf die Frage, ob Gott sola misericordia 
vergeben könne, ein deutliches Nein sei.” 804 
 De spanning waar Plasger op duidt, komt naar voren in CDH I.12 waar de 
vraag aan de orde is of het voor God mogelijk is dat hij de zonde zou vergeven 
uit genade alleen, zonder genoegdoening voor die zonde. Voor een antwoord op 
de vraag verwijst Plasger naar Anselmus’ ‘De Veritate’, waar gerechtigheid wordt 
gedefinieerd als “Rechtheit des Willens um ihrer selbst willen.” 805 Met betrekking tot 
de mens, zo zagen we eerder, is die “Rechtheit des Willens” de eer die de mens God 
verschuldigd is.806 Het begrip is echter bij Anselmus evenzeer op God van toepas-
sing, aldus Plasger.807 Dan krijgt het echter nog een andere betekenis:“Angewandt 
auf den Willen Gottes mit der menschlichen Kreatur heißt das, daß die Gerechtigkeit 
Gottes der reine Wille ist, die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu führen.” 808 
We moeten Gods gerechtigheid zoals Anselmus het gebruikt in ‘Cur Deus homo’ 
dan ook niet juridisch willen verstaan, aldus Plasger.809 Gods gerechtigheid houdt 

804 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 165.
805 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 167.
806 Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH1,11).
807 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 167-68.
808 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 168.
809 “Die Gerechtigkeit Gottes is bei Anselm nicht fordernd, nicht juridisch. Sondern sie ist, im Zusam-
menhang der Bundestrue Gottes verstanden, schenkend, gerecht machend.” Plasger, Die Not-Wendigkeit 
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volgens Plasger bij Anselmus in, dat het zijn onveranderlijke wens is te voltooien 
wat hij met de aanvang van de schepping begonnen is. Daarom vereist de gerech-
tigheid van God het herstel van Gods eer, want het herstel van Gods eer betekent 
het herstel van de rechte wil bij de mens, waarmee de schepping haar voltooiing 
kan bereiken. 
 Daarom ook is de gerechtigheid bij Anselmus eveneens genade, aldus Plasger. 
Gods barmhartigheid houdt in, dat hij de mens uit zijn toestand van zonde be-
vrijdt: “Die Barmherzigkeit Gottes besteht darin, den Menschen zur Gemeinschaft 
mit ihm selber zu führen, ihn von seiner Sünde loszumachen.” 810 In de interpretatie 
van Plasger is Gods gerechtigheid dus een uiting van Gods liefde. Hij neemt in 
Christus alle zonden van de mens op zich, om zo de gerechtigheid van de mens te 
herstellen: “Gott selber trägt im Sterben seines Sohn die Sünde der ganzen Welt, Gott 
gibt sich selber hin für das Leben der Sünder.” 811 
 De vraag is of Plasger met deze laatste uitleg niet alsnog Gods gerechtigheid 
een juridische lading geeft, waar hij eerder die juridische connotatie afwijst. Door 
te zeggen dat God in het sterven van Christus de zonde van de mensheid op zich 
neemt, plaatst Plasger de gerechtigheid hier opnieuw binnen een paradigma van 
wederkerige rechtvaardigheid. Binnen dat paradigma mag de gerechtigheid mis-
schien uit te leggen zijn als barmhartigheid, omdat God in Christus in de plaats van 
de zondaar treedt, maar hoe barmhartig is het als Gods gerechtigheid het leven van 
Christus vereist, een leven dat in Anselmus’ redenering zelf meer waard is dan de le-
vens van alle mensen bij elkaar? Kunnen we dan zeggen dat God uit barmhartigheid 
handelt, of handelt hij eerst en vooral uit noodzaak? Barmhartigheid veronderstelt 
immers dat het een keuze is die God niet had hoeven maken, maar die voortkomt 
uit zijn bewogenheid met de mens. Om die laatste vraag te beantwoorden moeten 
we nader ingaan op het gebruik van het begrip ‘noodzaak’ bij Anselmus.

Het begrip ‘noodzaak’ bij Anselmus
Noodzaak is een terugkerend element in het betoog van Anselmus. Het is nood-
zakelijk dat God genoegdoening ontvangt voor de schending van zijn eer. Als die 
genoegdoening vervolgens niet kan worden gegeven, dan is het noodzakelijk dat 
de mens wordt gestraft. Het is noodzakelijk dat God volbrengt waar hij mee be-
gonnen is in zijn schepping. En het uitgangspunt dat Anselmus met zijn betoog 
wil onderbouwen, is dat het noodzakelijk was dat God mens werd. 
 Anselmus onderscheidt twee soorten noodzaak, aldus Schmiechen: inwendige 
en uitwendige noodzaak.812 Aangezien God de schepper van alle dingen is, kan 
God niet onderworpen zijn aan enige uitwendige noodzaak.813 De noodzaak waar 

der Gerechtigkeit, 169.
810 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 170.
811 Plasger, Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit, 171.
812 Schmiechen, Saving Power, 208.
813 “There can be no external necessity upon God, the Creator of all things; therefore with God necessity 
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God aan onderworpen is, is de noodzaak dat hij volbrengt waar hij aan begint: 
“For it was no secret to God what man was going to do when he created him, and yet, 
by his own goodness in creating him, he put himself under an obligation to bring this 
good beginning to fulfilment.” 814 Het is ondenkbaar dat God zijn schepping niet 
tot voltooiing zou brengen, want dat zou afbreuk doen aan de orde en de schoon-
heid van de schepping. Gods schepping weerspiegelt zijn karakter: de schepping 
is geordend en goed, zoals God dat is. Daaruit moet ook de noodzaak worden 
verstaan van de incarnatie: de incarnatie is de meest volmaakte wijze waarop God 
zijn schepping tot voltooiing kan brengen. 

Met betrekking tot Christus’ keuze om zijn leven te geven aan het kruis kan 
Anselmus tegelijk zeggen dat Christus uit vrije wil zijn leven geeft en dat het 
noodzakelijk is dat hij zijn leven geeft om de mens en God te verzoenen. Aan de 
noodzaak ligt de vrije wil ten grondslag.815 Dwang is uitwendige noodzaak, in 
de benadering van Anselmus. Niets echter dwingt Christus om te sterven, aldus 
Anselmus, maar toch is het noodzakelijk dat hij sterft. Dat is dus de inwendige 
noodzaak. En die komt voort uit de onveranderlijkheid van Gods eer: “The ne-
cessity to which I am referring is plainly nothing other than the unchangeability of 
God’s honour, which he possesses of himself, and from no one apart from himself.” 816 
Noodzaak laat zich in Anselmus’ redenering dus afleiden van de eigenschappen 
van God. Het weerspiegelt de onveranderlijkheid van God en de schoonheid en 
orde van Gods schepping. Niets gebeurt in Gods schepping zonder aanwijsbare 
oorzaak, of aanwijsbare bedoeling. 
 Dat niets gebeurt zonder oorzaak of aanwijsbare bedoeling komt, zoals we 
hebben gezien, op fraaie wijze naar voren in Anselmus’ betoog over de wijze 
waarop God mens werd. Zo zouden er vier wijzen zijn geweest waarop God een 
mens had kunnen maken, zo stelt Anselmus – en daarvan is de mogelijkheid dat 
God een man zou scheppen uit een vrouw, zonder inmenging van een man, de 
enige die hem ten dienste stond die hij nog niet gebruikt had. En daarom is het 
passend, aldus Anselmus, dat God op die wijze mens wordt.817 Voor Anselmus is 
dit de meest logische keuze voor God – het zou ongepast zijn dat God geen ge-
bruik zou maken van alle mogelijkheden die hem ten dienst staan. Uiteindelijk 
is dan ook de conclusie van de paragraaf dat voldoende is geïllustreerd en onder-
bouwd “how the God-Man ought to be born of a virgin woman.” 818 Hopkins licht 
deze redeneerwijze van Anselmus nog nader toe. Hij geeft aan dat Anselmus het 

can only be internal which is freely assumed.” Schmiechen, Saving Power, 208.
814 Anselm, “Why God Became Man,” 319 (CDH2,5).
815 “And if you want to know what the true necessity was behind all things which he did and had done 
to him, know this: all these things of necessity were, because he himself so willed it.” Anselm, “Why God 
Became Man,” 347 (CDH2,17).
816 Anselm, “Why God Became Man,” 319 (CDH2,5).
817 Anselm, “Why God Became Man,” 323 (CDH2,8).
818 Anselm, “Why God Became Man,” 324 (CDH II,8).
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argument dat iets ‘passend’ is, gebruikt als bevestiging van een punt dat eigen-
lijk al gemaakt is: “He is not misled into thinking that these considerations of what 
is suitable to believe about God can serve in place of a priori rationalistic principles; 
rather he views them as supplements which help confirm a point already established, 
or which bear some but not all of the weight in a chain of reasoning.” 819

Noodzaak betekent bij Anselmus met betrekking tot God dus tenminste twee din-
gen. Allereerst betekent het dat God niet tegen zichzelf in kan gaan. God kan zijn 
intentie, die hij kenbaar heeft gemaakt in de schepping, niet tegenspreken of on-
gedaan maken. Daarmee is noodzaak dus niet een uitwendige beperking, maar een 
inwendige beperking die voortkomt uit wie God is. Daarnaast betekent noodzaak 
dat het voldoet aan een zekere orde en logica, zoals blijkt uit het voorbeeld van de 
manieren waarop God een mens had kunnen maken. Het gaat voor Anselmus tegen 
de logische orde in wanneer God niet alle hem ter beschikking staande mogelijkhe-
den zou benutten. Er zijn meer vergelijkbare voorbeelden aan te wijzen, zoals het 
reeds meerdere malen aangehaalde voorbeeld dat het goed was dat de redding door 
een vrouw in de wereld zou komen, omdat ook de zonde door een vrouw in de we-
reld was gekomen. Hier gebruikt Anselmus het begrip passend in plaats van noodza-
kelijk, maar wat passend is voor God, is volgens Anselmus voor God ook noodzake-
lijk, want het is ondenkbaar dat God niet zou doen wat passend voor hem is. 

De betekenis van Christus in ‘Cur Deus homo’: goddelijke en menselijke  
natuur
De klassieke tweenaturenleer is de basis van Anselmus’ soteriologie en ‘Cur Deus 
homo’ is ook in de eerste plaats een verdediging van de incarnatieleer. Christus is 
volledig God en volledig mens: “[I]t is essential that the same one person who will 
make the recompense should be perfect God and perfect man. [….] a God-Man […] 
in whom the wholeness of these two natures is kept intact.” 820 Alleen daarom en juist 
daarom is het Christus die de verzoening kan bewerkstelligen. 
 Terwijl Christus het lijden volledig ondergaat in zijn menselijke natuur, 
ontleent het offer dat hij brengt door zijn leven neer te leggen zijn waarde aan zijn 
goddelijke natuur: “[I]t was a necessity that God should take man into the unity of 
his person, so that one who ought, by virtue of his nature, to make the repayment and 
was not capable of doing so, should be one who, by virtue of his person, was capable 
of it.” 821 Anselmus benadrukt dat Christus al het lijden ondergaat in zijn mense-
lijke natuur. Hier lag juist een verwijt van de tegenstanders waar Anselmus mee te 
maken had: de kritiek op de incarnatieleer was, dat de gedachte dat God als mens 
zou hebben geleden afbreuk deed aan God. 

819 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 249.
820 Anselm, “Why God Became Man,” 321 (CDH II,7).
821 Anselm, “Why God Became Man,” 348 (CDH II,18).
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Cruciaal is in deze dat we in de gaten houden dat volgens Anselmus God zich 
in Christus met één mens ‘verenigt’ en niet met de menselijke natuur als collec-
tivum, aldus Hopkins.822 Als God zich in Christus met de menselijke natuur als 
collectivum had verenigd, dan was de verdienste van de verzoening automatisch 
op de gehele mensheid overgegaan, zonder dat de individuele mens die had moe-
ten aanvaarden. We hebben echter gezien hoe Anselmus de parabel van de koning 
gebruikt, juist om te laten zien dat het genieten van de vruchten van de verzoe-
ning slechts mogelijk is voor hen die op grond van het offer van Christus verlan-
gen daar deel aan te mogen krijgen.

De incarnatie verzoent niet ‘an sich’ in de benadering van Anselmus, maar lijkt 
niettemin een eigen te functie hebben in de verzoening. In zijn weerlegging van 
het verwijt dat God zichzelf vernedert in de incarnatie voert Anselmus aan dat het 
omgekeerde het geval is en dat de mens wordt verhoogd: “[I]n the incarnation of 
God it is understood that no humiliation of God came about: rather it is believed that 
human nature was exalted.” 823 Indachtig de voorgaande opmerking van Hopkins 
kan dit echter geen betrekking hebben op de menselijke natuur als collectivum. 
Zouden we aan de incarnatie ‘an sich’ heilswaarde willen toeschrijven, dan zou er 
sprake van moeten zijn dat de gehele menselijke natuur werd verheven in de in-
carnatie. De opmerking van Anselmus, dat de menselijke natuur wordt verhoogd 
in de incarnatie, lijkt dus vooral te worden ingegeven door de intentie om het 
verwijt te weerleggen dat God zich zou verlagen in de incarnatie, niet door een 
theologische overweging aangaande de waarde van de incarnatie als heilsgebeu-
ren. Er is bij Anselmus geen sprake van dat God de menselijke natuur heel maakt 
door de incarnatie, zoals dat wel een rol speelde bij Irenaeus.

Voor Weaver is de verzoeningsleer van Anselmus juist het bewijs dat de traditi-
onele christologie van Nicea en Chalcedon geweld in zich draagt, omdat die ten 
grondslag ligt aan Anselmus’ benadering. Waar Weaver de nadruk legt op de ver-
kondiging van de Godsheerschappij door Jezus, waarin de afwijzing van alle vor-
men van geweld centraal staat, benadrukt Anselmus de bereidheid van Christus 
om zich op te offeren aan een systeem van wederkerige rechtvaardigheid waarin 
geweld is toegestaan, als daarmee Gods doel wordt bereikt en de chaos wordt be-
dwongen. 

De dood van Christus
De dood van Christus is de kern van de soteriologie van Anselmus. In de woor-
den van Deme: “[T]he forgiveness of sin and the liberation of mankind from the 
Devil, the reconciliation with God as well as the promise of restoration of man’s desti-
nation towards blessedness, all these in Anselm are almost exclusively attributed to the 

822 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 201.
823 Anselm, “Why God Became Man,” 275 (CDH I,8).
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effect of Christ’s death.” 824 Te gemakkelijk wordt daar echter de conclusie aan ver-
bonden dat Christus verzoening brengt door te sterven. Door de nadruk te leggen 
op de dood van Christus dreigt zijn sterven te worden weergegeven als een passief 
gebeuren: Christus ondergaat het lijden en het sterven dat hem door God wordt 
aangedaan. Dat is echter geen juiste weergave van de argumentatie van Anselmus. 
Anselmus benadrukt juist dat Christus geheel uit eigen beweging en uit eigen 
vrije wil zijn leven neerlegt. Er is geen enkele externe noodzaak die hem daartoe 
dwingt: “[I]f it is the case that Adam would not have been destined to die if he had 
not sinned, then this man, in whom it will be impossible for sin to exist because he is 
to be God, will have still less of an obligation to die.” 825 Het lijden en sterven van 
Christus lijken het best als offer te worden aangemerkt, aangezien hij zijn leven 
geeft om daarmee de mensheid te redden.
 De rol van Christus als offer is een actieve rol. Hij geeft zijn leven uit eigen 
vrije beweging. Belangrijk is dat we daarbij constateren dat in Anselmus’ betoog 
geen verwijzing plaatsvindt naar het oudtestamentisch offerritueel waarbij het 
bloed van het offerdier een belangrijke rol lijkt te spelen in de verzoening.826 De 
waarde van het offer is niet gelegen in het bloed dat vergoten wordt, of in datgene 
wat het bloed vertegenwoordigt, maar is voor Anselmus gelegen in het feit dat 
Christus God niets schuldig was. De eigen waarde van het sterven van Christus 
is dat hij vrijwillig afstand doet van zijn menselijk leven, terwijl hij daartoe niet 
genoodzaakt is, omwille van het goede wat hij daarmee voor anderen bereikt.

Het belang van Christus’ leven voor de verzoening
Een belangrijke kwestie is de vraag naar het belang van Christus’ leven in de be-
nadering van Anselmus. Ook Deme stelt die vraag aan de orde.827 Hij signaleert 
dat er een uitdaging gelegen is in het verwijt dat Anselmus in ‘Cur Deus homo’ 
geen aandacht besteedt aan het belang van het leven en de leer van de historische 
Jezus voor de verzoening: “Anselm has been often accused of disregarding the histo-
rical life and activity of Jesus, and of concentrating too narrowly on the death as, al-
legedly, the sole salvific action in which all the merits are offered to God on behalf of a 
sinful mankind.” 828 Volgens Deme ligt de nadruk bij Anselmus op het leven van 
Christus als een verbeelding van gehoorzaamheid. Daarom zou Anselmus verder 
niet ingaan op afzonderlijke momenten uit het leven van Christus: “[T]he reason 
for the absence of a description of particular events and activities in Christ’s life can be 
most probably traced back to the collective character of the concept of obedience.” 829 

824 Deme, The Christology of Anselm, 229.
825 Anselm, “Why God Became Man,” 325 (CDH II,10). 
826 In het model van ‘penal substitution atonement’ dat schatplichtig is aan het model van Anselmus 
en dat in een volgend hoofdstuk zal worden besproken, speelt de parallel met de offers in het Oude 
Testament en het vergieten van het bloed wel een wezenlijke rol. 
827 Deme, The Christology of Anselm, 184-98.
828 Deme, The Christology of Anselm, 185.
829 Deme, The Christology of Anselm, 192.
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Anselmus zelf legt inderdaad een directe relatie tussen de gehoorzaamheid van 
Christus in zijn leven enerzijds en zijn sterven als gevolg van die gehoorzaamheid 
anderzijds.830 Daarmee is echter nog niet gezegd dat we aan de gehoorzaamheid 
van Christus ook heilswaarde moeten toekennen, of dat Christus de mens redt 
door zijn gehoorzaamheid. Deme merkt in deze op dat we onderscheid moeten 
maken tussen de gehoorzaamheid die Anselmus toeschrijft aan Christus in zijn 
menselijke natuur en de gehoorzaamheid die hij hem toeschrijft in zijn godde-
lijke natuur. Christus’ gehoorzaamheid aan zijn missie, tot in de dood, zoals ook 
Weaver die benadrukt in zijn narrative Christus Victor model, moeten we volgens 
Deme bij Anselmus toeschrijven aan Christus’ menselijke natuur. Daar staat dan 
tegenover dat “[t]he other constitutive part of Christ’s sacrifice is the worth and on-
tological standing of the one who dies on the Cross, and this naturally pertains to the 
true divinity of Christ.” 831 Het offer van zijn leven ontleent zijn waarde juist aan 
zijn goddelijke natuur. De gehoorzaamheid van Christus en de waarde van het 
offer van zijn leven moeten dus als twee afzonderlijke kwaliteiten worden behan-
deld. Het is het offer dat heilswaarde heeft en niet de gehoorzaamheid.

Als Anselmus hier de dood van Christus toeschrijft aan de trouw waarmee hij 
vasthield aan een leven van rechtvaardigheid, als gehoorzaamheid aan Gods wil, 
dan lijkt dat heel dicht bij de benadering van Weaver te liggen, dat Jezus kwam 
om te leven en Gods Koninkrijk te verkondigen en dat het juist de trouw aan die 
missie was die uiteindelijk resulteerde in zijn dood.832 Echter, waar het leven en 
de leer van Jezus zich volgens Weaver kenmerken door een boodschap van vrede 
en afwijzing van geweld, speelt dat thema in Anselmus’ betoog helemaal geen 
rol. Zoals Weaver vaststelt: “Whatever the teachings or example of Jesus that Anselm 
had in mind, […], they did not induce Anselm to include rejection of the sword in 
whatever example of Jesus one should follow.” 833 Weaver legt de gehoorzaamheid 
van Christus uit als trouw aan de verkondiging van de Godsheerschappij in leven 
en leer, waarin de afwijzing van geweld een centrale plaats inneemt – en daarmee 
als de ultieme uitdaging tegenover de kwade machten – ook als de consequentie 
daarvan is dat hij zijn leven daarbij moet laten.834 Bij Weaver ontleent het offer 

830 “Rather, he underwent death of his own accord, not out of an obedience consisting in the abandonment 
of his life, but out of an obedience consisting in his upholding of righteousness so bravely and pertinaciously 
that as a result he incurred death. It can also be said that the Father instructed him to die when he gave the 
instructions as a result of which he incurred death.” Anselm, “Why God Became Man,” 277 (CDH I,9).
831 Deme, The Christology of Anselm, 196.
832 “God willed that Jesus face the death rather than abandon his mission.” Weaver, The Nonviolent 
Atonement, 92. 92.
833 Weaver, The Nonviolent Atonement, 117.
834 “In carrying out his mission, Jesus was ready to die and he was willing to die. It was not his death, 
however, that was required as compensatory retribution for the sins of his enemies and friends. It was a 
death that resulted from fulfilment of his mission about the reign of God.” Weaver, The Nonviolent Atone-
ment, 44.
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van Jezus zijn waarde niet aan zijn goddelijke natuur, maar aan de verkondiging 
van de geweldloze Godsheerschappij in zijn leven en leer.
 
De opstanding in ‘Cur Deus homo’
Opvallend afwezig in de benadering van Anselmus is de opstanding. De afwezig-
heid van de opstanding in zijn uitleg van de verzoening lijkt dan toch weer te 
bevestigen dat het bij Anselmus de dood van Christus is die verzoening brengt. 
De opstanding als bevestiging van Gods zijde van de weg die Jezus gegaan is en 
als uitnodiging om deel te hebben aan de verzoening, zoals Weaver dat naar voren 
brengt,835 speelt bij Anelmus geen enkele rol.

Het mensbeeld in ‘Cur Deus homo’
We zullen nu nader ingaan op het mensbeeld van Anselmus in ‘Cur Deus homo’. 
Twee vragen dienen hierbij in ieder geval te worden behandeld. Allereerst is dat 
de vraag wat de mens zelf bijdraagt of bij kan dragen aan de verzoening. Ten 
tweede is dat de vraag wat de morele consequenties zijn van de verzoening.

Het mensbeeld van Anselmus is weinig positief te noemen. De mens heeft zich in 
Adam afgekeerd van God en blijft gevangen in de zonde. Een uitvoerige definitie 
van wat zondigen is, geeft Anselmus, zoals we hebben gezien, in het eerste boek: 
“[T]o sin is nothing other than not to give to God what is owed to him.” 836 En wat de 
mens aan God verplicht is, dat is dat hij zich onderwerpt aan zijn wil, want dan is 
de wil van de mens rechtvaardig.837 Zondigen, anders gezegd, is dus niets anders 
dan het “tegen de wil van God ingaan” – en dat is wat Adam heeft gedaan in het 
paradijs. Door God niet gehoorzaam te zijn en de duivel niet te onderwerpen, zo-
als hem was opgedragen, zondigt de mens en ontneemt de mens God zijn eer. De 
zonde van de mens kan dus worden uitgelegd als de weigering van de mens om 
zijn plaats te aanvaarden in de geschapen orde. Hopkins beschrijft de zondeval op 
een vergelijkbare wijze: “In willing to partake of the forbidden tree, Adam sought to 
act on basis of an independent will. He thereby presumed to the likeness of God.” 838

Het gevolg van de ongehoorzaamheid van Adam is dat de menselijke wil gecor-
rumpeerd is geraakt: “Because of the man who was conquered, the whole of human-
ity is rotten and, as it were, in a ferment with sin.” 839 De mens moet zijn wil volle-
dig ondergeschikt maken aan de wil van God, maar als gevolg van de zondeval is 
hij daartoe niet meer in staat. Hopkins beschrijft dit als volgt: “Anselm understands 

835 Weaver, The Nonviolent Atonement.
836 Anselm, “Why God Became Man,” 283 (CDH I,11).
837 “All the will of a rational creature ought to be subject to the will of God. […] This is righteousness or 
uprightness of the will. It makes individuals righteous or upright in their heart, that is, their will. This is 
the sole honour, the complete honour, which we owe to God and which God demands from us.” Anselm, 
“Why God Became Man,” 283 (CDH I,11).
838 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 170.
839 Anselm, “Why God Became Man,” 309 (CDH I,24).
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original sin, then, to be the inherent lack of justice in the will of every fallen man.” 840 
Die situatie leidt er nu toe dat de mens blijft zondigen, aldus Anselmus. Bij 
Adam, die de eerste zondaar was, steekt het mechanisme anders in elkaar dan bij 
de rest van het menselijk geslacht: bij Adam gaat de (eerste) zondige daad vooraf 
aan de gecorrumpeerde wil. Omdat het ontbreken van een rechtvaardige wil er 
toe leidt dat de mens zondigt, wordt de mens veroordeeld om zijn eigen zonde 
die voortkomt uit de zonde, van Adam.
 Hoewel Anselmus’ opvattingen over de erfzonde terug zijn te voeren op Au-
gustinus, legt hij minder nadruk op de rol van de seksualiteit bij het doorgeven 
van de erfzonde, aldus Hopkins: “Augustine emphasizes the topic of sensual trans-
mission, Anselm the lack of justice (which he defines as original sin).” 841 Volgens 
Hopkins is het bij Anselmus niet het zaad van de man dat de zonde in zich 
draagt, maar de rationele wil: “The human seed is not sinful, inasmuch as sin can 
properly be attributed only to a rational will.” 842 Anselmus laat zich niet specifiek 
uit over de vraag vanaf welk moment er sprake kan zijn van een rationele wil, 
aldus Hopkins, maar het leidt geen twijfel dat ook pasgeborenen belast zijn met 
de erfzonde: “[I]f infants are not born with original sin, then they ought not die in 
infancy or suffer disease and affliction.” 843

 Dat de menselijke wil verzwakt is als gevolg van de zonde van Adam neemt 
zijn verantwoordelijkheid voor zijn handelen niet weg. De mens heeft in Ansel-
mus’ opvatting wel degelijk een vrije wil, zo stelt Hopkins: “When Anselm speaks 
of free will, he is thinking of the will as that function of the soul which is responsible 
for choosing.” 844 Die vrije wil houdt in dat hij in staat is het goede te kiezen.845 
Adam had ook niet hoeven zondigen, want hij had ook de mogelijkheid het 
goede te doen. Op die manier is de mens ook moreel verantwoordelijk voor zijn 
keuzes: “If he does not choose the good, the reason is not that he is unable but rather 
that he is unwilling, i.e., he does not use his ability-for-choosing-the-good, but rather 
he uses his ability-for-choosing-evil.” 846 
 De genoegdoening die de mens God schenkt door zijn gehoorzaamheid, heeft 
op zichzelf geen waarde, maar ontleent zijn waarde aan de genoegdoening die 
Christus heeft geschonken. Omdat voor Anselmus de vrucht van de verzoening 
alleen middels een leven van volledige onderwerping en gehoorzaamheid, zoals 
dat eigenlijk alleen voor de clerus te bereiken was, kon worden verkregen,847 gaat 

840 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 205.
841 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 203.
842 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 207.
843 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 211.
844 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 142
845 “Freedom is not, therefore, a mere neutral power, but rather the power of choosing rightly.” Hopkins, 
A Companion to the Study of St. Anselm, 143-44.
846 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 145.
847 “[F]ew will be saved, he reiterated; and most of these will be monks, he implied, for they alone have 
achieved a complete surrender to God’s will.” Southern, Saint Anselm, 215.
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er bij hem ook geen moreel appèl van de verzoening uit. Er is voor de gewone 
gelovige niets te winnen, want de gewone gelovige zal altijd tekort komen in wat 
God van hem verlangt. 

De consequenties van de verzoening worden door Anselmus dus niet besproken 
in termen van een vernieuwd leven, maar in termen van een nieuw en ander 
leven. Dat is echter enkel weggelegd voor een klein deel van de mensheid. Een 
vernieuwd leven in navolging van Jezus en dientengevolge met nadruk op de af-
wijzing van geweld, zoals Weaver dat voorstaat, is bij Anselmus niet aan de orde. 
De nadruk ligt bij Anselmus op het herstel van de mens in zijn oorspronkelijke 
gerechtvaardigde natuur van voor de zondeval, maar dat herstel moet niet in dit 
leven maar in een ander leven plaatsvinden. Een benadering die we bij Weaver 
niet terugvinden. Bij Weaver is Gods genade niet voorbehouden aan een selecte 
groep, maar aan ieder mens. De vrucht van de verzoening wordt door Weaver 
echter als een verzoend leven beschreven, vrij van geweld – en niet als een ander 
leven na het aardse leven. 

De rol van de duivel in ‘Cur Deus homo’
Wanneer we spreken over de kwade machten, dan valt bij Anselmus de rol van 
de duivel op. Anselmus’ positionering van de duivel binnen het vraagstuk van 
de verzoening mag gerust als een paradigmawisseling worden aangemerkt. De 
algemeen gangbare opvatting was dat de mens door de zondeval in de macht van 
de duivel was gekomen. De duivel had de mens dus rechtmatig in zijn macht ge-
kregen, totdat hij zich de ziel van Christus toe-eigende waar hij geen rechtmatige 
aanspraak op kon maken. Daarmee overtrad de duivel wat Southern omschrijft 
als “the new social contract of the universe” 848 en ging zijn zeggenschap automatisch 
over op Christus.849 Southern verklaart de populariteit van deze opvatting aldus: 
“The strength of this account was that it conformed to recognizable norms of justice 
in human society, and in doing this it satisfied an underlying desire for justice in the 
universe.” 850 
 De verschuiving ten opzichte van de gangbare opvatting is er in gelegen dat 
Anselmus ontkent dat de duivel ook maar enige rechtmatige aanspraak kan ma-
ken op de zielen van de overledenen. In tegenstelling tot de algemene opvatting 
die opgeld deed sinds Augustinus stelt Anselmus dat de duivel geen recht had om 
de mens gevangen te houden. Er is dus ook geen sprake van dat God mens moest 
worden om op rechtmatige wijze de mens uit de greep van de duivel te bevrij-
den.851 We hebben dan ook gezien dat Gods gerechtigheid bij Anselmus niet lan-
ger betrekking heeft op zijn omgang met de duivel, maar betrokken wordt op zijn 

848 Southern, Saint Anselm, 207.
849 Southern, Saint Anselm, 208.
850 Southern, Saint Anselm, 208.
851 Hopkins, A Companion to the Study of St. Anselm, 189.
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omgang met de mens en met zijn scheppingsdoel. Anselmus’ benadering vindt 
onder zijn tijdgenoten amper navolging, aldus Southern.852 Alleen Abelardus 
neemt zijn idee over dat de duivel geen rechten zou hebben, maar hij trekt daar 
een heel andere conclusie uit. Abelardus verwerpt op die grond het gehele idee 
van genoegdoening, aldus Southern: “[S]ince Man could make no payment to God, 
and God need make no payment to the devil, the purpose of the Incarnation could not 
be that of making any payment at all.” 853 

Hoewel er bij Anselmus geen sprake meer van is dat de mens uit de macht van de 
duivel bevrijd moet worden, martelt de duivel de mens nog wel volgens Ansel-
mus. Dat kan hij echter enkel omdat God het toelaat: “[M]an deserved to be pun-
ished and there was no one by whom he could be more appropriately punished than by 
the one who had consented to his sin. But the devil had no merit whereby he deserved 
to inflict the punishment.” 854 Straf is wel wat de mens rechtens toekomt, maar de 
duivel heeft niet het recht om de mens te martelen. De duivel handelt niet in op-
dracht van God, maar uit kwade wil, aldus Anselmus: “[H]e was impelled by the 
force of malice […] the devil was not acting in this way at the command of God.” 855 
 Het is een eigenaardige oplossing: het lijkt er op dat God de kwade intentie 
van de duivel gebruikt om de mens te straffen voor zijn zondige gedragingen, 
zonder dat God de praktijken van de duivel wil goedkeuren of sanctioneren. De 
duivel martelt de mens echter met medeweten van God.
 
De rol van de duivel lijkt in het verzoeningsmodel van Anselmus uitgespeeld, 
maar toch speelt hij nog een belangrijke rol in Anselmus’ argumentatie. Aan het 
einde van zijn eerste boek stelt Anselmus dat de mens God ongehoorzaam is ge-
worden door gehoor te geven aan de duivel, waar hij de duivel juist had moeten 
overwinnen door hem te weerstaan: De mens zou God geëerd hebben wanneer 
hij de duivel had overwonnen, maar hij liet zich daarentegen zelf door de duivel 
overwinnen: “And although man was easily capable of doing this, he allowed himself 
to be conquered by persuasion alone, not under forcible compulsion. He did this in 
accordance with the will of the devil and contrary to the will and honour of God.” 856 
Terwijl Anselmus hier expliciet stelt dat de val van de mensheid erin bestond dat 
hij zich door de duivel liet overwinnen, waar het de bedoeling was dat hij zelf 
de duivel zou onderwerpen, speelt het onderwerpen van de duivel later geen rol 
meer. Christus moet voldoening schenken aan God voor de schending van Gods 
eer, maar er is geen sprake van dat Christus de duivel zou moeten overwinnen. 
 Niettemin zegt Anselmus dat de mens nu de duivel zou moeten overwinnen 

852 Southern, Saint Anselm, 210.
853 Southern, Saint Anselm, 210.
854 Anselm, “Why God Became Man,” 272-73 (CDH I,7).
855 Anselm, “Why God Became Man,” 273 (CDH I,7).
856 Anselm, “Why God Became Man,” 307 (CDH I,22).
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door de dood: “In the same way that man, when he was strong and potentially immor-
tal, easily complied with the devil’s suggestion that he should commit a sin, and hence 
justly incurred the penalty of becoming mortal, correspondingly, now that he is weak and 
mortal, being himself responsible for having made himself like this, man needs to con-
quer the devil through the difficulty of death, and in so doing to sin by no way.” 857 De 
mens is daar echter niet toe in staat vanwege de zonde: “He cannot do this, so long as 
he is conceived by the wound of primal sin, and so long as he is born in sin.” 858 

In het vervolg van zijn betoog komt Anselmus niet meer terug op die noodzaak 
van het verslaan van de duivel. De aandacht verschuift nu naar de genoegdoe-
ning die de mens God verschuldigd is voor de schending van zijn eer, zonder dat 
het onderwerpen van de duivel nog als onderdeel van die genoegdoening wordt 
genoemd. Dat is opmerkelijk, want Christus zou als mens de duivel kunnen on-
derwerpen in Anselmus’ benadering, juist omdat hij vrij is van zonde. Immers, 
de wijze waarop de mens de duivel zou moeten overwinnen is door zonder zonde 
te sterven. Als we hier de logica van Anselmus consequent blijven volgen, dan 
moeten we vaststellen dat waar het voor de mens onmogelijk was de duivel te on-
derwerpen, dat voor de God-mens wel mogelijk zou zijn, omdat hij geheel zonder 
zonde is, zoals Anselmus in zijn verdere betoog uiteen zal zetten. In zijn verdere 
betoog echter stelt Anselmus dat God genoegdoening moet ontvangen voor de 
schending van zijn eer, zonder daarbij nog te refereren aan de verplichting die de 
mens had om de duivel te onderwerpen. In plaats van de te stellen dat de mens 
niet in staat is de duivel te onderwerpen, stelt hij nu dat de mens niet in staat is 
God de vereiste genoegdoening te schenken. 
 De verschuiving is subtiel, maar opmerkelijk. Terwijl Anselmus betoogt dat 
Christus als mens namens de mensheid God de vereiste genoegdoening kan ge-
ven, legt hij niet uit waarom Christus Gods geschonden eer niet zou kunnen 
herstellen door als mens namens de mensheid alsnog de duivel te onderwerpen. 
Het lijkt te verklaren vanuit het feit dat Anselmus zich afkeert van het traditionele 
Christus Victor motief waarin het verslaan van de duivel het doel is van de incar-
natie: “[I]t is nevertheless not the case that God needed to come down from heaven 
to conquer the devil, or take action against him in order to set mankind free. Rather, 
God demanded it of man that he should defeat the devil and should pay recompense 
by means of righteousness, having previously offended God through sin.” 859 Daarnaast 
had Anselmus kunnen aanvoeren dat Christus door de duivel te verslaan wel de 
oorspronkelijke opdracht zou hebben uitgevoerd, maar dat het simpele feit van de 
schending van Gods eer meer genoegdoening zou vereisen dan enkel het alsnog 
nakomen van de eerdere verplichting.
 Nu laat Anselmus het vraagstuk van het overwinnen van de duivel echter on-

857 Anselm, “Why God Became Man,” 308 (CDH I,22).
858 Anselm, “Why God Became Man,” 308 (CDH I,22).
859 Anselm, “Why God Became Man,” 354 (CDH II,19).
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opgelost, zo lijkt het. Hij maakt wel duidelijk dat God geen enkele verplichting 
heeft tegenover de duivel, wat in het losprijsmotief wel het geval leek te zijn. Hij 
maakt echter niet duidelijk wat er gebeuren moet met de verplichting van de 
mens om de duivel te overwinnen. 
 Het bezwaar tegen het losprijsmotief was, dat het gebaseerd was op de ge-
dachte dat de duivel de mens rechtmatig in zijn macht had en dat God dus mens 
werd om de duivel op een rechtmatige wijze te verslaan.860 Dat ging echter uit van 
een verplichting van God tegenover de duivel. Waar Anselmus van spreekt is een 
verplichting van de mens tegenover God, namelijk de verplichting om de duivel 
te onderwerpen – een verplichting die hij reeds voor de zondeval had. Door die 
kwestie onbeantwoord te laten geeft Anselmus dus binnen het kader van zijn 
verzoeningsleer niet aan op welke wijze de mens het kwaad moet overwinnen of 
trotseren. 

Als we Anselmus hier vergelijken met Weaver dan kunnen we stellen dat Weaver 
inderdaad de duivel terugbrengt in de vergelijking, zoals hij het formuleert.861 
Om te beginnen benadrukt Weaver juist dat de mens gevangen zit in de greep 
van de kwade machten, terwijl Anselmus juist afstand wil nemen van het Chris-
tus Victor motief. Daarbij is het overwinnen van het kwade, door zich bewust en 
actief los te maken uit de greep van de kwade machten en een leven na te streven 
dat gekenmerkt wordt door geweldloosheid, bij Weaver de kern van de verzoe-
ning. Voor Anselmus ligt de nadruk op de boetedoening van de gerechtvaardig-
den, omdat ze toch zullen blijven zondigen – en niet op het nastreven van een 
leven vrij van zonde en geweld.

4.7. Conclusies ten aanzien van Anselmus’ ‘Cur Deus homo’
We zullen nu inventariseren welke conclusies we kunnen trekken ten aanzien van 
Anselmus ‘Cur Deus homo’ met het oog op een soteriologie vanuit dopers perspec-
tief. 

Het Godsbeeld
De verzoeningsleer die Anselmus uiteen zet in ‘Cur Deus homo’ moet worden be-
grepen vanuit zijn tijd en context. Het feodale karakter van de middeleeuwse sa-
menleving is een onmisbare schakel in die uitleg. De wijze waarop Anselmus het 
eerbegrip toepast op de relatie tussen God en mens laat zich nog altijd het beste 
verstaan tegen die achtergrond. De vraag is of dit beeld een juiste en gewenste 
weergave is van de relatie tussen God en mens. 
 Anselmus modelleert zijn Godsbeeld naar het beeld van een feodale heerser, 

860 “What Anselm objects to in the Augustinian theory is its insistence that the purpose of the incarnation 
was to effect the salvation of man by dealing with Satan justly.” Hopkins, A Companion to the Study of 
St. Anselm, 189.
861 Weaver, The Nonviolent Atonement, 306.
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die met harde hand heerst over zijn onderdanen en geweld niet schuwt wanneer 
het gebruik van geweld nodig is voor het handhaven van de orde in de samenle-
ving. Dat beeld van God staat ver af van het beeld dat we krijgen wanneer we het 
narratief van Jezus als uitgangspunt nemen om ons beeld te vormen van God. De 
gedachte van Plasger, dat Gods barmhartigheid bij Anselmus samenvalt met Gods 
rechtvaardigheid, kan het beeld niet veranderen. Plasger beschrijft de barmhartig-
heid van God uiteindelijk niet anders dan als de noodzaak dat God afmaakt waar 
hij aan begonnen is met zijn schepping, niet als een vorm van bewogenheid en 
liefde ondanks de zonde. Dat roept de vraag op in hoeverre het Godsbeeld van 
Anselmus aanknopingspunten biedt voor een doperse soteriologie.

De mens als zondaar
Hoewel het Godsbeeld van Anselmus niet lijkt te passen bij een doperse bena-
dering, waarin de afwijzing van geweld een centrale positie inneemt, is het beeld 
van de zonde als schending van Gods eer een aspect dat wel aanknopingspunten 
biedt. De kern van de zonde is hier dat de mens zijn plaats als schepsel in Gods 
universum niet aanvaarden wil. Die benadering lijkt ook goed in overeenstem-
ming met die van Weaver te brengen.
 Wat ontbreekt bij Anselmus, is dat hij voor de mens feitelijk geen rol in de 
verzoening laat. De verzoening is een objectief gebeuren dat buiten de mens om 
plaatsvindt. Alleen de leden van de clerus worden in staat geacht hun plaats in de 
scheppingsorde te aanvaarden en worden dan verondersteld zich op grond van 
hun boetvaardigheid de verzoening waardig te tonen. 
 Een minder eng verstaan van de vraag wat het inhoudt dat de mens zijn plaats 
in de schepping kent en aanvaardt, biedt mogelijk uitzicht op een actievere rol 
van de mens in de verzoening. Daarmee zou ook tegemoet worden gekomen aan 
een ander bezwaar, namelijk het ontbreken van de aanzet tot een morele para-
graaf. In het bijzonder het ontbreken van een afwijzing van geweld bij Anselmus 
is een belangrijk punt van kritiek van Weaver. Weaver hanteert een ander mens-
beeld dan Anselmus, uitgaande van de co-operatie tussen Gods genade en de vrije 
wil van de mens, die zich laat bewegen om zijn leven vorm te geven naar de nor-
men van de Godsheerschappij. Door dat nadrukkelijker te benoemen in termen 
van aanvaarding van de plaats van de mens in Gods schepping kan de moraal ook 
een praktische invulling krijgen. We zien dus wel degelijk een parallel, omdat zo-
wel bij Anselmus als bij Weaver de verzoening betekent dat de mens zijn plaats in 
Gods schepping kent en daarnaar leeft.

De overwinning op het kwaad
We hebben geconstateerd dat bij Anselmus niet alleen de morele consequenties 
van de verzoening onderbelicht blijven. Hij geeft ook geen antwoord op de vraag 
hoe de mens moet proberen het kwaad te overwinnen. Waar de mens aanvanke-
lijk geacht werd de duivel te onderwerpen, laat hij zich door de duivel overwin-
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nen. En Anselmus komt niet meer terug op zijn stelling dat de mens de opdracht 
had de duivel opnieuw te overwinnen, anders dan dat hij zegt dat dat niet moge-
lijk is. In feite stelt Anselmus dus dat de mens geen antwoord heeft op het kwaad. 
Niet alleen ontbreekt het bij Anselmus aan een moreel appèl, hij ontzegt de mens 
ook het vermogen om het goede te doen door het kwade te overwinnen. 
 Anselmus laat op dit punt zelf een mogelijke uitwerking van zijn eigen betoog 
liggen. De mens had Gods eer kunnen herstellen door alsnog de duivel te over-
winnen. Dat sluit aan bij het gedachtengoed van Weaver en lijkt in een soterio-
logie vanuit dopers perspectief ook op zijn plaats: de mens moet zich op actieve 
wijze verzetten tegen het kwaad, in het bijzonder door het afzweren van geweld. 

De dood van Christus als centraal moment
De dood van Christus is voor Anselmus het centrale moment in de verzoening. 
Hoewel het zo kan worden uitgelegd dat het er voor Anselmus om gaat dat Chris-
tus zijn leven geeft en niet dat God de dood van Christus eist, is voor Anselmus 
de bereidheid van Christus om te sterven datgene wat uiteindelijk de verzoening 
mogelijk maakt. 
 De gedachte dat de dood de meest pijnlijke straf is die denkbaar is als ant-
woord op de overtreding van de mens, is wel degelijk aanwezig in Anselmus’ 
betoog, maar die lijn wordt niet verder uitgewerkt. Niettemin versterkt dat de 
gedachte dat in Anselmus’ benadering van de verzoening het passieve ondergaan 
van geweld God genoegdoening moet geven. Het offer van het leven van Christus 
blijft noodzakelijk om Gods eer te herstellen en het universum te behoeden voor 
chaos. Hoewel er geen sprake van is dat het geweld God behaagt in het model 
van Anselmus, blijft het een verzoeningsmodel waarin geweld door God wordt 
gerechtvaardigd en waarin de gewelddadige kruisdood van Christus door God 
gewild wordt om uiteindelijk verzoening te brengen.

Heeft rechtvaardigheid geweld nodig? 
Met de rechtvaardiging van geweld door God in Anselmus’ benadering zijn we in 
feite terug bij de feodale maatschappij die de achtergrond vormt van Anselmus’ 
werk. Hoewel de vraag naar geweld in de samenleving geen onderwerp is in ‘Cur 
Deus homo’, speelt geweld natuurlijk wel een rol in de handhaving van de orde in 
de samenleving. De feodale heerser bedient zich van geweld om de van God ge-
geven orde te bewaken en te bewaren. En hoewel Anselmus met nadruk stelt dat 
de duivel geen toestemming had om de mens te martelen, laat God het wel toe en 
gebruikt hij zogezegd de kwade wil van de duivel om de mens te straffen voor zijn 
zondige gedragingen. En dat wordt dan ook als een passende straf beschouwd.
 Geweld en straf worden dus als zodanig door Anselmus niet afgewezen. De 
reden dat God er niet voor kiest om de mens te straffen en zo zijn eigen eer te 
herstellen, is dat God daarmee uiteindelijk zijn doel niet zou bereiken en niet dat 
hij straf of geweld af zou wijzen. 
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 Het paradigma waar Anselmus van uitgaat is duidelijk een paradigma van 
wederkerige rechtvaardigheid: een overtreding vereist een proportionele genoeg-
doening of straf. En daar waar een proportionele genoegdoening niet mogelijk is, 
daar is straf noodzakelijk om de balans te herstellen. Het paradigma legitimeert 
het gebruik van geweld – en bij Anselmus is God zelf de bron van dat paradigma, 
want het is Gods rechtvaardigheid die vereist dat de zonde op deze wijze wordt 
afgehandeld. 
 Waar Weaver, hoewel enigszins verhuld, met een beroep op de tweenaturen-
leer de geweldloosheid van God verdedigt, heeft Anselmus, die juist expliciet 
teruggrijpt op de tweenaturenleer, geheel geen oog voor de geweldloosheid van 
Jezus, omdat hij zijn Godsbeeld niet verbindt met de Godsopenbaring in het le-
ven en de leer van Jezus , maar met het beeld van de feodale heerser. De ordening 
en schoonheid die Anselmus ziet in Gods schepping kunnen alleen met geweld 
worden gehandhaafd, omdat geweld noodzakelijk was voor de handhaving van 
de orde in de samenleving die voor Anselmus het beeld van Gods schepping be-
paalde.

Mogelijke aanknopingspunten vanuit Anselmus
Het verzoeningsmodel van Anselmus staat ver af van dat van Weaver. Anselmus 
gaat uit van een geschapen orde waarbinnen slechts enkele uitverkorenen ook 
daadwerkelijk verzoend zullen worden, in overeenstemming met Gods bedoeling 
met zijn schepping. Weaver gaat uit van een benadering waarin de verzoening 
mede afhangt van de wil van de individuele mens om deel te hebben aan de 
Godsheerschappij. In Anselmus’ benadering is het God die zijn orde oplegt aan 
de chaos, terwijl in de benadering van Weaver de chaos moet worden overwon-
nen door de mens die samenwerkt met God. 
 Het paradigma dat ten grondslag ligt aan Anselmus’ benadering laat zich ook 
niet verenigen met een dopers paradigma van geweldloosheid: geweld is niet het 
middel om de chaos te overwinnen. Niettemin biedt Anselmus’ benadering aan-
knopingspunten voor het verder doordenken van de relatie tussen mens en God 
in het licht van de verzoening. Het grote verschil lijkt gelegen in het ontbreken 
van de afwijzing van geweld in het denken over de verzoening bij Anselmus. Voor 
Anselmus is geweld – en ook het gebruik van geweld door God – vanuit zijn fe-
odale context een gegeven. Vanuit een dopers perspectief is geweld, gegeven de 
Godsopenbaring in Christus, niet aanvaardbaar. Het uitgangspunt van Anselmus, 
dat de mens zijn plaats in de door God geschapen orde moet aanvaarden, heeft 
echter voldoende raakvlakken met de benadering van Weaver waarin de mens in 
feite uitgenodigd wordt hetzelfde te doen, maar dan uit vrije wil. 
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5. Het model van penal substitution atonement

5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk zullen we ingaan op het verzoeningsmodel dat in de Angelsaksi-
sche literatuur wordt aangemerkt als “penal substitution atonement”.862 Het model 
van penal substitution atonement kan worden beschouwd als een uitwerking van 
Anselmus’ model van verzoening door genoegdoening. Deze benadering veron-
derstelt dat de verzoening wordt bewerkstelligd doordat Christus in plaats van de 
mensheid de straf ondergaat die de mensheid op grond van de zonde toekomt. 
Lijden en dood van Christus worden dus als plaatsvervangend aangemerkt: “The 
doctrine of penal substitution states that God gave himself in the person of his Son to 
suffer instead of us the death, punishment and curse due to fallen humanity as the 
penalty for sin.”863 Waar Weaver in ‘The Nonviolent Atonement’ aan Anselmus re-
fereert lijkt zijn betoog evenzeer gericht tegen het model van penal substitution 
atonement. Hij maakt echter geen helder onderscheid tussen beide benaderingen. 
Het model van penal substitution atonement heeft echter een eigen dynamiek en 
verschilt op belangrijke punten ook van de benadering van Anselmus, zoals in dit 
hoofdstuk zal blijken. 

Het onderscheidende karakter van het model roept ook een aantal nieuwe vragen 
op. In dit hoofstuk zullen we ingaan op dat eigene van het model en op de on-
derbouwing van de veronderstelde noodzaak van de straf die Christus ondergaat 
om de verzoening mogelijk te maken. In het bijzonder zullen we ingaan op het 
Godsbeeld dat hier aan ten grondslag ligt. De vraag is dan waarom het voor God 
noodzakelijk is om te straffen en waarom het dus noodzakelijk is dat Jezus sterft. 
Welk paradigma van rechtvaardigheid ligt hier onder? En als de dood van Jezus de 
straf voor de zonde is, wat is dan het mensbeeld en het beeld van kwaad en zonde 
waar het model van uitgaat? Een onderdeel, tot slot, waar we specifiek op in zul-
len gaan, is de bijbelse onderbouwing van de stelling dat de kruisdood van Chris-
tus noodzakelijk is om Gods toorn af te wenden. De vraag zal zijn of het model 
van penal substitution atonement niettemin aanknopingspunten biedt voor een 
soteriologie vanuit dopers perspectief.

5.2. Relevantie en achtergrond van het model
Het model van penal substitution atonement is wijd verspreid in evangelische 
en pentecostale kringen. Over het belang van het model in evangelicale kringen 
zegt Belousek: “The dominant understanding of the death of Jesus within evangeli-
cal Protestant Christianity is the doctrine of penal substitution atonement.” 864 Deze 

862 Vgl. Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions; Stott, The Cross of Christ; Belousek, 
Atonement, Justice, and Peace; Kärkkäinen, Christ and Reconciliation.
863 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 21.
864 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 83.
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interpretatie, die kan worden betiteld als de populaire uitleg van de kruisdood 
van Jezus, is voor de aanhangers van het model het teken van de ware orthodoxie, 
aldus Kärkkäinen: “In Calvin’s Reformed theology and particularly among his follow-
ers, both in Reformed orthodoxy following the Refomation and in the ensuing conser-
vative/fundamentalistic Princeton orthodoxy at the turn of the twentieth century, the 
consolidation of the penal substitution hermeneutics becomes the test of orthodoxy.”865 
De constatering van Kärkkäinen wordt gestaafd door James I. Packer, die geldt als 
een vooraanstaande vertolker van het model: “That Christ’s penal substitution for us 
under divine judgment is the sole meritorious ground on which our relationship with 
God is restored, and is in this sense decisive for our salvation, is a Reformation point 
against Rome to which all conservative Protestants hold.” 866

 Niet alleen wordt het model beschouwd als een blijk van ware orthodoxie, het 
geloof in het plaatsvervangend lijden van Christus, als straf voor de zonden van 
de mens, wordt ook als heilsnoodzakelijk gezien. Steven Jeffery, Michael Ovey 
en Andrew Sach drukken dan ook hun zorg uit over de weerstand die het model 
in toenemende mate lijkt op te roepen: “We fear that Christ will be robbed of his 
glory, that believers will be robbed of their assurance and that preachers will be robbed 
of their confidence in ‘the old, old story’ of the life-transforming power of the cross of 
Christ.” 867 Zij merken het model van penal substitution atonement aan als het 
hart van de christelijke theologie – en het ontkennen daarvan zou ernstige conse-
quenties hebben voor de gelovigen, volgens de auteurs: “In brief, we argue that pe-
nal substitution is clearly taught in Scripture, that is has a central place in Christian 
theology, that a neglect of the doctrine will have serious pastoral consequences….” 868 
 Voor de aanhangers van het model van penal substitution atonement is het 
dus niet zomaar een model, voor hen vormt het de kern van het Evangelie. Het 
is de orthodoxe benadering, die noodzakelijk is voor het verkrijgen van het heil. 
“That the Lord Jesus Christ died for us – a shameful death, bearing our curse, endur-
ing our pain, suffering the wrath of his Father in our place – has been the wellspring 
of the hope of countless Christians throughout the ages.” 869 Wat de betekenis van het 
kruis is en het belang ervan voor de gelovige is daarmee helder. Hoe het kruis 
werkt, dat blijft niettemin een mysterie, aldus Packer: “Now the atonement is a 
mystery [in the defined sense], one aspect of the total mystery of God.” 870

Stephen R. Holmes merkt Calvijn aan als de eerste auteur die een uitgewerkte 
versie geeft van het model van penal substitution atonement: “Indeed, the first 
fully worked out account of penal substitution that I can find in history is in Calvin’s 

865 Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 306.
866 James I. Packer, “What Did the Cross Achieve? The Logic of Penal Substitution,” Tyndale bul-
letin 25 (1974): 36.
867 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 21.
868 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 31.
869 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 21.
870 Packer, “What Did the Cross Achieve?,” 7.
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Institutes (1536-1559).” 871 De benadering vindt dus zijn oorsprong in de contro-
verse met Rome over het heil en het verkrijgen van heilszekerheid ten tijde van de 
Reformatie. Na Calvijn raakte de benadering wijd verspreid, aldus Holmes. Het 
model werd ook de standaard in de opkomende evangelicale beweging: “Penal 
substitution became a normal way of narrrating the atonement for early evangeli-
cals.” 872 Het was diezelfde evangelische beweging die in de vroege negentiende 
eeuw een belangrijk stempel drukte op de Britse en Amerikaanse samenleving: “In 
both Britain and America during the early nineteenth century evangelicalism played 
an important social and political role; in America it became the dominant religious 
force.”873 De benadering paste in de liberale context met haar nadruk op vrije han-
del en individuele vrijheid die als typisch christelijk werd ervaren: “The free liberal 
economy that was developing, dependent as it was in the free choice of the individual, 
was also felt to be esssentially Christian.” 874

 Tegelijk vindt er een beweging plaats die het model van penal substitution 
atonement lijkt te ondermijnen. Holmes signaleert dat de veranderende opvat-
tingen in het strafrecht in Europa, eind 18e, begin 19e eeuw, waarbij de doodstraf 
plaats gaat maken voor langdurige gevangenschap, leidden tot een afname van de 
invloed van het model aldaar.875 Eenzelfde ontwikkeling wordt beschreven door 
Adonis Vidu, die schetst hoe het accent in het strafrecht verschoof van straf als re-
tributie, naar straf gericht op gedragsverandering, als gevolg van een veranderend 
mensbeeld.876 
 Onder invloed van de liberale theologie kwam in de 19e eeuw ook in kringen 
van de evangelicale beweging het model van penal substitution atonement onder 

871 Stephen R. Holmes, “Penal Substitution,” in T&T Clark Companion to Atonement, ed. Adam J. 
Johnson (London: Bloomsbury T&T Clark, 2017), 307.
872 Holmes, “Penal Substitution,” 308.
873 William A. Dyrness, “Evangelical Theology and Culture,” in The Cambridge Companion to 
Evangelical Theology, ed. Timothy Larsen and Daniel J. Treier (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007), 147.
874 Dyrness, “Evangelical Theology and Culture,” 147.
875 “The relevance of this cultural change to the cultural reception of penal substitutionary accounts of 
the atonement is clear enough: narrating the passion of Christ using the logic of the law court made good 
cultural sense in a context where flogging and public execution are normal and accepted penal sanctions; 
once such penalties are dismissed as backward, unenlightened, and/or barbaric, the logic of penal substitu-
tion becomes less culturally plausible.” Holmes, “Penal Substitution,” 309.
Waar Holmes stelt dat de veranderende theologische opvattingen de veranderingen in het strafrecht 
weerspiegelen, beweert Timothy Gorringe juist het tegenovergestelde. Hij ziet de veranderende opvat-
tingen binnen het strafrecht als een uitvloeisel van de ontwikkeling in de theologische opvattingen 
over de verzoening. Vgl. Timothy Gorringe, God’s Just Vengeance: Crime, violence and the rhetoric 
of salvation, Cambridge studies in ideology and religion (Cambridge: Cambridge University Press, 
1996), 193-219. We zullen deze discussie hier niet verder uitdiepen, maar constateren wel dat er dui-
delijk sprake is van een correlatie tussen de opvattingen over de verzoening en de opvattingen in het 
strafrecht in de 18e en 19e eeuw.
876 Adonis Vidu, Atonement, Law, and Justice: the Cross in Historical and Cultural Contexts (Grand 
Rapids: Baker Academic, 2014), 133-41.
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druk te staan, aldus Holmes.877 Daartegenover staat de beschrijving van Kärkkaï-
nen, die benadrukt dat het model van penal substitution atonement ook in de 18e 
en 19e eeuw van grote invloed blijft in Calvinistische kringen,878 getuige de ver-
zoeningstheologie van bijvoorbeeld de conservatieve presbyteriaan Charles Hodge 
(1797-1878).879 De veranderende opvattingen lijken in grote mate voorbij te zijn 
gegaan aan Amerika, niet alleen waar het de theologische hervormingen betreft, 
maar ook waar het de hervormingen in het strafrecht betreft. Waar we zagen dat 
de doodstraf in Europa grotendeels werd afgeschaft – behoudens de nasleep van 
WOII – zien we dat die in Verenigde Staten heden ten dage nog steeds wordt toe-
gepast. 
 In Europa vond opnieuw een belangrijke kentering plaats als gevolg van de 
verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Het vooruitgangsdenken van de 19e 
eeuw moest plaats maken voor opnieuw een defaitistisch mensbeeld, zo consta-
teert Holmes.880 Het beeld van de vrije mens, die zelf verantwoordelijk is voor 
zijn keuzes, maakt (opnieuw) plaats voor het beeld van de mens die tot alle kwaad 
geneigd is. Die kentering uitte zich in een nieuwe opleving van het model van 
penal substitution atonement, zoals we dat onder meer zien in de theologie van 
Emil Brunner881 en bij Karl Barth, bij wie Christus als plaatsvervanger centraal 
staat.882 
 Zo vindt het model van penal substitution atonement niet alleen aansluiting 
bij de Amerikaanse cultuur van individuele verantwoordelijkheid, maar lijkt het 
na de Eerste Werelwdoorlog ook opnieuw aan te sluiten bij de veranderende Eu-
ropese cultuur.

5.3. Penal substitution atonement en Anselmus
Het model van penal substitution atonement ligt in het verlengde van de gedach-
te die we bij Anselmus aantreffen, dat lijden en dood van Christus een verdienste 
opleveren die wordt overgedragen op de mensheid. Het wordt dan ook vaak aan-
gemerkt als een variant op of een verdere uitwerking van het verzoeningsmodel 
van Anselmus.883 In het model van penal substitution atonement verschuift het 

877 Stephen R. Holmes, The Wondrous Cross: Atonement and Penal Substitution in the Bible and His-
tory (London: Paternoster, 2007), 66-68.
878 “A number of leading Calvinist theologians of the eighteenth and nineteenth centuries not only 
affirmed strongly the penal substitution view but also made it virtually the orthodox interpretation.” 
Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 307.
879 Over de opvattingen van Hodge komen we in dit hoofdstuk nog nader te spreken.
880 Holmes, The Wondrous Cross, 68-69.
881 “Emil Brunner, an early friend of Karl Barth’s and a leader of the movement in his own right, ex-
plored this in explicitly penal terms and rewrote the old doctrine of penal substitution atonement for a new 
generation of theologians.” Holmes, The Wondrous Cross, 69.
882 “Karl Barth’s massive discussion of the topic of atonement under the telling heading ‘The Judge Judged 
in Our Place’ defends unabashedly the substitutionary nature of atonement as Christ becomes the sin-bearer 
and the condemned.” Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 307.
883 Vgl. Van den Brink en Van der Kooi: “Naar ons inzicht verheldert de anselmiaans-reformatorische 
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accent van een verdienste die overdraagbaar is naar een straf die plaatsvervangend 
wordt ondergaan. Daarmee krijgt het model een wezenlijk ander karakter dan dat 
van Anselmus. Baker en Green schrijven deze verschuiving toe aan de verander-
ende context: “The shift away from feudal obligations to criminal law altered mark-
edly the character of the satisfaction Christ provided. […]This shift is evident already 
in Luther and Calvin.” 884 Waar het model van verzoening door genoegdoening 
van Anselmus nadrukkelijk de feodale structuur van de samenleving weerspiegelt, 
zien we in het model van penal substitution atonement een juridisering in het 
denken. De context is nu die van de rechtbank geworden, met God als aanklager 
en rechter en de zondaar als misdadiger.885 De verandering is duidelijk waarneem-
baar bij Luther en Calvijn, maar is ook al te zien bij Thomas van Aquino, zoals 
Jeffery, Ovey en Sach opmerken.886

Waar in het verzoeningsmodel van Anselmus Christus het lijden en sterven moest 
ondergaan, om zo God genoegdoening te kunnen geven en zo de schade die het 
gevolg was van de zondeval aan de zijde van God te herstellen, ondergaat Chris-
tus in het model van penal substitution atonement lijden en sterven als straf die 
de mensheid had moeten ondergaan voor de zonde. Anselmus beschouwt lijden 
en sterven van Christus niet als straf, alhoewel een pijnlijke dood volgens hem 
wel als straf is aan te merken. Het mogelijke straffen van de mensheid als ant-
woord op de schending van Gods eer speelt wel een rol in zijn betoog, maar dan 
in negatieve zin: het straffen van de mensheid wordt door Anselmus nadrukkelijk 
uitgesloten als oplossing. 
 We kunnen het verschil als volgt verklaren. Net als in het model van verzoe-
ning door genoegdoening wordt in het model van penal substitution atonement 
verondersteld dat de mens geschapen is om te leven in gemeenschap en harmonie 
met God. Die oorspronkelijke bedoeling is echter verstoord door de zondeval, 
want God kan niet met zondaars verkeren. Nu wordt de zondeval echter niet 
meer uitgelegd als een schending van Gods eer, maar als een overtreding van 
Gods wet. En dat vraagt niet om genoegdoening, maar om straf. De dynamiek in 
het model van Anselmus komt voort uit het probleem dat Gods schepping haar 
voltooiing niet kan vinden als gevolg van de schending van Gods eer. In het mo-
del van penal substitution atonement komt de dynamiek voort uit de spanning 
tussen Gods liefde en Gods rechtvaardige natuur. De zonde van de mensheid 

verzoeningsleer enkele harde pitten van het nieuwtestamentisch getuigenis over de betekenis van het werk 
van Christus. De hardste daarvan – in feite vooral ‘gedekt’ door de reformatorische en niet of hooguit impli-
ciet door de anselmiaanse variant – is ongetwijfeld de gedachte dat Christus lijden en dood in onze plaats 
de toorn en straf van God gedragen heeft.” Van den Brink en Van der Kooi, Christelijke Dogmatiek, 425; 
Driver, Understanding the Atonement, 53; McClendon, Doctrine, 206-07; Brondos, Paul on the Cross, 
2-3.
884 Baker and Green, Recovering the Scandal of the Cross, 169.
885 Baker and Green, Recovering the Scandal of the Cross, 169.
886 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 184-185.
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vereist een straf die in lijn is met de eisen van de goddelijke gerechtigheid, maar 
Gods liefde vraagt er om dat hij genadig is: “How, then, could God express his holy 
love – his love in forgiving sinners without compromising his holiness, and his holi-
ness in judging sinners without frustrating his love?” 887 Veel meer dan bij Anselmus 
lijken die twee veronderstelde eigenschappen van God hier met elkaar in tegen-
spraak te zijn.
 Hoewel er dus parallellen zijn aan te wijzen met het model van verzoening 
door genoegdoening, rechtvaardigt het eigen karakter van het model van penal 
substitution atonement een afzonderlijke behandeling van het model. Het model 
van penal substitution atonement mag dan zijn oorsprong lijken te vinden in de 
beschrijving van Anselmus, het kent een eigen rationale en heeft een andere on-
derbouwing dan Anselmus’ model van verzoening door genoegdoening. 

Naast Anselmus zou, zoals we al zagen, ook Calvijn als referentiepunt kunnen 
worden gekozen: “Thus for Calvin propitiation was the aspect of Christ’s sacrifice 
by which God’s holy anger against sin is satisfied and turned away. The Son of God 
stepped into the place of sinners and bore the burnt of God’s wrath against their 
sins.” 888 Voor veel moderne aanhangers van het model van penal substitution 
atonement is Calvijn een belangrijke vertolker van de benadering.889 Ook Kärk-
käinen merkt Calvijn aan als een belangrijke vertolker van het model van penal 
substitution atonement: “To sum up: Calvin depicts the work of redemption in terms 
of both penal substitution and sacrifice for expiation and propitiation.” 890

 Tegelijk zouden we Calvijn tekort doen, wanneer we zijn denkbeelden over 
de verzoening zouden beperken tot de nadruk op de boetedoening van Chris-
tus voor de zonden van de mensheid. Zo was ook het thema van overwinning 
op de kwade machten een belangrijk thema voor Calvijn: “[A]lthough the legal 
language of penal satisfaction and substitution predominates in Calvin’s discussion of 
atonement, he did not neglect the theme of Christus Victor, the motif of atonement as 
Christ’s triumph over the devil.” 891 We gaan hier niet verder op in. Een uitvoerige 
verhandeling over de opvattingen van Calvijn aangaande de verzoening voert 
voorbij de reikwijdte van deze studie.892 

887 Stott, The Cross of Christ, 90.
888 Robert A. Peterson, Calvin’s Doctrine of the Atonement (Phillipsburg: Presbyterian and Reformed 
Pub. Co., 1983), 68.
889 Vgl. Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 185-86. Stott haalt Calvijn verschei-
dene malen aan ter illustratie en ondersteuning van zijn positive. Vgl. Stott, The Cross of Christ, 83, 
121, 31.
890 Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 306.
891 Timothy George, Theology of the Reformers (Nashville: Broadmen Press, 1988), 222.
892 “Calvin’s doctrine of the work of Christ, particularly his treatment of Christ’s death and its salvific 
import, have been subject of a great number of inquiries, none of which have proved ultimately satisfac-
tory.” Richard A. Muller, Calvin and the Reformed Tradition: on the work of Christ and the Order of 
Salvation (Grand Rapids: Baker Academic, 2012), 70.
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5.4. Geraadpleegde auteurs 
Voor de bespreking van het model heb ik mij op verschillende auteurs georiën-
teerd. Ik zal nu eerst kort bespreken welke auteurs ik als uitgangspunt voor mijn 
beschrijving en analyse van het model heb gekozen.

Als uitgangspunt voor de beschrijving van het model neem ik het werk ‘The 
Cross of Christ’ 893 van de Anglicaanse theoloog John R.W. Stott (1921-2011). 
Stott, die wel is aangemerkt als een van de leidende theologen in het evangelicale 
christendom,894 werd in 2005 door Times Magazine uitgeroepen tot een van de 
honderd invloedrijkste mensen ter wereld.895 Gregory Anderson Love, die Stott 
eveneens als uitgangspunt voor zijn beschrijving van het model van penal substi-
tution atonement gebruikt, merkt Stott aan als “a profilic and influential Anglican 
and Evangelical scholar and evangelist.” 896 Jefferey, Ovey en Sach, die zelf in de 
traditie van penal substitution atonement staan, merken het werk van Stott aan 
als een standaardwerk: “It has deservedly come to be regarded among evangelicals as 
one of the standard texts on the cross.” 897 Er zijn een aantal redenen om het werk 
van Stott als uitgangspunt te nemen.
 Allereerst ga ik uit van de continuïteit van de traditie. Stott staat in de lijn 
van de orthodox protestantse traditie en is de vertolker van de interpretatie van 
de verzoening, die via Calvijn is terug te voeren op het satisfactiemodel van 
Anselmus. Aanhangers van het model van penal substitution atonement stel-
len zich veelal op het standpunt dat penal substitution de kern is van de bijbelse 
boodschap over de verzoening en dat dat al vanaf de vroege kerkvaders wordt er-
kend.898

 Ten tweede ga ik er vanuit dat we mogen veronderstellen dat moderne verte-
genwoordigers van het model ook de voorafgaande discussies en de eerder geuitte 
kritiek op het model verdisconteren in hun betoog en argumentatie, iets wat Stott 
inderdaad doet. 
 Tot slot vormt ‘The Cross of Christ’ een zeer uitvoerige en coherente systema-
tisch theologische en bijbels onderbouwde uiteenzetting van het model van penal 
substitution atonement. Stott zet op nauwgezette wijze zijn positie uiteen, waarbij 
hij op kritische wijze reflecteert op de eigen traditie. Hij geeft daarbij blijk van 
een gedegen kennis van de traditie en van de recente bijdragen aan het debat over 
penal substitution atonement. Hij is aan te merken als een hartstochtelijk aan-

893 Stott, The Cross of Christ.
894 “Stott is without doubt one of the leading figures in modern evangelicalism.” Jeffery, Ovey, and 
Sach, Pierced for Our Transgressions, 196.
895 http://content.time.com/time/specials/packages/arti-
cle/0,28804,1972656_1972717_1974108,00.html Geraadpleegd op 10-01-2018.
896 Gregory Anderson Love, Love, Violence, and the Cross: how the Nonviolent God Saves Us Through 
the Cross of Christ (Eugene: Cascade Books, 2010), 3.
897 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 27.
898 Vgl. Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 161-85.
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hanger van het model, zonder dat zijn toon polemisch wordt. De weergave van 
Stott is daarmee mijns inziens een sterke, diepgravende en representatieve studie 
over het model van penal stubstitution atonement, die zich goed leent als uit-
gangspunt om het model te beschrijven en analyseren. 

Naast Stott heb ik twee andere representatieve auteurs geraadpleegd die in de lite-
ratuur meermalen worden aangemerkt als belangrijke vertegenwoordigers van het 
model van penal substitution atonement. 
 Om te beginnen heb ik gekeken naar het werk van de 19e-eeuwse presbyteri-
aanse theoloog Charles Hodge (1797-1878), die samen met Archibald Alexander 
(1772-1851) en Benjamin Warfield (1851-1921) in de 19e eeuw behoorde tot de 
leidende theologen aan het Princeton Theological Seminary. Hodge wordt door 
meerdere auteurs aangemerkt als een van de belangrijkste 19e-eeuwse Ameri-
kaanse theologen899 en wordt beschouwd als een vooraanstaande representant van 
het model van penal substitution atonement. Hij geeft in het tweede deel van zijn 
‘Systematic Theology’ 900 uit 1872-73 een uitvoerige analyse van de verzoening als 
penal substitution atonement.
 Baker en Green, die Hodge hanteren als uitgangspunt voor hun beschrijving 
van het model van penal substitution atonement, typeren hem als een invloedrij-
ke vertolker van het populaire verstaan van het model: “We have chosen Charles 
Hodge because he wrote in great depth on the topic, because his articulation of the 
model has been so influential and because it closely represents the understanding of 
penal substitution held by many at the popular level.” 901 Zij tekenen daarbij aan 
dat de uitwerking van het model door Hodge volgens hen niet de sterkst denk-
bare versie van het model is.902 Peter Schmiechen is positiever in zijn waardering 
voor de wijze waarop Hodge het model uiteenzet: “By choosing Charles Hodge as 
our case study, we have one of the strongest defenses of the theory, based on appeals to 
Scripture, tradition and reason.” 903 En Kärkkaïnen merkt op: “A number of lead-
ing Calvinist theologians of the eighteenth and nineteenth centuries not only affirmed 
strongly the penal substitution view but also made it virtually the orthodox interpreta-
tion. Among them, Charles Hodge is a leading figure.” 904 Charles Hodge lijkt dus 
duidelijk te mogen worden beschouwd als een belangrijke representant van het 
model van penal substitution atonement.

899 Vgl. Baker and Green, Recovering the Scandal of the Cross, 170; Belousek, Atonement, Justice, and 
Peace, 85.
900 Charles Hodge, Systematic Theology, vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1952).
901 Baker and Green, Recovering the Scandal of the Cross, 169.
902 “We acknowledge that Hodge is not representative of some of the best, and finely nuanced, work being 
done on penal substitution by contemporary theologians. Yet Hodge continues to be representative of much 
that is written and said about penal substitution.” Baker and Green, Recovering the Scandal of the Cross, 
183.
903 Schmiechen, Saving Power, 104-05.
904 Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 307.
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 Een derde belangrijke representant van het model is de Anglicaanse theoloog 
James I. Packer (1926), die geldt als een van de meest invloedrijke evangelicalen 
in de Angelsaksische wereld. Alister McGrath schrijft over de rol van Packer in de 
ontwikkeling van de evangelicale beweging na de Tweede Wereldoorliog: “Packer 
is een integraal en bepalend onderdeel van die geschiedenis; hij is een van de misschien 
nog geen tien mensen die die geschiedenis definitief heeft vormgegeven, en zeker de meest 
bekende en meeste gerespecteerde theoloog daarvan.” 905 Baker en Green merken de 
uiteenzetting van Packer over het model van penal substitution atonement in zijn 
‘Tyndale Biblical Theology Lecture’ 906 van 1973 aan als een belangrijke weergave van 
het model: “A number of people have recommended J.I. Packer’s articulation of penal 
substitution, and appropriately do so.” 907 Packer begint zijn lezing met een helder 
omschreven doel: “The task I have set myself in this lecture is to focus and explicate a 
belief which, by and large, is a distinguishing mark of the world-wide evangelical frater-
nity: namely the belief that the cross had the character of penal substitution and that is 
was by virtue of this fact that it brought salvation to mankind.” 908 John Stott bevestigt 
deze typering van Packer: “Dr. J.I. Packer has rightly written that this belief ‘is a dis-
tinguishing mark of the world-wide evangelical fraternity.’” 909

 
Tot slot zal ik regelmatig verwijzen naar het recentere ‘Pierced for Our Transgressi-
ons’ van Steven Jeffery, Michael Ovey en Andrew Sach.910 Zij geven met hun werk 
een uitvoerig inleidend beeld van het model van penal substitution atonement.911 
Het werk van Jeffery, Overy en Sach is breder van opzet dan dat van Stott, omdat 
het eveneens tracht een beeld te geven van de gehele traditie van penal substituti-
on atonement. Nadrukkelijk presenteren de auteurs hun boek als een verdediging 
tegen de kritiek op het model: “[T]he most pressing reason why this book is necessary 
is that the misconceived criticisms of penal substitution show no sign of abating, and 
the resulting confusion within the Christian community seems to be increasing rather 
than decreasing.” 912 Het boek heeft veel meer dan dat van Stott een nadrukkelijk 
apologetische toonzetting.

905 Alister E. McGrath, De laatste der puriteinen: een biografie van James I. Packer, Vert. Pieter Plas 
en Corinne Vuijk (Zoetermeer: Boekencentrum, 2000), 279.
906 Packer, “What Did the Cross Achieve?”
907 Baker and Green, Recovering the Scandal of the Cross, 179.
908 Packer, “What Did the Cross Achieve?,”3.
909 Stott, The Cross of Christ, 13.
910 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions.
911 Belousek merkt dit werk aan als “a portrayal of penal substitution atonement as the centerpiece of 
Christian theology.” Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 83. Opmerkelijk is de lange lijst met aan-
bevelingen voor in het boek, door diverse invloedrijke theologen. Onder hen: Timothy George: “This 
is an important scholarly contribution to a current doctrinal debate with enormous spiritual and pastoral 
implications.”; J.I. Packer: “I hail this treatise as an epoch-making tour de force, and hopefully a sign of 
more good things to come.”; Thomas R. Schreiner: “I thank God for this work in which penal substitution 
is biblically grounded, theologically articulated and historically vindicated.”
912 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 31.
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Het is niet mijn intentie om hier een gedetailleerd en volledig historisch overzicht 
te geven van de traditie van penal substitution atonement. Ik beperk mij daarom 
binnen de context van dit onderzoek hoofdzakelijk tot de genoemde auteurs. 
Daarbij moeten we in aanmerking nemen dat de bijdragen van de auteurs niet al-
lemaal eenzelfde aard hebben. Terwijl de benadering van Stott leidend zal zijn, zal 
ik de andere auteurs gebruiken om te illustreren hoe de visie van Stott het denken 
over penal substitution atonement in de breedte representeert en om zijn uiteen-
zetting zo nodig aan te vullen en te verhelderen. Op sommige plaatsen zal ik nog 
naar andere, hier nog niet genoemde, auteurs verwijzen, wanneer ik meen dat die 
een inhoudelijke aanvulling geven op de besproken visie, of wanneer ze een be-
langrijke bijdrage hebben geleverd aan het debat over en de ontwikkeling van het 
model van penal substitution atonement. 

Waar de in dit hoofdstuk aangehaalde auteurs een goed en representatief beeld 
van het model van penal substitution geven, zijn er meer vooraanstaande theolo-
gen die tot de aanhangers van dit model worden gerekend. Belangrijke auteurs, 
die ook door Stott worden aangehaald, zijn onder meer Emil Brünner913 en Karl 
Barth.914 Belousek noemt niet enkel Barth,915 maar verwijst ook naar Hugo de 
Groot als een verrassende vertolker van het model: “A striking illustration of the 
growing influence of the satisfaction cum penal substitution cum sacrificial-expiatory 
interpretation in Protestant theology is the rebuttal of the Socinian critique of the Cal-
vinistic view by Hugo Grotius – the Arminian theologian!” 916

5.5. Beschrijving en analyse van het model van penal substitution  
atonement
We zullen nu nader onderzoeken hoe het model van penal substitution atonement 
in elkaar zit. Na een korte inleiding zullen we het mechanisme van de verzoening 
analyseren, zoals dat door Stott beschreven wordt in ‘The Cross of Christ’. Ver-
volgens zullen we nader ingaan op de afzonderlijke aspecten van het model: het 
Godsbeeld, het beeld van Christus, het mensbeeld, het beeld van het kwaad en het 
paradigma van rechtvaardigheid dat aan het model ten grondslag ligt. Daarnaast 
zal in een afzonderlijke paragraaf uitvoerig worden ingegaan op de bijbelse onder-
bouwing van het fundament van het model van penal substitution atonement.

“The reason why many people give wrong answers about the cross, and even ask the 
wrong questions, is that they have carefully considered neither the seriousness of sin 

913 Vgl. Emil Brunner, Der Mittler: zur Besinnung über den Christusglauben (Tübingen: Mohr, 
1927).
914 Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik, vol. IV/1-3 (Zürich: EVZ-Verlag, 1953-1959).
915 “Karl Barth’s massive discussion of the topic of atonement under the telling heading ‘The Judge in Our 
Place’ defends unabashedly the sustitutionary nature of atonement as Christ becomes the sin-bearer and the 
condemned.” Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 307.
916 Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 306.
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nor the majesty of God.” 917 Dit citaat van John Stott brengt ons bij het hart van 
het model van penal substitution atonement. De volmaaktheid van God is niet te 
verenigen met de zondigheid van de mens.918 

De veronderstellingen van het model
Aan het model van penal substitution atonement liggen een aantal veronderstel-
lingen ten grondslag. We zullen die veronderstellingen hier kort behandelen, al-
vorens uitvoeriger in te gaan op de opbouw van het model.

Een eerste uitgangspunt is de veronderstelling dat heiligheid en zonde niet met 
elkaar zijn te verenigen. God wil de mens wel vergeven, maar de zonde lijkt dat 
onmogelijk te maken: “The problem of forgiveness is constituted by the inevitable 
collision between divine perfection and human rebellion, between God as he is and 
us as we are.” 919 Die zonde is een overtreding van Gods wet: “God is himself the 
maker of the laws we break, and sin is rebellion against him.” 920 De eigenlijke vraag 
is daarom hoe het überhaupt mogelijk is dat God de mens vergeeft, aldus Stott: 
“The crucial question we should ask, therefore, is a different one. It is not why God 
finds it difficult to forgive, but how he finds it possible to do so at all.” 921 Het is 
onmogelijk dat God de zonde om niet zou vergeven, want daarmee zou hij zijn 
eigen woord niet gestand doen: “Because God never contradicts himself, he must be 
himself and ‘satisfy’ himself, acting in absolute consistency with the perfection of his 
character.[…] He must be completely invariably himself in the fullness of his moral 
being.” 922 Het morele karakter van God komt dus tot uitdrukking in het feit dat 
het voor God niet mogelijk is de zonde ongestraft te laten. We zullen hier nog 
nader op ingaan bij de bespreking van het paradigma van rechtvaardigheid dat 
aan het model ten grondslag lijkt te liggen.

Tegenover de heiligheid en de rechtvaardigheid van God staat echter Gods lief-
de. Dat brengt ons bij een tweede uitgangspunt: Gods liefde verlangt dat hij de 
zondaar vergeeft. En het is die spanning tussen de liefde van God enerzijds en 
zijn heiligheid en rechtvaardigheid anderzijds die de dynamiek van het model 
van penal substitution atonement garandeert. Stott brengt die dynamiek onder 
woorden met de vraag: “How then could God express simultaneously his holiness in 
judgment and his love in pardon?” 923 Waar de tegenstelling aanvankelijk als een 
onoverkomelijke tegenstelling werd gepresenteerd, wordt vanuit het perspectief 

917 Stott, The Cross of Christ, 91.
918 “That God is holy is foundational to biblical religion. So is the corollary that sin is incompatible with 
his holiness.” Stott, The Cross of Christ, 104. 
919 Stott, The Cross of Christ, 90.
920 Stott, The Cross of Christ, 90.
921 Stott, The Cross of Christ, 90.
922 Stott, The Cross of Christ, 133.
923 Stott, The Cross of Christ, 134.
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van penal substitution atonement die tegenstelling in het kruis overwonnen: “At 
the cross in holy love God through Christ paid the full penalty of our disobedience 
himself.” 924 Door zelf in Christus de straf voor de zonde op zich te nemen, blijft 
God enerzijds trouw aan zijn rechtvaardige natuur, die vereist dat de zonde ge-
straft wordt en blijft hij anderzijds trouw aan zijn eigen liefde, die verlangt dat 
de mens gered wordt: “God’s purpose was to save sinners and to save them righte-
ously.” 925

We staan op dit punt alvast uitvoeriger stil bij het onderliggende paradigma van 
rechtvaardigheid. Het model van penal substitution atonement gaat er vanuit dat 
God enkel recht wordt gedaan wanneer de zonde wordt bestraft en dat de ernst 
van de zonde niet serieus wordt genomen wanneer die straf achterwege blijft. We 
hebben hier dus te maken met een paradigma van wederkerige rechtvaardigheid. 
Er wordt verondersteld dat het noodzakelijk is dat een overtreding op propor-
tionele wijze wordt bestraft en dat zonder bestraffing herstel niet mogelijk is. 
Genade als vergeving na oprecht berouw, waarbij wordt afgezien van straf, past 
niet in dit beeld van rechtvaardigheid. Dat werkt ook nadrukkelijk door in het 
Godsbeeld: “[T]he holy God who rules the world rules it morally. He has established 
an order in which the good is to be approved and rewarded, while the evil is to be 
condemned and punished.” 926 We zullen op het Godsbeeld en het paradigma van 
rechtvaardigheid later nog uitvoeriger terugkomen. 

Wat we nu hebben geconstateerd is dat in het model van penal substitution ato-
nement een aantal begrippen centraal staan. Er zijn twee begrippenparen te on-
derscheiden. Allereerst is dat Gods heiligheid en de zonde van de mens. Die twee 
zijn niet met elkaar te verenigen. Het tweede begrippenpaar brengt vervolgens de 
dynamiek in het model: dat betreft Gods liefde en Gods rechtvaardige natuur. 
Door de zonde van de mens is de relatie tussen God en zijn schepping verstoord 
geraakt. God geeft om zijn schepping en wil uit liefde die relatie herstellen, maar 
hij kan niet aan zijn eigen rechtvaardige natuur voorbij gaan. Overtredingen 
moeten worden bestraft volgens de moraal die in het model aan God wordt toe-
geschreven.
 Ik zal met nadruk ingaan op de wijze waarop de noodzaak van straf in het 
model theologisch onderbouwd wordt en op de vraag hoe volgens het model de 
kruisdood van Christus aan de vereiste strafmaat voldoet en zo verzoening kan 
brengen. 

De opzet van het model bij John Stott
Stott beschrijft het proces van verzoening vanuit vier gezichtspunten, of beel-

924 Stott, The Cross of Christ, 91.
925 Stott, The Cross of Christ, 79.
926 Stott, The Cross of Christ, 122.
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den, zoals hij het zelf omschrijft.927 Dat zijn het pacificeren van Gods toorn door 
boetedoening – “propitiation”, verlossing – “redemption”, rechtvaardiging – “jus-
tification” en verzoening en herstel van de relatie met God – “reconciliation”. Die 
vier gezichtspunten vullen elkaar aan en geven samen een compleet beeld van de 
betekenis van de kruisdood van Christus: “They are not alternative explanations of 
the cross, providing us with a range to choose from, but complementary to one another, 
each contributing a vital part to the whole.” 928 Daarbij moeten we constateren dat 
er ook sprake is van volgtijdelijkheid: het zijn de stappen die in een chronologi-
sche volgorde worden doorlopen in het proces van verzoening. We zullen nu de 
stappen ieder voor zich analyseren en becommentariëren. Daarbij zullen we in het 
bijzonder uitvoerig ingaan op de achtergrond van het beeld van het afwenden en 
pacificeren van Gods toorn door boetedoening.

God gunstig stemmen door boetedoening
De eerste stap is ‘propitiation’, wat het best wordt vertaald als het pacificeren of 
afwenden van Gods toorn door boetedoening. Juist dit eerste gezichtspunt is van 
cruciaal belang in het goed verstaan van het model van penal substitution atone-
ment.
 Stott begint met een uitvoerige verantwoording van de term ‘propitiation’. Hij 
voert een drietal passages aan waar het begrip ‘propitiation’, een vertaling van het 
Griekse ίλατήριον (hilastérion), wordt gebruikt in verband met de kruisdood 
van Christus: Rom.3,24-25; 1Joh.2,1-12; 1Joh.4,10 (in de brieven van Johannes 
ίλασμος).929 De cruciale vraag is of het begrip ίλαστήριον hier inderdaad Gods 
toorn als object heeft. Zoals Stott zelf opmerkt: “The crucial question is whether 
the object of the atoning action is God or humans. If the former, then the right word 
is propitiation (appeasing God); if the latter, the right word is expiation (dealing with 
sin and guilt).” 930 Stott verwijst daarmee naar de discussie over de interpretatie 
van de ίλασκομαι-woordgroep die in de jaren ’30 van de twintigste eeuw werd 
geëntameerd door de Britse nieuwtestamenticus Charles H. Dodd. Dodd betoog-
de dat het begrip ίλασκομαι in het Nieuwe Testament het reinigen of wegnemen 
van de zonden zou uitdrukken en niet het stillen van Gods toorn.931 Dodd bepleit 
dus ‘expiation’ als vertaling en niet ‘propitiation’. Terwijl de uitleg van Dodd breed 
navolging vond, waren er ook theologen die trachtten de uitleg van Dodd te 

927 “As for the imagery, propitiation introduces us to the rituals at a shrine, redemption to transactions in 
a marketplace, justification to proceedings in a court of law, and reconciliation to experiences in a home or 
family.” Stott, The Cross of Christ, 166.
928 Stott, The Cross of Christ, 166.
929 “Western Christians of earlier generations were quite familiar with the language of propitiation in 
relation to the death of Christ. For the Authorized (king James) Version of the Bible, on which they were 
brought up, contained three explicit affirmations of it by John and Paul.” Stott, The Cross of Christ, 166.
930 Stott, The Cross of Christ, 167.
931 C.H. Dodd, “HILASKESTAI: Its Cognates, Dericatives and Synonyms in the Septuagint,” The 
Journal of Theological Studies 32 (1931).
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weerleggen, waaronder invloedrijke aanhangers van het model van penal substitu-
tion atonement als Leon Morris932 en Roger Nicole.933 
 Ook Jeffery, Ovey en Sach gaan in op de discussie en in het bijzonder op de 
interpretatie in Rom.3,25: “It is by setting forth his Son as ‘a sacrifice of atonement 
[hilasterion]’ that God has turned his wrath aside, leaving his people justified before 
him. That hilasterion means ‘propitiation’ could hardly be clearer.” 934 Aangezien in 
de directe context van het vers wordt gesproken over Gods toorn en over rech-
tvaardiging is het volgens de auteurs volkomen duidelijk dat ‘propitiation’ hier de 
correcte vertaling is: “The undeniable teaching of Romans 3:21-26 is that the Lord 
Jesus Christ was set forth as a propitiation, to turn aside God’s wrath from his people 
by suffering in their place.” 935 Hier krijgt ‘propitiation’ dus de connotatie van zoen-
offer waardoor Gods toorn wordt afgewend. 
 Bij de vertaling van ίλαστήριον door de aanhangers van het model van pe-
nal substitution atonement moeten tenminste twee belangrijke vragen worden 
gesteld. De eerste vraag is of ‘propitiation’ inderdaad de enige correcte vertaling 
en interpretatie van het begrip is in deze context. De tweede vraag – en die hangt 
samen met de eerste – is of het aanvaardbaar is om op basis van de interpretatie 
van dit ene begrip te stellen dat de afwending van Gods toorn (of het koelen van 
zijn gerechtvaardigde woede) door de kruisdood van Christus als kern van de 
verzoening kan worden aangemerkt. Wanneer de vertaling van ίλαστήριον met 
‘propitiation’ ter discussie komt te staan, komt daarmee een belangrijke pijler on-
der het model van penal substitution atonement ter discussie te staan. Op deze 
vragen zullen we in een afzonderlijke paragraaf terugkomen, waar we dieper in 
zullen gaan op de interpretatie van het begrip ίλαστήριον en de interpretatie van 
de offercultus in het Oude Testament die daarmee verband houdt.

Essentieel is in de benadering van Stott dat de boetedoening voorop staat. Eerst 
moet Gods toorn afgewend worden en moet God gunstig gestemd worden door 
het voltrekken van de vereiste straf. Pas wanneer de straf is voltrokken en voldaan 
is aan de eisen van Gods rechtvaardigheid, kunnen de volgende stappen in het pro-
ces van verzoening plaatsvinden: “Propitiation inevitably comes first, because until 
the wrath of God is appeased (that is, until his love has found a way to avert his anger) 
there can be no salvation for human beings at all.” 936 Dat het noodzakelijk is dat God 
eerst gunstig gestemd wordt door middel van boetedoening, hangt samen met het 
eerder genoemde uitgangspunt dat God heilig is en niet met zondaars kan verkeren. 
De zonde wekt Gods toorn op en boetedoening als eerste stap is noodzakelijk om 

932 Leon Morris, “The Use of Hilaskesthai etc. in Biblical Greek,” The Expository Times 62, no. 8 
(1951).
933 Roger R. Nicole, “C.H. Dodd and the Doctrine of Propitiation,” The Westminster Theological 
Journal 17, no. 2 (1955).
934 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 84.
935 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 85.
936 Stott, The Cross of Christ, 179.
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die toorn op te heffen: “The reason why a propitiation is necessary is that sin arouses 
the wrath of God. […] The wrath of God, […], is his steady, unrelenting, unremitting, 
uncompromising antagonism, to evil in all its forms and manifestations.” 937 Zolang dat 
niet gebeurt, staat Gods toorn de verzoening in de weg.
 Het is voor de mens echter onmogelijk God genoegdoening te geven voor die 
zonde of om de toorn weg te nemen: “[T]he gospel begins with the outspoken asser-
tion that nothing we can do, say, offer or even contribute can compensate for our sins 
or turn away God’s anger.” 938 Daarom moet er een plaatsvervanger komen die in 
plaats van de mens de vereiste straf ondergaat. Hier zien we dus een duidelijke pa-
rallel met het model van Anselmus, alleen gaat het nu over een plaatsvervangende 
straf en niet over genoegdoening.
 Stott benadrukt dat God zelf niet verandert onder invloed van de boetedoe-
ning. De boetedoening schept ruimte voor God om anders te reageren: “If it may 
be said that propitiation ‘changed’ God, or that by it he changed himself, let us be 
clear he did not change from wrath to love, or from enmity to grace, since his charac-
ter is unchanging. What the propitiation changed was his dealings with us.” 939 De 
boetedoening maakt het mogelijk voor God om anders met de mens om te gaan, 
omdat aan de vereiste strafmaat is voldaan en omdat daarmee aan de eisen van 
Gods rechtvaardigheid tegemoet is gekomen. Gods toorn heeft dus een rationeel 
karakter: wanneer de zonde op de voorgeschreven wijze is afgehandeld, wordt 
Gods toorn afgewend.
 Gods toorn mag ook niet met menselijke woede worden vergeleken: “To speak 
of God’s anger is [thus] a legitimate anthropomorphism, provided that we recognize 
it as no more than a rough and ready parallel, since God’s anger is always principled 
and controlled.” 940 Gods toorn moet worden uitgelegd als zijn reactie op de zonde 
van de mens: “it is provoked by evil, and evil alone.” 941 De boetedoening is geen 
doel op zich, maar is louter instrumenteel. Gods rechtvaardige natuur maakt dat 
God vertoornd is over de zonde en wanneer die zonde niet wordt uitgeboet, kan 
Gods toorn niet worden weggenomen. 
 We zien hier opnieuw een duidelijke parallel met het model van Anselmus. 
Bij Anselmus is Gods eer een onvervreemdbare eigenschap van God en die eer 
moet worden hersteld, alvorens verzoening mogelijk is. In het model van penal 
substitution atonement is Gods toorn als reactie op de zonde eveneens een on-
vervreemdbare eigenschap van God, die voortkomt uit zijn rechtvaardige natuur. 
In beide modellen is de kruisdood van Christus dus noodzakelijk, gegeven het 
onderliggende Godsbeeld. We zullen hier bij de bespreking van het Godsbeeld in 
het model van penal substitution atonement nog nader op terugkomen.

937 Stott, The Cross of Christ, 171.
938 Stott, The Cross of Christ, 171.
939 Stott, The Cross of Christ, 172.
940 Stott, The Cross of Christ, 107.
941 Stott, The Cross of Christ, 171.
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De mens speelt in de eerste stap van de verzoening, het stillen van Gods toorn 
door de boetedoening, in het geheel geen rol. Het is God zelf die het initiatief 
neemt en die in Christus doet wat noodzakelijk is om de verzoening mogelijk te 
maken: “It is God himself who in holy wrath needs to be propitiated, God himself 
who in holy love undertook to do the propitiating and God himself who in the person 
of his Son died for the propitiation of our sins.” 942 Het initiatief tot de verzoening 
en de noodzakelijke eerste stap in de verzoening zijn volledig het werk van God. 
De straf die Christus ondergaat in zijn lijden en dood vormen in het model van 
penal substitution atonement dus een noodzakelijke voorwaarde voor de verzoe-
ning, die alleen God zelf kan vervullen.
 Ook Belousek wijst er in deze op dat dit vooropstellen van de boetedoening 
betekent dat er sprake is van een stapsgewijs proces waarin noodzakelijkerwijs 
God zich eerst met de mens verzoent, alvorens de mens zich met God kan verzoe-
nen: “[T]he purpose of the cross is, first, not to reconcile humanity to God, but rather 
to reconcile God to humanity.” 943 Er moet allereerst iets aan de zijde van God ge-
beuren, alvorens de volgende stappen in het verzoeningsproces kunnen worden 
gezet.

Verlossing
Waar de eerste fase gericht is op Gods toorn, richt de fase van verlossing zich op 
(de ellende van) de mens, door Stott omschreven als “the plight of sinners from 
which they were ransomed by the cross.” 944 Bewust kiest Stott hier voor het begrip 
ransomed – vrijgekocht, om het te onderscheiden van een begrip als bevrijd of 
vrijgemaakt. Daarmee lijkt hij te willen benadrukken dat de verlossing van de 
mens voor God een kostbare zaak is: “[W]e are held in a captivity from which only 
the payment of a ransom can set us free, and that ransom is nothing less than the Mes-
siah’s own life.” 945 Stott grijpt met dit beeld terug op het Evangelie volgens Mar-
cus: “want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” 946

  We zien dus dat de veronderstelling is, dat de mens in gevangenschap ver-
keert. En er is geen andere wijze waarop de mens uit zijn gevangenschap bevrijd 
kan worden, dan dat hij wordt vrijgekocht. De prijs die daarvoor wordt betaald 
is het leven van Christus. Het beeld doet denken aan het klassieke losprijsmotief, 
maar in tegenstelling tot wat bij het het klassieke losprijsmotief het geval is, speelt 
de duivel hier geen uitdrukkelijke rol. Jeffery, Ovey en Sach wijzen de veronder-
stelling dat de losprijs moet worden betaald aan de duivel zelfs af als een nadruk-
kelijke misvatting: “We must steer clear of the unbiblical idea that a ransom must be 

942 Stott, The Cross of Christ, 172.
943 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 90.
944 Stott, The Cross of Christ, 173.
945 Stott, The Cross of Christ, 175.
946 Marcus 10,45.
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paid to the devil to secure our release.” 947 De auteurs stellen dat de losprijs niet aan 
de duivel, maar juist aan God moet worden betaald: “According to Scripture, it is to 
God we are under obligation: to him the ransom must be paid.” 948 Hier herkennen 
we de redenering van Anselmus, in wiens betoog de verwerping van het losprijs-
motief een belangrijk element was.

Stott’s nadere analyse van de verlossing kent drie invalshoeken. De eerste invals-
hoek gaat over de vraag waarvan de mens is verlost. Stott wijst uitdrukkelijk naar 
de zondeval als bron van het kwaad: “For ‘Christ gave himself for us to redeem us 
from all wickedness’, to liberate us from all the ravages of the Fall.” 949 Hij gebruikt 
hier een gedeelte van een vers uit Brief aanTitus (Tit.2,14), waarbij hij ανομία – 
wetteloosheid – hier vertaald als verdorvenheid – wickedness. De mens wordt be-
vrijd uit al zijn verdorvenheid en uit de verwoestende gevolgen van de zondeval. 
Daar zien we dan ook een duidelijk verschil met het klassieke losprijsmotief. Het 
is niet langer de macht van de duivel, maar de morele staat van de mens waar die 
mens uit bevrijd moet worden. Dat benadrukt Stott ook wanneer hij het gebruik 
van het losprijsmotief in het Oude Testament vergelijkt met het gebruik van het 
motief in het Nieuwe Testament: “Now the plight is moral rather than material, 
and the price is the atoning death of God’s Son.” 950

 Het tweede aspect waar Stott op ingaat, is de prijs die God in Christus betaalt 
om de mens te verlossen. Allereerst is het de incarnatie, die Stott als kostbaar aan-
merkt: “To begin with, there was the cost of the incarnation, of entering into our con-
dition in order to reach us.” 951 Hij werkt dit element echter niet uit, want de nad-
ruk ligt voor Stott op de dood van Christus die wordt verbeeld door zijn bloed: 
“When indicating the costly price paid by Christ to ransom us, however, the most com-
mon word used by the New Testament authors was neither himself nor his life but his 
blood.” 952 Dat moet worden uitgelegd als dat Christus de mens heeft vrijgekocht 
met zijn dood. 
 De consequentie daarvan – en dat is het derde aspect van de verlossing – is 
dat de mens Christus toebehoort: “In addition to the plight from which, and the 
price with which, we are ransomed, it draws attention to the person of the redeemer 
who has proprietary rights over his purchase.” 953 Daarmee krijgt de verlossing ook 
een morele dimensie, aldus Stott: “Remembering that Jesus Christ bought us with 
his blood and that in consequence we belong to him should motivate us as individual 
Christians to holiness.” 954 Waar in de benadering die Weaver voorstaat de verloss-

947 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 143.
948 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 144.
949 Stott, The Cross of Christ, 176.
950 Stott, The Cross of Christ, 175.
951 Stott, The Cross of Christ, 176.
952 Stott, The Cross of Christ, 176.
953 Stott, The Cross of Christ, 178.
954 Stott, The Cross of Christ, 178.
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ing een verlossing uit structuren en mechanismen van geweld is, licht Stott de 
verlossing hier toe in termen van de seksuele moraal: “Paul’s urgent summons to us 
to ‘flee from sexual immorality’ is based on the doctrine of the human body and who 
owns it.” 955 Over machtsstructuren of geweld spreekt Stott hier niet. Verlossing 
heeft dus bij Stott een wezenlijk andere betekenis dan bij Weaver.

Rechtvaardiging
De derde invalshoek bij Stott is die van rechtvaardiging – ‘justification’. Dat ver-
bindt hij met het beeld van de rechtbank.956 Rechtvaardiging is nadrukkelijk niet 
hetzelfde als vergeving, aldus Stott: “The two concepts are surely complementary, ho-
wever, not identical. Forgiveness remits our debts and cancels our liability for punish-
ment, justification bestows on us a righteous standing before God.” 957 Rechtvaardig-
ing is niet wat een mens tot een goed mens maakt en moet behalve van vergeving 
ook worden onderscheiden van heiliging: “In the debate about justification it 
would be wise to reserve the word sanctification for its distinctive meaning of ‘grow-
ing in holiness.’” 958 Heiliging onderscheidt zich daarvan als een proces dat begint 
met rechtvaardiging, maar dat tegelijk een proces is van een leven lang groeien in 
gelijkvormigheid aan Christus.959

 Rechtvaardiging betekent dat de zonde niet meer wordt aangerekend. De 
schuld wordt niet weggenomen, maar de straf voor de zonde is door Christus al 
ondergaan en wordt daarom niet meer opgelegd aan de mens: “When God justifies 
sinners, he is not declaring bad people to be good, or saying that they are not sinners 
after all; he is pronouncing them legally righteous, free from liability to the broken 
law, because he himself in his Son has borne the penalty of their law-breaking.” 960 
Hoewel de zonde niet meer wordt aangerekend, blijft de mens in de ogen van 
God wel een zondaar. Dat de mens gerechtvaardigd wordt, is omdat Christus de 
mens heeft vrijgekocht en omdat God Christus tot een offer heeft gemaakt door 
hem de straf voor de zonde te laten ondergaan: “The reasons why we are ‘justified 
freely by God’s grace’ are that Christ Jesus paid the ransom price and that God pre-
sented him as a propitiatory sacrifice.” 961 Dat is volgens Paulus de grond van onze 
rechtvaardiging, aldus Stott, waarbij hij verwijst naar Rom.3,24-25. 
 En waar de bron van onze rechtvaardiging de genade van God is,962 daar 
wordt de rechtvaardiging verkregen door geloof, zo zegt Stott met een verwijzing 
naar Paulus: “[T]he means of our justification is indicated by Paul’s favorite expres-

955 Stott, The Cross of Christ, 179.
956 “The third image (justification) will take us into the court of law.” Stott, The Cross of Christ, 179.
957 Stott, The Cross of Christ, 179-80.
958 Stott, The Cross of Christ, 183.
959 Stott, The Cross of Christ, 184.
960 Stott, The Cross of Christ, 187.
961 Stott, The Cross of Christ, 187.
962 Stott, The Cross of Christ, 187.
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sion: justified by faith.” 963 Alleen door geloof in de genade die wordt verkregen 
door de dood van Christus wordt de mens gerechtvaardigd: “For unless all human 
works, merits, cooperation and contributions are ruthlessly excluded, and Christ’s sin-
bearing death is seen in its solitary glory as the only ground of our justification, boast-
ing cannot be excluded.” 964 Stott herhaalt met nadruk dat de rechtvaarding geen 
verdienste is, maar genade die de mens ten deel valt. 
 Uiteindelijk brengt ons dat bij het resultaat van de rechtvaardiging, en dat is 
dat we deel krijgen aan de gemeenschap van Christus965 en kinderen van God mo-
gen zijn: “If we are in Christ and therefore justified, we are also children of God and 
the true (spiritual) descendents of Abraham.” 966 Wie deel heeft aan die nieuwe ge-
meenschap moet daar in zijn leven ook inhoud aan geven: “Second, this new com-
munity – which Christ gave himself on the cross to create – is to be ‘eager to do what is 
good,’ and its members are to devote themselves to good works (Tit.2:14; 3:8).” 967 
 Stott licht dit niet nader toe. Hij wijdt niet uit over wat die goede werken dan 
zijn, waar de leden van de nieuwe gemeenschap zich aan moeten wijden. De na-
druk ligt op wat God in Christus heeft gedaan om de mens te rechtvaardigen en 
niet op de vraag hoe de mens in antwoord daarop zou moeten leven. Stott lijkt 
daarmee in het bijzonder te willen benadrukken dat de mens op geen enkele wijze 
op eigen kracht een rechtvaardige status voor God zou kunnen verkrijgen. In al-
les is de mens afhankelijk van Gods genade, die God schenkt door de dood van 
Christus: “God has done for us what the law could not do. By sending his own Son in 
the likeness of our sinful nature to be a sin offering, he actually condemned our sin in 
the human Jesus. It is only because he was condemned that we could be justified.” 968

Verzoening
De vierde invalshoek, die van ‘reconciliation’ of verzoening, is de meest persoon-
lijke, aldus Stott. Verzoening gaat over het herstel van relaties – en het beeld dat 
daarbij hoort is dat van het huisgezin: “We have left behind us the temple precincts, 
the slave market and the courts of law; we are now in our own home with our fami-
ly and friends.” 969 Verzoening betekent het einde van de vervreemding, maar 
verzoening gaat allereerst om verzoend worden met God: “Reconciliation with 
God, then, is the beginning. This is the meaning of atonement. It alludes to the event 
through which God and human beings, previously alienated from one another, are 
made ‘at one’ again.” 970 Hoewel verzoening en rechtvaardiging beiden betrekking 
hebben op de relatie tussen God en mens, zijn het twee wezenlijk verschillende 

963 Stott, The Cross of Christ, 187-88.
964 Stott, The Cross of Christ, 188.
965 “The first is membership of the Messianic community of Jesus.” Stott, The Cross of Christ, 188.
966 Stott, The Cross of Christ, 188-89.
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zaken: “Justification is our legal standing before our judge in the court; reconciliation 
is our personal relationship with our Father in the home.” 971 Die verzoening kan 
pas plaats vinden wanneer de mens voor God gerechtvaardigd is: “It is only when 
we have been justified by faith that we have peace with God (Rom 5:1), which is 
reconciliation.” 972

De verzoening die nu gestalte krijgt, is een dubbele verzoening. Niet enkel moet 
de mens met God worden verzoend, God zelf moet ook met de mens worden ver-
zoend: “The wall or barrier between God and us was constituted both by our rebellion 
against him and by his wrath upon us on account of our rebellion.” 973 Nu de mens 
gerechtvaardigd is voor God, is er ruimte om God opnieuw tegemoet te mogen 
treden en om kinderen van God te zijn. Stott legt dit uit aan de hand van de ter-
men ‘adoption’ en ‘access’. God heeft ons aangenomen als zijn kinderen en net als 
Jezus mogen wij hem aanspreken als Vader.974 Toegang tot God heeft betrekking 
op de intieme omgang met God, die in het bijzonder in het gebed wordt erva-
ren.975 Dit alles getuigt van de hernieuwde relatie met God: “Thus, reconciliation, 
peace with God, adoption into his family and access into his presence all bear witness 
to the same new relationship into which God has brought us.” 976

 Niet alleen is er echter sprake van herstel van de relatie tussen God en mens, 
zo benadrukt Stott. Naast deze verticale dimensie heeft de verzoening ook een 
horizontale dimensie: “For God has reconciled us to one another in his new com-
munity, as well as to himself.” 977 Dit heeft in het bijzonder betrekking op de relatie 
tussen het volk Israël en de heidenen. Onder verwijzing naar de brief van Paulus 
aan de Efeziërs legt Stott uit dat de verzoening betekent dat die scheiding is opge-
heven en dat de heidenen deel krijgen aan de belofte: “It has resulted in the emer-
gence of a single, new, unified humanity, whose members through the cross have been 
reconciled both to God and to one another.” 978

God zelf is de initiatiefnemer van de verzoening: “[N]o explanation of the atone-
ment is biblical which takes the initiative away from God and gives it instead to us or 
to Christ.”979 Het is op initiatief van God dat de hereniging plaats kan vinden en 
ook plaatsvindt. Zonder initiatief van Gods zijde was de wederzijdse vijandschap 
niet weggenomen. En het wegnemen van de vijandschap aan Gods zijde is ook 

971 Stott, The Cross of Christ, 190.
972 Stott, The Cross of Christ, 190.
973 Stott, The Cross of Christ, 194.
974 Stott, The Cross of Christ, 190.
975 “’Access’ (prosagoge) to God is another blessing of reconciliation. It seems to denote the active commu-
nion with God, especially in prayer, that his reconciled children enjoy.” Stott, The Cross of Christ, 191.
976 Stott, The Cross of Christ, 191.
977 Stott, The Cross of Christ, 191.
978 Stott, The Cross of Christ, 191.
979 Stott, The Cross of Christ, 194.
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de eerste stap: “God has turned aside from his enmity because of Christ’s cross. He has 
reconciled himself to us; we must now be reconciled to him.” 980 God rekent de mens-
heid haar zonden niet meer aan, omdat hij ze Christus nu aan heeft gerekend: 
“The God who refused to reckon our sins to us reckoned them to Christ instead.” 981 De 
mens moet nu die verzoening van Gods zijde aanvaarden: “God finished the work 
of reconciliation at the cross, yet it is still necessary for sinners to repent and believe 
and so ‘be reconciled to God.’” 982 Daartoe ontvangt de mens het geloof als genade-
gave, die wordt geschonken door de Heilige Geest, aldus Stott.
 Stott maakt zichtbaar dat in het model van penal substitution atonement de 
hereniging als voltooiing van het proces van verzoening geen automatisme is. Hij 
benadrukt de vijandschap die de verzoening in de weg staat en de noodzaak om 
Gods toorn af te wenden door de kruisdood van Christus. De vijandschap is een 
wederkerige verstoring van de relatie. Niet alleen aan de zijde van God moet de 
vijandschap weg worden genomen, de mens moet de genade die God biedt ook 
accepteren. Anders is Gods genade niet effectief.

Stott geeft zelf in één zin een samenvatting van het mechanisme van penal substitu-
tion atonement: “Propitiation underscores the wrath of God upon us, redemption our 
captivity to sin, justification our guilt and reconciliation our enmity against God and 
alienation from him.” 983 Het hart van het model blijft echter het plaatsvervangend 
lijden en sterven van Chritus: “God’s saving work was achieved through the bloodshed-
ding, that is, the substitutionary sacrifice of Christ.” 984 De ‘propitiation’ is onmiskenbaar 
de kern van het model. In het uitboeten van de zonde van de mens door Christus 
wordt door Gods liefde de ruimte geschapen voor Gods liefde. Alleen wanneer de 
zonde is uitgeboet kan het verdere proces van vrijmaking, rechtvaardiging en heel-
making zijn beslag krijgen. Stott concludeert: “So substitution is not a ‘theory of atone-
ment’. Nor is it even an additional image to take its place as an option alongside others. It 
is rather the essence of each image and the heart of atonement itself.” 985

Waar Weaver de gedachte dat God verantwoordelijk zou zijn voor de kruisdood 
van Christus afwijst en nadrukkelijk het onderliggende paradigma van wederke-
rige rechtvaardigheid afwijst, zien we in het model van penal substitution atone-
ment dus het tegenovergestelde gebeuren. Het principe van wederkerigheid ver-
eist dat de zonde van de mens gestraft wordt. En God is er voor verantwoordelijk 
dat die straf wordt voltrokken in het lijden en de dood van Christus. Zonder de 
boetedoening die daar plaatsvindt is verzoening niet mogelijk.

980 Stott, The Cross of Christ, 195.
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5.6. Nadere analyse
We zullen nu nader ingaan op de verschillende aspecten van het model van penal 
substitution atonement. Allereerst gaan we uitvoerig in op het Godsbeeld dat 
aan het model ten grondslag ligt. Daarbij gaan we in het bijzonder in op de in 
het model veronderstelde noodzaak dat God de zonde moet straffen. Vervolgens 
zullen we ingaan op het beeld van Christus. We zullen uitvoerig stilstaan bij het 
beeld van kwaad en zonde in het model en de samenhang met het mensbeeld. En 
tot slot zal op verschillende plaatsen de vraag naar het onderliggende paradigma 
van rechtvaardigheid aan de orde worden gesteld. 

Het Godsbeeld in het model van penal substitution atonement
We zullen nu nader ingaan op het Godsbeeld in het model van penal substitution 
atonement. Opnieuw neem ik daarbij Stott als uitgangspunt, maar ik zal eveneens 
laten zien hoe zijn ideeën ook door andere auteurs weerspiegeld worden. Ik zal 
ingaan op de verschillende eigenschappen die de aanhangers van het model aan 
God toeschrijven en op de wijze waarop die eigenschappen met elkaar samenhan-
gen. In het bijzonder zal ik ingaan op Gods heiligheid, zijn rechtvaardigheid en 
op Gods liefde.
 
God is heilig, zo betoogt Stott, zoals we hebben gezien: “That God is holy is foun-
dational to biblical religion.” 986 En, zo gaat hij verder, dat betekent dat God geen 
omgang kan hebben met zondaars: “So is the corollary that sin is incompatible with 
his holiness.” 987 Zowel Gods heilige natuur als het feit dat hij geen omgang kan 
hebben met zondaars zijn bijbelse uitgangspunten, aldus Stott. Een vergelijkbare 
opvatting treffen we bij Hodge: “That God cannot pardon sin without satisfac-
tion to justice and that He cannot have fellowship with the unholy, are the two great 
truths.” 988

 Gods heiligheid wordt uitgelegd in termen van afstand en hoogte: God is 
veraf en verheven. Dat God als ‘hoog’ of hoogverheven wordt aangemerkt, moet 
niet letterlijk worden genomen.989 Het is een uitdrukking van de verhouding van 
de mens tot God: “When thinking of the great and living God, it is better to look up 
than down, and outside than inside ourselves.” 990 Dat God veraf is, heeft ook het 
karakter van een gebod: “God is not only ‘high above us but also ‘far away’ from us. 
We dare not approach too close.” 991 Dat gebod wordt nog eens versterkt door de 
metafoor van licht en vuur, aldus Stott: “The third and fourth pictures of the holy 
God’s unapproachability to sinners are those of light and fire: ‘God is light’ and ‘our 

986 Stott, The Cross of Christ, 104.
987 Stott, The Cross of Christ, 104.
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989 “The ‘high’ exaltation of God is not literal, of course, and was never meant to be taken literally.” 
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God is a consuming fire.’ Both discourage, indeed inhibit, too close an approach.” 992

 Het sterkst wordt de onverenigbaarheid van Gods heilige natuur aan de ene 
kant en het kwaad van de zonde aan de andere kant echter tot uitdrukking ge-
bracht in het beeld van het overgeven of uitkotsen: “[T]he holy God’s rejection 
of evil is as decisive as the human body’s rejection of poison by vomiting. Vomit-
ing is probably the body’s most violent of all reactions. The immoral and idolatrous 
practises of the Canaanites were so disgusting, it is written, the ‘the land vomited 
out its inhabitants,’ and the Israelites were warned that if they committed the same 
offences, the land would vomit them out as well.” 993 We zullen de heiligheid van 
God nu nader verkennen door in te gaan op Gods toorn als uiting van zijn hei-
lige karakter.

Gods toorn moet volgens Stott niet zozeer worden aangemerkt als een emotie, 
maar als een passende reactie op het kwaad van de zonde: “Closely related to God’s 
holiness is his wrath, which is in fact his holy reaction to evil.” 994 Gods toorn moet 
dus worden verklaard vanuit zijn rechtvaardige natuur. Daarbij moeten we er 
op bedacht zijn dat de aanduiding ‘rechtvaardig’ in deze context geen neutrale 
aanduiding is, maar dat deze een bepaalde opvatting over rechtvaardigheid weer-
spiegelt, die vervolgens aan God wordt toegeschreven. Gods toorn is in het model 
van penal substitution atonement de wijze waarop God vanuit die opvatting over 
rechtvaardigheid reageert op de menselijke zonde. Gods reactie weerspiegelt de 
morele afkeuring en verwerping, niet alleen van de zonde, maar ook van de mens 
als zondaar. Die afwijzing wordt verwoord in de metafoor van vuur: “There is 
something in God’s essential moral being that is ‘provoked’ by evil and ‘ignited’ by it, 
proceeding to ‘burn’ until evil is consumed.” 995 
 Gods rechtvaardige natuur maakt het noodzakelijk dat hij de zonde straft. De 
zonde ongestraft laten zou in tegenspraak zijn met wie hij is: “He would cease to be 
God and we would cease to be fully human. He would destroy himself by contradict-
ing his divine character as righteous Lawgiver and Judge, and he would destroy us by 
contradicting our human dignity as morally responsible persons created in his image. 
It is inconceivable that he should do either.” 996 Het is opmerkelijk dat Stott hier niet 
alleen ingaat op de waardigheid van God, maar dat hij het onbestraft laten van de 
zonde ook aanmerkt als iets dat afbreuk zou doen aan de menselijke waardigheid. 
De mens wordt als beelddrager van God tekort gedaan wanneer de zonde niet 
bestraft wordt.
 Net als Stott beschouwt ook Hodge het straffen van het kwade als een vorm 
van morele volmaaktheid: “Justice is a form of moral excellence. It belongs to the na-
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ture of God. It demands the punishment of sin.” 997 Gods rechtvaardigheid weerspie-
gelt voor Hodge de morele volmaaktheid van God. Tegelijk maakt het inzichtelijk 
hoezeer het model van penal substitution atonement uitgaat van een paradigma 
van wederkerige gerechtigheid. De zonde moet worden gestraft, rechtvaardigheid 
moet worden beloond: “[…] we ascribe to God justice; that is the moral excellence 
which determines Him to punish sin and reward righteousness.” 998 

De nadruk op Gods rechtvaardigheid brengt ons bij een andere eigenschap die 
aan God wordt toegeschreven in het model van penal substitution atonement en 
die nauw samenhangt met de rechtvaardigheid van God: Gods waarachtigheid. 
Zoals we zagen zou God in tegenspraak met zichzelf handelen wanneer hij de 
zonde ongestraft zou laten. Net als Gods rechtvaardigheid vereist ook zijn waar-
achtigheid dat hij de zonde straft, aldus de aanhangers van het model van penal 
substitution atonement. Hij heeft gezegd dat hij de zonde zal straffen, dus als hij 
dat niet zou doen, zou hij daarmee zijn eigen waarachtigheid ter discussie stellen: 
“God must punish sin in order to uphold his truthfulness: he promised that sin would 
lead to death, and he is faithful to his word.” 999 Stott benadrukt in deze dat de 
noodzaak om de zondaar te straffen dus niet gelegen is in iets buiten God, maar 
in God zelf: “[W]hen he is obliged to judge sinners, he does it because he must, if he is 
to remain true to himself.” 1000

 God veroordeelt het kwaad en God kan niet in tegenspraak met zichzelf han-
delen, zo luidt het oordeel, dus God zal het kwaad ook moeten bestraffen. Door 
de aangekondigde straf te voltrekken in het lijden en de dood van Christus voor-
komt God dat hij de mens moet straffen, terwijl hij volgens de logica van het mo-
del trouw blijft aan zijn eigen waarschuwing. 
 Er valt echter ook een kanttekening te plaatsen bij deze redenering. Er ligt een 
veronderstelling aan ten grondslag die hier niet expliciet wordt gemaakt, namelijk 
dat God, wanneer hij zegt dat het kwaad gestraft zal worden, bedoelt dat hij zelf 
actief zal ingrijpen om het kwaad te straffen. Daar tegenover staat de interpretatie 
dat God de mens overlaat aan de gevolgen van het kwaad waar hij voor kiest: de 
mens roept het kwaad over zichzelf af wanneer hij voor het kwade kiest, maar het 
is niet toe te schrijven aan het actieve ingrijpen van God. Dat sluit aan bij de ana-
lyse van Weaver, die het kwaad dat mensen treft veeleer toeschrijft aan de keuze 
om te volharden in het afwijzen van de Godsheerschappij, waardoor zij gevangen 
blijven in een spiraal van geweld. We zullen hier nog op terugkomen.

Dat God heilig is en dat hij rechtvaardig is, verklaart in de logica van het model 
van penal substitution atonement dat de zonde gestraft moet worden. Dat God 

997 Hodge, Systematic Theology, 2, 488.
998 Hodge, Systematic Theology, 2, 490.
999 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 123.
1000 Stott, The Cross of Christ, 125.



209

besluit om zelf in Christus de straf voor de zonden van de mensheid te dragen, 
laat zich echter niet verklaren uit enkel die twee eigenschappen van God. Dat 
kan alleen worden verklaard op grond van de liefde van God. In de woorden 
van Packer: “It is precisely this love that, in the last analysis, penal substitution is 
all about.” 1001 Het is Gods liefde die maakt dat God de mens wil redden en zijn 
zonde wil vergeven, maar omdat God daarin niet voorbij kan gaan aan zijn eigen 
rechtvaardigheid, moet hij een wijze vinden om de zonde niettemin te straffen. 
Hij moet handelen in overeenstemming met wie hij is: “[T]he way God chooses to 
forgive sinners and reconcile them to himself must, first and foremost, be fully consis-
tent with his character.” 1002 God moet zichzelf genoeg doen “in every aspect of his 
being, including both his justice and his love.” 1003 Gods liefde en Gods rechtvaar-
dige natuur moeten tezamen tot uiting komen in de wijze waarop hij zich met de 
mens verzoent.
 Gods liefde voor de mens is in deze benadering niet de uitkomst van het lij-
den en de dood van Christus, maar gaat daar aan vooraf. Er is geen sprake van dat 
God de mens pas liefheeft nadat hij de vereiste straf heeft voltrokken: “It cannot 
be emphasized too strongly that God’s love is the source, not the consequence of the ato-
nement.” 1004 Gods liefde en Gods rechtvaardigheid zijn dus niet met elkaar in te-
genspraak in de benadering van penal substitution atonement. God wil niets liev-
er dan de zonde vergeven, maar hij kan de zonde niet ongestraft laten: “God loves 
us sinners and longs to save us, but cannot do so by violating the law which has justly 
condemned us.” 1005 Lijden en dood van Christus zijn daarmee de ultieme uiting 
van Gods liefde voor de mens: “The only way for God’s holy love to be satisfied is for 
his holiness to be directed in judgment upon his appointed substitute, in order that his 
love might be directed towards us in forgiveness.” 1006

 Hodge kiest een vergelijkbare lijn. Echter, waar Stott in de spanning tussen 
Gods liefde en Gods rechtvaardigheid de liefde voorop stelt, benadrukt Hodge 
Gods rechtvaardigheid in de veroordeling van de zonde. Waar het om gaat is “to 
satisfy the demands of justice; so that God can be just in justifying the ungodly.” 1007

De gedachte dat God zou vergeven zonder bestraffing van de zonde te eisen wordt 
door Stott nadrukkelijk verworpen. Dat zou geen uiting van liefde zijn, maar 
veeleer een uiting van liefdeloosheid: “Justification is not a synonym for amnesty, 
which is strictly pardon without principle, a forgiveness that overlooks – even forgets 
(amnestia is ‘forgetfullness’) – wrongdoing and declines to bring it to justice.” 1008 Hij 
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wijst de gedachte dat God de zonde zou vergeven zonder bestraffing dus niet af 
omdat God dat niet zou kunnen. Het zou volgens Stott immoreel zijn. Alleen als 
de zonde wordt gestraft, wordt de zonde ook serieus genomen.
 Het geweld dat noodzakelijk wordt geacht binnen de benadering van penal 
substitution atonement wordt dus niet ervaren als een eigenschap die voortkomt 
uit Gods natuur. God is niet zonder meer gewelddadig; het geweld dat gepaard 
gaat met de straf voor de zonde komt voort uit de eis van rechtvaardigheid. Toch 
is het niet zo dat God niet verantwoordelijk is voor het geweld. Dat geweld nood-
zakelijk is als straf voor de zonde, is in het model een axioma. Het model weer-
spiegelt daarmee nadrukkelijk een paradigma van wederkerige rechtvaardigheid. 
Weaver merkt het aan als voortkomend uit een rechtsparadigma waarin wederke-
righeid voorop staat.1009 God is in het model van penal substitution atonement de 
schepper van de morele orde en daarmee keurt God het geweld van de wederke-
rige rechtvaardigheid ook goed. Hij is dus de oorsprong van het paradigma.

Waar Weaver zijn Godsbeeld afleidt van het narratief van Jezus en op grond daar-
van concludeert dat God geweld afwijst, is het gebruik van geweld in penal sub-
stitution atonement voor God onvermijdelijk, omdat dat hoort bij de rechtsorde 
die hij geschapen heeft. Voor Weaver is de liefde van God onverenigbaar met de 
mogelijkheid dat God geweld zou aanwenden omwille van de verzoening.

Het Godsbeeld in penal substitution atonement vergeleken met Anselmus
Wanneer we het Godsbeeld in het model van penal substitution atonement verge-
lijken met dat bij Anselmus zien we een aantal verschuivingen optreden. Terwijl 
in beide modellen Gods rechtvaardige natuur vereist dat God de zonde niet onge-
moeid laat, blijft bij Anselmus God zelf onbewogen door de zonde van de mens. 
God kan logischerwijze niet anders willen, dan dat er genoegdoening plaatsvindt, 
maar Anselmus spreekt er niet over dat God persoonlijk bewogen zou zijn. 
 In het model van plaatsbekleding en straf wordt God als “vertoornd” verbeeld 
en wordt de noodzaak voor het bestraffen van de zonde niet enkel meer verbon-
den met Gods rechtvaardige natuur, maar ook met zijn persoonlijke reactie op de 
zonde. Dit wordt door bijvoorbeeld Jeffery, Ovey en Sach in nadrukkelijk antro-
pomorfe termen verbeeld: “He is holy, and sin is a personal affront to him. It angers 
him. His wrath burns against sinners.” 1010 Die toorn van God speelt in het model 
van Anselmus geheel geen rol. Anselmus wijst de gedachte aan straf bij voorbaat 
af en legt de dood van Christus uiteindelijk ook niet als zodanig uit. 
 Echter, niet alleen Gods toorn, ook Gods liefde wordt meer benadrukt in het 
model van penal substitution atonement. Anselmus leidt de verzoening af van de 

1009 “[T]hat God’s justice requires compensatory violence or punishment for evil deeds committed, can 
seem self-evident in the context of contemporary understandings of retributive justice in North American as 
well as worldwide system of criminal justice.” Weaver, The Nonviolent Atonement, 3.
1010 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 123.



211

noodzaak dat God trouw blijft aan zijn eigen wezen en aan zijn eigen plan met 
de schepping. Daarin is de liefde van God voor zijn schepping wel een wezenlijk 
onderdeel, want het is uit liefde dat God de mens heeft geschapen, maar Ansel-
mus haalt Gods liefde niet naar voren in zijn motivatie van de verzoening. In het 
model van penal substitution atonement staat juist centraal dat het Gods liefde is 
die God tot de verzoening beweegt: “Moved by the perfection of his holy love, God 
in Christ substituted himself for us sinners. That is the heart of the cross of Christ.” 1011 
Het kruis van Christus is de ultieme uiting van Gods liefde voor de mens.

Het beeld van Christus in het model van penal substitution atonement
We zullen nu nader ingaan op het beeld van Christus in het model van penal sub-
stitution atonement. We kijken daarbij naar de verhouding tussen de goddelijke 
en menselijke natuur van Christus in het model van penal substitution atone-
ment, naar de betekenis van leven en leer van Christus en naar de betekenis van 
de opstanding.

Goddelijke en menselijke natuur van Christus in penal substitution atonement
Stott gaat uitvoerig in op het belang van het juiste verstaan van de persoon van 
Christus voor de verzoening: “The key question we now have to address is this: 
exactly who was our substitute?” 1012 Allereerst is het essentieel, dat het God zelf was 
die zich heeft gegeven voor de mens: “…it is impossible to hold the historic doctrine 
of the cross without holding the historic doctrine of Jesus Christ as the one and only 
God-man and Mediator.” 1013 Daarbij is de incarnatie een kernelement van de ver-
zoening: “The incarnation is indispensable to the atonement.” 1014

 Het belang van het juiste verstaan van de twee-naturenleer komt bij Stott 
tot uitdrukking in de nadruk die hij er op legt dat het de (God-)mens Christus 
was die stierf aan het kruis. God onderging aan het kruis lijden en dood in zijn 
menselijke en niet in zijn goddelijke natuur: “In spite of [this] biblical justification, 
however, no verse specifically declares that “God himself ” died on the cross.[…] [T]he 
person who died on the cross was not the Father, but the Son.” 1015 Het is een mense-
lijke dood die Christus aan het kruis sterft: “His body died and, as we have seen, his 
soul died, died the death of separation from God.” 1016 Juist de plaatsbekleding maakt 
het belangrijk de nadruk te leggen op het lijden van Christus in zijn menselijke 
natuur. We mogen hier niet de fout begaan, zo waarschuwt Stott, de nadruk te 
leggen op het lijden van God (de Vader) aan het kruis.1017 Het is dus op dit punt 

1011 Stott, The Cross of Christ, 166.
1012 Stott, The Cross of Christ, 149.
1013 Stott, The Cross of Christ, 159.
1014 Stott, The Cross of Christ, 159.
1015 Stott, The Cross of Christ, 154.
1016 Stott, The Cross of Christ, 210.
1017 “An overemphasis on the sufferings of God on the cross may mislead us either into confusing the 
persons of the Trinity and denying the eternal distinctness of the Son, […], or into confusing the natures of 
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dat de twee-naturenleer haar betekenis doet gelden voor de verzoeningsleer in het 
model van penal substitution atonement.
 Hodge benadrukt evenzeer dat Christus het lijden ondergaat in zijn mense-
lijke en niet in zijn goddelijke natuur: “[T]he divine nature is immutabale and 
impassible, and therefore neither the obedience, nor the suffering of Christ was the 
suffering and obedience of the divine nature.” 1018 
 Packer tot slot legt de nadruk op de rol van Christus als plaatsvervanger van 
de mensheid: “Christ as victim of the penal process has to be called our substitute, 
since the purpose and effect of his suffering was precisely to ensure that no such suf-
fering – no Godforsakenness, no dereliction – should remain for us.” 1019 Tegelijk 
benadrukt hij dat het model van penal substitution atonement uitgaat van een 
trinitarisch godsverstaan en van de twee-naturenleer: “[P]enal substitution is a Tri-
nitarian model, for which the motivational unity of Father and Son is axiomatic.” 1020

 We zien dus bij alle drie de auteurs hoe belangrijk het onderscheid tussen 
menselijke en goddelijke natuur enerzijds en de ondeelbaarheid van de God-mens 
anderzijds is. 
 Eenzelfde nadruk op de ondeelbaarheid van de God-mens treffen we bij  
Jeffery, Ovey en Sach: “It safeguards the claim that our salvation is the work of the 
triune God.” 1021 Zij stellen zich nadrukkelijk teweer tegen de gedachte als zouden 
de Vader en de Zoon verschillende belangen hebben, of op enigerlei wijze, dan 
wel op enig moment tegenover elkaar komen te staan: “When we say that the Son 
propitiates the Father, this is not to be understood as if the Son and the Father are 
acting against each other. They are fulfilling different roles in a plan to which both 
are committed, in pursuit of outcomes they both desire.” 1022 De auteurs lijken zich 
daarmee teweer te stellen tegen het verwijt van “divine child abuse” uit de kringen 
van feministische theologen, zoals Brown en Parker.1023 Packer benadrukt juist 
de “motivational unity” tussen God de Vader en God de Zoon in reactie op het 
verwijt dat het model van penal substitution atonement uitgaat van een vader 
die zijn woede koelt op zijn kind.1024 De liefde van de Vader en van de Zoon zijn 
daarin niet te onderscheiden, aldus Packer.1025 
 Ter verdediging van het model van penal substitution atonement zou hier 
kunnen worden aangedragen dat de tegenstanders de metafoor van het zoon-

Christ and denying that he was one person in two natures.” Stott, The Cross of Christ, 155.
1018 Hodge, Systematic Theology, 2, 395.
1019 Packer, “What Did the Cross Achieve?,” 34.
1020 Packer, “What Did the Cross Achieve?,” 39.
1021 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 130.
1022 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 132.
1023 Brown and Parker, “For God so loved the World?”
1024 Packer, “What Did the Cross Achieve?,” 39.
1025 “[T]he New Testament presents the Son’s voluntary acceptance of death as the supreme expression of 
his love to men. […]And the two loves, the love of Father and Son, are one: a point which the penal substi-
tution model, as used firmly grasps.” Packer, “What Did the Cross Achieve?,” 40.
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schap verabsoluteren. Niet het zoonschap als uitdrukking van de relatie en van 
het onderscheid tussen de personae binnen de triniteit staat centraal, maar juist 
de eenheid. 

Net als in het model van Anselmus is de eenheid en ondeelbaarheid van de 
God-mens enerzijds en het onderscheid tussen goddelijke en menselijke natuur 
anderzijds ook daadwerkelijk functioneel in het model van penal substitution 
atonement. Met het feit dat Christus volledig God is, is gegeven dat hij vrij van 
zonden is. Daarmee is de straf die hij ondergaat onverdiend. En omdat hij tegelijk 
volledig deelt in de menselijke natuur, kwalificeert dat Christus om de straf voor 
de mensheid te dragen: “The God who refused to reckon our sins to us reckoned them 
to Christ instead. Indeed, his personal sinlessness uniquely qualified him to bear our 
sins in our place.” 1026 Tegelijk kwalificeert Stott het als een mysterie dat Christus 
gelijktijdig volledig God was en de zonden van de mensheid kon dragen: “How 
God could have been in Christ when he made him to be sin is the ultimate mystery of 
the atonement.” 1027

 Ook Hodge benadrukt het belang van de zondeloosheid van Christus. Hij 
verbindt dat met het offerritueel in het Oude Testament: Christus moest vrij 
van zonden zijn, zoals onder de wet het offerdier gaaf moest zijn: “The Mediator 
between God and man must be sinless. Under the law the victim offered on the altar 
must be without blemish. Christ, who was to offer Himself unto God as a sacrifice for 
the sins of the world, must be Himself free from sin.” 1028 Dat Christus zonder zon-
den was, betekent echter niet dat hij niet kon zondigen. Dat zou afbreuk hebben 
gedaan aan zijn menselijke natuur, aldus Hodge: “The sinlessness of our Lord, ho-
wever, does not amount to absolute impeccability.[…] If he was a true man, he must 
have been capable of sinning.” 1029 En als Christus niet volledig mens was geweest, 
dan had hij niet als plaatsbekleder van de mensheid voor God kunnen optreden.
 De constatering dat Christus vrij is van zonden volstaat echter nog niet. Het 
maakt dat hij kan instaan voor anderen, maar het is wat Hodge betreft de waar-
digheid die Christus ontleent aan zijn goddelijke natuur, die maakt dat zijn lij-
den en dood ook verzoening kunnen brengen: “This perfection of the satisfaction 
of Christ, as already remarked, is not due to his having suffered either in kind or in 
degree what the sinner would have required to endure; but principally to the infinite 
dignity of his person.” 1030 

Waar Weaver het trinitarisch Godsbeeld aangrijpt om te bepleiten dat God ge-
weldloos is, wordt in het model van penal substitution atonement dus, net als bij 

1026 Stott, The Cross of Christ, 197.
1027 Stott, The Cross of Christ, 197.
1028 Hodge, Systematic Theology, 2, 457.
1029 Hodge, Systematic Theology, 2, 457.
1030 Hodge, Systematic Theology, 2, 483.
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Anselmus, niet ingegaan op wat het bijbels getuigenis aangaande Jezus leert over 
God. Christus deelt in de volmaaktheid van God – en daarom kan zijn boetedoe-
ning Gods toorn afwenden. De geweldloosheid van Christus is in het model van 
penal substitution atonement geen zaak van betekenis, omdat niet het narratief 
van Jezus centraal staat, maar de ontologische verhouding tussen God de Vader 
en God de Zoon.

De betekenis van Jezus’ leven en leer in penal substitution atonement
Leven en leer van Jezus krijgen in het model van penal substitution atonement 
naar verhouding weinig aandacht. Er wordt weinig verwezen naar het getuigenis 
over zijn openbaar optreden en naar zijn onderwijzingen, zoals die staan opgete-
kend in de Evangeliën. Wanneer er naar zijn leven wordt verwezen, zijn het veelal 
zijn gehoorzaamheid en zijn rechtvaardigheid die centraal staan:“The great major-
ity of Reformed theologians have always insisted that Christ’s entire life on earth was 
part of his atoning work, for he lived in perfect obedience to the law of God, which 
was binding upon us but which we failed to keep.” 1031 Jeffery, Ovey en Sach wil-
len met deze opmerking juist nadrukkelijk het verwijt weerleggen dat het model 
van penal substitution atonement geen waarde zou hechten aan het leven van 
Jezus.1032 De verwijzing naar Jezus’ leven blijft echter beperkt tot de gehoorzaam-
heid, die zich hier wordt uitgelegd als de bereidheid om de kruisdood te onder-
gaan als straf voor de zonden van de mensheid.

Een verwijzing naar Jezus’ leven als een leven van geweldloze weerbaarheid is geen 
thema dat we bij de aanhangers van het model van penal substitution atonement 
aantreffen. In de verwijzingen naar de onderwijzingen van Jezus is dat thema 
evenmin aan de orde. 
 Jeffery, Ovey en Sach concentreren zich op die uitspraken van Jezus die kun-
nen worden uitgelegd als een toespeling op zijn naderende einde en die dan 
worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar het model van penal substitution 
atonement. 
 Stott stelt de thema’s geweldloosheid en vijandsliefde wel aan de orde, maar 
hij doet dit niet in het licht van de onderwijzingen van Jezus in de Evangeliën, 
maar aan de hand van de uitspraken van Paulus in de Brief aan de Romeinen.1033 

Leven en leer van Jezus lijken in het model van penal substitution atonement dus 
een rol van ondergeschikt belang te spelen, omdat het kruis de lens is waardoor 

1031 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 213.
1032 “This integrates perfectly with the doctrine of penal substitution. The righteousness of Jesus’ life was 
imputed (credited, or reckoned) to us, so that we might be justified, or declared righteous by God, and stand 
pure and blameless before him. Our sin on the other had was imputed to Christ, and he was punished in 
our place.” Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 212-13.
1033 Stott, The Cross of Christ, 288-302.
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alles wordt bezien. Eerst moeten we de betekenis van het kruis begrijpen, om te 
begrijpen wat de betekenis van Jezus’ leer en leven is. Bij Weaver is dat veeleer 
omgekeerd, we moeten leven en leer van Jezus kennen om zicht te krijgen op de 
betekenis van het kruis. 

De betekenis van de opstanding in penal substitution atonement
Waar in het model van penal substitution atonement de kruisdood van Christus 
centraal staat, dient zich de vraag aan wat in het model de betekenis is van de op-
standing. Stott maakt een duidelijk onderscheid tussen de betekenis van het kruis 
en de betekenis van de opstanding: “For it was by his death, and not by his resur-
rection that our sins were dealt with.” 1034 De opstanding is de bevestiging van wat 
aan het kruis heeft plaatsgevonden: “[W]hat the resurrection did was to vindicate 
the Jesus whom men had rejected, to declare with power that he is the Son of God, and 
publicly to confirm that his sin-bearing death had been effective for the forgiveness of 
sins.” 1035 Dat staat nadrukkelijk tegenover de betekenis van het kruis: “[W]e must 
insist that Christ’s work of sin-bearing was finished on the cross, that the victory over 
the devil, sin and death was won there.” 1036 De opstanding is belangrijk, maar het 
kruis is de kern.
 Dood en opstanding zijn dus wel nadrukkelijk met elkaar verbonden in het 
model van penal substitution atonement, zoals Stott zelf ook benadrukt: “It 
would be seriously unbalanced to proclaim either the cross without the resurrection (as 
I am afraid Anselm did) or the resurrection without the cross (as do those who pres-
ent Jesus as living Lord rather than as atoning Savior).” 1037 De opstanding geeft de 
zekerheid dat Christus de mens bevrijdt uit de greep van de zonde.1038 Daarmee 
bevestigt de opstanding het geloof in de verzoening.
 Packer benadrukt op een vergelijkbare wijze dat dood en opstandig onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn. Hij geeft aan dat de opstanding noodzakelijk is, 
om de individuele gelovige de vruchten van het werk van Christus aan het kruis 
te laten ontvangen.1039 De opstanding verzekert de verzoening en bevestigt het 
geloof waardoor de verzoening die plaats vindt aan het kruis voor de gelovige ook 

1034 Stott, The Cross of Christ, 233.
1035 Stott, The Cross of Christ, 233.
1036 Stott, The Cross of Christ, 233.
1037 Stott, The Cross of Christ, 233.
1038 “The resurrection did not achieve our deliverance form sin and death, but has brought us an assur-
ance of both. It is because of the resurrection that our ‘faith and hope are in God’ (1 Pet 1:3, 21).” Stott, 
The Cross of Christ, 234.
1039 “Christ’s saving work has two parts, his dealing with his Father on our behalf by offering himself 
in substitutionary fashion for our sins and his dealing with us on his Father’s behalf by bestowing on us 
through faith the forgiveness which his death secured, and it is important to distinguish these two parts as 
it is to hold them together. For a demonstration that part two is now possible because part one is finished, 
and for the actual implementation of part two, Jesus’ resurrection is indeed essential, and so appears as an 
organic element in his work as a whole.” Packer, “What Did the Cross Achieve?,” 22.
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werkelijkheid wordt, zoals Stott aangeeft: “The resurrection did not achieve our de-
liverance from sin and death, but has brought us an assurance of both.” 1040 Zo krijgt 
de opstanding binnen het model van penal substitution atonement dus een eigen 
functie in de toe-eigening van het heil. Dit alles laat onverlet dat in het model 
van penal substitution atonement de kern van de verzoening de kruisdood van 
Christus is.

Weaver kent aan de opstanding duidelijk een andere betekenis toe in relatie tot de 
kruisdood van Jezus. Volgens Weaver is het in de opstanding dat de dood wordt 
overwonnen – en niet aan het kruis. Zonder de opstanding was het kruis slechts 
het symbool geworden van een smadelijke nederlaag en niet het symbool van de 
overwinning. Daarmee is het de opstanding die de definitieve betekenis van het 
kruis bepaalt. De opstanding is Gods definitieve overwinning op de kwade mach-
ten. Zonder opstanding is voor Weaver verzoening in feite niet denkbaar.

Het kwaad in het model van penal substitution atonement
De verzoening is in het model van penal substitution atonement Gods antwoord 
op het kwaad van de zonde en op de vervreemding die als gevolg van de zonde is 
ontstaan tussen God en mens. Die vervreemding vindt zijn oorsprong in de over-
treding van Adam in het paradijs. Aangezien Hodge op dit laatste punt het meest 
uitvoerig ingaat, zullen we bij dit punt in het bijzonder stilstaan bij de interpreta-
tie van Hodge.

Stott baseert zijn analyse van de zonde op de wijze waarop in het Nieuwe Testa-
ment over de zonde wordt gesproken. De terminologie in het Nieuwe Testament 
verwijst naar een “inward corruption or perversion of character”,1041 maar evenzeer 
naar het overschrijden van een vastgestelde grens: “In each case an objective crite-
rion is implied, either a standard we fail to reach, or a line we deliberately cross.”1042 
De nadruk ligt echter op de “godless selfcenteredness of sin”,1043 aldus Stott: “Every 
sin is a breach of what Jesus called ‘the first and great commandment,’ not just by fail-
ing to love God with all our being, but by actively refusing to acknowledge and obey 
him as our Creator and Lord.” 1044 De mens heeft zijn creatuurlijke afhankelijk-
heid verworpen en is in opstand gekomen tegen God. De zonde is daarmee een 
bewuste daad van vijandschap tegen God en iedere zondige daad is daarvan een 
uiting.1045 

1040 Stott, The Cross of Christ, 234.
1041 Stott, The Cross of Christ, 91.
1042 Stott, The Cross of Christ, 91.
1043 Stott, The Cross of Christ, 92.
1044 Stott, The Cross of Christ, 92.
1045 “[E]very sin we commit is an expression (in differing degrees of self-consciousness) of this spirit of 
revolt against God.” Stott, The Cross of Christ, 92. 
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 Ook Hodge spreekt, wanneer hij het heeft over de wijze waarop de mens zich 
van God afkeert, over vijandschap tegenover God: “The want of congeniality with 
God is alienation from God, and, as the Scriptures say, enmity towards Him.” 1046

 Jeffery, Ovey en Sach definiëren op eenzelfde wijze de zonde in krachtige ter-
men als opstandigheid en ongehoorzaamheid tegenover God: “Sin is stubborn re-
bellion against God’s rightful authority, flagrant transgression of his holy law, wanton 
perversion of his good creation.” 1047 
 Als we de definiëring van de zonde door Jeffery, Ovey en Sach vergelijken met 
die van Stott, dan zien we dat Stott een belangrijke aanvulling geeft op de defini-
tie. De zonde bestaat voor hem niet enkel in opstandigheid tegen God, de zonde 
bestaat eveneens in het ontkennen van de verantwoordelijkheid voor ons hande-
len: “[D]ecision making belongs to the essence of our humanness. Sin is not only the 
attempt to be God; it is also the refusal to be human by shuffling off responsibility for 
our action.” 1048 We zullen hier nog uitvoeriger op terugkomen bij de bespreking 
van het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan het model van penal substitution 
atonement.

Hodge gaat uitvoerig in op de aard van de zonde. Voor hem is de zonde “a 
specific form of evil, differing from all other forms of evil.” 1049 De zonde heeft 
volgens hem twee belangrijke kenmerken. Naast schuld is dat ook onreinheid: 
“Sin includes guilt and pollution; the one expresses its relation to justice, the other 
to the holiness of God. These two elements are revealed in the conscience of every sin-
ner.” 1050 De kennis van de zonde is in ieder mens aanwezig, als onderdeel van 
zijn moreel bewustzijn, buiten de bijbelse openbaring om, aldus Hodge.1051 Alle 
mensen, in alle tijden en religies, hebben het besef van het bestaan van een ho-
gere rationele macht.1052 Op eenzelfde wijze openbaart zich aan ons de wet die 
ons voorschrijft dat wij God moeten liefhebben. De zonde bestaat vervolgens 
in onze afwijzing van wat de wet voorschrijft: “[T]he formal nature of sin is the 
want of conformity to the divine law or standard of excellence.” 1053 Zonde is dus 
een verwerping van Gods geboden.
 De oorsprong van de zonde is volgens Hodge gelegen in de overtreding van 
de wet door Adam. De zondeval is voor hem een historisch gegeven: “That this 
account of the probation and fall of man is neither an allegory nor a myth, but a true 

1046 Hodge, Systematic Theology, 2, 188.
1047 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 158.
1048 Stott, The Cross of Christ, 103. 
1049 Hodge, Systematic Theology, 2, 180.
1050 Hodge, Systematic Theology, 2, 188.
1051 “Every man in virtue of his being a moral creature, and because he is a sinner, has therefore in his 
own consciousness the knowledge of sin.” Hodge, Systematic Theology, 2, 181.
1052 Hodge, Systematic Theology, 2, 181.
1053 Hodge, Systematic Theology, 2, 187.
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history, is evident.” 1054 Hij merkt Adam niet enkel aan als de stamvader van alle 
mensen, maar ook als het hoofd en de vertegenwoordiger van het menselijk ge-
slacht.1055 Alle mensen delen daarmee in de schuld die Adam wordt toegerekend 
op grond van zijn zonde: “[I]n virtue of the union between him and his decendants, 
his sin is the judicial ground of the condemnation of his race.” 1056 
 De zonde van Adam wordt door Hodge allereerst bestempeld als daad van on-
gehoorzaamheid.1057 De oorzaak is ongeloof en trots: “[D]oubt, unbelief and pride 
were the principles which led to this fatal act of disobedience.” 1058 Adam is meege-
gaan in de zonde van Eva: ze twijfelden aan Gods goedheid, die juist gelegen was 
in het verbod om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad; ze hecht-
ten geen geloof aan de waarschuwing dat ze zeker zouden sterven als ze daarvan 
zouden eten; ze verlangden naar verboden kennis.1059

 Hodge benadrukt dat het de duivel zelf is geweest, die de slang als instrument 
gebruikte om Adam en Eva te verleiden. Het zou jammer zijn om hier niet de 
reden te vermelden waarom volgens Hodge de slang niet zelfstandig kan hebben 
opgetreden: “The serpent may be the most subtle of all the beasts of the field, but he 
has not the high intellectual faculties the tempter displays.” 1060 De slang was zelf te 
dom om in staat te zijn de mens te verleiden. 

De verbondenheid van het menselijk geslacht met Adam leidt er volgens Hodge 
dus toe dat de ongehoorzaamheid van Adam de gehele mensheid wordt aangere-
kend: “The ground of the imputation of Adam’s sin, or the reason why the penalty of 
his sin has come upon all his posterity […], is the union between us and Adam.” 1061 
Hodge toont enerzijds begrip voor het ongemakkelijke karakter van deze uitleg, 
maar geeft anderzijds aan dat dit de uitleg is die de Schrift zelf aanreikt en dat 
zij bovendien algemeen geaccepteerd wordt in de kerk,1062 waarmee voor hem de 
juistheid ook voldoende is aangetoond. 

Waar Hodge de nadruk legt op het feit dat de gehele mensheid deelt in de 
zonde van Adam, benadrukken Jeffery, Ovey en Sach, dat de zonde moet wor-

1054 Hodge, Systematic Theology, 2, 123.
1055 “The union between Adam and his posterity which is the ground of the imputation of his sin to them, 
is both natural and federal.” Hodge, Systematic Theology, 2, 196.
1056 Hodge, Systematic Theology, 2, 195.
1057 Hodge, Systematic Theology, 2, 123.
1058 Hodge, Systematic Theology, 2, 128.
1059 Hodge, Systematic Theology, 2, 128.
1060 Hodge, Systematic Theology, 2, 128.
1061 Hodge, Systematic Theology, 2, 196.
1062 “We do not say that this solution of the problem of man’s sinfulness and misery, is without its dif-
ficulties; for the ways of God are past finding out. But it may be confidently asserted, first, that it is the 
Scriptural solution of that problem; and secondly, that it is far more satisfactory to the reason, the heart and 
the conscience, than any other solution which the ingenuity of man has ever suggested. This is proved by its 
general acceptance in the Christian Church.” Hodge, Systematic Theology, 2, 196.
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den gezien als een omkering van de scheppingsorde die Gods schepping in feite 
teniet doet: “The catastrophe of Genesis 3 is often called ‘the fall’, but it is perhaps 
better described as an act of ‘decreation’.” 1063 Net als Hodge constateren zij dat 
Adam en Eva geen geloof hebben gehecht aan Gods goedheid en dat ze zijn 
waarschuwing voor wat er zou gebeuren als ze zouden eten van de boom van 
kennis van goed en kwaad in de wind hebben geslagen.1064 De drie auteurs be-
lichten de uitwerking echter op een andere wijze. Door gehoor te geven aan de 
slang heeft de mens zijn plicht tegenover God verzuimd. De mens was gescha-
pen om te heersen over de schepping, maar heeft zich aan een schepsel onder-
worpen. De mens is daarmee God ontrouw geweest, want hij had zich aan God 
moeten onderwerpen: “The serpent, an animal creature, should have been ruled by 
Adam and Eve, they themselves being subject to the will of God.” 1065 Deze redene-
ring toont een duidelijke parallel met de redenering van Anselmus dat de mens 
de duivel had moeten onderwerpen.
 Jeffery, Ovey en Sach redeneren dat door de zonde van Adam en Eva niet al-
leen de scheppingsorde is verstoord, maar ook Gods oorspronkelijke bedoeling 
met zijn schepping: “Creation is turned upside down. This disbelieving disobedience 
is a decreating act, because it reverses and undoes the ordered network of relationships 
God created.” 1066 De verzoening draait om het herstel van die verstoorde schep-
pingsorde: “This understanding of the fall as decreation helps explain why God’s sal-
vation is described in Scripture as recreation or a new creation.” 1067 Ook de inter-
pretatie van de zondeval als omkering van de scheppingsorde doet denken aan de 
benadering van Anselmus, die de zonde van Adam beschouwde als een verstoring 
van de kosmische orde. Jeffery, Ovey en Sach verwijzen zelf echter niet naar An-
selmus.
 De auteurs maken vervolgens de stap van het ongeloof van Adam en Eva 
naar ongeloof als een algemene oorzaak van de in hun ogen deplorabele staat van 
de mensheid: “In summary, false faith is a universal condition of fallen humanity, 
whereby we exchange the truth about God for a lie and the true God for an idol.” 1068 
Omdat de gehele mensheid “gevangen” zit in dit ongeloof, is onze relatie met 
God, met onze medemens en met de schepping verstoord. En ook om die reden 
is de verzoening noodzakelijk geworden: “To be saved from this hopeless condition 
we need a Saviour free from the captivity of false faith.” 1069

1063 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 110.
1064 Opvallend is de nadruk die door Jeffery, Ovey en Sach wordt gelegd op de rol van Eva: “Her 
rebellion is fundamentally an exercise of autonomy, in which she places her faith not in what God has re-
vealed but in her own appraisal of the situation.” Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 
111.
1065 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 111-12.
1066 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 112.
1067 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 112.
1068 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 115. 
1069 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 116.
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 Ook volgens Stott vindt de zonde zijn oorsprong in Adam: “There is a strong 
biblical emphasis on the influence of our inheritance, of what we are ‘in Adam’. The 
doctrine of original sin means that the very nature we have inherited is tainted and 
twisted with self-centeredness.” 1070 Stott legt de nadruk op het verlangen van de 
mens naar autonomie, uitgelegd als een verlangen om (als) God te zijn. Daarnaast 
benadrukt Stott, zoals we gezien hebben, de weigering van de mens om verant-
woordelijkheid te nemen voor zijn daden. We zullen daar bij de behandeling van 
het mensbeeld nader op ingaan.

Opnieuw moeten we constateren dat de benadering in het model van penal sub-
stitution atonement sterk contrasteert met die van Weaver. De oorsprong van het 
kwaad wordt duidelijk gezocht in de zondeval, die bovendien als een historisch 
feit wordt beschouwd. Dat in tegenstelling tot het betoog van Weaver waar de 
zondeval geen rol speelt. Waar volgens de aanhangers van het model van penal 
substitution atonement de mens als gevolg van de zondeval in de greep van de 
kwade machten is gekomen, ziet Weaver de kwade machten als het product van 
de onwil van individuele mensen om te kiezen voor de weg van Gods Koninkrijk.

Het mensbeeld in het model van penal substitution atonement
De nadruk op de zonde in het model van penal substitution atonement bepaalt 
ook het mensbeeld dat uit het model naar voren komt. Niet alleen is de mens 
zondig, de mens is tevens onmachtig om uit eigen beweging en op eigen kracht 
de verstoorde relatie met God te herstellen. Dat die zonde het mensbeeld domi-
neert in het model van penal substitution atonement, blijkt uit de uitvoerige 
wijze waarop Stott de zondige gedragingen van de mens uiteen zet: “[O]ur ir-
rationality, our moral perversity, our blurring of sexual distinctives and lack of sexual 
self-control, the selfishness that spoils our family life, our fascination with the ugly, 
our lazy refusal to develop God’s gifts, our polluting and spoiling of the environment, 
the antisocial tendencies that inhibit true community, our proud autonomy, and our 
idolatrous refusal to worship the living and true God. All this (and more) is part of 
our fallen humanness.” 1071 
 Stott benadrukt hoe belangrijk het is dat de zonde serieus wordt genomen: 
“The Bible takes sin seriously, because it takes humanity seriously.” 1072 Juist het feit 
dat de mens aanspreekbaar is op zijn gedragingen maakt hem tot mens: “A full 
acknowledgment of human responsibility and therefore guilt, far from diminishing the 
dignity of human beings, actually enhances it.” 1073 De zonde van de mens is dus zo 
belangrijk, omdat het bewustzijn van de zonde de mens uiteindelijk meer recht 
doet, dan het onbenoemd laten. 

1070 Stott, The Cross of Christ, 96.
1071 Stott, The Cross of Christ, 275.
1072 Stott, The Cross of Christ, 103.
1073 Stott, The Cross of Christ, 102.
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Hodge stelt dat de mens geschapen was “in a state of maturity and perfection” 1074 
en “in the image and likeness of God.” 1075 Echter, de eerste mens heeft de wet over-
treden en daarmee is de zonde in de wereld gekomen. De overtreding van Adam 
heeft de gehele menselijke natuur verdorven, met als gevolg dat de mens blijft 
zondigen en dus uit eigen beweging Gods wet blijft overtreden.1076 Daarmee is de 
zonde, zoals we zagen, aan te merken als een voortdurend tekort schieten van de 
mens tegenover God: “[T]he formal nature of sin is the want of the conformity to 
the divine law or standard of excellence.” 1077 De mens schiet niet alleen altijd tekort 
tegenover God, met nadruk stelt Hodge ook dat de mens niet uit eigen macht in 
staat is het effect van de zonde teniet te doen: “[…] the Bible everywhere teaches 
that all men need redemption through the blood of Christ. The Scriptures know noth-
ing of the salvation of any of the human family otherwise than through the redemp-
tion which is in Christ Jesus.” 1078

De vraag die zich dan opdringt is welke ruimte er blijft voor de vrije wil wanneer 
wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de gehele menselijke natuur gecor-
rumpeerd is geraakt door de zonde van Adam. 
 Stott benadrukt dat de mens niet volledig is voorgeprogrammeerd. Er mag 
sprake zijn van een gecorrumpeerde natuur, er is nog wel degelijk sprake van ei-
gen verantwoordelijkheid: “We have done wrong, by our own fault, and are therefore 
liable to bear the just penalty for our wrongdoing.” 1079 De tegenstelling die zich hier 
lijkt op te dringen tussen de gecorrumperde natuur en de vrije wil is maar be-
perkt, zo lijkt Stott te willen zeggen: “[W]ithin reasonable limits we are free agents, 
able to make up our own minds and decide our own actions.” 1080 
 Voor Stott is de eigen verantwoordelijkheid van de mens “part of the glory of 
being human”,1081 maar juist met die verantwoordelijkheid van de mens, wordt 
zijn schuld voor God bevestigd: “If human beings have sinned (which they have), 
and if they are responsible for their sins (which they are), then they are guilty before 
God.” 1082 Het model van penal substitution atonement veronderstelt dus wel de-
gelijk een vrije wil, omdat het uitgaat van de aansprakelijkheid van de mens, die 
die vrije wil gebruikt om er uit eigen beweging voor te kiezen te zondigen tegen-
over God. 
 De vraag is bij dit alles echter wat wordt verstaan onder verantwoordelijk-
heid. Packer benadrukt dat de mens zijn hoop moet richten op Christus en zijn 

1074 Hodge, Systematic Theology, 2, 92.
1075 Hodge, Systematic Theology, 2, 96.
1076 Hodge, Systematic Theology, 2, 227.
1077 Hodge, Systematic Theology, 2, 187.
1078 Hodge, Systematic Theology, 2, 245.
1079 Stott, The Cross of Christ, 98.
1080 Stott, The Cross of Christ, 95.
1081 Stott, The Cross of Christ, 103.
1082 Stott, The Cross of Christ, 98.



222

kruis en dat daar zijn vergeving op gebaseerd is. Christus’ dood volstaat voor 
onze zonden, nu en in de toekomst: “[I]n our case the law has operated already, 
so that all our sins, past present and even future, have been covered by Calvary.” 1083 
Door te stellen dat ook de toekomstige zonden worden vergeven op grond van 
de kruisdood van Christus wordt de mens echter juist zijn verantwoordelijkheid 
ontnomen. 

Wanneer we het model van penal substitution atonement vergelijken met dat van 
Anselmus, dan kunnen we constateren dat bij Anselmus de nadruk ligt op het 
onvermogen van de mens om God genoegdoening te verschaffen, terwijl in het 
model van penal substitution de nadruk komt te liggen op de verdorvenheid van 
de menselijke natuur en de onwil van de mens, hetgeen God noodzaakt om de 
mens te straffen. 

In vergelijking met de benadering van Weaver is het mensbeeld in het model 
van penal substitution atonement aanzienlijk negatiever. Weaver gaat uit van het 
vermogen van de mens om te veranderen en om – aangemoedigd door het voor-
beeld van het narratief van Jezus – zijn leven te richten naar Gods Koninkrijk. 
Voor Weaver is daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de mens een belangrijk 
gegeven. Hij legt grote nadruk op het belang van de ethiek en op de geweldloos-
heid in navolging van Jezus, onderwerpen die in het model van penal substitution 
atonement een marginale rol spelen.

Rechtvaardigheid in het model van penal substitution atonement
Het model van penal substitution atonement hanteert nadrukkelijk een juridisch 
interpretatiekader. Rechtvaardigheid wordt binnen het model uitgelegd als weder-
kerige rechtvaardigheid: een overtreding vereist een proportioneel antwoord in de 
vorm van bestraffing. Hodge merkt het principe van wederkerige rechtvaardigheid 
aan als “that form of moral excellence which demands the righteous distribution of 
rewards and punishments which renders it certain, under the government of God, that 
obedience will be rewarded and sin punished.” 1084 En zoals we reeds hebben gezien, 
betekent volgens Stott rechtvaardiging van de zondaar binnen dit kader dat aan 
de vereiste strafmaat is voldaan.1085 Ook Packer geeft aan dat het onderliggende 
motief van het model het principe van wederkerige rechtvaardigheid is: “Insight 
one concerns God: it is that the retributive principle has his sanction, and indeed ex-
presses the holiness, justice and goodness reflected in his law.” 1086

1083 Packer, “What Did the Cross Achieve?,” 30.
1084 Hodge, Systematic Theology, 2, 489.
1085 “When God justifies sinners, he is not declaring bad people to be good, or saying that they are not 
sinners after all; he is pronouncing them legally righteous, free from liability to the broken law, because he 
himself in his Son has borne the penalty of their law-breaking.” Stott, The Cross of Christ, 187.
1086 Packer, “What Did the Cross Achieve?,” 30.
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 Het paradigma van wederkerige rechtvaardigheid wordt in het model aange-
wend om het gebruik van geweld als straf te onderbouwen en te rechtvaardigen. 
Uitgangspunt is dat de mens zondig is en schuldig tegenover God. Gods gerech-
tigheid verlangt dat die zonde wordt bestraft. Zoals we al eerder zagen zegt Stott 
daarover: “[T]he holy God who rules the world rules it morally. He has established an 
order in which the good is to be approved and rewarded, while the evil is to be con-
demned and punished.” 1087

 Verzoening is binnen het model dus pas mogelijk nadat de zonde is bestraft: 
“If sin be pardoned it can be pardoned in consistency with the divine justice only on 
the ground of a forensic penal satisfaction.” 1088 Daarmee is geweld binnen dit mo-
del dus een vereiste. Hoewel Christus die straf voor de zonde op zich neemt – en 
daarmee voorkomt dat het geweld de mensheid treft, is goddelijk geweld in dit 
model dus noodzakelijk. Geweld gaat vooraf aan de vergeving. Zonder de uitoefe-
ning van geweld, het toedienen van de vereiste straf, is vergeving niet mogelijk en 
kan God de mens niet met zich verzoenen: “[I]t is “by the blood of Jesus” that God’s 
wrath against sin was propitiated, and by the same blood of Jesus that we have been 
redeemed, justified and reconciled.” 1089

Er vindt een verschuiving plaats ten opzichte van het model van Anselmus van 
genoegdoening – ‘retribution’ – naar vergelding – ‘retaliation’. Genoegdoening bij 
Anselmus heeft herstel voor ogen en daarvoor is niet per definitie geweld nodig. 
Genoegdoening in het model van plaatsvervanging en straf verlangt niet langer 
herstel van de schade die is aangericht door de zonde, maar proportionele belo-
ning en bestraffing van het goede en het kwade. Hier is sprake van vergelding, 
waar het de zonde aangaat, middels het toedienen van een gepaste straf. Hoewel 
ook hier kan worden gezegd dat herstel van de relatie het uiteindelijke doel is, is 
het duidelijk dat de weg daarnaartoe via het toebrengen van wederkerige schade 
loopt en niet via het herstellen van de toegebrachte schade.

Het model van penal substitution atonement is dus waar het het paradigma van 
rechtvaardigheid aangaat nog verder verwijderd van het model van Weaver dan 
het model van verzoening door genoegdoening van Anselmus. Waar in de bena-
dering van het model van penal substitution atonement de balans moet worden 
hersteld door de overtreder op eenzelfde wijze schade toe te brengen als de be-
nadeelde partij, gaat het in de benadering van herstellende rechtvaardigheid,1090 
waar Weaver voor pleit, juist om het herstel van de schade. De overtreder wordt 

1087 Stott, The Cross of Christ, 122. 
1088 Hodge, Systematic Theology, 2, 488
1089 Stott, The Cross of Christ, 233.
1090 Voor een uitvoerige inleiding in het begrip herstellende rechtvaardigheid, zie: Howard Zehr, 
Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times, 25th anniversary ed. (Scottdale: Herald Press, 
2015).
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niet op zijn beurt tot een passief slachtoffer gemaakt, maar moet juist actief wor-
den voor het herstel van wat hij verkeerd heeft gedaan. 

5.7. De dood van Christus als boetedoening in antwoord op Gods toorn
In deze paragraaf wil ik nader ingaan op de binnen het model van penal substitu-
tion atonement veronderstelde bijbelse onderbouwing van dit samenspel tussen 
goddelijke toorn en het afwenden van die toorn door Christus’ lijden en dood 
als boetedoening. Hier gaat het dus om de vraag naar het Godsbeeld en naar de 
rechtvaardiging van het gebruik van geweld door God, zoals dat in het model 
wordt voorgesteld. Als aanvulling op de eerder in dit hoofdstuk geraadpleegde 
auteurs, die gelden als vertegenwoordigers van het model van penal substitution 
atonement, zal ik daarbij gebruik maken van verschillende bijdragen uit het 
boek “The Glory of Atonement: Biblical, Historical & Practical Perspectives: Essays 
in Honor of Roger Nicole”.1091 In deze bundel zijn bijdragen opgenomen van ver-
schillende vooraanstaande theologen, die allen het model van penal substitution 
atonement onderschrijven, waarvan een aantal specifiek ingaan op het beeld van 
een vertoornde God die enkel middels het aanwenden van geweld verzoend kan 
worden.

Om te beginnen zal ik op kritische wijze ingaan op de interpretatie van het be-
grip ίλαστήριον (afkomstig van ίλάσκομαι) in de context van Rom.3,25 – de 
sleutelpassage in de onderbouwing van de gedachte dat Christus’ lijden en dood 
als boetedoening Gods toorn afwenden. Vervolgens zal ik uitleggen hoe het be-
grip ίλαστήριον binnen het model wordt verbonden met het offer in Leviticus. 
Daarna zal ik nog afzonderlijk te spreken komen over de interpretatie en uitleg 
van Gods toorn. Ik zal daarbij de verschillende bezwaren naar voren brengen die 
tegen deze uitleg, dat de dood van Christus moet worden verstaan als een zoenof-
fer om de toorn van God af te wenden, zijn in te brengen. Op die manier zal ik 
aantonen dat deze onderbouwing van de gegeven veronderstelling niet houdbaar 
is. Aangezien deze paragraaf een op zichzelf staande aanvulling vormt op de be-
spreking en analyse van het model van penal substitution atonement, zal ik aan 
het einde van deze paragraaf ook met een afzonderlijke conclusie komen aangaan-
de de hier besproken problematiek.

Ίλάσκομαι en rpk
De basis voor de veronderstelling dat allereerst Gods toorn moet worden af-
gewend, is de interpretatie van het werkwoord ίλάσκομαι en het zelfstandig 
naamwoord ίλαστήριον in het Nieuwe Testament, dat door de aanhangers van 
het model van penal substitution atonement in het Angelsaksische taalgebied 
is vertaald als ‘propitiation’. De begrippen komen een beperkt aantal maal voor 

1091 Charles E. Hill and Frank A. James, The Glory of the Atonement: Biblical, Historical & Practical 
Perspectives. Essays in Honor of Roger Nicole (Downers Grove: InterVarsity Press, 2004).



225

in het Nieuwe Testament, onder anderen in Rom.3,25; Heb.2,17; 1Joh.2,2 en 
1Joh.4,10. Het meest centraal staat in het model van penal substitution atone-
ment de wijze waarop Jezus’ lijden en dood als ίλαστήριον wordt aangemerkt in 
Rom.3,25. Ik zal mij hier concentreren op deze laatstgenoemde passage en de wij-
ze waarop die functioneert binnen het model. Daarnaast zal ik uitgebreid ingaan 
op het offerritueel zoals dat in Leviticus wordt beschreven, omdat de interpretatie 
van ίλαστήριον als ‘propitiation’ gebaseerd is op de interpretatie van de begrippen 
rpk en trpk in het Oude Testament – en dan in het bijzonder in Leviticus – die 
in de LXX met respectievelijk ίλάσκομαι (of ίλάσκεσϑαι) en ίλαστήριον wor-
den vertaald. Jeffery, Ovey en Sach leggen deze verbinding tussen Jezus’ lijden en 
dood en het offer in Leviticus zeer expliciet: “In particular we shall see that chapter 
16, right at the heart of the book, informs our understanding of Jesus death as our 
penal substitute.” 1092 De vraag is dus eveneens of het offerritueel in Leviticus cor-
rect wordt uitgelegd en of de verwijzingen naar het offerritueel in Leviticus correct 
worden toegepast. Mijn analyse is geen weergave van het oorspronkelijke debat 
tussen C.H. Dodd1093 en zijn opponenten,1094 maar bouwt daar wel op voort.

Met deze uiteenzetting moet ook een onderliggende vraag worden beantwoord: 
in hoeverre is de interpretatie van de begrippen rpk  en ίλάσκομαι binnen het 
model van penal substitution atonement niet reeds gegeven met het gehanteerde 
paradigma van wederkerige rechtvaardigheid? De begrippen worden verklaard 
vanuit de gedachte dat er een vorm van boetedoening vereist is vanwege de zonde 
van het volk of van de mens. Dat is echter precies wat nog bewezen moet worden. 
Daarmee dreigt de interpretatie van het offer in Leviticus reeds vooraf bepaald 
te worden door de veronderstellingen die aan het model van penal substitution 
atonement ten grondslag liggen. En daarmee dreigt ook de uitleg en vertaling van 
het begrip ίλαστήριον bepaald te worden door het onderliggende paradigma.

Ίλαστήριον in Rom. 3,25
Tegen de opvatting dat ίλαστήριον in Rom.3,25 moet worden uitgelegd als ‘pro-
pitiation’, wat zoals gezegd in zou houden dat Christus verzoening brengt omdat 
hij de toorn van God ondergaat in plaats van de mensheid, zijn verschillende be-
zwaren in te brengen. De bezwaren tegen deze vertaling en interpretatie worden 
voor het eerst in 1931 verwoord door C.H. Dodd.1095 In plaats van de interpreta-
tie die het ondergaan door Christus van Gods toorn veronderstelt, in het Engels 
vertaald met ‘propitiation’, zou de passende vertaling ‘expiation’ zijn, aldus Dodd: 
uitwissen. Dan heeft ίλαστήριον in Rom.3,25 geen betrekking op Gods toorn, 
het object is dan de zonde. 

1092 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 42.
1093 Dodd, “HILASKESTAI: Its Cognates, Dericatives and Synonyms in the Septuagint.”
1094 Morris, “The Use of Hilaskesthai.”; Nicole, “C.H. Dodd and the Doctrine of Propitiation.”
1095 Dodd, “HILASKESTAI: Its Cognates, Dericatives and Synonyms in the Septuagint.”
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 Evenals de aanhangers van het model van penal substitution atonement wijst 
Dodd er op dat ίλαστήριον in de buitenbijbelse Griekse literatuur uit de nieuw-
testamentische periode als ‘propitiation’ moet worden gelezen. Hij verwoordt dat 
expliciet in zijn commentaar op de Brieven van Johannes: “The word in original 
(hilasmos), which also occurs in iv.10, is derived from a verb which in pagan Greek 
usage generally means to ‘placate,’ ‘pacify’ or ‘propitiate’ an offended person, and in 
particular an offended God.” 1096 Voor het gebruik van ίλαστήριον in het Nieuwe 
Testament moeten we echter het Grieks van de LXX als referentiekader gebruiken 
en niet het Grieks uit buitenbijbelse bronnen, zo betoogt Dodd: “[T]he words 
are in themselves ambiguous, and a close study of LXX usage is necessary to determine 
which sense predominated in Hellenistic Judaism.” 1097 
 De conclusie van Dodd luidde in 1931 dat in de Joods-Hellenistische traditie 
de cultus niet het doel had God gunstig te stemmen en zijn toorn weg te nemen, 
maar dat het ging om het wegnemen van de zonde van de mens: “Thus the Hel-
lenistic Judaism, as represented by the LXX, does not regard the cultus as a means of 
pacifying the displeasure of the Deity, but as a means of delivering man from sin, and 
it looks in the last resort to God himself to perform that deliverance, thus evolving a 
meaning of ίλάσκεσϑαι strange to nonbiblical Greek.” 1098 En waar het de vertaling 
in Rom.3,25 betreft, is Dodd zeer helder: “In any case the meaning conveyed (in  
accordance with LXX usage, which is constantly determinative for Paul), is that of  
expiation, not that of propitiation. Most translators and commentators are wrong.” 1099

 Een vergelijkbare argumentatie vinden wij bij John Driver, die stelt dat 
ίλάσκομαι in het Grieks van het Nieuwe Testament een geheel andere betekenis 
krijgt dan in de buitenbijbelse Griekse teksten uit die tijd: “In the New Testament 
usage of hilaskomai we discover a truly remarkable reversal of meaning. Instead of 
referring to people’s actions in relation to God, the verb refers to God’s action in rela-
tion to humanity.” 1100

 Christian Eberhart, tot slot, betoogt dat het in het geheel niet aan de orde is 
om ίλαστήριον als offer te vertalen, omdat de LXX die term daar niet voor ge-
bruikt: “[t]he Septuagint never employs the term hilasterion to translate any type of 
sacrifice.” 1101 De uitleg van Dodd wordt dus bevestigd in recentere literatuur over 
het onderwerp.

De juiste vertaling van het begrip is in belangrijke mate ook een grammaticale 
kwestie. De vraag is dan of ίλαστήριον of ίλάσκομαι betrekking heeft op 

1096 C.H. Dodd, The Johannine Epistles, The Moffatt New Testament Commentary, (London: Hod-
der and Stoughton Ltd., 1946), 25.
1097 Dodd, “HILASKESTAI: Its Cognates, Dericatives and Synonyms in the Septuagint,” 352.
1098 Dodd, “HILASKESTAI: Its Cognates, Dericatives and Synonyms in the Septuagint,” 359.
1099 Dodd, “HILASKESTAI: Its Cognates, Dericatives and Synonyms in the Septuagint,” 360.
1100 Driver, Understanding the Atonement, 150.
1101 Christian Eberhart, The Sacrifice of Jesus: Understanding Atonement Biblically, Facets, (Minneapo-
lis: Fortress Press, 2011), 114.
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God – en of het dan gaat om het gunstig stemmen van God, of dat het betrek-
king heeft op de zonde, die wordt weggenomen of uitgewist. Driver merkt op: 
“These English terms, of course, carry different shades of meaning. The English term 
‘to expiate’ requires as its object a sin or some impurity. The object of this action is im-
personal. On the other hand, in the English language the verb ‘to propitiate’ calls for a 
personal object. The traditional interpretations of these passages hold that the object of 
propitiation is God.” 1102 Dat geldt niet alleen de passage in Rom.3,25, maar ook 
Heb.2,17. Hierover zegt Dodd: “Christ is represented as performing an act whereby 
men are delivered from the guilt of their sin, not whereby (the wrath of ) God is propi-
tiated.” 1103 
 Opmerkelijk is dat op dit punt de vertaling van ίλάσκεσϑαι door ‘to expiate’ 
door Simon Kistemaker in de bundel ‘The Glory of Atonement’ 1104 niet wordt ver-
worpen omdat die grammaticaal niet zou kloppen, maar omdat die niet past in de 
theologische benadering van penal substitution atonement.1105 Hier zien we dus 
dat de auteur de vertaling en interpretatie, waarvan hij zelf onderkent dat dat de 
grammaticaal correcte is, afwijst op grond van het feit dat die niet overeenkomt 
met de eigen theologische vooronderstellingen. Dat maakt in ieder geval duidelijk 
dat de interpretatie van ίλάσκεσϑαι als ‘propitiation’ ook in Hebr.2,17 niet voor 
de hand ligt. Het feit dat de interpretatie hier wordt vastgesteld op grond van 
een tevoren bepaalde theologische betekenis, wekt de indruk dat de bewering dat 
ίλάσκεσϑαι hier verwijst naar Gods toorn die moet worden afgewend, is geba-
seerd op een vooringenomen exegese. 

De kruisdood van Christus en het offerritueel in Leviticus
De achtergrond van de uitleg dat Christus’ dood als een offer moet worden ver-
staan waarmee Gods toorn wordt afgewend, is gelegen in de uitleg van het offerri-
tueel in het Oude Testament1106 en in het bijzonder in Leviticus, aldus de aanhan-
gers van het model van penal substitution atonement. We halen hier een aantal 
auteurs uitvoeriger aan om de argumentatie zichtbaar te maken.

1102 Driver, Understanding the Atonement, 147.
1103 Dodd, “HILASKESTAI: Its Cognates, Dericatives and Synonyms in the Septuagint,” 360.
1104 Hill and James, The Glory of the Atonement.
1105 “The dispute centers on the translation ‘to make propitiation for the sins of the people’ (Heb 2:17 
NASB), for the Greek text demands that the noun sin is the object of the verb ίλάσκεσϑαι. This means 
that the Greek verb should be translated ‘to make expiation for the sins of the people’ (NEB). It conveys 
the idea that expiation is made toward sin, not toward God. But scholars who replace the word propitia-
tion with expiation still have to account for God’s wrath. Says Leon Morris, ‘[expiation] is an impersonal 
word (one expiates a thing, a sin or a crime), whereas a personal word is needed to describe what Christ has 
done for his people.’ And that word is propitiation, even though it is inadequate.” Simon J. Kistemaker, 
“Atonement in Hebrews: “A Merciful and Faithful High Priest”,” in The Glory of the Atonement: Bibli-
cal, Historical & Practical Perspectives. Essays in Honor of Roger Nicole, ed. Charles E. Hill and Frank A. 
James (Downers Grove: InterVarsity Press, 2004), 166.
1106 “[T]he Old Testament blood sacrifices were only shadows; the substance was Christ.” Stott, The Cross 
of Christ, 138.
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D.A. Carson legt de verbinding tussen ίλαστήριον in Rom.3,25 en de verzoen-
deksel van de Ark des Verbonds in Leviticus, om vervolgens te concluderen dat 
de dood van Christus als ultiem offer moet worden uitgelegd in de tradite van het 
offerritueel in het Oude Testament: “What was under the old covenant bound up 
with the slaughter of animals, whose most crucial moment was hidden behind a veil, 
and whose repetition almost invited reflection on the limitations of such a system to 
‘cover’ sin, is now transcended by a human sacrifice, in public, once for all – and  
pla carded by God himself.” 1107 
 Simon Kistemaker stelt: “Aaron and his successors offered animal sacrifices as 
substitutes for humans, but as the God-man Jesus offered himself.” 1108 
 Jeffery, Ovey en Sach, tot slot, concluderen: “The book of Leviticus addresses the 
question ‘How can a Holy God dwell in the midst of a sinful people?’ The answer for 
old covenant believers was a system of atoning sacrifices, with the Day of Atonement at 
its heart. Both the vocabulary of atonement and the fate of the scapegoat in Leviticus 
16 depict the propitiation of God’s wrath by the substitutionary death of an animal. 
That anticipated the work of Christ in the new covenant, where God’s wrath against 
all his people was propitiated by the once-for-all substitutionary death of the Son.” 1109 
 We zullen daarom nu nader ingaan op het offerritueel, zoals dat wordt be-
schreven in Leviticus, met bijzondere aandacht voor de betekenis van het bloed 
in het offer en de betekenis van het offer op Grote Verzoendag, omdat juist die 
elementen door de aanhangers van het model van penal substitution atonement 
worden aangewend, om aan te tonen dat de dood van Christus aan het kruis een 
offer was in de lijn van het offer in het Oude Testament en dat het bedoeld was 
om Gods toorn af te wenden. 

De offerrituelen in Leviticus
Wanneer Christus’ lijden en sterven wordt voorgesteld als een offer voor de zonde 
in de lijn van de offercultus in Leviticus, wordt het van wezenlijk belang hoe het 
offer in Leviticus wordt uitgelegd. In Leviticus is sprake van verschillende soorten 
offers die verzoening brengen, waarbij rpk  een sleutelbegrip is. Een kritische ver-
handeling over het offer in Leviticus vinden we onder meer bij Belousek1110 en bij 
Christian Eberhart.1111

1107 D.A. Carson, “Atonement in Romans 3:21-26,” in The Glory of the Atonement: Biblical, Histori-
cal & Practical Perspectives. Essays in Honor of Roger Nicole, ed. Charles E. Hill and Frank A. James 
(Downers Grove: InterVarsity Press, 2004), 129-30.
1108 Kistemaker, “Atonement in Hebrews,” 175.
1109 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions.
1110 Belousek, Atonement, Justice, and Peace.
1111 Eberhart, The Sacrifice of Jesus; Christian Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten 
Testament: die Signifikanz von Blut- und Verbrennungsriten im kultischen Rahmen, Wissenschaftliche 
Monographien zum Alten und Neuen Testament, 94 Bd. (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 
2002); Eberhart, The Sacrifice of Jesus.
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Eberhart gaat uitvoerig in op de verschillende soorten offers die beschreven 
worden in Leviticus en onderscheidt daarbij het brandoffer, het spijsoffer, het 
gemeenschaps-offer, het zogeheten zondeoffer en het schuldoffer.1112 
 Brandoffers worden bij verschillende gelegenheden gebracht en kennen ook 
altijd het ritueel van het uitstorten van het bloed van het offerdier aan de voet van 
het altaar, ook wanneer er geen sprake is van een offer waarbij de priester verzoe-
ning bewerkt voor de offeraar.1113 De verbranding van het offer is de stap in het 
ritueel waarbij het offer overgaat naar de goddelijke sfeer: “According to the cogni-
tive framework of ancient Israel and many other ancient Near Eastern cultures, the 
altar fire instead changes the sacrificial material and transforms it into a new, etheral 
essence. The term ‘offering by fire’ thus indicates that the sacrificial material belongs no 
longer to the earthly but now to the heavenly or transcendent sphere.” 1114 De verbran-
ding van de offergave, waarmee de offergave wordt aangeboden aan God, is niet 
alleen bij het brandoffer aan de orde, maar is een wezenlijk element in alle offer-
rituelen.
 Graanoffers zijn een minder bekend offer, mede omdat ze in de wetenschap-
pelijke literatuur minder aandacht hebben gekregen, aldus Eberhart: “Much of 
traditional and modern scholarship takes little notice of cereal offerings.” 1115 Niette-
min wordt het graanoffer als een echt offer beschouwd, wat nog eens bevestigt dat 
offers niet noodzakelijk een dodelijk slachtoffer vereisen: “It is interesting to note 
that the cereal offering is thus considered a sacrifice despite the fact that there is no vic-
tim.” 1116 Het graanoffer heeft daarmee een belangrijke plaats binnen het palet van 
offers dat in Leviticus beschreven wordt.
 Een derde offer is het vredeoffer of gemeenschapsoffer. Dit ritueel vertoont 
veel overeenkomsten met het brandoffer. In de regel vindt dit offer echter plaats 
bij feestelijke gelegenheden en is er dus zelden sprake van verzoening: “However 
the sacfrice of well-being is rarely ever connected with atonement since its consumption 
typically takes place in the context of a cheerful celebration.” 1117 Niettemin is ook 
hier sprake van het uitstorten van bloed aan de voet van het altaar. Dat lijkt er 
op te wijzen dat het vergieten van bloed niet noodzakelijk verbonden is met het 
vergeven van zonden. Dat inzicht wordt bevestigd door de beschrijving van het 
ritueel van het zondeoffer. 
 Bij de voorschriften voor het zondeoffer, de vierde offercategorie die we vol-
gens Eberhart kunnen onderscheiden, is de beschrijving van de toepassing van 
het bloed uitvoeriger dan bij de andere offerrituelen: “A characteristic difference, 

1112 Een zeer uitvoerige beschrijving geeft Eberhart in: Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im 
Alten Testament. Voor een beknopter overzicht: Eberhart, The Sacrifice of Jesus.
1113 Eberhart, The Sacrifice of Jesus, 62-75.
1114 Eberhart, The Sacrifice of Jesus, 67.
1115 Eberhart, The Sacrifice of Jesus, 76.
1116 Eberhart, The Sacrifice of Jesus, 78.
1117 Eberhart, The Sacrifice of Jesus, 82.
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however, is the elaborate blood application rite.” 1118 Dat betekent echter niet dat de 
rituele handelingen waar bloed bij betrokken is de kern vormen van het ritueel, 
zo benadrukt hij: “Anderseits steht die Sühnewendung[…] jeweils nicht in unmittel-
baren Zusammenhang mit dem Blutritus, sondern […] stets am Abslchluß des Rituals 
Im Heiligtum. Damit fällt etwa die Restverbrennung […] nicht unter das rpk , sehr 
wohl aber die kultische Verbrennung.” 1119 Opmerkelijk is ook dat het bloed altijd 
wordt aangewend voor voorwerpen en onderdelen van het heiligdom: “Thus, the 
blood of the sin offering is always applied to objects or appurtenances of the sanctu-
ary.” 1120 Er worden dus geen mensen verzoend door het vergieten van bloed. Dat 
het verbrandingsritueel essentieel is voor de verzoening, terwijl het bloedoffer niet 
noodzakelijk is, wordt bevestigd door de aanvulling in Lev.5,11-13, waarin het 
meeloffer wordt beschreven als zondeoffer wanneer de offeraar zich geen offerdier 
kan veroorloven.1121

 Naast het zondeoffer is het schuldoffer het tweede ritueel dat uitdrukkelijk 
verzoening bewerkstelligt. Het schuldoffer, of hersteloffer, is de voltooiing van 
het herstel van toegebrachte schade. Schadeherstel en offer zijn daarbij twee 
aparte momenten in het ritueel.1122 Belousek geeft een uitvoerige beschrijving 
van de verschillen tussen schuldoffer en zondeoffer, waarbij er twee in het bij-
zonder in het oog springen. Allereerst is het zondeoffer een offer voor de ver-
zoening van niet-intentionele overtredingen, terwijl het schuldoffer een offer 
is voor zowel niet-intentionele als voor bewuste overtredingen.1123 Ten tweede 
omvat het schuldoffer een genoegdoening in plaats van een vorm van mon-
delinge schuldbekentenis: “instead of confessing, the offender compensates the 
injured party by making restitution and paying a penalty of one-fifth more (5:16; 
6:5).” 1124

We zullen nu nader ingaan op de vraag wat het eigene is van het zondeoffer en 
of dat de interpretatie rechtvaardigt dat de dood van Christus als een offer van 
boetedoening voor de zonde moet worden uitgelegd, waarmee Gods toorn wordt 
afgewend. 

1118 Eberhart, The Sacrifice of Jesus, 84.
1119 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, 136.
1120 Eberhart, The Sacrifice of Jesus, 84.
1121 “It allows poor people who cannot afford the purchase of more expensive sacrificial material to offer a 
tenth of an ephah of fine flour instead.” Eberhart, The Sacrifice of Jesus, 85-86.
1122 “While comprising a single ritual, reparation is a two-stage process: first one makes right with the 
neighbour by restoration (6:4-5), then matters are put right with God by sacrifice (vv. 6-7); indeed the lat-
ter cannot proceed until the former is completed. Then financial compensation to the neighbour is thus dis-
tinct from the sacrificial offering to God which follows: restitution to the neighbour is thus distinct from the 
sacrificial offering to God which follows: restitution of rendered to the injured party, not to God.” Belousek, 
Atonement, Justice, and Peace, 185.
1123 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 174-75.
1124 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 175.
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Aan de gedachte dat Christus’ lijden en dood moeten worden geïnterpreteerd 
als een offer voor de zonde, ligt de veronderstelling ten grondslag dat alleen zijn 
dood een voldoende compensatie zou zijn – als we van Anselmus uitgaan – of van 
voldoende waarde om Gods toorn af te wenden – in het model van penal substi-
tution atonement. Echter, alleen het schuldoffer, dat zowel voor bewuste als voor 
onbewuste overtredingen bedoeld is, omvat in de context van Leviticus het idee 
van een evenredige compensatie, zo hebben we gezien. Bij het zondeoffer is het 
niet de ernst van de zonde die bepaalt wat er moet worden geofferd, maar de sta-
tus en de middelen van de zondaar, zo stelt Belousek vast: “Regarding sin offering, 
the value of the animal sacrified varies, not with the sin needing atonement, but the 
social status and financial means of the one who sins.” 1125 En zoals we hebben ge-
zien kon, wanneer de middelen van de offeraar niet toereikend waren om een lam 
te offeren of een duif, ook een meeloffer volstaan (Lev.5,11-13). Een offer waarbij 
het leven van een dier wordt genomen, is dus niet noodzakelijk voor de verzoe-
ning van zonden in het offerritueel in Leviticus. 

De veronderstelling dat alleen het leven van Christus een voldoende offer zou 
zijn, komt dus niet overeen met de verhouding tussen zonde en offergave zoals we 
die aantreffen in Leviticus. Zoals Belousek aangeeft: “Thus, if the sin and guilt of-
ferings were the offender’s payment of a compensatory penalty to God, then one should 
expect that, the more severe the sin or transgression committed, the more valuable or 
costly the animal slaughtered.” 1126 Van evenredigheid tussen de zonde en de offer-
gave is echter helemaal geen sprake in Leviticus. Van compensatie is alleen sprake 
bij het schuldoffer, maar die compensatie staat los van de offergave. Het argument 
dat Christus dus het noodzakelijke offer zou zijn, omdat alleen zijn dood zou vol-
doen als offergave voor God, houdt op grond van de parallel met het offerritueel 
in Leviticus helemaal geen stand.
 Waar Emile Nicole aangeeft dat het graanoffer slechts een uitzonderlijke uit-
zondering is waar geen gevolgtrekkingen aan mogen worden verbonden – “The 
provision of mere grain as sin offering (Lev.5:11-13) must be put back into proper 
perspective. It was an exception among exceptions!” 1127 – is het juist de essentie van 
het zondeoffer dat ook een graanoffer kan volstaan. Leon Morris gaat zelfs nog 
een stap verder dan Emile Nicole: “In a sacrifice the blood must be manipulated 
in prescribed ways and part or all of the animal must be burnt on the altar. All this 
speaks for the necessity of death [i.e. blood], nothing less, if sin is to be put away.” 1128

 Dat het misschien slechts in weinig voorkomende gevallen nodig was een be-

1125 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 184.
1126 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 184.
1127 Emile Nicole, “Atonement in the Pentateuch: “It Is the Blood That Makes Atonement for One’s 
Life”,” in The Glory of the Atonement: Biblical, Historical & Practical Perspectives. Essays in Honor of 
Roger Nicole, ed. Charles E. Hill and Frank A. James (Downers Grove: InterVarsity Press, 2004), 45.
1128 Leon Morris, The Atonement, its Meaning and Significance (Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity 
Press, 1983), 67.
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roep te kunnen doen op deze uitzondering doet daaraan geen afbreuk, maar bena-
drukt nog eens de essentie van het zondeoffer: niet de overtreding maar de status 
van de offeraar bepaalt welk offer vereist is – en dat wordt hier door zowel Nicole 
als Morris ontkend. De nadruk die Morris daarbij legt op de betekenis van het 
bloed in het offerritueel, geeft bovendien een onjuiste duiding wanneer hij zegt dat 
de aanwending van bloed noodzakelijk is voor het vergeven van de zonden. Op de 
rol en betekenis van het bloed in het offerritueel komen we nog terug.

Reiniging en verzoening in het offerritueel
Emile Nicole gaat in zijn artikel over verzoening in Leviticus nader in op twee 
verschillende duidingen voor rpk . Enerzijds verwijst het naar genoegdoening of 
losprijs, anderzijds naar reiniging, aldus Nicole: “Ritual use, by far the most fre-
quent in the Old Testament and decisive in Leviticus 17, unquestionably sways the 
evidence in favor of purification.” 1129 Dit is op zichzelf een verrassende opmerking 
van Nicole. Wanneer reiniging de meest voor de hand liggende betekenis zou 
zijn, zou dat overeenkomen met een vertaling van rpk  met het uitwissen of be-
dekken van de zonde, ‘expiate’ in het Engels. Dan gaat het dus niet om het wegne-
men van Gods toorn – en is ‘propitiate’ dus niet de juiste vertaling. 
 Nicole komt echter al gauw bij de kern van zijn betoog: reiniging kan ook 
betrekking hebben op mensen – en gaat het dan nog wel om rituele onreinheid, 
zo vraagt Nicole: “Many typical features of the sacrificial use of the verb indicate that 
the intent of the rite could not be reduced to some kind of purification more often than 
defilement, sin is what makes the rite necessary.” 1130 Nicole betoogt dus dat rituele 
onreinheid hier bijzaak is en dat het in essentie om zonde gaat. Het gaat niet om 
reiniging, maar om genoegdoening voor de zonde. Dat is de eigenlijke betekenis 
van rpk , aldus Nicole. 
 Nicole gaat daarmee allereerst voorbij aan het eigene van de reinigingsoffers 
die worden beschreven in Leviticus 12-15. Daar gaat het niet om zonden, maar 
om specifieke situaties waarin de fysieke toestand tot onreinheid leidt, namelijk 
de onreinheid van een vrouw nadat zij een kind gebaard heeft, onreinheid bij een 
vrouw als gevolg van de menstruatie, mannen die onrein zijn als het gevolg van 
een zaadlozing of door seksuele omgang met een onreine vrouw en onreinheid die 
verband houdt met huidaandoeningen. 
 Vervolgens moeten we constateren dat Nicole, zonder in te gaan op de relatie 
tussen zonde en (on)reinheid, de twee gelijkschakelt, om zo vervolgens rpk  te 
verbinden met genoegdoening voor de zonde: “In kipper rites, purification cannot 
be disconnected from compensation: through compensation given to God, purification 
and forgiveness were granted.” 1131 Bij de rpk-rite, zoals beschreven in Leviticus 12-15 
is echter geen sprake van genoegdoening. Nicole maakt hier dus niet langer on-

1129 Nicole, “Atonement in the Pentateuch,” 47.
1130 Nicole, “Atonement in the Pentateuch,” 48.
1131 Nicole, “Atonement in the Pentateuch,” 48.
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derscheid tussen de verschillende offers die worden beschreven in Leviticus, maar 
schakelt ze gelijk, omdat in alle offers het begrip rpk  wordt aangewend om de 
verzoening te duiden. 

We zien dus dat Nicole hier een aantal stappen onderneemt om de betekenis van 
rpk  in Leviticus zo te kunnen duiden, dat het de uitleg ondersteunt dat het offer-
ritueel in Leviticus het wegnemen van Gods toorn tot doel had. Allereerst laat hij 
de betekenis van rituele onreinheid en reiniging verschuiven door te stellen dat 
het onderliggende probleem de zonde is, terwijl dat aantoonbaar niet altijd het 
geval is. Vervolgens stelt hij zonder nadere argumentatie dat de twee duidingen 
van rpk  – reiniging en genoegdoening – niet van elkaar kunnen worden onder-
scheiden, terwijl het hier juist om twee verschillende categorieën gaat: de rituele 
reiniging door het aanwenden van bloed in het zondeoffer betrof immers onder 
meer het altaar – daar is geen sprake van genoegdoening (we zullen hier nog na-
der bij stilstaan). Daarnaast stelt Nicole dat door genoegdoening vergeving van 
zonden wordt verkregen, wat dus opnieuw een vorm van evenredigheid veronder-
stelt waarvan we hierboven hebben laten zien dat die juist vreemd is aan het zon-
deoffer. Op die wijze kan hij vervolgens verklaren dat alle offers in Leviticus gaan 
om het afwenden van Gods toorn en het verkrijgen van vergeving voor de zonde.
 Eenzelfde wijze van redeneren treffen we bij Jeffery, Ovey en Sach in hun be-
spreking van het offer in Leviticus: “The book of Leviticus teaches that the relation-
ship between a holy God and a sinful people (or in terminology more characteristic of 
Leviticus, an unclean people) can be maintained by sacrifice.” 1132 Jeffery, Ovey en 
Sach stellen dus, net als Nicole, zonder nadere toelichting rituele onreinheid gelijk 
aan zonde. Door deze gelijkschakeling maken de auteurs van een cultisch begrip 
een morele categorie: “The underlying point could rather be that uncleanness is an 
intrinsic problem for fallen human beings; simply as we exist, experiencing nothing 
more than is common to everyday human life, we find ourselves unable to approach a 
holy God.” 1133 Later komen Jeffery, Ovey en Sach terug op de kwestie in hun sa-
menvatting van de paragraaf en stellen: “The book of Leviticus addresses the question 
‘How can a holy God dwell in the midst of a sinful people?’” 1134 Daar is dus, terwijl in 
het bovengenoemde citaat van p.43 het begrip onrein tussen haakjes nog vermeld 
wordt, zelfs de onreinheid geheel uit de probleemstelling verdwenen en vervangen 
door zonde, alsof beide begrippen inwisselbaar zijn. Dan moeten we constateren 
dat de auteurs de betekenis van het offer naar hun eigen theologische vooronder-
stellingen toe hebben geïnterpreteerd. Het onderscheid tussen de eigen aard van 
de verschillende offerrituelen wordt hier ontkend, ten faveure van een interpretatie 
die het mogelijk maakt om Christus’ lijden en sterven als de vereiste genoegdoe-
ning of compensatie voor de zonde van de mensheid naar voren te laten komen.

1132 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 43.
1133 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 43.
1134 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 52.
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Er is al genoemd dat reiniging ook het altaar betreft. In Leviticus heeft rpk  niet 
alleen betrekking op mensen, maar ook op het altaar en het heiligdom: “[T]he 
kipper rites are directed at the uncleanness and enacted upon (or on behalf of ) that 
which has become unclean (whether sanctuary, altar, priests, or people) in order to 
remove that uncleanness from God’s holy presence.” 1135 Er wordt bloed gesprenkeld 
over het altaar, dat zo geheiligd wordt, en zo bewerkt de priester verzoening voor 
het altaar middels dit ritueel. Echter, het is niet te begrijpen waarom een altaar 
moet worden ontdaan van zonden. Veeleer lijkt hier sprake van een rituele voor-
bereiding op het aanstaande offer. Wanneer we kijken naar het ritueel op Grote 
Verzoendag, zoals dat is beschreven in Leviticus 16, dan worden daar de tent van 
samenkomst en het altaar “verzoend”, alvorens er verdere offers worden gebracht. 
Het altaar is verontreinigd en kan dus niet worden gebruikt om offers te brengen. 
Daarom wordt de verzoeningsrite hier voltrokken aan het altaar. Er is echter geen 
sprake van zondigheid van het altaar, maar van rituele verontreiniging door het 
contact met een zondig en onrein volk. 

Reinheid en zondigheid kunnen hier dus niet schijnbaar achteloos worden ver-
wisseld. In een context waarin de offercultus haar centrale plek heeft verloren, 
heeft reinheid niet meer dezelfde betekenis. Waar Gods nabijheid en aanwezig-
heid juist wordt ervaren en verondersteld in de rituelen die worden voltrokken in 
de cultus, is reinheid van essentieel belang. Reinheid en onreinheid zijn cultische 
categorieën. Zonde is een morele categorie. En hoewel het cultische reinheids-
begrip in de hedendaagse context zijn betekenis heeft verloren zijn de twee niet 
uitwisselbaar. 

De rol van het bloed in het offerritueel
In de interpretatie van de offercultus in Leviticus lijkt de combinatie van het ne-
men van leven en het aanwenden van het bloed in het verzoeningsritueel cruciaal. 
De vraag die echter nog niet beantwoord is, is wat het bloed in het zondeoffer in 
Leviticus verzoent. Wat gebeurt er technisch gesproken? We zullen naar twee mo-
menten in de beschrijving van de rituelen in Leviticus kijken, waarin (het vergie-
ten van) bloed een belangrijke rol lijkt te spelen – en die worden aangehaald ter 
ondersteuning van het model van penal substitution atonement. Dat is allereerst 
Lev.17,11 en daarnaast de beschrijving van het ritueel van Grote Verzoendag in 
Leviticus 16.

Een belangrijke tekst voor de aanhangers van het model van penal substitu-
tion atonement, waarin het bloed van het offerdier een centrale rol inneemt, is 
Lev.17,11 – door Nicole aangeduid als een “cornerstone of the Christian doctrine of 
substitutionary atonement.” 1136 Het is hier dat er sprake is van bloed dat op het al-

1135 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 181.
1136 Nicole, “Atonement in the Pentateuch,” 35.
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taar verzoening brengt. Uiteraard lijkt deze formulering als zodanig een sterk argu-
ment ten gunste van penal substitution atonement. Hier lijkt immers een directe 
verbinding te worden gelegd tussen het vergieten van bloed in het offerritueel en 
het bewerkstelligen van verzoening. Dat is echter niet het doel van deze tekst. 
Deze passage staat niet in het hart van de uiteenzetting over de zonde- en schuld-
offers, maar vormt een aanvulling en afsluiting. De context van Leviticus 17 is 
veeleer een correctie en aanvulling op de offerpraktijk, waarin onder meer wordt 
gewaarschuwd voor het niet in acht nemen van de richtlijnen rond de offercultus. 
Vers 11 volgt direct op het verbod op het consumeren van bloed in vers 10, een 
verbod dat nog eens wordt bevestigd in vers 12 en wordt herhaald in vers 13 en 
14 – en functioneert binnen deze context als onderdeel van de toelichting op dat 
verbod. In tegenstelling tot wat zo gesuggereerd wordt, vormt Lev.17,11 geen on-
derdeel van de beschrijving van het offerritueel. 
 Door enkel deze zin er uit te lichten wordt geen recht gedaan aan alle voor-
afgaande beschrijvingen die wel rechtstreeks betrekking hebben op het offerri-
tueel in Leviticus, waarin het bloed van het offerdier wordt gesprenkeld over de 
verzoendeksel (Lev.16,14-15) en over (de hoorns van) het altaar (Lev.16,18). De 
tekst wordt uit zijn context gelicht en zo wordt gesuggereerd dat de kern van deze 
passage is dat er bloed op het altaar wordt geofferd om verzoening te brengen. De 
kern is veeleer dat het bloed aan God toekomt, omdat het bloed het leven repre-
senteert. De explicitering moet duidelijk maken dat het bloed dáár, op het altaar, 
zijn plek heeft tijdens het offerritueel – en dat het dus strikt afgezonderd moet 
worden van die delen van het offerdier die later mogen worden geconsumeerd. 
 Nicole legt een nadrukkelijke verbinding tussen bloed en dood in deze con-
text: “Only as acceptance of the death (blood) of the animal in place of the sinner who 
should have died, would the blood have any sense for God.” 1137 Het gaat hier echter 
niet zozeer om de beschrijving van de functie of de betekenis van het bloed in het 
ritueel, maar veeleer om een afbakening om oneigenlijk gebruik van het bloed 
van het offerdier te voorkomen. De uitleg van Nicole gaat daarmee dus veel ver-
der dan wat door de tekst zelf wordt ondersteund.
 Eberhart legt uit dat de toepassing van bloed in het algemeen in het offerritu-
eel een andere betekenis heeft dan wordt verondersteld door de aanhangers van 
het model van penal substitution atonement: “According to supplementary directi-
ves in the torah of the sin offering (Lev 6:24-30; MT, LXX 6:17-23), the animal offe-
red as a sin offering is ‘most holy.’ Therefore, accidental physical contact with the blood 
(and meat) of the sacrificial animal transmits its sacredness to an object. […] Atone-
ment (Hebrew root kpr) through blood application rites can thus be considered as a 
process of (re)consecration of sanctuary objects.” 1138 Bloed heeft dus een herstellende 
en heiligende functie met betrekking tot het altaar en is als zodanig noodzakelijk 
om het offerritueel te doen slagen, maar heeft zelf geen verzoenende functie.

1137 Nicole, “Atonement in the Pentateuch,” 46.
1138 Eberhart, The Sacrifice of Jesus, 86.
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Het ritueel op Grote Verzoendag in Leviticus 16
Zoals we al gezien hebben wordt het ritueel op Grote Verzoendag door de aan-
hangers van het model van penal substitution atonement als een belangrijk argu-
ment naar voren gebracht, om te onderbouwen dat lijden en dood van Christus 
een vorm van boetedoening waren om Gods toorn af te wenden: “Both the voca-
bulary of atonement and the fate of the scapegoat in Leviticus 16 depict the propiti-
ation of God’s wrath by the substitutionary death of an animal.” 1139 Emile Nicole 
wendt zijn argument over de gelijkschakeling van zonde en onreinheid eveneens 
aan bij de interpretatie van het ritueel op Grote Verzoendag: “Thus, not only ritual 
impurity but sin itself was to be driven out like pollution in this graphic rite of the 
so-called scapegoat.” 1140 

Het ritueel op Grote Verzoendag, dat wordt beschreven in Leviticus 16 is het ri-
tueel waarbij in Leviticus de verzoening van de zonden van het volk aan de orde 
is. Als onderdeel van het ritueel op Grote Verzoendag wordt er een dier geslacht 
en opnieuw speelt bloed een rol in het ritueel. Het bloed wordt echter gebruikt in 
het ritueel waarmee verzoening wordt gevraagd over het heiligdom. En het dier 
dat geslacht wordt, is niet het dier waar de hogepriester op symbolische wijze de 
zonden van het volk op overdraagt. 
 Er zijn bij het ritueel op Grote Verzoendag twee dieren betrokken, waarbij de 
zogeheten zondebok, het dier dat de zonden van het volk draagt, de woestijn in 
wordt gestuurd. Of zoals Belousek het verwoordt: “There are two goats involved in 
the Day of Atonement ritual, between which the text makes a clear distinction (Lev 
16:7-10): the sin-bearing animal (the scapegoat) is not sacrificed but exiled (vv.20-22), 
and the sacrificial animal (the goat offered on the altar as a sin offering) does not bear 
sin but cleanses pollution (vv.15-19).” 1141 Wat dus opvalt is dat het dier dat de zon-
den van het volk draagt niet ter plekke om het leven wordt gebracht en dat er dus 
ook geen bloed vloeit. Waar de zonden van de gemeenschap die niet middels andere 
offers verzoend waren nu op de bok worden overgedragen, wordt de bok als drager 
van de zonden eerst en vooral uit de gemeenschap gestoten. Er wordt geen dood-
straf voltrokken, maar de gemeenschap doet de zonde uit haar midden weg. Het is 
helemaal niet nodig dat er bloed vloeit om af te rekenen met de zonde, de gemeen-
schap moet zichtbaar afstand doen van de zonde en het dier dat nu symbolisch alle 
zonden van de gemeenschap draagt, uit haar midden wegdoen, omdat de zonden 
de gemeenschap onrein maken. Deze uitleg wordt bevestigd door Eberhart: “Auf 
diese Weise ereignet sich die Elimination von Schuld durch räumliche Entfernung.” 1142 
 Het wegzenden van de zondebok is een voorwaarde voor de verzoening, veel-
eer dan het eigenlijke verzoenen zelf. En juist dit schijnbaar toch zo wezenlijke 

1139 Jeffery, Ovey, and Sach, Pierced for Our Transgressions, 52.
1140 Nicole, “Atonement in the Pentateuch,” 49.
1141 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 256.
1142 Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament, 149.
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wegdoen van de zonden, het hoogtepunt van het ritueel op Grote Verzoendag 
gaat zonder bloedvergieten gepaard. Pas dan wanneer de gemeenschap op ritu-
ele wijze de zonden uit haar midden heeft weggedaan, kan de gemeenschap ook 
daadwerkelijk met God verzoend worden. Het ritueel vindt zijn voltooiing en de 
verzoening wordt door de priester bemiddeld in het brandoffer dat plaatsvindt na 
het ritueel waarbij de bok de woestijn in is gestuurd (Lev.16,24).

Conclusies aangaande het offerritueel in Leviticus
De uitleg van Christus’ dood als offer, waarmee hij door zijn bloed de zonden van 
de mensheid verzoent, vindt gezien de bovenstaande beschouwingen dus geen 
basis in het offerritueel in Leviticus. Aan het feit dat zondeoffers in Leviticus niet 
noodzakelijkerwijs vragen om het leven van een dier als offergave, wordt door de 
aanhangers van het model van penal substitution atonement te gemakkelijk voor-
bij gegaan. Ook bij het offer op de Grote Verzoendag heeft het doden van het of-
ferdier op zichzelf zelf geen verzoenende betekenis. 
 Het bloed speelt wel degelijk een rol in het offerritueel in Leviticus, maar het 
vergieten van bloed en het nemen van leven zijn niet instrumenteel in het verge-
ven van zonden, veeleer vormen ze een noodzakelijk inherent onderdeel van het 
offerritueel, det de aanwezigheid van God eerst mogelijk maakt. De noodzaak dat 
er leven moet worden genomen en bloed moet worden vergoten als plaatsvervan-
gend offer, om zo verzoening te bewerkstelligen, is in de beschrijving van het of-
ferritueel in Leviticus niet aangetoond. 
 De aanhangers van het model van penal substitution atonement lichten die  
elementen uit het ritueel die hun paradigma lijken te ondersteunen, maar lijken 
daarbij niet te kijken naar de wijze waarop de verschillende handelingen hun 
plek hebben in het oorspronkelijk ritueel. De verschuiving van de uitleg van 
ίλαστήριον van het rituele ‘expiation’ naar het juridisch geladen ‘propitiation’ vindt 
dan ook geen grond in de offercultus zoals die wordt beschreven in Leviticus. 

Ίλαστήριον als plaats van Gods aanwezigheid
Naast de uitleg als ‘propitiation’ en ‘expiation’ is een derde uitleg van ίλαστήριον 
in Rom.3,25 mogelijk, die geheel nieuwe perspectieven biedt, namelijk als 
verwijzing naar de verzoendeksel – trpk  – van de Ark des Verbonds: “Da alle 
ίλαστήριον-Belege Im Pentateuch der Übersetzung von trpk  dienen, legt es sich 
nahe, auch in Röm 3,25 mit dem Wort ίλαστήριον den Sühneort bezeichnet zu 
sehen, nämlich nach Ex 25,17-22; Lev 16,2 die goldene Platte auf der Bundeslade 
als den Ort der Präsenz Jahwes, wo er trohnt und wo er erscheint.” 1143 Het kruis is 
dan de plek waar God in Christus aanwezig is – de gekruisigde Christus wordt 
de plaats waar God zich openbaart: “Der Ort der sühnenden Gegenwart Gottes ist 

1143 Thomas Knöppler, Sühne im Neuen Testament: Studien zum urchristlichen Verständnis der Heils-
bedeutung des Todes Jesu, Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, 88 Bd. 
(Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2001), 115.
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nicht mehr im Allerheiligsten, sonden besteht im Gekreuzigten selbst.” 1144 
 David Brondos komt met een vergelijkbare observatie: “A third possibility is 
that hilasterion refers to the ‘mercy seat’ or ‘propitiatory’ of the Tabernacle and first 
Temple; this is the meaning of the word throughout most of the Septuagint, where it is 
used to translate the Hebrew kapporet.” 1145

Een uitvoerige uiteenzetting over deze interpretatie treffen we bij Belousek, 
die eveneens constateert dat ίλαστήριον in Rom.3,25 verwijst naar de verzo-
endeksel: “The Septuagint uses hilasterion consistently throughout the Torah to refer 
specifically to the ‘mercy seat’ (NRSV) or ‘atonement cover’ (TNIV) or ‘atonement lid’ 
(NET) – the lid of the ark of covenant (cf. Exod 25:22) in the inner sanctum of the 
tabernacle.” 1146 Een eerste belangrijke consequentie van die constatering is volgens 
Belousek dat de interpretatie van Christus als offer voor de zonden in Rom.3,25 
niet juist is: “The textual evidence from the Torah thus undercuts the analogy implied 
by the usual translation of hilasterion and so calls into question the interpretation of 
Jesus as God’s sacrificial victim that it implies.” 1147

 Belousek onderscheidt drie betekenissen in de Torah die ook toepasbaar zijn 
op Jezus in Rom.3,25: “First, Jesus is God’s holy presence among the people, the place 
of meeting with God. Second, Jesus is God’s anointed prophet through whom God 
speaks, the place where people hear God’s word. Third, Jesus is God’s appointed priest 
through whom God exercises power to cleanse his people from sin, the place where God 
purges pollution form his holy presence caused by his people’s sins.” 1148 Dat betek-
ent dat ook de vertaling ‘expiation’ te beperkt is, aldus Belousek: “We thus can see 
that, while correct up to a point, even ‘expiation’ or the place and means of ‘expiation’ 
falls short as an interpretation of hilasterion; for it misses two of three aspects of the 
word.” 1149 
 De genoemde overwegingen brengen Belousek tot een beschrijving die doet 
denken aan de nadruk die Weaver legt op het belang van Jezus’ leven en leer: 
“God presents Jesus as ‘mercy seat’ by means of Jesus’ publicly lived ministry, which 
he pursued faithfully in humble obedience unto death, even to the point of his blood 
being shed on a cross, the ultimate fidelity to God and loyalty to the covenant.[…] 
Jesus’ whole life – a living sacrifice offered to God, in faithfulness unto death, on our 
behalf – is the means by which God presents Jesus as ‘mercy seat’, by which God effects 
atonement for humanity.” 1150 Weaver echter legt de nadruk op de kruisiging als 
een vorm van ontkenning en afwijzing van Gods Koninkrijk. Hoewel hij leven 
en leer, kruis en opstanding als één narratief presenteert, zit er hier een breuk in 

1144 Knöppler, Sühne im Neuen Testament, 117.
1145 Brondos, Paul on the Cross, 126-27.
1146 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 255.
1147 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 256.
1148 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 258.
1149 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 258.
1150 Belousek, Atonement, Justice, and Peace, 259.
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het narratief. Er is sprake van een discontinuïteit in Gods handelen. God is in het 
kruis voor Weaver niet zichtbaar. 
 Belousek benadrukt juist de continuïteit: in de gekruisigde wordt God zelf ge-
vonden. In tegenstelling tot de aanwezigheid van God die troont op de ark in de 
tabernakel, waar alleen de hogepriester toegang heeft, is de kruisiging een publiek 
gebeuren is. In het narratief van Jezus maakt God zich openbaar, juist in het kruis 
van Christus, als we Belousek’s uitleg van Paulus volgen.

Het is het opvallend dat deze interpretatie nauwelijks aandacht krijgt. Doordat de 
discussie zich geconcentreerd heeft op de vraag of God het object van de hande-
ling is of de zonde, is aan deze uitleg en de mogelijkheden die deze in zich bergt 
voorbij gegaan, zo lijkt het, omdat die in geen van de gangbare verzoeningspara-
digma’s kon worden ingepast.

Gods toorn
Zoals aangegeven aan het begin van deze paragraaf is Gods toorn een belang-
rijke pijler onder het model van plaatsbekleding en straf. Het is Gods toorn die 
verondersteld wordt te worden weggenomen door Christus’ lijden en dood aan 
het kruis. Zoals Stott het verwoordt: “First the reason why a propitiation is neces-
sary is that sin arouses the wrath of God.” 1151 Later wordt de zonde die Gods toorn 
opwekt omschreven als de rebellie tegen God: “The wall or barrier between God 
and us was constituted both by our rebellion against him and by his wrath upon us 
on account of our rebellion.” 1152 Kern van het model blijft dus dat Gods toorn zijn 
reactie is op de menselijke zonde.
 Echter, Gods toorn als reactie op de zonde van de mens, die wordt voorgesteld 
als een eigenschap van God, wijkt af van de wijze waarop in het Oude Testa-
ment over Gods toorn wordt gesproken. In het Oude Testament is Gods toorn 
de reactie op de ontrouw van het verbondsvolk, zoals John Driver het treffend 
verwoord:“The biblical understanding of God’s wrath is deeply rooted in the loving 
covenant relationship which God has established with his people[…]It is fundamen-
tally the response of God to covenant violation on the part of his people in the interest 
of protecting this merciful, loving relationship with his people.” 1153 God is niet per 
definitie vertoornd omdat de mens als gevolg van de overtreding van Adam een 
zondige natuur heeft geërfd, God reageert vertoornd wanneer het volk Israël zich 
niet aan het verbond houdt.

In de benadering van penal substitution atonement wordt er van uitgegaan dat 
Rom.3,25 over het stillen van Gods toorn gaat, omdat in de voorafgaande passa-
ges Gods toorn het thema is. Opnieuw wordt daar niet de ontrouw tegenover het 

1151 Stott, The Cross of Christ, 171.
1152 Stott, The Cross of Christ, 194.
1153 Driver, Understanding the Atonement, 155-56.
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verbond, maar de zonde van de mens verondersteld het object te zijn van Gods 
toorn. De als zondig aangemerkte gedragingen die Paulus opsomt in Romeinen 1 
en 2 vormen dan de aanleiding voor God om vertoornd te zijn. De vraag is echter 
of we te maken hebben de oorzaak van Gods toorn, of met de gevolgen. 
 De gedragingen die Paulus veroordeelt in Romeinen 1 en 2 kunnen ook wor-
den uitgelegd als de uitwerking van Gods toorn: God laat de gelovigen over aan 
hun eigen keuze om zich van de verbondsbepalingen af te keren en laat hen zo de 
gevolgen ondervinden van hun keuze voor het kwade. Dat is ook in lijn met de 
uitwerking van Gods toorn in het Oude Testament, aldus Driver: “[I]n the Old 
Testament while the wrath of God was fully personal, it could normally be carried out 
by abandoning his people to the inevitable consequences of their unfaithful ways. Ro-
mans 1:18-32 appears to describe precisely this type of manifestation of God’s wrath in 
which the horrible consequences of disobedience to God come down upon the heads of 
the evildoers.” 1154 Eenzelfde uitleg vinden we bij Baker en Green: “Thus, in Paul’s 
argument in Romans 1, sinful activity is the consequence of God’s letting the human 
family go its own way – and this ‘letting the human family go its own way’ constitutes 
God’s wrath.” 1155 

Als Gods toorn zich daarin uit dat hij zijn verbondsvolk, of zelfs de mensheid, 
overlaat aan de eigen keuze voor het kwade, dan is het nog altijd geen onlogische 
redenering om te zeggen dat Christus mede door zijn dood Gods toorn afwendt, 
zij het op indirecte wijze. Het zijn zijn leven en leer, dood en opstanding die 
de gelovige tot een nieuwe manier van leven (moeten) bewegen. Ook Baker en 
Green betogen dat om Gods toorn af te wenden het nodig is dat mensen ver-
anderen: “Our sinful acts do not invite God’s wrath but prove that God’s wrath is 
already active. Needed, then, is not a transformation of God’s disposition toward the 
unrighteous and the ungodly but rather a transformation on the human side of the 
equation.” 1156

 De uitleg van Baker en Green is in lijn met de interpretatie van Gods toorn 
van Weaver. Weaver betoogt dat God de mens de vrijheid geeft om te kiezen en 
dat zijn toorn zich daarin manifesteert dat God de mens de gevolgen van zijn ge-
drag doet ondervinden: “God is always loving, but respects the choice of the evildoers 
to continue in their evil ways, thus condemning themselves to a ‘hell’ of their own  
making.” 1157

Uiteindelijk kunnen we dan wel degelijk stellen dat de kruisdood van Jezus er 
mede toe leidt dat Gods toorn wordt opgeheven, maar niet op de wijze waarop 
dat in het model van penal substitution atonement gedacht is – en Gods toorn 

1154 Driver, Understanding the Atonement, 161.
1155 Baker and Green, Recovering the Scandal of the Cross, 79.
1156 Baker and Green, Recovering the Scandal of the Cross, 79.
1157 Weaver, The Nonviolent God, 50.
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moet ook niet op dezelfde wijze worden uitgelegd. Er is geen sprake van dat God 
eerst tevreden gesteld moet worden door de voltrekking van een gerechtvaardigde 
straf. God wordt tevreden gesteld wanneer mensen veranderen. Waar het narratief 
van Jezus mensen tot inkeer brengt en ze beweegt te kiezen voor de weg van Gods 
Koninkrijk, daar is er ook sprake van dat Gods toorn wordt afgewend. Dat is ech-
ter niet door de kruisdood, want als er iets is wat Gods toorn zou moeten opwek-
ken, dan is het juist de kruisdood als de ultieme afwijzing van zijn heerschappij 
en zijn Verbond. Wanneer die kruisdood echter wordt benaderd als onderdeel van 
een groter narratief, zoals Weaver voorstelt, dan is de kruisdood ook onderdeel 
van het mechanisme dat Gods toorn afwendt. 

Conclusie aangaande ίλαστήριον in Rom.3,25
We mogen hier dus conclusie trekken dat het begrip ίλάσκομαι/ίλαστήριον 
niet allereerst moet worden uitgelegd als zou Christus’ dood aan het kruis een 
offer van boetedoening zijn waarmee Gods toorn wordt gepacificeerd – in het 
Engels ‘propitiated’ – om zo de verzoening mogelijk te maken. Daar zijn verschil-
lende argumenten voor aangedragen. 

Om te beginnen hebben we geconstateerd dat, hoewel het begrip in buitenbij-
belse Griekse bronnen inderdaad veelal betrekking heeft op het afwenden van de 
toorn van de goden, de vertaling ‘propitiation’ niet overeenkomt met het gebruik 
van ίλάσκομαι/ίλαστήριον in de LXX. Het begrip heeft grammaticaal ook 
niet God tot object, maar veeleer de zonde. Daarmee zou de vertaling ‘expiation’ 
passender zijn. Tegelijk zagen we bij Belousek dat ook ‘expiation’ een te beperkte 
omschrijving blijft. 
 We zagen daarnaast dat de interpretatie dat Christus’ dood een vertoornde 
God gunstig stemt, gebaseerd is op een onjuiste uitleg van het offerritueel in Le-
viticus. Er is in Leviticus geen sprake van dat het noodzakelijk is leven te nemen 
wanneer een offer de verzoening van zonden beoogt. Het gebruik van bloed in de 
offers in Leviticus heeft een cultische functie: rituele reiniging is onderdeel van 
het offerritueel en is noodzakelijk voor het contact tussen God en zijn volk. Het 
vergieten van bloed beoogt niet om de zonden van de mens af te wassen. Te ge-
makkelijk worden bovendien onreinheid en zondigheid gelijkgeschakeld. 
 De uitleg dat Christus wordt geofferd als de ultieme zondebok in de traditie 
van het offer op Grote Verzoendag gaat voorbij aan het feit dat de bok die op 
Grote Verzoendag met de zonden van het volk belast wordt niet wordt gedood, 
maar uit het midden van het volk wordt weggedaan en de wildernis wordt inge-
stuurd. Al mag dat het doodvonnis voor de bok betekenen, er vloeit ook daarbij 
geen bloed. De voltooiing van het offer op Grote Verzoendag vindt ook elders 
plaats, namelijk op het brandofferaltaar. De wijze waarop Christus’ lijden en dood 
worden geïnterpreteerd als een offer voor de zonde in de lijn van de offers in Le-
viticus is gebaseerd op een onzorgvuldige lezing en een ontoelaatbare vermenging 
van verschillende offercategorieën in het Oude Testament.
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Tot slot komt de interpretatie als zou het begrip ίλάσκομαι/ίλαστήριον be-
trekking hebben op het pacificeren van een vertoornde God niet overeen met de 
wijze waarop in het Oude Testament Gods toorn wordt verstaan als reactie op de 
ontrouw aan het verbond. Gods toorn wordt niet weggenomen door offer, maar 
door een levenswijze die getuigt van trouw aan het verbond. 

De vertaling van ίλαστήριον in Rom.3,25 met ‘propitiation’ – een belangrijke 
bouwsteen van het model van penal substitution atonement – en de daarop ge-
stoelde veronderstelling, die ten grondslag ligt aan het model van penal substi-
tution atonement, dat Gods gerechtvaardigde toorn wordt gepacificeerd door de 
kruisdood van Christus als boetedoening voor de zonde, houdt op basis van de 
vergelijking met het gebruik van de rpk-woordgroep in de bestudeerde teksten 
over het offerritueel geen stand. 
 
5.8. Samenvatting en conclusies
We zullen nu onze bevindingen aangaande het model van penal substitution ato-
nement samenvatten en inventariseren welke conclusies we kunnen trekken ten 
aanzien van het model met het oog op een soteriologie vanuit dopers perspectief.

Het model van penal substitution atonement gaat zoals gezegd uit van de veron-
derstelling dat Christus in zijn lijden en dood de door God vereiste straf onder-
gaat, die de mensheid toekwam voor de zonde. We hebben de verwoording van 
het model door John R.W. Stott als uitgangspunt genomen voor onze beschrij-
ving en analyse. Daarnaast hebben we verscheidene andere auteurs geraadpleegd 
die in dezelfde traditie staan. 

Het mechanisme van de verzoening in penal substitution atonement
Stott beschrijft de verzoening als een proces in vier fasen: het pacificeren van 
Gods toorn door boetedoening, verlossing, rechtvaardiging en heelmaking van 
de relatie tussen God en mens. Centraal in de argumentatie staat de gedachte 
dat God vertoornd is en dat Christus’ dood er toe dient zijn toorn te pacificeren. 
De kruisdood wordt dus gezien als een vorm van boetedoening. Pas wanneer op 
die wijze Gods toorn is gepacificeerd, kan het proces van verzoening verder zijn 
beslag krijgen. Het model van penal susbstitution atonement onderscheidt zich 
dus nadrukkelijk van dat van Anselmus. Dat onderscheid is niet enkel gelegen in 
de juridisering, waarbij genoegdoening plaats heeft gemaakt voor straf, het Gods-
beeld is eveneens veranderd. 
 De uitleg dat Gods toorn moet worden gepacificeerd middels boetedoening 
is in het bijzonder gebaseerd op de vertaling van het begrip ίλαστήριον in 
Rom.3,25 met ‘propitiation’ en op de verbinding tussen de offercultus in Leviticus 
en de kruisdood van Christus. We hebben gezien dat Stott zegt: “God’s saving 
work was achieved through the bloodshedding, that is, the substitutionary sacrifice  
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of Christ.” 1158 De nadere analyse van het begrip ίλαστήριον en de rol van het 
bloed in de offers in Leviticus heeft echter aangetoond dat er geen grond is voor 
deze bewering. 

De veronderstelling dat straf door middel van geweld noodzakelijk is om af te 
rekenen met de zonde en God en mens met elkaar te verzoenen weerspiegelt het 
paradigma van wederkerige rechtvaardigheid. Straf is noodzakelijk in het model 
van penal substitution atonement, omdat God verondersteld wordt een rechts-
ordening te hebben vastgesteld waarin straf het enige mogelijke antwoord is op een 
overtreding, zoals bleek uit het citaat van Stott dat we aanhaalden: “[T]he holy God 
who rules the world rules it morally. He has established an order in which the good is to 
be approved and rewarded, while the evil is to be condemned and punished.” 1159 Op 
grond van de interpretatie van de offers in Leviticus wordt vervolgens bepaald dat 
geweld, in de vorm van bloed vergieten, de vereiste strafmaat is. Met die vooron-
derstelling benaderen de aanhangers het bijbels getuigenis aangaande de kruisiging 
van Christus en de teksten over de offers in Leviticus die ze daarmee verbinden. 
 Baker en Green ontlenen aan N.T. Wright het volgende beeld om het model 
van penal substitution atonement te omschrijven: “When doing a connect-the-dots 
puzzle, if one does not draw the lines according to the sequence of numbers, one may 
still end up with a picture, and one may even have used the dots to make the picture, 
but it will not be the picture envisioned by the puzzle designer. Similarly one might 
use many biblical verses to construct a penal substitution picture, but this would not 
make it biblical.” 1160 

Op dit punt sluiten het model van penal substitution atonement en een soteriolo-
gie vanuit dopers perspectief elkaar dus uit. Waar laatstgenoemde benadering juist 
uitgaat van de afwijzing van geweld in al haar vormen, is de noodzaak van geweld 
inherent aan het model van penal substitution atonement.

Godsbeeld
Het paradigma van wederkerige rechtvaardigheid bepaalt niet enkel de interpreta-
tie van de kruisdood, maar evenzeer het Godsbeeld. Het is God zelf die deze mo-
rele orde heeft vastgesteld, zo stellen de aanhangers van het model. Daarom is het 
noodzakelijk dat God straft, omdat hij anders geen recht zou doen aan zijn eigen 
morele karakter. Het gebruik van geweld is daarmee inherent gemaakt aan Gods 
natuur. Dat staat lijnrecht tegenover de benadering van Weaver die uitgaat van de 
gedachte dat God zich in Jezus openbaart als een God die geweld juist afwijst – 
een punt dat in een soteriologie vanuit dopers perspectief een belangrijke plaats in 
zou moeten nemen.

1158 Stott, The Cross of Christ, 199.
1159 Stott, The Cross of Christ, 122.
1160 Baker and Green, Recovering the Scandal of the Cross, 191.
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Mensbeeld
Het model van penal substitution atonement gaat uit van een negatief mensbeeld, 
dat sterk bepaald wordt door het zondebegrip. De mens is zondig op grond van 
de overtreding van Adam en moet per definitie gestraft worden – en de enige re-
den dat de individuele mens een kans heeft zijn gerechtvaardigde straf te ontlopen 
is dat Christus die straf al in zijn plaats heeft ondergaan. Dat staat in schril con-
trast met de benadering van Weaver, die uitgaat van een verzoening die gebaseerd 
is op inkeer en ommekeer van de mens die zich van God heeft afgewend.
 Tegelijk zagen we bij Packer dat de kruisdood van Christus zou volstaan, ook 
voor toekomstige zonden, waarmee zich de vraag aandiende wat de aard is van 
de morele verantwoordelijkheid van de mens in het licht van de verzoening bin-
nen het model van penal substitution atonement. In de benadering van Weaver 
was het juist het handelen van de mens in antwoord op Gods genade, waarin de 
redding en verzoening bevestigd en voltrokken werden. In een soteriologie van-
uit dopers perspectief zal het handelen – en in het bijzonder de wijze waarop dat 
handelen getuigt van de afwijzing van geweld in al haar vormen – juist een cen-
trale plaats innemen. 

Waar het model van verzoening door genoegdoening nog wel degelijk aankno-
pingspunten bood voor een soteriologie vanuit dopers perspectief, lijkt het model 
van penal substitution atonement, met de nadruk op de voltrekking van straf en 
een God die het vergieten van bloed vereist als startpunt voor het proces van ver-
zoening, geen aanknopingspunten te bieden. Zowel het mensbeeld, als het Gods-
beeld, als het paradigma van rechtvaardigheid wijken te zeer van elkaar af.
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6. Het verzoeningsmodel van Petrus Abelardus

6.1. Inleiding
In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de ideeën over de verzoening van Petrus 
Abelardus (1079-1142), zoals hij die uiteen zet in zijn ‘Commentaria in epistolam 
Pauli ad Romanos’ 1161 (Commentaar op de Brief van Paulus aan de Romeinen).1162 
Abelardus dankt zijn bekendheid bij het grotere publiek waarschijnlijk meer aan 
zijn briefwisseling met Heloïse1163 dan aan zijn ideeën over de verzoening. Hoewel 
Abelardus’ visie op de verzoening aanvankelijk grote populariteit zou hebben ge-
noten in de middeleeuwen,1164 werd die allengs verdrongen door de interpretatie 
van Anselmus. 

Het verzoeningsmodel van Abelardus model wordt door Aulén aangemerkt als 
het subjectieve verzoeningsmodel.1165 De term subjectief verwijst hier naar de 
invloed die de dood van Jezus verondersteld wordt te hebben op de individuele 
mens. Hiermee wordt het model van Abelardus tegenover dat van Anselmus ge-
plaatst, dat wordt aangemerkt als een model van objectieve verzoening: buiten 
de mens om, gericht op de geschonden eer van God en de verstoorde kosmische 
orde. In het model van Abelardus draait het juist om de verandering die de dood 
van Jezus in de individuele mens teweeg brengt. Cruciaal in de verzoening is dan 
de reactie van de individuele gelovige op de uitnodiging tot verzoening van Gods 
zijde. Naast de aanduiding subjectief verzoeningsmodel wordt ook gesproken over 
“moral influence atonement” 1166 of het exemplaristisch verzoeningsmodel.1167 Rolf 
Peppermüller benadrukt het individualistische karakter van Abelardus’ benade-
ring van de verzoening tegenover het collectieve karakter van zijn voorgangers en 
tegenstanders: het gaat bij Abelardus om de verzoening van het individu.1168

 Waar het verzoeningsmodel van Anselmus lange tijd veruit het invloedrijkst is 

1161 Petrus Abaelardus, Commentaria in Epistolam Pauli ad Romanos, ed. Éloi Marie Buytaert, Petri 
Abaelardi Opera theologica, (Turnholt: Brepols, 1969).
1162 Ik zal wanneer ik naar de tekst van Abelardus verwijs in dit hoofdstuk verder spreken van het 
‘Commentaar’.
1163 Petrus Abaelardus and Héloïse, De Minnebrieven van Abelard en Heloïse, vert. Marina Gelaude 
and Victor L. Heylen (Antwerpen: Nederlandsche Boekhandel, 1980).
1164 Driver, Understanding the Atonement, 38.
1165 Aulén, Christus Victor.
1166 Vgl. John Howard Yoder, Preface to Theology: Christology and Theological Method (Grand Rapids: 
Brazos Press, 2002); Weaver, The Nonviolent Atonement; Baker and Green, Recovering the scandal of the 
cross.
1167 Vgl. Brondos, Paul on the Cross.
1168 “Besser würde man Abaelards Ansatz als “individualistisch” oder “personal” bezeichnen, im Gegensatz 
zum “kollektiven” seiner Vorgänger und Gegner: Ihm geht es primär um den einzelnen Menschen, nicht um 
die Menschheit.“ Rolf Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, Beitraäge zur Geschichte der 
Philosophie und Theologie des Mittelalters, 10 Bd. (Münster: Aschendorff, 1972), 119.



246

geweest, kwamen de ideeën van Abelardus opnieuw in de belangstelling te staan 
met de opkomst van het liberaal protestantisme in de 19e eeuw. Tot de liberaal 
protestantse theologen die het subjectieve verzoeningsmodel aanhingen en verder 
uitbouwden, behoren onder anderen Friedrich Schleiermacher (1786-1834),1169 
Albrecht Ritschl (1822-1889)1170 en Hastings Rashdall (1858-1924).1171 De Bap-
tistische theoloog James Wm. McClendon Jr. (1924-2000) noemt daarnaast Ho-
race Bushnell (1802-1876) als belangrijke moderne exponent van het subjectieve 
verzoeningsmodel. Bushnell, aldus McClendon, presenteert Jezus als een genezer 
en geeft zo zijn verzoeningsmodel een uitdrukkelijk psychologisch karakter.1172 We 
zullen hier niet nader ingaan op de genoemde theologen, maar richten ons volledig 
op de verzoening volgens Abelardus, zoals hij het uiteenzet in zijn ‘Commentaar’.

Na een biografische schets zal ik nader ingaan op de wijze waarop Abelardus 
zijn ideeën over de verzoening uiteen zet in zijn ‘Commentaar’. Hoewel ik zijn 
commentaar op Rom.3,26 – de tekst die in het algemeen wordt aangehaald om 
Abelardus’ positie weer te geven1173 – als uitgangspunt zal nemen, zal ik mij niet 
beperken tot de beschrijving die Abelardus daar geeft, maar zal ik ook nadruk-
kelijk ingaan op andere passages uit het ‘Commentaar’. In verschillende uitweidin-
gen en passages in de rest van het ‘Commentaar’ komen diverse aspecten aan de 
orde die verband houden met Abelardus’ visie op de verzoening. Echter, Abelar-
dus heeft zijn argumenten niet als een systematische verhandeling over de verzoe-
ning gerangschikt. Daarom zal ik zijn visie op de verzoening zoals die naar voren 
komt in zijn commentaar op Rom.3,26 eerst als uitgangspunt nemen, daarmee 
aansluitend bij de gangbare opvatting. Vervolgens zal ik bij de nadere analyse 
inzichtelijk maken hoe op grond van andere passages uit het ‘Commentaar’ die 
visie wordt verdiept en aangevuld. De gekozen passages zijn in belangrijke mate 
gebaseerd op de verwijzingen in de secundaire literatuur naar de onderwerpen die 
daar worden behandeld. Daarbij heb ik mij ook laten leiden door de uitvoerige 
inleiding bij de vertaling van Steven R. Cartwright. Ik heb daarbij in het bijzon-
der gekeken naar wat Abelardus zegt over de zonde, de erfzonde en de straf voor 
de zonde. 

1169 Friedrich Schleiermacher, Der Christliche Glaube nach den Grundsätzen der Evangelischen Kirche 
im Zusammenhange dargestellt; Zweite Auflage (1830/1831), Studienausgabe ed., De-Gruyter-Texte, 
(Berlin: De Gruyter, 2008).
1170 Albrecht Benjamin Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung (Bonn: 
Marcus, 1870).
1171 Hastings Rashdall, The Idea of Atonement in Christian theology, Bampton lectures for 1915, 
(London: Macmillan, 1919).
1172 McClendon, Doctrine, 210-13.
1173 Vgl. Driver, Understanding the Atonement, 45: “Abelard’s paraphrase of Romans 3:22-26 reflects his 
thought.”; Gerhard Sauter, „Versöhnung“ als Thema der Theologie, Theologische Buücherei, (Gütersloh: 
Chr. Kaiser, Gütersloher Verlagshaus, 1997), 61-69; Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, 304;Bron-
dos, Paul on the Cross, 3-4.
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 In mijn nadere analyse zal ik allereerst ingaan op het mensbeeld van Abelar-
dus, aangezien de verandering die plaatsvindt bij de mens, als gevolg van de 
kruisdood van Christus, bij Abelardus centraal staat. De andere aspecten laten 
zich dan ook het best vanuit die invalshoek belichten. Vervolgens zal ik ingaan op 
het Godsbeeld, de christologie die aan zijn verzoeningsmodel ten grondslag ligt, 
het mensbeeld en zijn voorstelling van het kwaad en de zonde. Ik zal uitvoerig 
ingaan op de vraag die reeds in Abelardus’ tijd speelde, namelijk de vraag of hij 
moet worden aangemerkt als een pelagianist.1174 Een andere vraag die aan de orde 
zal komen als onderdeel van de analyse, is de vraag in hoeverre Abelardus nu wer-
kelijk een subjectieve benadering van de verzoening hanteert en wat nu de rol en 
betekenis is van de dood van Christus in zijn verzoeningsmodel. Tot slot zullen 
we ook hier stil staan bij de rol van het geweld in het model en bij de vraag naar 
Abelardus’ opvatting van rechtvaardigheid. 
 Weaver besteedt aan het verzoeningsmodel van Abelardus weinig aandacht en 
volstaat min of meer met de constatering dat ook bij Abelardus God verantwoor-
delijk is voor de kruisdood van Jezus. Hij benadrukt, zoals we zagen, de verschil-
len tussen zijn eigen narrative Christus Victor model en het subjectieve model 
van Abelardus. Bij Abelardus is God verantwoordelijk voor de dood van Jezus – 
en wordt Jezus’ kruisdood aangemerkt als een blijk van Gods liefde voor de mens. 
Daar is de kruisdood dus het beslissende moment in de verzoening, terwijl het in 
narrative Christus Victor de opstanding is. Tot slot speelt volgens Weaver de over-
winning op de kwade machten in het model van Abelardus geen rol. We hebben 
eveneens geconstateerd dat Weaver zich niet baseert op Abelardus zelf, maar op de 
weergave van zijn model in de secundaire literatuur. Dat roept dus de vraag op of 
de kritiek van Weaver wel terecht is. 
 De analyse zal inzichtelijk moeten maken in hoeverre de kritiek van Weaver 
op het subjectieve verzoeningsmodel van Abelardus terecht is. Daarnaast is de 
vraag in hoeverre de inzichten die dit model biedt kunnen bijdragen aan een sote-
riologie vanuit dopers perspectief, temeer daar Abelardus de nadruk lijkt te leggen 
op het antwoord van de individuele gelovige op de kruisdood van Jezus.

In de eerste plaats tracht ik mij te baseren op de tekst van Abelardus zelf. Dat is 
een gecompliceerde taak, omdat Abelardus zijn ideeën over de verzoening uiteen 
zet als onderdeel van zijn ‘Commentaar’. Het is, zoals gezegd, geen systematische 
verhandeling over het onderwerp. Op sommige momenten lijkt Abelardus zich-
zelf ook tegen te spreken, zoals zal blijken. Er zijn twee uitvoerige verhandelingen 
over het verzoeningsmodel van Abelardus van recentere datum waar ik in het 
bijzonder gebruik van heb gemaakt. Dat zijn ‘Abaelards Auslegung des Römerbriefes’ 

1174 Thomas Williams, “Sin, Grace and Redemption in Abelard,” in The Cambridge Companion to 
Abelard, ed. Kevin Guilfoy Jeffrey E. Brower, Cambridge Companions to philosophy (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004), 259.
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van Rolf Peppermüller1175 en ‘The Logic of Divine Love’ van Richard Weingart.1176 
Of oudere werken, waaronder die van de eerder genoemde 19e eeuwse liberaal 
protestante theologen, een juiste interpretatie van Abelardus ideeën over de ver-
zoening schetsen, is in deze een vraag. Het voert echter buiten het bereik van dit 
onderzoek om die vraag ook te behandelen. Mede om die reden beperk ik mij tot 
het gebruik van het recentere werk over Abelardus.

6.2. Petrus Abelardus: zijn leven en werk
Hoewel we van Petrus Abelardus niet een uitvoerige biografie uit de eerste hand 
hebben, zoals van Anselmus van Canterbury, zijn we niettemin goed geïnfor-
meerd over hem. 1177 Dat is mede te danken aan de reeds genoemde briefwisseling 
met Heloïse, maar waarschijnlijk ook aan de theologische controverses die hem 
aankleefden.1178 Echter, allereerst was Abelardus een vooraanstaande en invloed-
rijke theoloog en leermeester, die zich mocht verheugen in de belangstelling van 
leerlingen uit heel Europa.
 Abelardus wordt geboren rond 1079 in Nantes in Bretagne, als oudste zoon in 
een familie van lagere adel. Al jong geeft hij blijk van zijn intellectuele vermogens 
en hij besluit zijn erfdeel op te geven ten gunste van de studie van de logica. Hij 
gaat studeren bij beroemde leermeesters als Roscelin en William van Champeaux. 
Met de laatste raakt Abelardus al snel in een conflict verwikkeld, wanneer hij er in 
publieke disputaties blijk van geeft zijn leermeester de baas te zijn. Een en ander 
leidt er toe dat Abelardus al vrij gauw zijn eigen school sticht in Melun en later 
dichter bij Parijs in Corbeil. Parijs was overigens in die tijd nog niet de grote stad 
die het enkele tientallen jaren later zou worden, maar genoot voornamelijk faam 
vanwege zijn goede scholen. Na een periode waarin hij zich terug moest trekken 
wegens ziekte, begint hij rond 1110 een school in Mont Ste. Geneviève, nadat 
William van Champeaux zijn pogingen om aangenomen te worden bij de school 
van de Notre Dame heeft verijdeld. 
 In 1113 neemt Abelardus een voor zijn verdere loopbaan doorslaggevende 
beslissing: hij besluit naar Laon te gaan om aan de school van Anselmus van Laon 
bijbelse exegese en christelijke geloofsleer te gaan studeren. Abelardus gaat echter 
al snel zijn eigen inzichten onderwijzen, hetgeen leidt tot een verwijdering uit 
Laon. Daarop keert hij terug naar Parijs waar hij alsnog aan de school van de  
Notre Dame wordt toegelaten.

1175 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 10.
1176 Richard E. Weingart, The Logic of Divine Love: A Critical Analysis of the Soteriology of Peter 
Abailard (Oxford: The Clarendon Press, 1970).
1177 Een uitvoerige biografie van Abelardus is van de hand van M.T. Clanchy: M.T. Clanchy, 
Abelard: a Medieval Life (Oxford: Blackwell, 1997).Onderstaande weergave is grotendeels gebaseerd 
op de John Marenborn: John Marenborn, “Life, Milieu and Intellectual Contexts,” in The Cambridge 
Companion to Abelard, ed. Jeffery E. Brower and Kevin Guilfoy, Cambridge Companions to philoso-
phy (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). 
1178 Clanchy, Abelard: a Medieval Life, 3.
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 Rond 1115-1116 begint Abelardus een affaire met Heloïse, het nichtje van 
Fulbert, de kannunik van de school van de Notre Dame. Heloïse raakt zwanger 
en Abelardus probeert een schandaal te voorkomen – eerst door haar te trouwen, 
later door haar naar een klooster te sturen. In 1117 volgt de afschuwelijke wraak 
van Fulbert die een overval laat uitvoeren waarbij Abelardus wordt gecastreerd. 
 De intellectuele interesse van Abelardus is intussen verschoven naar de chris-
telijke geloofsleer, wat mede resulteert in zijn eerste theologische publicatie, de 
‘Theologia “summi boni”’ die echter op instigatie van twee leerlingen van Anselmus 
van Laon in 1121 als ketters wordt veroordeeld. Aangezien het hier meer een po-
litiek proces betreft (ketters was het traktaat niet), wordt Abelardus al gauw gere-
habiliteerd. In 1122 krijgt hij toestemming om zich terug te trekken en zich aan 
verdere studie te wijden, maar al gauw trekt hij nieuwe studenten. 
 Ergens tussen 1126 en 1128 wordt hij aangesteld als abt van het klooster van 
St. Gildas. Wanneer blijkt dat de functie van abt minder bij hem past, keert hij 
terug naar Parijs waar hij tot 1141 blijft doceren. Het einde van zijn docentschap 
wordt ingeleid door William van St. Thierry, die meende ketterijen te hebben 
ontdekt in het werk van Abelardus en daarover in 1140 de bischop van Chartres 
en Bernardus van Clairvaux informeert. Dit leidt tot een climax in de reeds be-
staande controverse tussen Abelardus en Bernardus. Bernardus verwijt Abelardus 
onder meer dat hij te veel vragen stelt en zo het geloof van de gewone mens on-
dermijnt, aldus Clanchy.1179 Abelardus, die zich bedreigd voelt, daagt Bernardus 
uit de aantijgingen aan zijn adres publiek te maken tijdens een kerkelijk concilie 
in Sens op 2 juni 1141. Bernardus weet de aanwezige bisschoppen te overtuigen 
Abelardus’ standpunten te veroordelen, met als gevolg dat Abelarus op 16 juli 
1141 wordt geëxcommuniceerd door Paus Innocentius II. Dankzij de bemidde-
ling van de machtige abt van Cluny, met wie Abelardus bevriend is, wordt een 
verzoening bewerkstelligd tussen Abelardus en Bernardus en wordt de excom-
municatie teruggedraaid. Abelardus mag zich als monnik terugtrekken in Cluny, 
waar hij uiteindelijk sterft op 21 april 1142.

Van Abelardus zijn diverse werken overgeleverd, waaronder zijn ‘Ethiek’ 1180 en 
‘Gesprek tussen een filosoo,f een Jood en een Christen’.1181 Zoals gezegd genoot 
Abelardus benadering van de verzoening aanvankelijk een zekere populariteit. Te-
gelijk riep Abelardus weerstand op met zijn verwerping van het losprijs-motief en 
de verwerping van de gedachte dat de duivel rechten zou hebben, zo stelt Cart-
wright: “Had Abelard presented his statement by itself without any criticims of the 
devil’s rights or ransom, it might have passed with little notice either in its own time 

1179 Clanchy, Abelard: a Medieval Life, 3.
1180 Petrus Abaelardus, Peter Abelard’s Ethics, trans. D.E. Luscombe, Oxford medieval texts, (Oxford: 
Clarendon Press, 1971).
1181 Petrus Abaelardus, Gesprek Tussen een Filosoof, een Jood en een Christen, vert. P.R.M. Bagchus, 
J.M.C. Crousen, en M.C.J.M. Jonkers, Viator-reeks, (Zoetermeer: Klement, 2013).
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or ours.” 1182 Daarbij moeten we constateren dat Abelardus hierin niet uniek was, 
want het was juist Anselmus die een dertigtal jaar eerder in zijn ‘Cur Deus homo’ 
hetzelfde had gedaan. Abelardus’ ‘Commentaar’ bevat geen aanwijzingen wanneer 
het geschreven is, maar de periode waarin Abelardus het zou hebben geschreven 
wordt door Cartwright gedateerd tussen 1134 en 1138.1183

6.3. Abelardus als exemplarist of subjectivist
De weergave van zijn ideeën over de verzoening in het gedeelte van zijn ‘Com-
mentaar’ dat betrekking heeft op Rom.3,26 wordt, zoals gezegd, veelal als uit-
gangspunt voor de beschrijving van Abelardus’ verzoeningsmodel genomen. Cart-
wright constateert dienaangaande: “The most important passage in the commentary 
on redemption, and the one to which both medieval and modern scholars have given 
so much attention, is the quaestio at 3,26.” 1184 Hier zet Abelardus op beknopte 
wijze de gedachte uiteen, dat God in de dood van Christus zijn liefde voor de 
mens toont, om zo in de mens een gelijke liefde op te wekken om op die wijze de 
relatie tussen God en mens te herstellen. 
 Tegenover de nadruk die in deze passage ligt op het subjectieve karakter 
van de verzoening, vinden we op andere plaatsen bij Abelardus formuleringen 
die lijken te verwijzen naar een meer objectieve benadering van de verzoening. 
Cartwright signaleert dan ook dat Abelardus’ theologie van de verzoening, zoals 
hij die uiteenzet in zijn ‘Commentaar’, niet eenduidig is.1185 En waar de meeste 
onderzoekers aan het begin van de twintigste eeuw Abelardus toch allereerst 
als exemplarist zagen, ligt in de recente interpretaties van de laat twintigste en 
vroeg eenentwintigste eeuw de nadruk op het objectieve karakter van Abelar-
dus’ verzoeningsleer, aldus Cartwright.1186 Ook Weingart betoogt dat Abelardus’ 
verzoeningsleer te gemakkelijk wordt opgehangen aan enkel de passage die 
betrekking heeft op Rom.3,26.1187 En Philip Quinn merkt Abelardus aan als 
een “hierarchical pluralist” 1188 bij wie verschillende benaderingen naast elkaar 
bestaan. 
 De duiding van Abelardus als een exemplarist, lijkt terug te voeren op Bernardus 

1182 Steven R. Cartwright, “Introduction,” in Commentary on the Epistle to the Romans, ed. Steven R. 
Cartwright (Washington: The Catholic University of America Press, 2011), 48.
1183 Cartwright, “Introduction,” 6.
1184 Cartwright, “Introduction,” 46.
1185 Cartwright, “Introduction,” 44.
1186 Cartwright, “Introduction,” 44-45.
1187 “It is too generally assumed that in this short paragraph in the Romans exposition Abailard offers a 
soteriology which may be summarized in one sentence: The exemplary life and death of the sinless Son of 
God on man’s behalf reveals the nature of divine love and thus moves the sinner to a like response of love.” 
Weingart, The Logic of Divine Love, 125.
1188 Philip L. Quinn, “Abelard on Atonement: “Nothing Unintelligeble, Arbitrary, Illogical, or Im-
moral about It”,” in Reasoned faith: essays in philosophical theology in honor of Norman Kretzmann, ed. 
Eleonore Stump (Ithaca: Cornell University Press, 1993), 291.



251

van Clairveaux, aldus Alstair McGrath,1189 wat mede zou verklaren waarom dit zo 
lang de dominante interpretatie van Abelardus’ verzoeningsleer is geweest. Hoe-
wel tegenwoordig algemeen erkend wordt dat Abelardus ook uitspraken deed in 
zijn ‘Commentaar’, die in de richting van een objectieve verzoeningsleer wijzen, 
is er geen eenduidige opvatting over hoe die uitspraken zich verhouden tot het 
geheel van Abelardus’ verzoeningstheologie, aldus Cartwright.1190 Ik zal later in 
dit hoofdstuk de relevante passages belichten en proberen zelf tot een oordeel te 
komen, om mede op grond daarvan te kunnen beoordelen wat de visie op de ver-
zoening van Abelardus kan bijdragen aan een soteriologie vanuit dopers perspec-
tief.

6.4. De verzoening volgens Abelardus
We gaan nu eerst in op Abelardus’ weergave van zijn standpunt over de verzoe-
ning in het licht van zijn commentaar op Rom.3,26. Hij leidt dit deel van zijn 
verhandeling als volgt in: “The greatest question in this passage imposes itself, namely, 
what is the redemption of ours through the death of Christ?” 1191 Die inleidende vraag 
werkt hij vervolgens uit in een tweeledige vraagstelling. Hij verbindt daarbij de 
vraag naar de noodzaak van de incarnatie met de vraag naar de rol van de duivel: 
“First therefore, it seems we must ask by what necessity God assumed humanity in 
order to redeem us by dying according to the flesh, or from whom he redeemed us who 
held us captive either by justice or by power.” 1192 We zien dus dat Abelardus hier 
met zijn vraagstelling aansluit bij de vraagstelling van Anselmus in zijn ‘Cur Deus 
homo’ en vraagt naar de noodzaak van de incarnatie. Hij begint zijn antwoord ver-
volgens bij de in zijn tijd nog altijd gangbare opvatting dat de duivel de zielen van 
de mensheid in gevangenschap hield en dat zij uit de greep van de duivel moesten 
worden verlost. En net als Anselmus zal Abelardus het gangbare losprijsmotief op 
grond van zijn analyse verwerpen en dus ontkennen dat God mens geworden is 
om de duivel te overwinnen.1193 
 Abelardus brengt daartoe een drietal argumenten naar voren. Allereerst con-
stateert hij dat Christus enkel de uitverkorenen heeft bevrijd, die volgens hem 
nooit in de macht van de duivel zijn geweest. Dat laatste onderbouwt hij met een 

1189 Alister E. McGrath, “The Moral Theory of the Atonement: an Historical and Theological Cri-
tique,” Scottish Journal of Theology 38, no. 2 (1985), 207-08.
1190 Cartwright, “Introduction,” 46.
1191 Peter Abelard, Commentary on the Epistle to the Romans, trans. Steven R. Cartwright, The Fathers 
of the Church. Medieval Continuation, (Washington, DC: Catholic University of America Press, 
2011), 164 (3,26).
1192 Abelard, Commentary, 164 (3,26).
1193 Abelardus volgt in deze Anselmus, maar trekt uit de verwerping van de klassieke uitleg vervol-
gens een geheel tegenovergestelde conclusie, aldus Southern: “In all probability, Abelard’s line of thought 
had its origin in Anselm’s restatement of the problem, but nothing could have been more alien to the whole 
spirit of Anselm’s theology than the conclusion Abelard drew from the problem as Anselm had restated it.” 
Southern, Saint Anselm, 211.
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verwijzing naar de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Luc.16:19-
31).1194 Abelardus verwerpt dus ook het idee van een universele verzoening. 
 Ten tweede is het God die de mens aan de duivel heeft overgeleverd: “What 
right, even, could the devil have to possess a man, unless perhaps because, with the 
Lord allowing it or even handing him over, he had received him for the purpose of tor-
menting him?” 1195 Aan het feit dat God de mens tijdelijk in handen van de duivel 
heeft gegeven, kan de duivel verder geen enkel recht ontlenen. God kan op ieder 
willekeurig moment besluiten de duivel dat recht weer te ontnemen.1196 
 Ten derde heeft de duivel op onrechtmatige gronden geprobeerd de mens in 
zijn macht te krijgen: “[T]he devil could not give the immortality which he promised 
to man as a result of his transgression.” 1197 De duivel had Adam onsterfelijkheid 
beloofd, maar dat lag niet in zijn macht. Adam heeft zich dus op grond van een 
valse belofte aan de duivel onderworpen, waarmee die onderwerping onrecht-
matig was. De duivel kan zich dus vanwege die valse belofte ook niet beroepen op 
die ‘vrijwillige onderwerping’, omdat die onderwerping op oneigenlijke gronden 
heeft plaatsgevonden: “[T]he devil, through his seduction, obtained no right over 
man, whom he seduced, unless perhaps, as we have said, as far as it concerns the per-
mission of the Lord.” 1198 
 De duivel kan zich dus net zo min beroepen op het feit dat de mens zich  
vrijwillig aan hem heeft onderworpen als op het feit dat God de mens tijdelijk  
in zijn macht heeft gegeven. Geen van beide situaties geeft aanleiding om te  
stellen dat de duivel de mens als zijn rechtmatig bezit zou kunnen beschouwen. 
De conclusie luidt dus, aldus Abelardus, dat de aanspraken van de duivel op de 
mens geen enkele rechtmatige grond hadden. Het stond God dan ook vrij de 
mens zijn zonden te vergeven zoals Hem dat goeddunkt “as Christ did for many 
before his Passion.” 1199 Daarvoor had God het lijden van Christus niet nodig,  
aldus Abelardus.1200 

Als het dus niet nodig was dat Christus zou sterven om de mens uit de macht van 
de duivel te bevrijden, dan moet opnieuw de vraag worden gesteld waarom hij 
mens moest worden en al het lijden moest ondergaan om de mens te verlossen: 
“What need was there, I say, for the Son of God, for the sake of our redemption, when 

1194 Abelard, Commentary, 165 (3,26).
1195 Abelard, Commentary, 165 (3,26).
1196 “If, therefore, the Lord had ceased to permit this, no right would have remained for the torturer.” 
Abelard, Commentary, 166 (3,26).
1197 Abelard, Commentary, 165 (3,26).
1198 Abelard, Commentary, 165 (3,26).
1199 Abelard, Commentary, 165 (3,26).
1200 “[I]f therefore, I say, the Lord wished to forgive a man’s transgression without the Passion and to say 
to his torturer, ‘I do not want you to punish him anymore,’ how could the torturer justly complain who, as 
was shown, had received no right to torture except by the Lord’s permission?” Abelard, Commentary, 166 
(3,26).
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he received flesh, to endure so many great fasts, reproaches, lashes, spitting, and finally 
the most violent and shameful death of the cross that he might even endure the cross 
with sinners?” 1201 Dat lijkt uiteindelijk de sleutelvraag bij Abelardus: waarom was 
de kruisdood noodzakelijk voor de verzoening? 
 Abelardus vraagt dan ook expliciet hoe de mens volgens Paulus door de dood 
van Christus met God wordt verzoend. God zou in feite veel vertoornder moeten 
zijn op grond van Christus’ lijden en sterven, dan op grond van de zondeval. Im-
mers, de kruisiging van de zoon van God is een veel ernstiger vergrijp tegenover 
hem dan de ongehoorzaamheid in het paradijs: “How does the Apostle say that we 
are justified or reconciled to God through the death of his Son, who should have been 
all the more angry with man because men forsook him so much more in crucifying his 
Son than in transgressing his first commandment in paradise with the taste of one ap-
ple?” 1202 En hoe zou dan vervolgens die zonde moeten worden verzoend? “If that 
sin of Adam was so great that it could not be atoned for except by the death of Christ, 
how shall the murder which was committed against Christ be atoned for?” 1203

 We moeten dus constateren dat Abelardus hier niet alleen de gedachte dat 
de duivel rechten had over de mens afwijst, hij verwerpt op deze plaats ook de 
gedachte dat de dood van Christus verzoening brengt voor de zondeval. Daar-
mee kiest Abelardus dus duidelijk een lijn die afwijkt van die van Anselmus. 
De volgende stap die hij neemt in dit gedeelte van zijn betoog, verwijdert hem 
nog verder van de positie van Anselmus: “How very cruel and unjust it seems that 
someone should require the blood of an innocent person as ransom, or that in any 
way it might please him that an innocent person be slain, still less that God should 
have so accepted the death of his Son that through it he was reconciled to the whole 
world.” 1204 Hier verwerpt Abelardus dus expliciet de gedachte dat God verzoend 
wil worden door de dood van Christus en daarmee de gedachte dat de dood van 
Christus van invloed zou zijn op God zelf en op zijn omgang met de zondaar. 
 Niettemin stelt Abelardus dat de weg naar de verzoening mede via lijden en 
dood van Christus loopt. “It was through this matchless grace shown to us that his 
Son received our nature and in that nature, teaching us both by word and example, 
persevered to the death and bound us to himself even more through love.” 1205 De 
kern van Abelardus’ betoog volgt dan en houdt in dat Jezus’ lijden en dood een 
demonstratie zijn van Gods liefde voor de mens, die eenzelfde liefde in de mens 
opwekken. Zo wordt de vervreemding tussen mens en God, die het gevolg is 
van de zonde, opgeheven en wordt de mens hersteld in zijn relatie met God: 
“[O]ur redemption is that supreme love in us, through the Passion of Christ, which 
not only frees us from slavery to sin, but gains us the true liberty of the sons of God. 

1201 Abelard, Commentary, 166 (3,26).
1202 Abelard, Commentary, 166 (3,26).
1203 Abelard, Commentary, 167 (3,26).
1204 Abelard, Commentary, 167 (3,26).
1205 Abelard, Commentary, 167-168 (3,26).
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[…] He showed such great grace, than which a greater cannot be found, by his own 
word: ‘No one’, he says, ‘has greater love than this: that he lays down his life for his 
friends.’” 1206 
 De tekst die Abelardus hier aanhaalt is Joh.15,13: “Er is geen grotere liefde 
dan je leven te geven voor je vrienden.” Daarmee beantwoordt hij ook de vraag 
naar de noodzaak van het lijden en sterven van Christus. In zijn lijden en ster-
ven toont Christus de mens de grootst mogelijke liefde, opdat in de mens een-
zelfde liefde voor God mag worden opgewekt. Zo en alleen zo wordt de mens 
bevrijd van de onderwerping aan de zonde en ontvangt de mens opnieuw de 
vrijheid om kind van God te zijn, wat betekent dat de mens God gehoorzaam is 
uit liefde en niet uit angst voor straf: “And then, truly we would love God purely 
and genuinly for himself, if we were to do this for him alone, and not for our own 
advantage; we should not consider the kinds of things he gives us, but what he is in 
himself.” 1207 

Kort samengevat luidt op het eerste oog de positie van Abelardus dus als volgt: 
wanneer de mens gelooft dat God in Christus als mens het lijden heeft ondergaan 
en zijn leven heeft gegeven uit liefde voor de mensheid, dan zal dat geloof in de 
mens een wederzijdse liefde voor God doen opbloeien en zal de mens dientenge-
volge niet langer zondigen, maar weer in harmonie leven met God. 
 Waarom Christus zijn liefde uiteindelijk toont door zijn leven te geven – en 
of dat niet op een andere manier had gekund, lijkt in de context van Abelardus 
commentaar op vers 3,26 van ondergeschikt belang. Die vraag wordt op deze 
plek door Abelardus niet beantwoord.

Zoals gezegd komt Abelardus elders in zijn ‘Commentaar’ echter met uitspraken 
die Christus’ dood aan het kruis lijken te duiden als plaatsvervangend en als een 
vorm van straf. Het is de vraag hoe die uitspraken zich verhouden tot de uitleg 
van Rom.3,26. We zullen het antwoord dat Abelardus hier geeft op de vraag 
“What is our redemption through the death of Christ?” dan ook in de bredere 
context van zijn gehele commentaar moeten plaatsen om het juist te kunnen 
interpreteren. Dat niettemin het commentaar op deze passage als uitgangspunt 
wordt genomen, wordt mede ingegeven door de afsluiting van zijn bespreking 
van Rom.3,26: “But now briefly, as far as it pertains to the brevity of the exposition 
concerning the means of our redemption, this seems us to suffice. If anything is  
missing, however, we reserve it for our more thorough treatise, The Tropolo-
gies.” 1208 Het werk waar Abelardus hier naar verwijst, is niet overgeleverd, aldus 
Cartwright.1209

1206 Abelard, Commentary, 168 (3,26).
1207 Abelard, Commentary, 257 (7,13).
1208 Abelard, Commentary, 168 (3,26).
1209 Abelard, Commentary, 168 (3,26), vn.44.
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6.5. Nadere analyse van de verzoening bij Abelardus
We zullen die bredere context nu nader onderzoeken door in te gaan op het Gods-
beeld, het beeld van Christus, het mensbeeld, het beeld van de kwade machten en 
Abelardus’ opvattingen over rechtvaardigheid. We beginnen echter bij het mens-
beeld. Daar zijn twee redenen voor. Allereerst is het, zoals reeds aangegeven, de mens 
op wie, in de benadering van Abelardus de dood van Christus zijn invloed moet heb-
ben. De vraag is dus hoe de dood van Christus op de mens uitwerkt – en niet zozeer 
hoe die op God uitwerkt. Ten tweede komt uit de bestudering van de rol van de 
mens in de verzoening bij Abelardus het nodige naar voren over het Godsbeeld.

Het mensbeeld in het verzoeningsmodel van Abelardus
De mens is volgens Abelardus vervreemd van God en is daarmee verwijderd ge-
raakt van zijn bestemming.1210 In zijn uiteenzetting over de erfzonde merkt Abe-
lardus de zonde aan als minachting voor God: “that fault of the soul and contempt 
for God, that is, by our perverse will, with which we are established as guilty before 
God.” 1211 Het gevolg van de zondeval is dat de kracht van de rede is verzwakt en 
dat de mens zich laat leiden door zijn begeerten, die niet langer worden beteugeld 
door zijn redelijke vermogens. De mens is volgens Abelardus door de zondeval 
vervreemd geraakt van God.1212 Echter, zoals we gezien hebben, kan die relatie 
met God volgens Abelardus ook hersteld worden wanneer de mens wordt bewo-
gen door de liefde van God die is geopenbaard in Christus. Het gevolg van de 
zondeval is eveneens dat de mens niet meer in staat is zijn lagere natuur te beheer-
sen, aldus Weingart “The integrity of man’s person is disordered. Reason is weakened 
and ‘overshadowed by sin’. Man’s will is disabled as the long custom of sinning reduces 
the scope of his viable options. The whole structure of his person is distorted, since his 
soul can no longer successfully rule his lower nature.” 1213 
 De verzoening richt zich op het herstel van de relatie tussen de mens en God 
door het herstel van de redelijke vermogens, waardoor de mens weer in staat is zijn 
driften en begeerten te beheersen en zijn liefde te richten op God. God neemt zelf 
het initiatief tot de verzoening, omdat hij een God van liefde is, maar de verzoen-
ing is afhankelijk van de beslissing van de individuele mens: “He equally imparts this 
grace both to the reprobate and to the elect, by instructing each one equally about this so 
that by the same grace of faith which they obtained, one is aroused to good works, and 
the other is rendered inexcusable through the negligence of his sluggishness.” 1214 
 Zoals we nog zullen zien gaat Abelardus er daarbij van uit dat de mens beschikt 
over een vrije wil. En waar de redelijke vermogens van de mens waren verzwakt 

1210 Vgl. Weingart: “The initial relationship of the Creator and creature is disordered; their fellowship is 
broken.” Weingart, The Logic of Divine Love, 42.
1211 Abelard, Commentary, 215 (5,19).
1212 “Mankind is alienated from God. Fellowship with God is shattered; God remains loving, but man 
fails to respond in love. He seeks fulfilment in himself.” Weingart, The Logic of Divine Love, 44-45.
1213 Weingart, The Logic of Divine Love, 45.
1214 Abelard, Commentary, 298-99 (9,21).
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door de zondeval, bestaat de genade van God er in dat die redelijke vermogens weer 
worden hersteld en dat de mens dus weer in staat wordt gesteld te heersen over zijn 
driften en impulsen. Daarmee draagt de mens dus zelf de verantwoordelijkheid 
voor zijn zonden als ook voor zijn verlossing, terwijl het initiatief bij God ligt.

Abelardus een pelagianist?
Dat Abelardus de verantwoordelijkheid voor de verzoening zo bij de mens legt, 
heeft er toe geleid dat hij door zijn tegenstanders, waaronder Bernardus van 
Clairvaux, werd beschuldigd van pelagianisme.1215 Aangezien de vrije wil een 
wezenlijk aspect is van Abelardus’ opvatting over de verzoening, staan we hier uit-
voeriger stil bij deze beschuldiging. Is de mens om verzoend te worden met God 
afhankelijk van Gods genade, of is de mens volgens Abelardus in staat om zich 
volledig op eigen kracht met God te verzoenen? Of kiest Abelardus voor een tus-
senpositie? De vraag of Abelardus moet worden aangemerkt als een pelagianist is 
mede relevant, omdat een neiging naar pelagianisme ook in de doperse theologi-
sche ethiek niet vreemd is.1216

Hoewel de meeste hedendaagse auteurs van mening zijn dat de beschuldiging 
van pelagianisme een onjuiste is, blijft deze vraag onderdeel van de discussie 
over Abelardus. Zo concludeert Thomas Williams ten aanzien van dit vraagstuk: 
“[I]n fact the issue of Pelagianism remains open.” 1217 Daarentegen zijn onder 
meer Weingart en Quinn zeer uitgesproken in hun weerlegging van de beschul-
diging dat Abelardus een pelagianist zou zijn. Zo stelt Weingart: “It cannot be 
repeated too often that Abailard is not a Pelagian. Although he denies that Christ’s 
work is one of appeasement or substitution, he never moves to the other extreme of 
presenting the atonement as nothing more than an inducement for man to effect his 
own salvation.” 1218 En Quinn zegt: “[S]urely a factor that should be given appre-
ciable weight is Abelard’s explicit claim that we are saved, not by our own powers, 
but through a benefit of grace conferred on us through Christ.” 1219 De interpreta-
tie van beide auteurs is helder: het initiatief ligt volgens Abelardus volledig bij 
God; God schenkt zijn genade door de wil van de mens te richten op het goe-
de.Vervolgens hangt het echter af van het antwoord van de mens: bij de mens 
ligt de verantwoordelijkheid dat hij Gods genade ook daadwerkelijk aanneemt. 
We zullen nu nader ingaan op wat Abelardus hier zelf over zegt, om zo tot een  
eigen oordeel te komen.

1215 Quinn, “Abelard on Atonement,” 292-93.
1216 Sjouke Voolstra signaleert dat reeds bij de vroege doopsgezinden sprake is van een vorm van 
semi-pelagianisme. Sjouke Voolstra, “Boetvaardigheid buiten de biechtstoel. De transformatie van het 
sacrament der boete in een evangelisch-doperse boetepraktijk,” Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 
19 (1993), 42.
1217 Williams, “Sin, Grace and Redemption in Abelard,” 276.
1218 Weingart, The Logic of Divine Love, 150.
1219 Quinn, “Abelard on Atonement,” 294.
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De weerlegging van de beschuldiging lijkt te worden ondersteund door verschil-
lende passages in Abelardus’ ‘Commentaar’. Een eerste uitdrukkelijk voorbeeld  
is de volgende passage: “We are able to sell ourselves, we cannot redeem ourselves. 
Innocent blood was given for us; we can free ourselves from the dominion of sin not by 
our own strength, but by the grace of the Redeemer.” 1220 Terwijl de mens wel in staat 
is zich uit eigen beweging over te geven in de macht van de zonde, is hij niet in 
staat zichzelf uit eigen macht te bevrijden. Nog explicieter klinkt de weerlegging 
door in zijn commentaar op Rom.8,23: “For our adoption by God is nothing else 
than our redemption from the owe of the devil or from the yoke of sin through his  
Only-begotten, so that this entire adoption may be attributed to divine grace, not to 
our merits.” 1221 Ligt in het eerste citaat nog de nadruk op de bevrijding uit de 
greep van de zonde, in het tweede citaat zien we dat Abelardus aangeeft dat niet 
alleen de bevrijding, maar ook de verzoening als herstel van de relatie met God 
moet worden toegeschreven aan Gods genade en niet aan de inspanning van de 
mens. Elders geeft Abelardus expliciet aan dat het initiatief bij God ligt. Het ver-
trekpunt is Gods genade, die de mens vrij wordt geschonken: “They are justified 
freely, that is, because they are justified, not by their preceding merits, but by his grace, 
that is, Gód’s, ‘who loved us first’.” 1222

 Niettemin legt Abelardus de verantwoordelijkheid voor de aanvaarding van 
Gods genade bij de mens: “[O]ften, when God distributes an equal gift of his grace 
to some, it does not happen that they work equally.” 1223 Daarom kan van God dus 
niet worden gezegd dat hij mensen bewust verdoemt, aldus Abelardus. Hij bena-
drukt dat God degenen die gered zouden worden heeft voorbestemd voor hun 
redding, maar er is geen sprake van dat God degenen die niet gered worden heeft 
voorbestemd voor de verdoemenis. God voorziet wie gered zullen worden en 
schenkt ze daarom zijn genade.1224 Redding en verzoening heeft de mens te dan-
ken aan God, zijn verdoemenis aan zichzelf, zo lijkt Abelardus te willen zeggen. 
 Wat daarmee naar voren komt is dat Abelardus nadrukkelijk God vrij wil  
pleiten van de verantwoordelijkheid voor de afwijzing van zijn genade. Cart-
wright omschrijft de intentie van Abelardus aldus: “To relieve God of the accusation 
of arbitrariness by placing responsibility on human beings for responding to the offer  
of grace for all.” 1225 Met de nadruk die in de hier aangehaalde tekst ligt op het 
primaat van Gods genade, lijkt op het eerste gezicht de beschuldiging van pelagia-

1220 Abelard, Commentary, 259 (7,14).
1221 Abelard, Commentary, 277 (8,23).
1222 Abelard, Commentary, 162 (3,24).
1223 Abelard, Commentary, 297 (9,21).
1224 “The Lord knows the way of the righteous’, just as on the contrary he is said to ‘ignore’ or ‘not to know’ 
evil […] Therefore, he is said to have foreknown those whose future election he approved before they existed. 
Therefore, whomever he thus foreknew, he later predestined them; that is, he prepared them with the gifts of 
his grace. For divine predestination is called ‘the preparation of grace’, which is only in the elect.” Abelard, 
Commentary, 279 (8,29).
1225 Cartwright, “Introduction,” 42-43.
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nisme inderdaad misplaatst. Waar komt die beschuldiging dan vandaan? Het lijkt 
de rol van de vrije wil van de mens in de verzoening te zijn, die die beschuldiging 
voedt.

God wil de mens redden, maar tegelijk heeft de mens een vrije wil en is hij in 
staat Gods wil in deze te weerstaan. De werking van Gods genade tot verzoening 
is afhankelijk van het antwoord van de mens: “[T]his atonement is put forth, that 
is, established, by God not for everyone but only for those who believe.” 1226 Niet ieder 
mens omarmt namelijk de door God geboden genade: “So also, when God offers 
the Kingdom of Heaven to us every day, one person burns with desire for that kingdom 
and perseveres in good works, while another grows sluggish in his sloth.” 1227 Door 
Gods liefdevolle genade wordt de mens in staat gesteld opnieuw de regie over zijn 
driften en impulsen te krijgen en zijn leven opnieuw in gehoorzaamheid op God 
te richten. De gehoorzaamheid aan God, die de vrucht is van de verzoening, uit 
zich er in dat de mens dan niet meer zondigt. Dat is niet zonder belang, want ook 
wanneer de straf voor de erfzonde door de doop is weggenomen, kan de mens 
nog verdoemd worden op grond van zijn zonden.1228 
 Als de individuele mens geen gebruik maakt van die herstelde vermogens  
is dat een gevolg van zijn eigen luiheid – en niet van zijn onvermogen, aldus 
Abelardus. Wanneer de mens de genade niet in geloof aanvaardt, dan zal Gods 
liefde ook niet in hem werken om zijn redelijke vermogens te herstellen en zijn 
wil opnieuw op God te richten.

Dat Abelardus veel ruimte laat voor de vrije wil van de mens blijkt ook uit zijn  
verhandeling over de vraag waarom niet allen Gods genade ontvangen waardoor zij 
gered worden. Immers, dat lijkt onrechtvaardig te zijn, hoewel dat niet het geval is 
volgens Abelardus: “But I think that it should be rightly asked, even if God cannot be 
accused of injustice because he did not give his grace to some, how it should be imputed  
to wicked men, to whom God did not give his grace that they might be saved, that they 
are condemned, so that they may be said to be condemned by their own fault?” 1229  
Peppermüller spreekt in dit verband van een vermenging van goddelijke voorkennis 
en praedestinatie bij Abelardus: “[N]ur die, deren electio er zuvor gebilligt = vorherer-
kannt hat, werden praedestiniert. Über diesen Vorgang heißt es zunächst nur, daß es sich 
um eine ‘praeparatio divinae gratiae’ handele, die sich nur in den Erwählten finde. Das 
heißt also, daß Abelardus nur eine Praedestination zum Guten kennt.” 1230 Hij geeft aan 

1226 Abelard, Commentary, 163 (3,25).
1227 Abelard, Commentary, 298 (9,21).
1228 “[T]here are many for whom original sin was pardoned through the sacraments of the Church and 
who later were condemned by their own sins. In no way did Adam make them sinners in the way in which 
it was said, but they made themselves sinners, because it does not seem that the sin of Adam is punished in 
them – for this was pardoned to them – but their own sins only.” Abelard, Commentary, 213 (5,19).
1229 Abelard, Commentary, 296-97 (9,21).
1230 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 60.
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dat Abelardus hier voortbouwt op Aristoteles,1231 maar het zou ons buiten de reik-
wijdte van dit onderzoek voeren om verder in te gaan op de onderliggende logica.1232 

Hoewel het niet de terminologie van Abelardus is, lijkt hij het te wijten aan karakter-
zwakte wanneer de mens Gods aanbod van genade afwijst. Het probleem is immers 
dat de mens niet in staat is om zijn driften en begeerten te beheersen. Hij wordt over-
heerst door zijn driften en begeerten, waar hij geschapen was met de redelijke vermo-
gens die huizen in de ziel. God biedt de mens dan de mogelijkheid zijn redelijke ver-
mogens te herstellen, maar blijkbaar vraagt het ook een inspanning van de mens, waar 
niet iedere mens toe bereid is. We zouden het ook zo uit kunnen leggen dat die genade 
er in bestaat, dat de drang naar het kwade dusdanig wordt afgezwakt in de mens dat 
er sprake is van de mogelijkheid om te kiezen ‘voor of tegen’. Zonder de genade die de 
wil van de mens weer richt op het goede, is niettemin de verzoening niet mogelijk. 
 De vrije wil is dus onmisbaar voor de verzoening, maar in Abelardus benade-
ring moet die wil door Gods genade eerst weer ‘vrij’ worden gemaakt. Daarmee 
blijft het initiatief bij God, maar de verantwoordelijkheid om de vrije wil op 
de goede manier te gebruiken ligt bij de mens. Dat wordt ook bevestigd door 
Abelardus. God schenkt in het geloof het verlangen naar Hem en in zijn Ko-
ninkrijk, maar verder voegt God daar niets aan toe. De genade is een eenmalige 
genade: “It is not necessary that apart from that faith God give another grace.” 1233 De 
mens moet nu uit eigen beweging zich tot God keren.

Bij alle nadruk die hij op de eigen verantwoordelijkheid en de vrije wil legt, gaat 
Abelardus ook in op de verzoening bij jonge kinderen en wilsonbekwamen, aan wie 
hij dat vermogen van een vrije wil niet toekent. Zij zullen Gods genade ervaren di-
rect na hun overlijden en zullen dus niet worden verdoemd, zo zegt Abelardus.1234

De vraag die zich nu aandient is hoe consistent de benadering van Abelardus is. 
Cartwright typeert zijn benadering als “a morally consistent view of grace, in which 
God saves by grace, but human beings are responsible for receiving it.” 1235 Echter, er 
lijkt hier sprake van een contradictie bij Abelardus, wanneer hij enerzijds zegt dat 
God alleen diegenen zijn genade schenkt van wie hij tevoren heeft voorzien dat 

1231 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 62-64.
1232 De opvatting die Abelardus hier naar voren brengt wijkt niet af van de in zijn tijd gangbare op-
vatting, aldus Peppermüller. Abelardus opvattingen tonen duidelijke overeenkomsten met onder meer 
Anselmus en de School van Laon. Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 64-66.
1233 Abelard, Commentary, 299 (9,21).
1234 “[A]fter baptism small children and those who have no power of discernment, although they have 
obtained the forgiveness of sins, are nevertheless not yet righteous, although they are clean in God’s sight, who 
nevertheless are not yet capable either of charity or of righteousness nor able to possess any merits. If they die 
in this weakness, when they begin to depart from the body and see the glory prepared for them by the mercy of 
God, at that time the charity of God is born in them with discernment.” Abelard, Commentary, 171 (3,27).
1235 Cartwright, “Introduction,” 43.
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zij gered zullen worden, terwijl hij anderzijds aangeeft dat de ene mens de genade 
aanvaardt en zich in liefde tot God keert, terwijl de andere mens die genade ver-
werpt. Dit laatste past in het streven van Abelardus om God vrij te pleiten van de 
verantwoordelijkheid voor de verdoemenis van de mens.1236 
 Abeladus stelt dat allen Gods genade aangeboden krijgen, hetgeen toch nadruk-
kelijk naar voren komt uit de verschillende passages die we hier hebben aange-
haald, terwijl hij anderzijds stelt dat God zijn genade enkel schenkt aan diegenen 
waarvan hij heeft voorzien dat ze gered zullen worden. Het lijkt er echter op dat de 
opmerkingen die wijzen op een vorm van universele genade, zoals – “So also, when 
God offers the Kingdom of Heaven to us every day, one person burns with desire for that 
kingdom and perseveres in good works, while another grows sluggish in his sloth.” 1237 – 
hypothetisch bedoeld zijn, om als het ware nog eens te onderstrepen dat God geheel 
rechtvaardig handelt wanneer hij zijn genade alleen schenkt aan diegenen waarvan 
hij weet dat die ze ook zullen aanvaarden. Ze moeten onderstrepen dat God bereid 
is aan ieder mens zijn genade te schenken en dat dat aanbod er ook voor ieder mens 
is, maar dat alleen zij die er voor open staan zijn genade ook daadwerkelijk zullen 
ontvangen. Van een daadwerkelijke contradcitie is dus geen sprake bij Abelardus.

We kunnen constateren dat Abelardus zich duidelijk tegen het verwijt van pelagi-
anisme lijkt te hebben gewapend, door de mogelijkheid van verzoening af te laten 
hangen van Gods genade als noodzakelijke voorwaarde voor de verzoening. Tege-
lijk legt hij bijzonder veel nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de mens, 
wat betekent dat God geenszins verantwoordelijk kan worden gehouden wanneer 
de mens zijn genade afwijst en zich niet met God laat verzoenen. In de woorden 
van Peppermüller: “Der Mensch bleibt für seine Sünden voll verantwortlich, die me-
rita sind soweit sein Werk, als er die Gnade, die ihn zu ihnen befähigt, ergreift.” 1238 
 Het is begrijpelijk dat Abelardus, gezien deze nadruk op de vrije wil van de 
mens in de verzoening, als pelagianist is aangemerkt. Het oordeel zal mede afhan-
gen van de vraag hoe de verschillende uitspraken van Abelardus tegen elkaar wor-
den afgewogen. De tegenstanders van Abelardus hadden er alle belang bij hem als 
een pelagianist aan te merken, om zo het beeld te versterken dat Abelardus een 
ketter was. Het is echter evengoed mogelijk de nadruk te leggen op de goddelijke 
voorbeschikking om Abelardus zo vrij te pleiten van pelagiansime. Abelardus lijkt 
dus een middenpositie te kiezen. De eigenlijke vraag blijft, zoals Williams terecht 
opmerkt, hoe we pelagianisme definiëren.1239 De bijbehorende vraag is of pelagia-
nisme zonder meer moet worden afgewezen. 

1236 “Worum es Abaelard geht, das zeigen seine Worte deutlich: Wenn ein mensch verdammt wird, dan 
liegt die culpa bei ihm selbst, nicht bei Gott.” Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 59.
1237 Abelard, Commentary, 298 (9,21).
1238 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 64.
1239 “Whether Abelard is a Pelagian will largely depend on how we characterize Pelagianism.” Williams, 
“Sin, Grace and Redemption in Abelard,” 276.
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Een interessante vraag die voortvloeit uit de laatste vraag is in hoeverre Weaver 
niet ook als een pelagianist zou moeten worden aangemerkt. Net als Abelardus 
legt Weaver de nadruk op de vrije wil van de mens, die Gods aanbod van verzoe-
ning moet aanvaarden door zich loyaal te tonen aan de Godsheerschappij en door 
zijn leven daar naar in te richten. Ook bij Weaver gaat het initiatief van God uit, 
maar zijn verlossing uit de greep van de kwade machten en verzoening met God 
afhankelijk van het antwoord van de mens. Daarbij blijven de lastige vragen die 
Abelardus positie oproept ten aanzien van Gods rol in de voorbestemming voor 
het heil, dan wel de verdoenemis, bij Weaver achterwege, omdat Weaver de ver-
antwoordelijkheid volledig bij de mens legt.

De morele consequenties van de verzoening
We zullen nu nader kijken naar wat de verzoening voor de mens inhoudt. Is de ver-
zoening een eenmalig gebeuren, dat geen verdere eisen aan de mens stelt, of is het 
herstel van de relatie tussen God en mens conditioneel? De scheiding van theologie 
en ethiek was een belangrijk kritiekpunt van Weaver in zijn reactie op het model 
van verzoening door genoegdoening, maar de vraag is nu hoe het daarmee gesteld is 
bij Abelardus. Heeft de verzoening bij Abelardus ook een morele dimensie? 

De oorspronkelijke relatie tussen mens en God is, zoals we zagen, verbroken. Het 
evenwicht in de mens tussen de redelijke vermogens van de ziel en zijn aandriften 
is ontwricht, waardoor het streven van de mens niet langer op God gericht is, 
maar gericht is op zijn eigen driften en impulsen. En hoewel de mensheid niet 
verantwoordelijk wordt gehouden voor de erfzonde, wordt hij er wel aansprake-
lijk voor gehouden, in die zin dat hij de straf er voor moet dragen.1240

 Door de dood van Christus aan het kruis wordt in de mens een liefde voor God 
opgewekt, waarmee hij zich opnieuw op God kan richten. Er vindt een herstel 
plaats van de redelijke vermogens van de mens, waardoor zijn ziel weer kan heersen 
over zijn aandriften. Daarmee is echter de verzoening niet voltooid. Die genade is 
een eenmalig gebeuren – en de mens moet vervolgens zelf ook volharden. Door de 
verzoening wordt de wil van de mens misschien wel vrij gemaakt om zich opnieuw 
tot God te richten en wordt de overheersing van de aandriften misschien wel teniet 
gedaan, dat geldt niet voor de verleiding om toch de aandriften te volgen. 

De nadruk in de beoordeling van het handelen ligt volgens Abelardus niet op de 
handeling zelf, maar op de intentie die er aan ten grondslag ligt: “How truly just 
the divine judgment is, he adds saying: Who will render to each one what he deserves 

1240 “[W]e are consigned to eternal damnation on account of his sin.” Abaelardus, Commentary, 223 
(5,19). Ook Weingart benadrukt dat de mens op deze manier aansprakelijk wordt gehouden voor de 
erfzonde: “Adam alone is guilty of his disobedience. However, he left an inheritance to all his descendants; 
they too are liable to the divine rejection unless they receive in faith and love the redeeming work of the 
Saviour.” Weingart, The Logic of Divine Love, 49.
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according to [his] works, that is, according to the nature of his works, which consists in 
the intention more than in the action.” 1241 En beknopter: “God rewards intentions 
rather than works.” 1242 Peppermüller merkt intentie aan als een centraal begrip 
bij Abelardus.1243 Hij betitelt Abelardus’ ethiek daarom als een gezindheidsethiek: 
“Wie in der Ethica vertritt Abelard auch im Kommentar zum Römerbrief eine Gesin-
nungsethik.” 1244 We zullen hier bij de behandeling van het mensbeeld bij Abelar-
dus nog nader op terugkomen. Daarmee komen we bij de kern van de ethiek van 
Abelardus, zoals hij die in zijn ‘Commentaar’ behandelt. 

Dat de intentie die aan het handelen ten grondslag ligt doorslaggevend is, komt 
op verschillende plekken naar voren. Zo zegt hij, wanneer hij spreekt over Gods 
rechtvaardigheid: “I think this is especially revealed and distinguished in the Gospel 
where the Lord considers all the things which happen according to the root of inten-
tion, saying: If your eye is single, your entire body will be full of light. If your eye is 
dark, your whole body will be dark. And this is indeed the weighing of righteousness, 
where all the things which happen are examined according to the intention rather 
than according to the quality of the works.” 1245

 De bron van de handeling en dus ook van de zondige handeling is de over-
weging die daar aan vooraf gaat. Het oordeelsvermogen van de mens is er op 
gericht vast te stellen of de handeling overeenkomt met Gods wil. Peppermüller 
legt dat als volgt uit: “Das liberum arbitrium is also für das Zustandekommen von 
meritum und peccatum konstitutiv; es urteilt beim sittlichen Akt darüber, ob eine 
Handlung um Gottes willen zu tun oder unterlassen ist. Der Mensch kan dem so Er-
kannten zustimmen oder es ablehnen: erst dieser consensus der ratio bedeutet Sünde 
oder Verdienst im eigentlichen Sinne, macht die voluntas bona oder perversa.” 1246 De 
morele beoordeling van het handelen van de mens gaat dus uiteindelijk over de 
beoordeling van de vrije wil, want het is de vrije wil waarmee de mens instemt 
met een bepaalde handeling of die afwijst en die dus aan de eigenlijke hande-
ling ten grondslag ligt: “[I]t is clear that free choice is nothing other than the faculty 
of the soul for deliberating and judging that which it wants to do.” 1247 Als de mens 
met zijn redelijke vermogens zijn driften en begeerten weet te bedwingen, is er 
van zondigen geen sprake: “Sin passes through us and does not reign when reason 
restrains what concupiscence suggests.” 1248 Peppermüller constateert dan ook dat het 
morele oordeel uiteindelijk is gebaseerd op de vraag of het streven van de mens 

1241 Abelard, Commentary, 125 (2,6).
1242 Abelard, Commentary, 136 (2,16).
1243 “…einen der für Abaelard zentralen Begriffe: intention. Sie ist das Kriterium, nach dem Gott das 
Tun, die opera der Menschen beurteilt.” Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 10, 129.
1244 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 129.
1245 Abelard, Commentary, 111-12 (1,17). 
1246 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 134.
1247 Abelard, Commentary, 218 (5,19).
1248 Abelard, Commentary, 234 (6,12).
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op God gericht is en niet op zichzelf: “Die intentio ist demnach gut, wenn ihr fi-
nis in Gott, schlecht wenn er im handelnden Subjekt selber liegt.” 1249 Daarbij merkt 
Peppermüller op dat een slechte handeling die voortkomt uit onwetendheid dus 
niet als zonde zal worden aangemerkt, omdat niet de uiterlijke handeling, maar 
de gezindheid bepalend is voor het oordeel: “Verstöβt der Mensch aus Unwissenheit 
gegen Gottes voluntas approbantionis, so begeht er dennoch keine Sünde als contemp-
tus dei, denn er handlet ja nicht gegen sein Gewissen.” 1250 Het is de objectief goede 
intentie, de goede intentie die in overeenstemming is met Gods wil, die de mens 
ook als verdienste wordt aangerekend.1251

De opdracht om niet langer te zondigen, als antwoord op Gods aanbod van genade,  
is volgens Abelardus geen onmogelijke opdracht. Wanneer de mens door de liefde 
van God, betoond in Christus, verzoend is, mogen de redelijke vermogens, die 
Abelardus aan de menselijke ziel toeschrijft, geacht worden in staat te zijn om de 
zondige aandrang de baas te kunnen: “Therefore, let not sin reign in your mortal body; 
that is, let it not persevere in the frailty of your fleshliness. He does not say, ‘let it not  
exist,’ but let it not reign, that is, let it not persevere by ruling. […]For it is difficult, 
indeed in some degree impossible, that at some time this mortality of ours should not  
be inclined to sin; but although it is human to sin, it is diabolical, not human, to perse-
vere in it.” 1252 Dat brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee dat we de  
neiging tot zonde onderkennen en de verantwoordelijkheid om die te onderdruk-
ken wanneer we haar op het spoor komen: “Not only should you not obey the evil 
concupiscence, but also let your foresight be zealous thus to anticipate it, so that when 
it wishes to dominate, it cannot.” 1253 De mens moet zijn neiging tot wellust, zijn 
gerichtheid op het aardse, de baas blijven.1254 Motivatie lijkt hier voor Abelardus 
een wezenlijk verschil te maken, zoals we al eerder zagen.1255 Hij benadrukt daarom 
hoezeer de verzoende mens er voor moet ‘werken’ om niet opnieuw tot zonde te 
vervallen:“[N]ow, because you have been freed from the yoke of sin and have been han-
ded over to the obedience of righteousness, I speak by exhorting you to persist in it.” 1256

 Zoals gezegd legt Abelardus de nadruk op Gods genade als startpunt van de 
verzoening. Echter, hij benadrukt dus eveneens hoezeer het er van afhangt of het 
individu, door te volharden in een op God gerichte wijze van leven en door niet 

1249 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 133.
1250 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 138.
1251 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 140.
1252 Abelard, Commentary, 233-34 (6,12).
1253 Abelard, Commentary, 234 (6,13).
1254 “Concupiscence, that is, depraved desire of the soul, in the striving for earthly or fleshly pleasures.” 
Abelard, Commentary, 250 (7,7).
1255 “[A]lso, when God offers the Kingdom of Heaven to us every day, one person burns with desire for 
that kingdom and perseveres in good works, while another grows sluggish in his sloth.” Abelard, Commen-
tary, 298 (9,21).
1256 Abelard, Commentary, 237 (6,19).
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meer toe te geven aan zijn driften en begeerten, meewerkt aan de verzoening. Het 
versterkt de indruk dat het de mens volgens Abelardus ook als verdienste mag 
worden aangerekend als hij Gods genade aanvaardt.

De verzoende mens en geweld
In het licht van de vraag naar de rol die geweld speelt in de verschillende verzoe-
ningsmodellen, is de afwijzing en veroordeling van geweld, als zonde die de ver-
zoende mens achter zich moet laten, opmerkelijk. Dat komt naar voren in onder 
meer de volgende passage: “But at that time we prepare our members according to 
the evil concupiscence to lead to the act, when we indulge excessively in food or drink 
whereby the flesh can easily frolic, or when we prepare and adorn ourselves in such 
a way as to be able to please women, or when we persist in boxing or sword fights so 
that through those things we may overwhelm whomever we wish, or in lawsuits when 
we exercise the tongue so that we may thereby gain money, and by whatever means 
we cause some part of our body to do some easy or convenient evil thing.” 1257 Een zo 
mogelijk nog explicieter veroordeling geeft de volgende passage: “He also prepares 
his own hand for committing iniquity, if he provides to it the sword which he uses 
against him whom he hates.” 1258 Hier kan uiteraard de vraag worden gesteld of dit 
een verwijzing is naar het geweld waar hij zelf het slachtoffer van was geworden 
en daarmee een impliciete veroordeling van de daders. Bij Anselmus is van een 
dergelijke afwijzing van geweld geen sprake. 
 Weaver noemt deze nadrukkelijke afwijzing van geweld als onderdeel van 
de verzoening bij Abelardus niet. Echter, er is ook een belangrijk verschil tus-
sen de afwijzing van geweld door Weaver en de afwijzing van geweld door 
Abelardus. Waar Weaver uit de afwijzing van geweld door Jezus de conclu-
sie trekt dat God ook geweldloos is, is het gebruik van geweld door God in 
Abelardus’ benadering niet problematisch. Dat resulteert er in dat volgens 
Abelardus in bepaalde gevallen ook de mens wel degelijk gerechtigd is om 
geweld te gebruiken, wanneer hij dat doet in opdracht van God. In die geval-
len is de mens een instrument van God en dan mag een mens ook een andere 
mens doden: “Therefore, a man kills when he does so on his own account, and 
not God’s. But when he does this by divine insitution or command, God does it as 
if through an instrument, rather than the man himself.” 1259 Geweld wordt door 
Abelardus dus niet zonder meer afgewezen, want wanneer iets in overeen-
stemming is met Gods wil, dan kan het volgens hem nooit verkeerd zijn. De 
beoordeling van de gewelddadige handeling hangt af van de intentie: wanneer 
het geweld wordt aangewend omdat het Gods wil is, dan is het toegestaan, 
maar wanneer het voortkomt uit het eigen belang van het individu, dan wijst 
Abelardus het af.

1257 Abelard, Commentary, 234 (6,13).
1258 Abelard, Commentary, 237 (6,19).
1259 Abelard, Commentary, 342 (12,19).
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Het Godsbeeld in het verzoeningsmodel van Abelardus
We zullen nu nader ingaan op het Godsbeeld dat ten grondslag ligt aan het ver-
zoeningsmodel van Abelardus. Centraal staat daarbij de vraag naar het gebruik 
van geweld door God en de vraag of God het geweld van het kruis nodig heeft 
om verzoend te worden. 

Gods liefde en Gods almacht
Abelardus gaat uit van een almachtige en goede Schepper: “It is especially clear, 
therefore, from the eternity of the creation of the world, so wonderfully made, so prop-
erly adorned, how powerful, how wise, how good its Creator is. […] Even Plato him-
self […] argued that God could not in any way have made the world better than he 
did.” 1260 Centraal in Abelardus’ benadering van de verzoening staat Gods liefde. 
Liefde is de essentie van Gods wezen – en daarom kan God niet anders dan de 
mens tot verzoening brengen. Weingart omschrijft het aldus: “There is [however] a 
necessity inherent in the divine nature, for God’s essence is love and love must manifest 
itself in activity. […] God’s election to save the creatures who have strayed from him 
in their consent to evil is a disclosure of the divine self-determination in accordance 
with his essence of love.” 1261 
 Dat God almachtig is, betekent niet dat hij alle mensen tot verzoening brengt. 
Het lijkt alsof zijn almacht wordt beperkt door zijn keuze om de vrije wil van de 
mens te respecteren, want hoewel God wil dat alle mensen gered worden, res-
pecteert God de keuze van de mens die besluit zijn genade niet te aanvaarden. 
Abelardus legt dat uit middels het onderscheid tussen de goddelijke wil als ‘dispo-
sitio’ en de goddelijke wil als ‘praeceptum’, aldus Weingart. Uitgelegd als ‘dispositio’ 
kan niets Gods wil weerstaan, maar uitgelegd als ‘praeceptum’ laat Gods wil ruimte 
voor de vrije wil van de mens: “In the latter sense God is said to will ordinances 
which he desires men to obey, but does not impose them on them in violation of their 
freedom of will.[…]Since salvation involves human co-operation with the grace of 
God after man’s distorted will has been rectified by prevenient grace, salvation is a 
matter of God’s praeceptum.” 1262 God heeft het vermogen van de mens om hem 
in liefde gehoorzaam te zijn, willen herstellen, maar God heeft de mens niet wil-
len dwingen om van dat vermogen gebruik te maken. Er is bij Abelardus dus ook 
geen sprake van een universele verzoening.1263 

Waar Abelardus uitgaat van liefde als het centrale kenmerk van God, kent het 
Godsbeeld van Abelardus ook kanten die als hardvochtig zouden kunnen wor-
den aangemerkt. Zo veronderstelt Abelardus dat kinderen voor eeuwig verdoemd 

1260 Abelard, Commentary, 116 (1,20).
1261 Weingart, The Logic of Divine Love, 93.
1262 Weingart, The Logic of Divine Love, 180.
1263 “This discussion of salvation is obviously an isolated instance, governed by Abailard’s concern to reject 
the heresy of universal salvation.” Weingart, The Logic of Divine Love, 180.
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worden, wanneer de vervloeking van de erfzonde niet is weggenomen door de 
doop.1264 Abelardus legt dat echter uit als een liefdedaad van God. De dood van 
het kind doet de ouders hun eigen verdoemenis onderzoeken, welke zij door hun 
wellust hebben overgedragen op hun kind.1265 Op die manier moeten de ouders 
tot inkeer worden gebracht, zodat zij alsnog gered kunnen worden. Het is echter 
onmogelijk, aldus Abelardus, dat dat onrechtvaardig zou zijn, want niets kan on-
rechtvaardig zijn wat in overeenstemming is met Gods wil: “For this reason indeed 
I plainly declare that in whatever way God wishes to treat his creature, he cannot be 
accused of any injustice. That which happens according to his will cannot in any way 
be called evil.” 1266 Gods wil bepaalt wat goed is, ook als dat voor mensen mogelijk 
onbegrijpelijk is. God zelf is de maatstaf van het goede en er is geen morele stan-
daard buiten God: “[N]othing should be said to happen well or badly, unless it is in 
accordance with of contrary to his excellent will.” 1267 Voor Abelardus is het dus goed 
denkbaar dat God het leven van een kind neemt, om daarmee het eeuwig heil van 
een ander – in dit geval de ouders – te redden. Hij kan de dood van een kind op 
die manier uitleggen als een genadegave van God.

De vraag die nu beantwoord dient te worden is in hoeverre God volgens Abelar-
dus het geweld van de kruisdood nodig heeft om zich met de mens te kunnen 
verzoenen. Op zichzelf is de verzoening wel noodzakelijk, aldus Weingart. Die 
noodzaak wordt ingegeven door het feit dat God een God van liefde is: “There are 
no conditions extraneous to his own nature which God must fulfil in his redemptive 
work, since the only ‘worthy’ reason for his reconciliation of men in Jesus Christ is the 
truth that this act is the self-determination of his own nature.” 1268 Daarbij is dus, net 
als bij Anselmus, echter sprake van een innerlijke noodzaak. De vraag is of Gods 
liefde de dood van Christus noodzakelijk maakt voor de verzoening.
 In tegenstelling tot wat we zagen bij Anselmus, heeft God volgens Abelardus de 
dood van Christus niet nodig om de mens te kunnen vergeven. Een enkel woord, 
zo zagen we, zou volstaan volgens Abelardus om de zonden van een mens te verge-
ven. Het is volkomen binnen Gods macht om te vergeven als hij dat wil.1269 

1264 Abelard, Commentary, 222 (5,19).
1265 “For it often happens that divine grace converts the death of such small children into the life of their 
parents, since they especially inquire about their damnation, which they introduced through their concu-
piscence top those whom they produced, they assign it to themselves; and seeing this, both they and others 
become more fearful toward God and more pricked concerning their own sins, and come to their senses, 
since they have seen such a severe judgment against the children on account of concupiscence, in which they 
begot them.” Abelard, Commentary, 223 (5,19).
1266 Abelard, Commentary, 220 (5,19).
1267 Abelard, Commentary, 221 (5,19).
1268 Weingart, The Logic of Divine Love, 96.
1269 “[I]f therefore, I say, the Lord wished to forgive a man’s transgression without the Passion and to say to 
his torturer, ‘I do not want you to punish him anymore,’ how could the torturer justly complain who, as was 
shown, had received no right to torture except by the Lord’s permission?” Abaelardus, Commentary, 166 
(3,26).
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 Uit het commentaar op de passage Rom.3,26 komt niet duidelijk naar voren 
waarom volgens Abelardus de kruisdood van Christus noodzakelijk is voor de 
verzoening. Door te verwijzen naar de passage uit Joh.15,13 verschuift Abelardus 
enkel de vraag. De vraag wordt nu namelijk waarom Christus dan zijn liefde be-
toont door zijn leven te geven. Alister McGrath stelt dan ook dat Abelardus niet 
inzichtelijk maakt dat Jezus’ lijden en sterven aan het kruis noodzakelijk zouden 
zijn voor de verzoening: “Abelardus geeft geen afdoende theologisch fundament dat 
verklaart waarom de dood van Christus een bewijs van Gods liefde is.” 1270 

Weingart bestempelt het geweld van het kruis nadrukkelijk als intentioneel. Hij 
omschrijft de bereidwilligheid van Jezus om het lijden en sterven aan het kruis te 
ondergaan als bewuste instemming met Gods heilsplan: “Jesus accepted the cross as 
ordained in the purpose of God. […] His passion and death belong to God’s providen-
tial plan.” 1271

 Ook de verwijzing van Jezus naar Joh.15,13 doet veronderstellen dat de ge-
welddadige dood aan het kruis de noodzakelijke demonstratie van Gods liefde 
voor de mens vormt. Hoewel we moeten vaststellen dat de vraag, waarom het nu 
juist de dood van Christus aan het kruis is die de verzoening bewerkstelligt, niet 
eenduidig en rechtstreeks beantwoord wordt door Abelardus, blijft het geweld 
van het kruis een noodzakelijk element in de verzoening. Alleen de kruisdood van 
Christus kan in de interpretatie van Abelardus de noodzakelijke verandering in de 
mens bewerken. Weingart is daarin zeer stellig: “Nowhere does Abailard suggest that 
the drama of Christ’s advent, ministry, death and resurrection is an empty declaration; 
instead it is the mighty act of God in removing the obstacle, lodged in the heart of the 
sinner, to man’s fellowship with the divine Father.” 1272 Eenzelfde gedachtengang 
kunnen we vinden bij Peppermüller: “[E]rst der Erweis der höchsten Liebe Gottes in 
der Passion und im Tode Christi ermöglicht es dem einzelnen Menschen, zur rechtfer-
tigenden caritas zu gelangen.” 1273 Het is duidelijk dat het, in Abelardus’ interpreta-
tie, God zelf is die de verzoening zo tot stand wil brengen. Dus als God op deze 
wijze de verzoening tot stand wil brengen, is de kruisdood van Christus inderdaad 
noodzakelijk en door God gewild in de benadering van Abelardus. De vraag blijft 
niettemin waarom de kruisdood dan de ultieme blijk is van Gods liefde.
 Een mogelijk antwoord op die vraag lijkt gelegen in de passages waarin 
Abelardus stelt dat Jezus de straf voor de zonden heeft ondergaan. Die passages1274 
wijzen in de richting die ook Williams suggereert, namelijk dat dát de liefde is 
die Christus betoont door aan het kruis te sterven. Hij ondergaat daar de straf die 

1270 Alister E. McGrath, Christelijke Theologie: een introductie, vert. H.A. Ferguson-Postma, 4e druk 
(Kampen: Kok, 2007), 367.
1271 Weingart, The Logic of Divine Love, 129.
1272 Weingart, The Logic of Divine Love, 128.
1273 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 119.
1274 Abelard, Commentary, 204 (4,25); Abelard, Commentary, 265-66 (8,3). Op de bewuste passages 
zullen we nader ingaan bij de behandeling van het beeld van Christus bij Abelardus. 
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de mensheid toekomt.1275 Williams benadrukt daarbij dat het gaat over de straf 
voor de erfzonde,1276 maar de vraag is of het niet eveneens gaat over de straf voor 
de actuele zonde, want dat is de zonde die nog verzoend moet worden. Er zou 
een zekere interne logica in te onderscheiden zijn, dat wanneer de mens inziet dat 
Christus uit liefde gestorven is voor die actuele zonde, het antwoord van de mens 
er ook in bestaat dat aan die actuele zonde een einde komt. Dat lijkt te worden 
bevestigd door de aansporing die van de opstanding moet uitgaan volgens Abe-
lardus: “By the hope of the glory of the resurrection, which he showed to us in himself, 
he might cause us to persevere in righteous works.” 1277 Dat het hier om de straf voor 
de erfzonde zou gaan, lijkt bovendien lastig te rijmen met Abelardus’ uitspraak 
dat God geenszins de dood van Christus had verlangd als genoegdoening voor de 
zonde van Adam.
 De vraag is wat dit nu zegt over Abelardus’ paradigma van rechtvaardigheid. 
Enerzijds lijkt er sprake van een paradigma van wederkerige rechtvaardigheid, 
want het is duidelijk de actuele zonde die volgens Abelardus bestraft moet wor-
den. Anderzijds is er sprake van een vorm van herstellende rechtvaardigheid, want 
wat God volgens Abelardus vraagt, is niet de bestraffing van de mens, maar een 
veranderde levenswijze als antwoord op zijn aanbod van genade. We zullen hier 
nog op terugkomen bij de vraag naar het paradigma van rechtvaardigheid bij 
Abelardus. 

Het gebruik van geweld door God
God is dus in de benadering van Abelardus allerminst geweldloos. Daar hebben 
we verschillende voorbeelden van gezien. Zo geeft God volgens Abelardus de 
mens in handen van de duivel om hem te martelen: “What right, even, could the 
devil have to possess a man, unless perhaps because, with the Lord allowing it or even 
handing him over, he had received him for the purpose of tormenting him?” 1278 Nu 
plaatst Abelardus deze opmerking in het licht van zijn weerlegging van de aan-
spraken van de duivel op enig recht ten aanzien van de mens, maar de kwellingen 
die de mens ondergaat in de macht van de duivel, ondergaat hij dus met volledige 
instemming van God: “[T]he Lord […] handed man over to the devil for punish-
ment as if to a jailer of torturer.” 1279

 Eveneens zagen we dat ongedoopte kinderen verdoemd blijven, opdat zo de 
ouders tot inkeer mogen komen (de geboorte van het kind is tenslotte het resul-
taat van het toegeven aan de eigen lusten) en vanaf dat moment niet meer zullen 
zondigen. Geweld kan dus, wanneer het door God wordt aangewend, een peda-
gogische functie hebben in de benadering van Abelardus. God kon ook de mens 

1275 Williams, “Sin, Grace and Redemption in Abelard,” 266.
1276 Williams, “Sin, Grace and Redemption in Abelard,” 265-67.
1277 Abelard, Commentary, 204 (4,25).
1278 Abelard, Commentary, 165 (3,26).
1279 Abelard, Commentary, 165 (3,26).
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gebruiken als instrument om te doden, zoals we zagen, hoewel de mens anders 
dan op instigatie van God niet mag doden.
 Iedere vorm van geweld die God op een of andere wijze toe lijkt te staan, of 
het nu de straf van de verdoemenis van de ongedoopte kinderen betreft, of het lij-
den en de dood die Christus in zijn menselijke natuur moet ondergaan, kan in de 
benadering van Abelardus niet anders dan goed zijn, omdat het overeenkomt met 
Gods wil. Zoals we eerder zagen lijkt Abelardus het probleem van de toerekening 
van het kwaad aan God te willen ondervangen door te stellen dat God alleen het 
goede – en dus niet het kwade – voorbestemt. Daarbij moet worden aangetekend 
dat wat voor God goed is in de benadering van Abelardus daarmee voor mensen 
nog niet goed hoeft te zijn. Hij zegt dan ook: “Therefore, it is prohibited for a man 
to kill, not for God.” 1280

We moeten dus constateren dat Gods liefde en geweld elkaar bij Abelardus niet 
uitsluiten. Sterker nog, het geweld van het kruis is in de theologie van Abelardus 
het ultieme bewijs van Gods liefde voor de mens. Voor Abelardus zijn het feit dat 
God geweld goedkeurt en ook zelf initieert aan de ene kant en het feit dat God 
het hoogste goed is aan de ander kant ook probleemloos met elkaar verenigbaar. 
We moeten dus constateren dat het Godsbeeld van Abelardus duidelijk verschilt 
van dat van Weaver. Weaver lijkt inderdaad gelijk te hebben met zijn stellingname 
dat de kruisdood van Christus ook bij Abelardus Gods intentie is en bewust deel 
van Gods heilsplan.

Het beeld van Christus in het verzoeningsmodel van Abelardus
In Christus is God mens geworden om zijn liefde voor de mens zichtbaar te ma-
ken, aldus Abelardus. En door zichzelf in liefde als mens te geven wilde God de 
liefde van de mens voor hem opnieuw wekken: “[F]or why else did Christ die, un-
less, of course, so that the charity of God might be spread abroad in us?” 1281 
 De christologie van Abelardus staat nadrukkelijk in de lijn van de traditie, aldus 
Weingart,1282 maar Abelardus wijkt op bepaalde punten ook duidelijk af van de tra-
ditie. Zo kwamen zijn afwijkende ideeën over de Drie-eenheid hem op het verwijt 
van ketterij te staan.1283 We zullen hier eerst kort ingaan op die eigen benadering van 
de Drie-eenheid door Abelardus en op de betekenis van de tweenaturenleer voor 
zijn visie op de verzoening. Vervolgens zullen we nader ingaan op de vraag naar de 

1280 Abelard, Commentary, 342 (12,19).
1281 Abelard, Commentary, 206 (5,6).
1282 “Abailard accepts the guidelines of the Western reading of the Chalcedonian Formulary, promulgated 
by the Council of A.D. 451 to preserve the mystery of God’s self-manifestation in the person of Jesus of 
Nazareth.” Weingart, The Logic of Divine Love, 98.
1283 Zijn eerste uitwerking van zijn ideeën over de Drie-eenheid, die hij vervatte in zijn ‘Theolo-
gia “summi boni”’ resulteerde in een veroordeling voor ketterij. Jeffery E. Brower, “Trinity,” in The 
Cambridge Companion to Abelard, ed. Kevin Guilfoy Jeffrey E. Brower, Cambridge Companions to 
philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 224.
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betekenis van leven en leer, lijden, dood en opstanding van Christus in het verzoe-
ningsmodel van Abelardus. In het bijzonder zullen we ingaan op die passages bij 
Abelardus die de kruisdood lijken te duiden als straf voor de zonden van de mens. 

De Drie-eenheid en de Twee-naturenleer
Het eigene van Abelardus’ visie op de Drie-eenheid is er in gelegen dat hij aan de 
personae van de Drie-eenheid verschillende kwaliteiten lijkt toe te kennen: “And 
so in the divine Trinity, although there is the same substance of three Persons, that is, 
of the Father and the Son and the Holy Spirit, the Persons are nevertheless diverse in 
their qualities, since there is one characteristic of the Father, another of the Son and of 
the Holy Spirit.” 1284 Abelardus licht dat in de context van zijn ‘Commentaar’ dan 
nog als volgt nader toe: “I believe that the entire distinction of the Trinity consists in 
these three things. For the term ‘God the Father’ seems to me to express what divine 
power expresses, begetting the divine wisdom that is the Son; and ‘God the Son’ as the 
divine wisdom brought forth from God; and ‘God the Holy Spirit’ as love or benevo-
lence of God proceeding from God the Father and the Son.” 1285 
 Hij gaat in zijn Commentaar op de Brief aan de Romeinen niet uitvoerig op 
het vraagstuk van de Drie-eenheid in, zo constateert Cartwright, maar beperkt 
zich tot wat noodzakelijk is voor zijn uiteenzetting en verwijst verder naar het 
tweede boek van zijn ‘Theologia’.1286 
 Naast Abelardus’ opvattingen over de duivel en zijn vermeende pelagianisme 
waren het zijn afwijkende opvattingen over de Drie-eenheid waar zijn tegenstan-
ders – en in het bijzonder William van St. Thierry1287 – tegen in verzet kwamen. 
Met het toekennen van verschillende kwaliteiten aan de personae van de Drie-
eenheid zou hij de eenheid van de Drie-eenheid ondermijnen.1288 

Goddelijke en menselijke natuur in Christus
In Christus verenigt God zich met de menselijke natuur, aldus Abelardus: “God 
the Father, that is, the majesty of divine power, sent his Son in the likeness of the flesh 
of sin; that is, he caused wisdom, co-eternal with himself, to be humiliated to the 
point of assuming passible and mortal humanity.” 1289 Zo maakt God zijn liefde voor 
de mensheid zichtbaar, door de menselijke natuur aan te nemen in al zijn kwets-
baarheid en lijden. 

1284 Abelard, Commentary, 117 (1,20).
1285 Abelard, Commentary, 115 (1,20).
1286 “[H]is discussion of this doctrine in the commentary is occasional at best, is never as extensive as it is 
in his various Theologies, and in many ways simply summarizes the discussions of those works as Abelard 
admits himself.” Cartwrigth, “Introduction,” 65. 
1287 “In his Disputation against Abelard, William of St. Thierry, a thorough-going Augustinian on this 
doctrine, devoted two long chapters to outlining and refuting the errors concerning the Trinity he had found 
in Abelard’s works, specifically the Theologia Scholarum.” Cartwright, “Introduction,” 64.
1288 Cartwright, “Introduction,” 64.
1289 Abelard, Commentary, 265 (8,3).
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 Abelardus gaat mede in op de vraag waarom het de zoon was die geïncarneerd 
was en niet de Vader of de Geest1290 – een vraag die uitgebreid werd bediscussi-
eerd door Abelardus’ tijdgenoten.1291 De achterliggende reden is volgens Weingart 
dat de verzoening wordt toegedicht aan de goddelijke wijsheid. “The Son is incar-
nated because it is most fitting that he, who is especially the Wisdom of God, should 
be sent by the Father to reveal the divine love, and in his revelation reconcile men to 
God.” 1292 Christus maakt Gods liefde voor de mens zichtbaar en schenkt de mens 
de Geest van liefde die de mens doet terugkeren tot God de Vader. Het is dus 
door de Heilige Geest dat de mens de liefde van God ontvangt, die het antwoord 
is op de liefde die God betoont in het lijden en de dood van Christus aan het 
kruis, aldus Weingart.1293

Dat God mens is geworden in Christus, is wezenlijk voor de verzoening, maar 
Abelardus hangt niet de recapitulatietheorie aan. De incarnatie is voorwaarde 
voor de verzoening, maar is niet het instrument van de verzoening. Het is in de 
geïncarneerde Logos dat God de Zoon de mens met zich verenigt en het is in zijn 
lijden en sterven als mens, dat de Zoon de liefde van God de Vader openbaart en 
zo de verzoening mogelijk maakt: “God has united our nature to himself in Christ, 
and by suffering in that nature he has shown us that greatest charity, concerning 
which he himself says: No one has greater love than this etc.” 1294 De incarnatie is dus 
een noodzakelijke voorwaarde voor de verzoening, omdat God alleen op die en 
op geen andere wijze zijn liefde voor de mensheid zichtbaar kon maken, namelijk 
door mens te worden en als mens aan het kruis te sterven. De verzoening vindt 
echter alleen plaats wanneer de mens als antwoord daarop zich in liefde opnieuw 
tot God wendt. De incarnatie is dus geen voldoende voorwaarde voor de verzoe-
ning in de benadering van Abelardus.

Waar het dus van belang is dat het God de Zoon is die is geïncarneerd, is het vol-
gens Abelardus ook van belang dat Christus de straf voor de zonde ondergaat in 
zijn menselijke natuur: “And with respect to sin, that is, with respect to the punish-
ment of sin, which he endured in the flesh, that is, in the humanity he assumed, not 
according to divinity, he condemned sin: that is, he took away the punishment of sin 

1290 “It is not a small question – since the divine substance united human substance to itself in the one 
person of Christ, and the individual substance of the Father and the Son and the Holy Spirit is through 
and through the same – why the Son, rather than the Father or the Holy Spirit, is said to have been made 
incarnate; or since the works of the Trinity are undivided, inasmuch as whatever one of the Persons does, the 
others also do, how is the Son said to have assumed flesh, and not the Father or the Holy Spirit?” Abelard, 
Commentary, 270 (8,11).
1291 Weingart, The Logic of Divine Love, 101.
1292 Weingart, The Logic of Divine Love, 101.
1293 “Man’s regeneration is the particular office of the Holy Spirit consonant with his special property of 
divine love.” Weingart, The Logic of Divine Love, 151-52.
1294 Abelard, Commentary, 162 (3,22).
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from us.” 1295 Weingart merkt op dat Abelardus benadrukt dat het ook niet moge-
lijk is dat Christus zou lijden in zijn goddelijke natuur.1296 
 Terwijl Abelardus stelt dat Christus lijdt in zijn menselijke natuur, benadrukt 
hij evenzeer de goddelijke natuur van Christus, omdat het lijden en sterven vol-
ledig Gods bedoeling zijn om zo de mens te verzoenen. Het lijden is in zijn bena-
dering geen passief ondergaan, maar een bewust instemmen door God de Zoon 
met het heilsplan van God de Vader, aldus Weingart: “Christ is the changeless, eter-
nal Logos appearing in the form of man. The persona of the union of the two natures 
is the immutable Second Person of the Trinity, who holds the will of the human nature 
in perfect obedience to the divine purpose of man’s reconciliation with God.” 1297 
 Het is bovendien noodzakelijk, zo constateert Weingart, dat Christus aan-
toonbaar van het geslacht van Adam is, maar tegelijk vrij is van zonden.1298 
Abelardus onderbouwt dit uitvoerig. Christus is geboren uit het vlees van Maria, 
terwijl zij door de Heilige Geest was gereinigd van zonden, zodat Christus wel 
door Maria uit ‘het zaad van David’ is geboren, maar niet belast is met de zonden 
van David.1299 

Het feit dat Abelardus zo omstandig uitlegt dat Christus het lijden in zijn men-
selijke natuur moet ondergaan en tegelijk in zijn menselijke natuur geacht wordt 
geheel vrij van zonden te zijn, doet denken aan de verzoeningstheologie van An-
selmus. Ook bij Anselmus ligt veel nadruk op de noodzaak dat Christus als ‘vol-
ledig mens’ het lijden moet ondergaan, terwijl hij tegelijk geheel vrij van zonden 
moet zijn, omdat anders zijn lijden niet als een verdienste kan worden gerekend. 
En ook bij Anselmus zien we dat het van groot belang is, dat Christus van het 
geslacht van Adam is, omdat anders de mens niet kan delen in de verdiensten van 
de verzoening. Echter, bij Anselmus was dit noodzakelijk omdat Christus anders 
niet de vereiste genoegdoening kon schenken. Van een dergelijke noodzaak is bij 
Abelardus geen sprake. Veeleer lijkt het dat Abelardus wil aantonen dat hij aan-
sluit bij de traditie van Chalcedon1300 en in lijn staat met het bijbels getuigenis.1301

1295 Abelard, Commentary, 266 (8,3).
1296 “Christ’s suffering is concentrated in the human nature, as if detached from, and only peripheral to, 
the centre of his being, since the immutable person of the Logos incarnate cannot suffer.” Weingart, The 
Logic of Divine Love, 108.
1297 Weingart, The Logic of Divine Love, 118.
1298 “[M]an’s salvation would be imperilled if there were a radical discontinuity between him and Adam. 
He is discontinuous in his purity but continuous with man in the assumption of a humanity sprung from 
the father of all men.” Weingart, The Logic of Divine Love, 106.
1299 Abelard, Commentary, 101-04 (1,3-1,4).
1300 “The theologian loyal to the Chalcedonian affirmation of the biblical witness to Christ’s true human-
ity must defend two fronts. While maintaining that the Lord is consubstantial with man at all points ac-
cording to his manhood, he must equally assert that he alone of all progeny of Adam was free from any sin.” 
Weingart, The Logic of Divine Love, 105.
1301 Abelard, Commentary, 101 (1,3).
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Hoewel Abelardus het niet uitwerkt, komt het hier voor alsof één mens de straf 
voor de zonde moet ondergaan die tegelijk, omdat hij zelf die straf niet verdiend 
heeft, daarmee voor de gehele mensheid de straf ondergaat. Echter, zoals al eerder 
aangegeven vinden we geen systematische uitwerking van deze gedachtegang bij 
Abelardus. We zullen hier nog nader op ingaan bij het bespreken van de rol van 
de dood van Christus bij Abelardus.

De dood van Christus in het model
Abelardus maakt duidelijk dat voor God Christus’ dood niet noodzakelijk is om 
de mens uit de macht van de duivel te bevrijden, noch om zonden te vergeven. 
Echter, waar de interpretatie van Romeinen 3:26 en de verwijzing daarbinnen 
van Abelardus naar Johannes 15:13 de basis vormen voor het toeschrijven van 
een subjectief of exemplaristisch verzoeningsmodel, beziet Williams deze verwij-
zing juist in het licht van de teksten die verwijzen naar de straf voor de zonde 
die Christus draagt. Hij ziet daarin aanleiding om te betogen dat Abelardus ook 
duidelijk een objectieve verzoening verkondigt in de zin van plaatsvervangend 
ondergaan van de straf voor de zonde door Christus: “[U]nless the Passion actually 
accomplishes something, unless there is an ‘objective transaction’ made in and through 
the death of Christ, there is nothing about the Passion to inspire our love: pity, per-
haps, or sympathy, but not love or gratitude. Loving Christ because of what he did for 
us on the Cross makes sense only if he in fact did something for us on the Cross.” 1302 
Dat brengt Williams tot de constatering: “Abelard explicitly teaches a theory of pe-
nal substitution.” 1303 
 Het is de vraag of we kunnen spreken van ‘penal substitution atonement’ in de 
zin waarin die benadering is besproken in het voorgaande hoofdstuk. Dan zou de 
vergeving van zonden, op basis van het plaatsvervangend ondergaan van de straf 
die de mensheid toekomt door Christus, bij Abelardus de essentie van de verzoe-
ning moeten zijn. Hoewel ik denk dat Williams terecht aandacht vraagt voor dit 
aspect van de verzoening in het denken van Abelardus, lijken lijden en sterven 
van Christus bij Abelardus echter niet de kern van het model, maar zoals eerder 
opgemerkt veeleer een voorwaarde voor de verzoening. Het is daarom goed om 
uitvoeriger te kijken naar twee passages (de tweede passage werd al eerder aan-
gehaald) waarin Abelardus nadrukkelijk stelt dat Christus de straf voor de zonde 
ondergaat en door zijn dood de straf voor de zonde wegneemt. 

Abelardus spreekt er over dat Christus gestorven is voor de zonden van de men-
sheid en zo de mens heeft gered: “He is said to have died on account of our trans-
gressions in two ways: at one time because we transgressed, on account of which he 
died, and we committed sin, the penalty of which he bore; at another, that he might 
take away our sins by dying, that is, he swept away the penalty for sins by the price of 

1302 Williams, “Sin, Grace and Redemption in Abelard,” 262.
1303 Williams, “Sin, Grace and Redemption in Abelard,” 266.
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his death, leading us into paradise, and through the demonstration of so much grace – 
by which he says, “No one has greater love” – he drew back our souls from the will to 
sin and kindled the highest love of himself.” 1304 Hier zien we beide elementen dus 
naast elkaar staan.
 Allereerst is er sprake van dat Christus de straf voor de overtredingen van de 
mensheid draagt. Ten tweede gaat het er om dat Christus door zijn dood de liefde 
toont die de mens tot inkeer moet bewegen en dat hij dus zo de mens weer terug 
bij God brengt. Dat laatste lijkt niettemin de essentie van de verzoening, want 
dat is ook wat centraal staat bij zijn behandeling van de verzoening in zijn com-
mentaar op Rom.3:26.
 De tweede passage is een passage waarin Abelardus benadrukt dat Christus 
de straf voor de zonde heeft ondergaan in zijn menselijke natuur: “[W]ith respect 
to the punishment of sin, which he endured for us in the flesh, that is, in the human-
ity he assumed, not according to divinity, he condemned sin; that is, he took away 
the punishment of sin from us by which the righteous were formerly held fast, and he 
opened the heavens.” 1305 Opnieuw zien we hier beide elementen met elkaar ver-
bonden worden: Christus ondergaat de straf voor de zonden in de plaats van de 
mensheid en hij opent de weg naar verzoening.

Onmiskenbaar treffen we in deze passages een benadering aan die dicht aanligt 
tegen het idee van het plaatsvervangend lijden en Christus die de straf draagt voor 
de zonden van mensen, zoals wanneer Abelardus spreekt over “we committed sin, 
the penalty of which he bore”. Als we er van uitgaan dat het daarnaar is dat “the de-
monstration of so much grace” verwijst, dan zou de essentie van de liefde die Chris-
tus betoont door te sterven voor zijn vrienden gelegen zijn in zijn bereidheid om 
de straf voor de zonden te ondergaan, die de mens toekwam. We hebben echter 
bij de behandeling van het Godsbeeld gezien dat, hoewel de dood van Christus 
wel noodzakelijk is bij Abelardus en ook deel uitmaakt van Gods heilsplan, de 
dood van Christus niet God als object lijkt te hebben. De dood van Christus 
hoeft bij God geen verandering teweeg te brengen, veeleer moet zijn dood een 
verandering teweeg brengen bij de mens. 
 We lijken bij Abelardus twee sporen te kunnen onderscheiden. Enerzijds lijkt 
het, dat het ondergaan van de straf voor de zonde van Adam door Christus een 
voorwaarde is om de verzoening mogelijk te maken. Anderzijds lijkt dit onderge-
schikt aan het belang van de kracht die moet uitgaan van het gebaar. We zullen 
daarom nader bekijken in hoeverre Abelardus benadering overeenkomt met het 
model van verzoening door genoegdoening.

Hoewel Abelardus hier eenzelfde paradigma van wederkerige rechtvaardigheid lijkt 
te hanteren als Anselmus, is er geen sprake van een verandering door het lijden en 

1304 Abelard, Commentary, 204 (4,25).
1305 Abelard, Commentary, 266 (8,3).
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de dood van Christus in de kosmische orde of van een transactie die noodzakelij-
kerwijs verzoening brengt. Bij Anselmus is de straf een noodzakelijke en voldoende 
voorwaarde voor de verzoening. Daarbij geldt nog altijd dat de mens zich de ge-
nade van God waardig moet tonen door een boetvaardig leven, maar in de benade-
ring van Anselmus krijgt die verandering verder nauwelijks aandacht. In het model 
van penal substitution atonement zien we dit ook terug. Wat God nodig heeft is 
dat de zonde gestraft wordt. Bij Abelardus verschuift het accent van de noodzaak 
dat de zonde gestraft wordt naar de noodzaak tot inkeer bij de mens. 
 Waar bij Anselmus – en eveneens in het model van penal substitution ato-
nement – de dood van Christus het noodzakelijke antwoord is op de erfzonde, 
speelt die erfzonde bij Abelardus een heel andere rol. De erfzonde resulteert er in 
dat de wil van de mens verzwakt is en leidt dus tot de verwijdering tussen mens 
en God, die ongedaan moet worden gemaakt. De gedachte dat de dood van 
Christus door God aanvaard zou worden als plaatsvervangende straf voor de erf-
zonde lijkt Abelardus zelfs expliciet af te wijzen in zijn commentaar op Rom.3,26, 
zo hebben we gezien.

In Abelardus‘ benadering is de kruisiging met het oog op de vergeving van de erf-
zonde niet noodzakelijk. God kan de zonde vergeven zoals het hem goeddunkt. 
Niettemin is er een relatie bij Abelardus tussen de zonde en de dood van Christus. 
De vraag is alleen hoe we die relatie uit moeten leggen. De wijze waarop Abelardus 
het begrip zonde definieert is complex, zoals we nog zullen zien.
 De vraag is nu of de nadruk ligt op de noodzaak in God dat Christus eerst 
de straf voor de zonde ondergaat, of op de noodzaak voor de mens dat Christus 
de grootst mogelijke liefde toont voor zijn vrienden. De tweede mogelijkheid 
lijkt hier de meest voor de hand liggende: de noodzakelijke voorwaarde lijkt te 
liggen in het grootst mogelijke ‘offer’ van God. God geeft zijn zoon, in liefde, 
uit genade, maar alleen als de mens die liefde beantwoordt, kan er sprake zijn 
van verzoening en van herstel van de verstoorde relatie tussen mens en God. De 
noodzakelijke voorwaarde is dan, dat de liefde die God de mens betoont groot 
genoeg is om in de mens een liefde te wekken die zo groot is, dat hij zich afwendt 
van de zonde en zich in liefde opnieuw tot God wendt en daar in volhardt – een 
gedachtengang die, zoals we eerder zagen, ook weerklank vindt bij Weingart en 
Peppermüller. Dat neemt niet weg dat het er inderdaad op lijkt dat de dood van 
Christus als straf voor de zonden datgene is waarnaar Abelardus verwijst met het 
aanhalen van Joh.15,13.

We zullen nu nader kijken naar de vraag of het lijden en dood van Christus vol-
gens Abelardus de enige wijze was die God ter beschikking stond om zijn liefde 
aan de mens te tonen. Dat zou de noodzaak kunnen staven, aangezien God de 
zonden volgens Abelardus ook had kunnen vergeven zonder de dood van Chris-
tus. Het beste lijken we de dood van Christus in het denken van Abelardus aan te 
kunnen merken als een noodzakelijk en welbewust offer. Dat zou ook aansluiten 
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bij het gangbare denken in de tijd van Abelardus, waarin Christus’ dood veelal als 
een offer werd verstaan.1306 Met betrekking tot het verstaan van Christus’ dood als 
offer zien we dat Abelardus zelf ook aangeeft dat het leven van Christus gegeven 
wordt omwille van de mens, omdat Christus daarmee zelf de mens wilde redden. 
Zoals we eerder zagen zegt Abelardus: “Innocent blood was given for us; we can free 
ourselves from the dominion of sin not by our own strength, but by the grace of the 
Redeemer.” 1307 
 Peppermüller geeft een vergelijkbare duiding: de dood van Christus moet de 
mens bewegen tot liefde, maar werkt tegelijk als een zoenoffer.1308 Daarbij merkt 
Abelardus het ook aan als een overtuigde keuze van Christus zelf: “Indeed, the 
soul of that man desired our salvation, which it knew consisted in its death, and on 
account of that which it desired, it suffered this.” 1309 Hij ondergaat al het menselijk 
lijden, alle pijn: “This is a suffering of his entire human nature.” 1310 Het is in ge-
hoorzaamheid aan de wil van God de Vader dat Christus zijn leven geeft, aldus 
Peppermüller: “Daß die anima hominis in Christus aber Passion und Tod duldete 
geschah aus Gehorsam gegenüber dem Vater.” 1311 
 Weingart benadrukt dat de menselijke wil en de goddelijke wil van Christus 
in deze volledig in harmonie met elkaar zijn, terwijl ze ook onafhankelijk van 
elkaar zijn: “Christ never willed not to die for man’s salvation, but his human incli-
nation made him undesirous of death.” 1312 Juist door te benadrukken dat Christus 
in zijn menselijke natuur niet wilde sterven, maar wel zijn leven wilde geven om 
daarmee de verzoening tussen God en mens mogelijk te maken, lijkt Abelardus 
zichtbaar te willen maken hoe kostbaar het offer van zijn leven is, zoals hij dat 
onderstreept met zijn verwijzing naar Joh.15,13. En dat offer is dan wel degelijk 
dat Christus de straf voor de zonde draagt.

Niettemin vindt die benadering weinig steun. Weingart verwerpt in nadrukke-
lijke bewoordingen de gedachte dat bij Abelardus sprake zou zijn van een verzoe-
ningsleer die genoegdoening, het inlossen van schuld, of het plaatsvervangend 
ondergaan van straf zou veronderstellen: “In none of the passages gleaned from the 
Abailardian corpus in which Christ’s cross is associated with his priestly function is it 

1306 “Christ’s death is sacrificial. The image of sacrifice is one of the most popular among twelfth-century 
theologians, and Abailard reflects his own environment in arguing that Christ’s death is a self-giving of his 
own person for the reconciliation of sinful humanity.” Weingart, The Logic of Divine Love, 133. 
1307 Abelard, Commentary, 259 (7,14).
1308 “Zum andern muβ daran erinnert werden daβ nach Abaelard der Tod Christi allein Sinn hatte, in 
uns die Gegenliebe zu erwecken, jetzt aber soll er auch noch als Opfer expiatorisch wirken!” Peppermüller, 
Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 113.
1309 Abelard, Commentary, 231 (6,9).
1310 Weingart, The Logic of Divine Love, 107.
1311 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 44.
1312 Weingart, The Logic of Divine Love, 116.
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suggested that his sacrifice is a satisfaction, appeasement, or transference of guilt.” 1313 
 En Peppermüller constateert: “Klar dürfte sein, daβ Abaelards eigenliches theolo-
gisches Anliegen in seinen Gedanken über Rechtfertigung und Versöhnung ausgedrückt 
ist, während sich die Äuβerungen die dazu im Widerspruch stehen, letztlich doch 
als Kompromiβ mit der Tradition erweisen, mag Abaelard das erkannt haben oder 
nicht.” 1314

 Dat er niettemin aanleiding blijkt te zijn om te veronderstellen dat Abelardus 
een benadering van verzoening door genoegdoening voorstaat, wordt dus vooral 
ingegeven doordat hij in de context van zijn commentaar op Rom.3,26 niet dui-
delijk maakt waarom de dood van Christus die liefde in de mens opwekt, gecom-
bineerd met het feit dat Abelardus elders toespelingen maakt op het ondergaan 
van de straf voor de zonde door Christus. De uitleg van Williams lijkt daarmee 
een logische verklaring. In ieder geval is het de verklaring die de verschillende uit-
spraken van Abelardus het best met elkaar in overeenstemming lijkt te brengen. 
Abelardus benadrukt in alles de liefde van God voor de mens, maar gaat er niet-
temin van uit dat de mens de noodzaak herkent van het straffen van de zonde.

De rol en betekenis van leven en leer van Christus voor de verzoening
Christus is het voorbeeld van de volmaakte gehoorzaamheid aan God, zowel in 
zijn leven, als in zijn lijden en sterven. Waar het satisfactiemodel van Anselmus 
geen betekenis lijkt toe te kennen aan het leven en de leer van Christus, heeft 
het bij Abelardus zowel direct als indirect betekenis. Het speelt indirect een rol, 
omdat in de redenering van Abelardus het optreden van Christus – te weten het 
vergeven van zonden – een van de argumenten is die hij lijkt in te brengen tegen 
de opvatting van Anselmus dat het God niet vrij staat om mensen hun zonden 
te vergeven. Het speelt ook in directe zin een rol, wanneer we zien dat Abelardus 
in zijn commentaar Christus’ onderwijs en zijn voorbeeld meeneemt in een op-
somming van wat de verzoening bewerkt, bijvoorbeeld wanneer hij zegt: “[H]e 
worked our salvation in a special way, both by being born and preaching (this is why 
he said, ‘I was sent only to the lost sheep of the house of Israel’), or by forgiving sins or 
performing miracles, of suffering, rising again, ascending, or sending the Holy Spi-
rit.” 1315 Zoals we hebben gezien bij de behandeling van het mensbeeld verwacht 
Abelardus ook dat de verzoende mens afziet van het gebruik van geweld, wanneer 
geweld niet uitdrukkelijk in overeenstemming is met Gods bedoeling. Daarbij 
verwijst hij nadrukkelijk naar de onderwijzingen van Christus dienaangaande.

Wat draagt de opstanding bij aan de verzoening?
Abelardus gaat op een aantal plaatsen in zijn ‘Commentaar’ in op de betekenis van 
de opstanding. Zo zegt hij onder meer: “[H]e is not called just who sometimes acts 

1313 Weingart, The Logic of Divine Love, 135.
1314 Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 120.
1315 Abelard, Commentary, 228 (5,20).
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justly, but he who has this as a practice. Therefore, what is said, He rose for our jus-
tification, means that by the hope of the glory of the resurrection, which he showed to 
us in himself, he might cause us to persevere in righteous works.” 1316 Het is de belofte 
die de opstanding in zich draagt van onze eigen toekomstige verheerlijking, die 
helpt te volharden in rechtvaardigheid. De opstanding heeft dus een functie voor 
de verzoende mens, al is het de liefde voor God en niet de verhoopte beloning die 
de motivatie moet geven om te volharden in het goede wanneer de mens eenmaal 
verzoend is met God.1317

 Tegelijk is Abelardus realistisch genoeg om te beseffen dat het wel degelijk als 
een aansporing werkt. Niettemin, het verzoende leven is een leven dat uiteindelijk 
op God gericht is en niet op zichzelf en dus ook een leven dat zijn motivatie vindt 
in die liefde voor God en niet in de mogelijke beloning. Toch geeft de opstanding 
de mens de bevestiging dat het eeuwig leven de beloning is voor hen die volhard-
en in de liefde van het verzoende leven: “He raised himself up from among the dead 
into perpetual life by his own power, so that we, having been kindled with the hope 
and desire for the same glory, might bear fruit, not to the world, but to God.” 1318 
 Volgens Weingart is de opstanding voor Abelardus vooral de bevestiging van 
Christus’ leven en persoon: “The resurrection is a vindication of his person and a 
pledge of the elect’s resurrection.” 1319 Daarmee sluit de interpretatie van Weingart 
nauw aan bij de ideeën van Weaver, die aangeeft dat de opstanding een beves-
tiging was van Jezus’ keuze voor Gods Koninkrijk. Belangrijker echter dan de 
opstanding is volgens Weingart de hemelvaart van Christus: Christus opent de 
poorten van de hemel en neemt zijn uitverkorenen mee die deel mogen hebben 
aan zijn Rijk. Binnen de context van dit onderzoek werk ik dit niet verder uit. 
Hier volstaat de constatering dat Christus’ opstanding een tweeledig doel dient. 
Enerzijds vormt de opstanding een extra aansporing en motivatie om te volhar-
den in het verzoende leven. Anderzijds is de opstanding in zichzelf de belofte en 
de verzekering voor de uitverkorenen dat ook hen het eeuwige leven wacht. Zo 
communiceert de opstanding in de benadering van Abelardus Gods genade. De 
genade wordt echter bemiddeld door de kruisdood van Christus. Op dat punt 
wijkt Weaver onmiskenbaar af van Abelardus.

Het kwaad en de zonde in het verzoeningsmodel van Abelardus
We zullen nu nader stilstaan bij de vraag wat het kwaad is in de benadering van 
Abelardus. Daarbij zullen we teruggrijpen op wat eerder in het kader van de behan-
deling van het mensbeeld bij Abelardus is gezegd over de zonde en de erfzonde. 

1316 Abelard, Commentary, 204 (4,25).
1317 “And then, truly we would love God purely and genuinely for himself, if we were to do this for himself 
alone, and not for our advantage; we should not consider the kinds of things he gives us, but what he is in 
himself.” Abelard, Commentary, 257 (7,13).
1318 Abelard, Commentary, 241 (7,2-7,3).
1319 Weingart, The Logic of Divine Love, 146.
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God en de macht van het kwaad
Het kwaad lijkt bij Abelardus op het eerste gezicht te worden belichaamd door de 
duivel, maar dat is niet het geval. In de uitleg van Rom.3,26 speelt de duivel een 
prominente rol, maar de plaats die hij daar inneemt, is niet representatief voor de 
rest van Abelardus’ ‘Commentaar’. Niettemin speelt de duivel een belangrijke rol 
in het betoog van Abelardus. Net als Anselmus rekent Abelardus af met het tradi-
tionele losprijsmotief, waarin de duivel centraal staat. 
 Evenals Anselmus verwerpt Abelardus de opvatting dat de duivel een rechtma-
tige claim zou hebben op de menselijke ziel. De duivel heeft slechts macht indien 
en in zoverre als God dat toelaat. Abelardus gebruikt daartoe het beeld van een 
slaaf die zijn diensten aanbiedt aan een andere meester: dat maakt niet dat zijn 
nieuwe meester ineens rechten op hem kan doen gelden.1320 Het feit dat de duivel 
de mens succesvol heeft verleid om God ongehoorzaam te zijn, is geen reden om 
de duivel enig recht op de ziel van de mens toe te kennen. In tegenstelling tot wat 
we zagen bij Anselmus, zien we dat het God volgens Abelardus vrij staat de mens 
te vergeven als dat hem zo uitkomt. 
 De duivel heeft volgens Abelardus, zoals we reeds hebben geconstateerd, 
slechts macht over de mens in zoverre en zo lang als God hem de mens in zijn 
macht geeft.1321 Het werkelijke kwaad is volgens Abelardus de moedwillige afwen-
ding van God, de menselijke onwil om zijn wil te doen. Het kwaad als zelfstan-
dige, soevereine macht heeft geen bestaan.1322 Het kwaad vormt dus geen bedrei-
ging voor God. Het enige wat God er in het model van Abelardus toe noodzaakt 
de mens met zich te verzoenen, is dat hij zijn schepping tot voltooiing wil bren-
gen.1323 Eenzelfde eschatologisch motief zagen we bij Anselmus.
 
Het kwaad van de zonde
In zijn commentaar op Rom.5,19 gaat Abelardus uitvoerig in op de zonde en de 
erfzonde. Hij besteedt daar aan de erfzonde zelfs een afzonderlijk excurs, waar-
binnen hij ook uitvoerig ingaat op de vrije wil. Over de vrije wil hebben we ge-
sproken bij de behandeling van het mensbeeld van Abelardus. Die verhandeling 
zullen we hier niet herhalen. Cartwright merkt op dat Abelardus de leer van de 

1320 “Who doubts that if the servant of a certain lord should lead his fellow-servant astray with his persua-
sions and cause him to turn away from obedience to his own lord, how much more should the one leading 
astray be accused before his lord than the one led? And how unjust is it that he who led another astray 
should, from that time on, deserve to have an advantage or authority over the one led astray, who, even if 
he first had rights in respect to him, deserved to lose that right by this very wickedness of his act of leading 
astray?” Abelard, Commentary, 165 (3,26).
1321 Abelard, Commentary, 164-67 (3,26).
1322 “Ein wirkliches malum auβerhalb des menschlichen Willens gibt es nicht.” Peppermüller, Abaelards 
Auslegung des Römerbriefes, 49.
1323 “Although sin does no injury to him, it disorders the integrity of his creatures and alienates them from 
their Lord and from each other. This frustrates God’s intent for his creation.” Weingart, The Logic of Divine 
Love, 129.
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erfzonde van Augustinus als uitgangspunt neemt, maar daar vervolgens op wezen-
lijke punten van afwijkt,1324 maar we beperken ons hier verder tot de opvattingen 
van Abelardus zelf.

Abelardus maakt met betrekking tot de erfzonde een onderscheid tussen 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Hij acht de mens niet verantwoorde-
lijk voor de erfzonde, de mens heeft er geen schuld aan, maar niettemin wordt 
de mens aansprakelijk gesteld – en op grond van die aansprakelijkheid komt de 
mens ook de straf voor de erfzonde toe: “It is therefore original sin with which we 
are born, that debt of damnation with which we are bound, since we are made guilty 
of eternal punishment on account of that fault of our origin, that is, of our first pa-
rents, from whom our origin derived.” 1325 De erfzonde wordt door Abelardus dus 
allereerst gebruikt als aanduiding van de straf die de nakomelingen van Adam en 
Eva toekomt op grond van de overtreding van laatstgenoemden.1326 Die straf is de 
eeuwige dood. 
 Voor Adam en Eva was de straf voor hun zonde de natuurlijke dood. En 
omdat God geen twee keer straft voor dezelfde overtreding bleef hen de eeuwige 
dood bespaard: “God was appeased with regard to them by their particular satisfac-
tion. […] [N]o one shall be punished with both bodily and eternal death for one and 
the same sin of his own.” 1327

De erfzonde wordt weggenomen – en dat betekent in de benadering van Abelardus 
dat die de individuele mens niet meer wordt aangerekend en dat de individuele 
mens de straf dus niet meer hoeft te ondergaan – middels de sacramenten van  
de kerk: “[W]e are consigned to eternal damnation on account of his sin, so that,  
unless the medicines of the divine sacraments should come to our aid, we would be 
eternally damned.” 1328 Abelardus merkt echter ook de lichamelijke dood aan als 
straf voor de erfzonde: “Our body is dead, that is, liable to bodily death, on account 
of sin, namely that of our first parents.” 1329 – en die straf wordt niet opgeheven: 
“[A]lthough we obtain forgiveness of original sin in Christ, whose death to sin is the 
punishment of the flesh, nevertheless he who removed the cause did not remove for us 

1324 Cartwright, “Introduction,” 53
1325 Abelard, Commentary, 223 (5,19).
1326 Abelardus wijkt hierin af van de traditie die in navolging van Augustinus stelt dat de erfzonde 
wordt doorgegeven in de voortplanting, aldus Weingart, op grond van een afwijkende interpretatie 
van Psalm 51: 5 (50:7): “Abailard demurs. In this Psalm David is not speaking of the manner of his birth 
but of the that by the cause of original sin ‘everyone is subject to damnation of the guilt of the first parents’ 
(Ethica iii.641c). The penalty imposed on all mankind arises not form their immediate parents but from 
the first parents, and consists in the consequences of Adam’s sin relative to his fellowship with God and the 
integrity of his own person.” Weingart, The Logic of Divine Love, 47.
1327 Abelard, Commentary, 225 (5,19).
1328 Abelard, Commentary, 223 (5,19).
1329 Abelard, Commentary, 268 (8,10).
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this punishment.” 1330 Dit citaat lijkt een van de weinige plaatsen in het ‘Commen-
taar’ van Abelardus waar de vergeving van de erfzonde met Christus wordt ver-
bonden, zonder dat Abelardus dat hier in detail uitwerkt. Niettemin duidt dit er 
op dat volgens Abelardus het sacrament van de doop haar kracht om de straf voor 
de erfzonde weg te nemen ontleent aan de kruisdood van Christus.
 Echter, waar de straf voor de erfzonde teniet wordt gedaan door de kerkelijke 
sacramenten, blijft het gevolg van de erfzonde, namelijk de neiging tot zonde en 
de minachting voor God, in de mens bestaan. Die wordt door de doop niet weg-
genomen. Abelardus lijkt dit te concluderen uit het feit dat de Bijbel op verschil-
lende manieren over de zonde spreekt. Allereerst is de zonde minachting voor 
God, zoals we reeds constateerden bij de behandeling van het mensbeeld: “…that 
fault of the soul and contempt for God [that is] by our own perverse will, with which 
we are established as guilty before God.” 1331 Ten tweede, zo zegt Abelardus, verwijst 
zonde naar de straf die wij ondergaan voor de zonde: “Sin is called that punish-
ment for sin which we incur through sin itself, or for which we are held guilty on ac-
count of that sin.” 1332 Die zonde wordt echter weggenomen door de doop en de 
straf wordt niet meer toegerekend op grond van de kruisdood van Christus. 
 Tot slot verwijst Abelardus naar 2 Cor 5.21: “But in the third way Christ him-
self is called ‘sin’ by the Apostle, that is, a sacrifice for sin.” 1333 Deze laatst betekenis 
heeft echter minder nadruk dan de eerdere twee betekenissen. En terwijl de zonde 
uitgelegd als straf voor de erfzonde wordt weggenomen door de kruisdood, blijft 
de zonde volgens de eerst genoemde betekenis, de zonde als minachting voor 
God, bestaan, aldus Abelardus. 

De zonde verstaan als ‘minachting voor God’ is bij Abelardus tegelijk zonde als 
‘instemming met het kwaad’, aldus Weingart.1334 En niet alleen is het instemmen 
met het kwaad een blijk van minachting voor God, het leidt er ook toe dat de 
relatie met God verstoord raakt: “All sin offends against the divine will and shatters 
man’s fellowship with God.” 1335 Weingart merkt dit toegeven aan de aandrang het 
verkeerde te doen aan als het moment waarop de ziel het bewuste besluit neemt 
om in te stemmen met wat niet goed is: “‘Consent itself is sin’. Consensus – a per-
sonal, responsible, deliberate, free decision to accede to some evil desire – is the consti-
tutive element of sin.” 1336 Ook de zondeval moet bij Abelardus volgens Weingart 
bezien worden als een bewuste instemming met de overtreding, waarbij de zonde 
dus niet in de overtreding zelf gelegen is, maar in de instemming: “It is not the 
overt act which constitutes Adam and Eve’s guilt, but their inward consent to disobe-

1330 Abelard, Commentary, 269 (8,10).
1331 Abelard, Commentary, 215 (5,19).
1332 Abelard, Commentary, 215 (5,19).
1333 Abelard, Commentary, 216 (5,19).
1334 “Sin is consent to evil or contempt of God.” Weingart, The Logic of Divine Love, 58.
1335 Weingart, The Logic of Divine Love, 59.
1336 Weingart, The Logic of Divine Love, 57.
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dience. Both fell when they gave their consent to what they perfectly knew was not to 
be done.” 1337 
 Die zonde komt voort uit de vrije wil, die door Abelardus als een vermogen 
van de ziel wordt aangeduid, zoals we al eerder hebben gezien: “[F]ree choice is 
nothing other than that faculty of the soul for deliberating and judging what it wants 
to do.” 1338 Abelardus beschouwt de ziel als de zetel van de redelijke vermogens. En 
het is de ziel die de aandrang van de lusten moet bedwingen. Door toe te geven 
aan de aandrang van zijn lusten en te eten van de verboden vrucht heeft Adam de 
redelijke vermogens van de ziel aangetast. 
 De zonde van de minachting voor God is dus door de overtreding van Adam 
in de wereld is gekomen: “[T]hrough one man, namely, Adam, sin entered, because, 
when he sinned before, he gave sin entrance to this world, that is, into this part of 
the world.” 1339 Daarom blijft de mens vervreemd van God en zal hij dus alsnog 
eeuwig verdoemd worden, als hij niet door de liefde die God betoont in de dood 
van Christus met God verzoend wordt. Dat is in lijn met de gedachte dat de 
mens geen collectieve schuld draagt voor die eerste overtreding, want het is niet 
de overtreding zelf die de kern van de zonde is, het is het onderliggende verlangen 
dat tot de bewuste daad leidt. 

Aangezien de zonde een gewoonte is, moet de verzoende mens er voor waken dat 
de zonde niet heerst: “Not only should you not obey the evil concupiscence, but also 
let your foresight be zealous thus to anticipate it, so that when it wishes to dominate, 
it cannot.” 1340 Het structurele probleem, dat veroorzaakt wordt door de zondeval, 
is volgens Abelardus het gebrek aan controle door de ziel over de lagere natuur, 
waardoor de mens niet langer op God gericht is. 
 Diezelfde vrije wil waarmee de mens zich heeft afgekeerd van God en waar-
mee hij blijft zondigen, moet de mens er ook toe brengen zich weer in liefde tot 
God te keren. Het is echter door de erfzonde dat de rede niet meer in staat is om 
te heersen over de lagere driften en dat de mens zijn wil niet meer op God richt. 
Daarom heeft de mens volgens Abelardus de genade van God nodig, opdat zijn 
redelijke vermogens weer worden hersteld en hij zijn wil weer op God kan rich-
ten. 

Met de stellingname dat de mens geen schuld draagt voor de erfzonde, hoewel hij 
nog wel aansprakelijk wordt gesteld, wijkt Abelardus af van de traditie. Tegelijk 
sluit hij met zijn opvatting dat de menselijke wil door de erfzonde verzwakt is 
weer aan bij de traditie, aldus Peppermüller.1341 

1337 Weingart, The Logic of Divine Love, 44.
1338 Abelard, Commentary, 218 (5,19). 
1339 Abelard, Commentary, 208 (5,12).
1340 Abelard, Commentary, 234 (6,12).
1341 “Mit der Tradition ist er der Meinung, daβ die Strafe für die Sünde Adams, die – im Gegensatz zur 
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Er lijkt op het eerste gezicht sprake van een onvolkomenheid in Abelardus’ rede-
nering, want waarom is de lichamelijke dood als straf niet opgeheven? Daar heeft 
Abelardus echter een goede verklaring voor. Waar de erfzonde wordt verbonden 
met de lichamelijke dood als straf, blijft die lichamelijke dood bestaan, opdat het 
verlangen van de mens naar de kerkelijke sacramenten niet gericht zal zijn op 
het aardse leven, maar op het verkrijgen van het eeuwige leven, het leven in de 
Geest.1342 Eigenlijk is de lichamelijke dood slechts tijdelijk, want er is altijd het 
vooruitzicht van de lichamelijke opstanding: “Our body is dead; that is, it remains 
subject to temporal death even after the forgiveness of all sins. But it itself shall be 
freed from this mortality in the resurrection, so that divine grace may glorify not only 
the soul, but also the body.” 1343

 We zouden dus kunnen zeggen dat de straf voor de erfzonde in de benadering 
van Abelardus, namelijk de lichamelijke dood, wel degelijk teniet wordt gedaan, 
maar dat het teniet doen wordt “opgeschort” omwille van het eeuwige leven van 
de ziel. De lichamelijke opstanding lijkt een gegeven voor Abelardus, onder de 
conditie dat de ziel gered is.1344 De vrucht van het sacrament van de doop, waar-
mee de straf voor de erfzonde wordt weggenomen, is dan in feite ook conditio-
neel. Alleen wanneer de ziel wordt gered zal er ook sprake zijn van een lichame-
lijke opstanding. 

Wanneer we Abelardus’ benadering vergelijken met die van Anselmus, zien we dat 
Abelardus in tegenstelling tot Anselmus de verzoening niet rechtstreeks als een 
herstel van Gods eer beschouwt en daarmee ook niet als een direct antwoord op 
de erfzonde. De verzoening is bij Abelardus gericht op het herstel van de gevolgen 
van de erfzonde voor de mens. Het gevolg van de erfzonde is dat de relatie tussen 
God en de mens verstoord is geraakt, omdat de mens niet langer op God gericht 
is, waar de erfzonde bij Anselmus in de eerste plaats een effect op God zelf heeft. 
De erfzonde functioneert bij Abelardus dus nadrukkelijk als een antropologisch 
motief. Vanuit de zondeval worden het gedrag van de mens en de neiging tot 
zonde verklaard. 

Wanneer we Abelardus’ opvattingen over het kwaad en de zonde vergelijken 
met die van Weaver, valt op dat de visies van beide auteurs op het kwaad op het 
eerste gezicht nadrukkelijk lijken te verschillen. Voor Abelardus heeft het kwaad 
geen objectief bestaan buiten God. Weaver daarentegen lijkt het kwaad nadruk-
kelijk als een tegenmacht tegenover God te beschouwen, die de komst van Gods 

culpa – auf die Nachkommen übergeht, mit darin bestehe, daβ die ursprüngliche Harmonie des Menschen 
gestört werde, daβ die irrationalen Kräfte der Seele die Herschaft über die ratio gewinnen.” Peppermüller, 
Abaelards Auslegung des Römerbriefes, 148.
1342 Abelard, Commentary, 227 (5,19).
1343 Abelard, Commentary, 269-70 (8,11).
1344 Abelard, Commentary, 270 (8,11).
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Koninkrijk weerstreeft en de zonde is het meegaan in die beweging. Echter, bij 
zowel Weaver als bij Abelardus is de bron van het kwaad gelegen in de mens. Bij 
Abelardus is het minachting en afkeer van God. Het is de ziel die zich onttrekt 
aan Gods wil. Bij Weaver zien we dat het kwaad als afzonderlijke macht ook zijn 
oorsprong vindt in de mens, die zich afkeert van Gods bedoeling met zijn schep-
ping. Bij Weaver krijgt die keuze van de mens, die bij hem net als bij Abelardus 
voortkomt uit de vrije wil, echter een kosmische dimensie: de collectieve afkeer 
van God verleent het kwaad een macht die de macht van de individuele mens ver 
overstijgt. Abelardus stelt de verzoening van het individu centraal1345 en ziet het 
kwaad en de zonde als minachting van de individuele mens voor God. 

De betekenis van rechtvaardigheid in in het verzoeningsmodel van Abelardus
Een aspect waar we afzonderlijk bij stil moeten staan is de vraag naar rechtvaar-
digheid bij Abelardus. De vraag naar de betekenis van rechtvaardigheid wordt 
door Abelardus verbonden met de vraag naar de betekenis van de Wet. Waar 
Anselmus echter nadrukkelijk een paradigma van wederkerige rechtvaardigheid 
voorstaat, is dat bij Abelardus niet het geval. We gaan daarom hier nader in op 
interpretatie van de Wet bij Abelardus en de vraag wat de mens volgens Abelardus 
rechtvaardig maakt voor God.

De plaats van de Wet in het model
Het is een inhoudelijke keuze om de bespreking van de Wet hier te plaatsen. De 
Wet had ook kunnen worden behandeld als onderdeel van de kwade machten, als 
een (noodzakelijk) kwaad dat is “afgeschaft” door de dood van Christus. Abelar-
dus beschouwt de Wet echter niet als kwaad, maar merkt haar veeleer aan als zijn-
de onvolkomen. Hij gaat uitvoerig in op de verhouding tussen Wet en Evangelie. 

 Verzoening wordt bewerkstelligd door de kruisdood van Christus en niet door 
de Wet, aldus Abelardus. Verzoening is immers het herstel van de relatie tussen 
God en mens, waarbij de mens God opnieuw liefheeft in antwoord op de liefde 
die God de mens heeft betoond. Die liefde voor God kon de Wet niet in de mens 
opwekken, aldus Abelardus: “[F]or the purpose of having a full and perfect justifica-
tion, the law was weak on account of the carnal people to which it was given […] 
Therefore, it was impossible for the law to take away sin through obedience to it.” 1346 
 Hoewel de Wet niet voldoende was om verzoening te brengen en om het ef-
fect van de zonde, namelijk het blijven zondigen, teniet te doen en de mens er toe 
te bewegen zich opnieuw tot God te keren, was de Wet in zichzelf goed: “Since 
the law is the knowledge of sin and was given for life rather than for death, therefore 
the law indeed is holy, that is, defective or culpable in nothing, and his commandment 

1345 We zagen aan het begin van dit hoofdstuk dat Peppermüller met een vergelijkbare constatering 
komt: de verzoening is gericht op de individuele mens. Peppermüller, Abaelards Auslegung des Römer-
briefes, 119.
1346 Abelard, Commentary, 267 (8,3-8,4).
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is holy, comman ding and prohibiting nothing except what is necessary, and therefore 
righteous in itself and good, that is, useful and salutary to those who obey.” 1347 Het is 
door de Wet dat de zonde wordt herkend en wordt aangeklaagd: “Sin was not im-
puted, either original or one’s own; that is, it was not recognized by men until the law 
described it.” 1348

 De Wet was dus nodig om de zonde in te perken en de mens voor te berei-
den op de liefde van God, maar de mens kon niet worden gerechtvaardigd door 
het naleven van de Wet, want de Wet was onvolmaakt. De Wet werkte op basis 
van straf en beloning en daarom kon de Wet geen verzoening bewerkstelligen: 
“In fact, the commandments of the law, whether concerning love or concerning other 
things, did not bring to perfection; that is, they could not be enough for salvation.” 1349

Tegenover de beperkte reikwijdte van de Wet stelt Abelardus de volmaaktheid van 
het Evangelie, als een verbond van liefde: “We should call this, namely the Gospel, 
a covenant of love and mercy, just as the former was a covenant of fear and venge-
ance.” 1350 In deze zinsnede is ook precies verwoord wat Abelardus als uitwerking 
van de genade ziet: dat de mens God liefheeft uit liefde en niet langer uit angst, 
dat de mens dus het goede doet, namelijk wat God van hem verlangt, uit liefde 
voor God en niet uit angst voor straf, of omwille van een mogelijke beloning. 
Nu wordt de mens bewogen tot liefde en gehoorzaamheid aan God, omwille van 
God zelf en daarmee wordt de mens weer met God verzoend.
 De verzoening brengt dus uiteindelijk ook goede werken voort. Immers, 
niet de uiteindelijke daad, maar de intentie die daar aan ten grondslag ligt, is 
de kern van de zonde. Goede daden uit angst voor straf zijn het product van 
de Wet. Die zijn niet volmaakt, omdat de oorzaak van de zonde niet is weg-
genomen en ze dus niet voortkomen uit een verzoend leven: “[T]he old law, as 
the Apostle himself says, brought nothing to perfection, correcting works rather than 
intention.” 1351 Volmaaktheid in antwoord op Gods liefde is het product van de 
verzoening. Goede werken die voortkomen uit liefde voor God zijn het product 
van een goede intentie. 
 Onder de volmaaktheid waar het de Wet aan ontbreekt rekent Abelardus ook 
de liefde voor de vijand: “[S]ince before the coming of Christ, the love of those neigh-
bours and friends who lived at that time was imperfect, and was not extended as far as 
one’s enemies, just as, later on, it was extended through Christ.” 1352 De mens wordt in 
staat geacht te leven naar de onderrichtingen van Jezus in de Bergrede, waarin de 
vijandsliefde en de afwijzing van geweld een belangrijke plaats innemen. 

1347 Abelard, Commentary, 252 (7,12).
1348 Abelard, Commentary, 209 (5,13).
1349 Abelard, Commentary, 244 (7,6).
1350 Abelard, Commentary, 235 (6,14).
1351 Abelard, Commentary, 111 (1,16).
1352 Abelard, Commentary, 245-6 (7,6).
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Terwijl de Wet geen thema is bij Weaver, zijn er niettemin duidelijk parallellen 
tussen Weaver en Abelardus aan te wijzen op dit punt. Bij Weaver lijkt de belofte 
van de Godsheerschappij datgeen te zijn wat de zondaar uiteindelijk moet moti-
veren om het kwaad af te zweren en zich met God te laten verzoenen. Angst voor 
straf speelt in zoverre geen rol bij Weaver, dat God volgens Weaver überhaupt niet 
straft. Tegelijk is Weaver niet expliciet over de vraag of het de beloning is van een 
leven dat vrij is van de overheersing door de kwade machten, of de liefde voor 
God, die de mens zou moeten motiveren tot verzoening.

Rechtvaardiging en heelmaking
Rechtvaardiging kent verschillende kanten bij Abelardus. Centraal staat de heelma-
king en het herstel van de relatie tussen de individuele mens en God. Niettemin 
speelt ook de rechtvaardiging als het wegnemen van de straf voor de zonde een 
belangrijke rol: “[T]he grace of God, that is, the free gift of forgiveness, from the many 
offences forgiven by Christ, both original and personal, is given to us for justification, 
that is, for the absolution of punishments.” 1353 De rechtvaardiging als het niet aanrek-
enen van de zonde komt bij Abelardus echter op de tweede plaats, aldus Weingart: 
“The non-imputation of sin is the secondary work of justification, secondary because 
God has previously healed the nature of sinful man by the infusion of love. Man who 
is made righteous is also declared righteous; he is pardoned of his sin and guilt before 
God.” 1354 Hij benadrukt dat de rechtvaardiging bij Abelardus een veelzijdig begrip 
is: “Justification means renewal through the infusion of love, forgiveness of sin, life in the 
Spirit, and reconciliation with God.” 1355 Het niet langer aanrekenen van de zonde is 
onderdeel van Gods heel makende genade, maar is niet de essentie. Dat is alleen te 
begrijpen als we inzien dat voor Abelardus de zonde zelf ook niet de essentie is van 
het probleem, maar de verstoorde relatie tussen de mens en God. 

Abelardus wijkt met zijn benadering duidelijk af van het model van verzoening 
door genoegdoening. Daar staat het voldoen van de schuld voor de erfzonde cen-
traal. Door het voldoen van die schuld wordt de mens gerechtvaardigd voor God. 
De rechtvaardiging krijgt daardoor bij Anselmus een juridische connotatie. Dat 
komt nog nadrukkelijker naar voren in het model van penal substitution atone-
ment. Bij Anselmus is het voldoen van de schuld een noodzakelijke, maar tege-
lijk ook voldoende voorwaarde voor de rechtvaardiging. Die voldoening van de 
schuld is bovendien iets wat buiten de mens om gebeurt. Het is geschied en hoeft 
enkel aanvaard te worden. Dat in tegenstelling tot Abelardus, waar de rechtvaar-
diging zich niet beperkt tot iets wat buiten de individuele mens om gebeurt.
 Bij Abelardus lijkt sprake te zijn van een noodzakelijke, maar zeker niet van 
een voldoende voorwaarde. Dat sluit aan bij het betoog van Williams die een ‘ob-

1353 Abelard, Commentary, (5,16).
1354 Weingart, The Logic of Divine Love, 158.
1355 Weingart, The Logic of Divine Love, 156.
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jectieve’ lezing van Abelardus bepleit: “[T]he Passion accomplishes our reconciliation 
with God through its effect on the human heart. As we have seen, however, Abelard 
does not think it could have such an effect unless it also achieved some benefit for us; 
that benefit is our deliverance from punishment for the sin of our first parents.” 1356 
Het lijkt echter meer in lijn met Abelardus om het hier als een instrumentele 
voorwaarde aan te merken. Gods genade is onafhankelijk van de kruisdood van 
Christus. De verzoening bestaat in de ommekeer van de mens, die zich weer 
in liefde tot God keert. Er vindt geen bestraffing plaats, maar een hernieuwing 
van de verbroken relatie. Hoewel de bestraffing van de erfzonde voor Abelardus 
noodzakelijk lijkt, is het niet noodzakelijk voor God. Het is noodzakelijk voor de 
mens, die daarin Gods blijk van liefde voor de mens moet herkennen dat God in 
Christus de straf voor de zonde op zich neemt.

Rechtvaardiging betekent voor Abelardus dus het herstel van de relatie tussen God 
en mens door de kracht van de liefde. Het initiatief tot het herstel gaat uit van God, 
die als gekwetste partij niet vraagt om genoegdoening, maar die verlangt dat wat 
verloren gegaan is door de zonde wordt rechtgezet. Het is een onvoorwaardelijke 
verzoening, want God stelt geen aanvullende voorwaarden. Het enige wat God ver-
langt, is dat zijn liefde voor de mens, die tot uiting komt in het offer van Christus, 
door de individuele mens ook beantwoord wordt. En wanneer de mens zo Gods 
liefde beantwoordt, worden zijn zonden hem ook niet meer aangerekend. 
 Abelardus lijkt uit te gaan van een paradigma van wederkerige rechtvaardig-
heid, want de zonde moet worden gestraft. Tegelijk vertoont het paradigma dat 
Abelardus hanteert overeenkomsten met het paradigma van herstellende recht-
vaardigheid. Het is God er niet om te doen de mens te straffen, de verzoening is 
afhankelijk van een veranderde levenswandel. Het gaat er om dat de mens gedrag 
vertoont dat wijst op de goede intentie, gedrag waar de liefde voor God uit blijkt. 

6.6. Conclusies ten aanzien van Abelardus’ interpretatie van de  
verzoening
We zullen nu inventariseren welke conclusies we kunnen trekken ten aanzien van 
Abelardus’ benadering van de verzoening in vergelijking met de benadering van 
Weaver. Daarnaast zullen we beschrijven waar de aanknopingspunten liggen met 
het oog op een soteriologie vanuit dopers perspectief.

Het Godsbeeld
Uitgangspunt voor de verzoening is bij Abelardus de liefde van God. God zelf 
neemt het initiatief tot de verzoening en verlangt dat de individuele mens dat 
gebaar van liefde beantwoordt, niet uit angst voor straf, maar uit wederzijdse 
liefde. God vraagt geen genoegdoening voor de zonde, hij wenst de verstoorde 
relatie met de mens te herstellen. Daartoe neemt hij zelf het initiatief door 

1356 Williams, “Sin, Grace and Redemption in Abelard,” 275-76.
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in Christus zichzelf te geven. Hij heeft de dood van Christus niet nodig om 
zonden te vergeven, maar geeft zich niettemin in Christus, omdat de mens die 
dood wel nodig heeft om verzoend te kunnen worden. Bij Abelardus is God 
dus verantwoordelijk voor de kruisdood van Christus. Hier zien we dus een 
duidelijk verschil met Weaver die iedere verantwoordelijkheid van God voor de 
kruisdood van Jezus afwijst.
 Hoewel God een liefdevolle God is en hij het hoogste goed is volgens Abelar-
dus, kent God ook een kant die door de mens als hardvochtig kan worden aan-
gemerkt. Zo kan God de dood van een kind aanwenden om de ouders tot inkeer 
en verzoening te bewegen. Abelardus gaat ook niet uit van een geweldloos Gods-
beeld. God straft, zo nodig door middel van de mens, waar hij dat nodig acht. 
En hoewel God de zonde kan vergeven zonder haar te bestraffen, lijkt er in de 
dood van Christus wel degelijk een element van straf mee te spelen bij Abelardus. 
Hij maakt dan ook niet de verbinding die Weaver maakt tussen de afwijzing van 
geweld door Christus en de afwijzing van geweld door God. In tegenstelling tot 
Weaver gaat Abelardus er duidelijk van uit dat God de dood van Christus gewild 
heeft en dat het onderdeel was van zijn plan om de mens te verzoenen. 

De wijze waarop Abelardus God verantwoordelijk maakt voor de dood van  
Christus is problematisch vanuit dopers oogpunt. Echter, de gedachte dat God 
van de mens verlangt dat hij zich uit liefde weer met hem verzoent en niet uit 
angst voor straf, is een belangrijke gedachte, die bij Weaver niet zo expliciet wordt 
uitgewerkt, maar die zeker mee mag worden genomen in een soteriologie vanuit 
dopers perspectief.

Het beeld van Christus
In de meeste opzichten blijft Abelardus trouw aan de traditie, hoewel zijn  
behandeling van de Drie-eenheid ook in zijn tijd tot vragen leidde. Wat het 
meest interessant is bij Abelardus is dan ook niet zijn christologie, maar de 
vraag wat in de benadering van Abelardus wordt bewerkstelligd door de dood 
van Christus.
 Die vraag wordt door Abelardus niet eenduidig beantwoord. Hoewel we heb-
ben gezien dat Abelardus een verbinding legt tussen de kruisdood en de straf voor 
de erfzonde is dat niet de kern van zijn betoog. De kruisdood was immers voor 
God niet noodzakelijk om zonden te vergeven en Abelardus merkt de kruisdood 
zelfs aan als een veel ernstiger overtreding dan de zondeval. 
 Hij stelt dat het God zelf is, die zich geeft in de dood van Christus, maar te-
gelijk is er geen sprake van dat Christus lijdt in zijn goddelijke natuur. Hiermee 
sluit hij aan bij de traditie. Weaver lijkt eveneens te stellen dat Christus lijdt en 
sterft in zijn menselijke natuur, maar hij maakt zijn positie in deze niet expliciet, 
omdat hij zich nadrukkelijk tegen de ontologische categorieën van de Niceens-
Chalcedonische christologie afzet. 
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Dat de dood van Christus als mens Gods blijk van liefde is, waardoor de indivi-
duele mens tot inkeer moet worden bewogen zodat hij opnieuw in een verzoende 
relatie met God kan leven, is de kern van Abelardus betoog. Abelardus licht dit 
toe met de verwijzing naar Joh.15,13. Echter, hij legt op het eerste gezicht niet uit 
op welke wijze het geven van zijn leven door Christus een geven voor de mens is. 
De verschillende commentatoren zijn dan ook niet eensluidend in hun opvattin-
gen hierover. Christus offert zich als mens op, zonder dat Abelardus in de context 
van zijn commentaar op Rom.3,26 duidelijk maakt waarom dit offer nodig is om 
die liefde op te wekken. 
 De bredere context van het ‘Commentaar’ wijst echter in de richting dat het 
offer er in bestaat, dat Christus de straf voor de zonden van de mens op zich neemt. 
Dat zou Abelardus dan bedoelen met de verwijzing dat Christus zijn leven geeft 
voor zijn vrienden. Niettemin lijkt dat in tegenspraak met wat hij eveneens zegt, 
namelijk dat God de zonde zonder meer kan vergeven. Bij Abelardus is er dus 
geen sprake van dat het noodzakelijk is dat Christus sterft om een verandering bij 
God te bewerkstelligen, het is noodzakelijk dat hij sterft om een verandering bij 
de mens te bewerkstelligen. 
 Tot op zekere hoogte kunnen we dus spreken van een parallel met Weaver. In 
de benadering van Weaver is de dood van Christus te duiden, hoewel hij dat zelf 
niet zo nadrukkelijk doet, als een offer in de confrontatie met de kwade mach-
ten. Bij Abelardus moet de kruisdood van Christus de mens tot inkeer brengen, 
omdat het een blijk is van Gods liefde. De kruisdood onthult volgens Weaver de 
ware aard van de kwade machten en maakt zichtbaar voor de individuele mens 
wat de consequentie van zijn keuze voor goed of kwaad is. Echter, zoals we gezien 
hebben, lijkt Weaver die consequentie zelf niet volledig te willen aanvaarden,  
omdat het inhoudt dat de dood van Jezus dan wel degelijk een doel heeft – iets 
wat ingaat tegen de lijn van Weaver’s redenering. Het wezenlijke verschil tussen 
Weaver en Abelardus is dat bij Abelardus God wel degelijk verantwoordelijk is 
voor de kruisdood van Christus, terwijl Weaver die verantwoordelijkheid van 
God resoluut afwijst. Echter, zowel bij Weaver als bij Abelardus heeft de kruis-
dood een effect op de mens – en niet op God of de duivel.

Met het oog op een soteriologie vanuit dopers perspectief is de vraag naar de zin 
en betekenis van de kruisdood van Jezus natuurlijk een centrale vraag. Waar  
Weaver die vraag niet lijkt te willen beantwoorden biedt de benadering van  
Abelardus een mogelijkheid om tot een antwoord te komen, zonder dat de kruis-
dood noodzakelijkerwijs als straf voor de zonde wordt aangemerkt. Immers, het 
lijkt de meest voor de hand liggende uitleg van Abelardus’ benadering dat de dood 
van Christus als een blijk van liefde van God wordt ervaren, omdat Christus in 
zijn dood de straf voor de zonden van de mens zou ondergaan. Echter, evenzeer is 
de kruisdood in de lijn van Weaver uit te leggen als het offer van Christus, bedoeld 
om de kwade machten te ontmaskeren. En dat kan evenzeer als een blijk van liefde 
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worden uitgelegd, waardoor de mens bewogen wordt zich in liefde opnieuw tot 
God te keren. Daarmee verschuift het accent naar de dood van Christus als offer.

Het mensbeeld
Duidelijke aanknopingspunten voor een soteriologie vanuit dopers perspectief 
lijken we te vinden bij het mensbeeld van Abelardus. De verzoening houdt voor 
Abelardus in dat de relatie tussen God en mens wordt hersteld, doordat de mens 
Gods liefde, die wordt geopenbaard in de dood van Christus, beantwoordt door 
uit liefde voor God opnieuw een leven te gaan leiden dat God welgevallig is.  
Dat leven wordt gekenmerkt door goed handelen vanuit een goede intentie.  
Persoonlijk gebruik van geweld wijst Abelardus in deze af. Dat betekent niet we 
aan Abelardus eenzelfde positie kunnen toeschrijven als aan Weaver, want de 
mens kan volgens Abelardus wel geweld gebruiken als hij handelt als instrument 
van God. Er is voor Abelardus dus wel degelijk gerechtvaardigd gebruik van  
geweld mogelijk. Dat is een element van het mensbeeld van Abelardus dat in  
een soteriologie vanuit dopers perspectief niet zou passen. 
 Een belangrijke vraag voor Abelardus is in hoeverre de mens zelf verantwoor-
delijk kan worden gehouden voor redding en verzoening. Abelardus stelt nadruk-
kelijk dat de mens verzoend wordt dankzij Gods genade, maar tegelijk stelt hij 
dat de mens die genade ook af kan wijzen, hetgeen de mens verantwoordelijk 
maakt voor zijn eigen verdoemenis. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor 
redding en verzoening legt hij bij de mens. Hoewel God het initiatief neemt en 
de mens volgens Abelardus zonder Gods genade niet verzoend kan worden, draait 
bij Abelardus alles wel om het antwoord van de mens. Abelardus’ betoog beoogt 
een antwoord te geven op de vraag hoe de mens de verzoening deelachtig kan 
worden en niet zozeer op de vraag hoe God de verzoening tot stand brengt. De 
beschuldiging van pelagianisme die Abelardus ten deel is gevallen, lijkt dan ook 
het gevolg van de nadruk op de verantwoordelijkheid van de individuele mens 
voor de verzoening met God. Door te benadrukken dat God het initiatief neemt 
voor de verzoening en dat die verzoening zonder God ook niet tot stand komt, 
stelt Abelardus zich duidelijk teweer tegen het verwijt van pelaginisme. 
 Abelardus zit met deze nadruk op de verantwoordelijkheid van het individu 
dicht tegen de benadering van Weaver aan. Ook bij Weaver ligt de nadruk op de 
vraag wat de individuele mens doet met Gods aanbod van het Koninkrijk. En 
Weaver geeft daarbij net als Abelardus veel ruimte aan de eigen verantwoordelijk-
heid en de vrije wil van het individu. 
 In een soteriologie vanuit dopers perspectief zou in lijn met het denken van 
Abelardus de nadruk moeten liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de 
mens. Dat sluit aan bij het ontwerp van Weaver, dat eveneens benadrukt dat de 
verzoening gestalte krijgt in de veranderde levenswijze van het individu. Tegelijk 
moet worden benadrukt dat het initiatief van de verzoening uitgaat van God: het 
is Gods liefde die de aanzet vormt tot de verzoening.
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Een belangrijke consequentie van de nadruk op de individuele verantwoorde-
lijkheid is dat Abelardus een universele verzoening afwijst. Gods genade is in 
eerste instantie een universele genade, maar bij Abelardus wordt die beperkt 
door Gods voorkennis van de keuze van de individuele mens om zijn genade al 
dan niet te aanvaarden. De vraag is hoe het beeld van een liefdevolle God zich 
in een soteriologie vanuit dopers perspectief zou verhouden tot het beeld van 
een God die mensen overlaat aan de keuze om zijn genade af te wijzen. Zoals 
we reeds constateerden laat Weaver die vraag onbeantwoord. Abelardus’ oplos-
sing lijkt dat de verantwoordelijkheid voor de afwijzing van Gods genade vol-
ledig bij de individuele mens wordt gelegd. Een dergelijke benadering zou bin-
nen een soteriologie vanuit dopers perspectief eveneens passen, hoewel er een 
spanning lijkt te bestaan tussen de mogelijkheid dat God de mensen aan hun 
keuze voor het kwade overlaat en de liefde van God die wil verzoenen en alle 
geweld afwijst.

Het kwaad
In de benadering van Abelardus bestaat er geen objectief kwaad. God is het 
hoogste goed en niets wat uit God voortkomt kan intrinsiek kwaad zijn. Het 
kwaad bestaat slechts in de afwending van God en de ontkenning van God als 
het hoogste goed. De erfzonde is dus ook niet een kwaad dat de mens zogezegd 
aankleeft, maar is veeleer de oorzaak van het eigenlijke kwaad: de afwending 
van de mens van God. Het kwaad is de ongehoorzaamheid van de mens en de 
daaruit voortkomende scheiding tussen mens en God – en God geeft de mens 
de mogelijkheid om door zijn liefde dat kwaad te overwinnen. Het kwaad heeft 
voor God geen werkelijk bestaan en vormt voor God geen bedreiging, maar 
het staat wel tussen God en de mens in. De mens kan het kwaad zonder Gods 
hulp niet overwinnen, kan de scheiding van God niet op eigen kracht ongedaan 
maken, maar God neemt het kwaad evenmin weg. Het enige wat God doet is 
de mens toerusten om het kwaad te boven te komen, maar omdat het de mens 
is die zich heeft afgewend – en niet God – is het ook de mens die zich weer op-
nieuw tot God moet wenden en het kwaad teniet moet doen. Uiteindelijk lijkt 
het kwaad bij Abelardus dus eerder een antropologische dan een theologische of 
een kosmologische categorie. 
 Opnieuw zien we een duidelijke parallel met Weaver. In Jezus’ dood en op-
standing zijn voor Weaver de kwade machten, die voor hem – anders dan voor 
Abelardus – een zelfstandige tegenmacht vormen, overwonnen. Tegelijk, ook 
bij Weaver vallen de verzoening en de overwinning op het kwaad in zekere zin 
samen. De aanvaarding door de individuele mens van Gods genade door het ver-
nieuwde leven is tegelijk een zich afwenden van het kwaad en een te boven ko-
men van de kwade machten in het eigen leven. Echter, ook bij Weaver geldt dat 
de mens zelf het aanbod van Gods genade moet aangrijpen om op deze wijze de 
vrucht van de verzoening te mogen genieten. 
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De erfzonde
Een bijzonder punt vormt Abelardus’ interpretatie van de erfzonde. Volgens  
Abelardus is de mens niet belast met een schuld, maar blijft enkel de straf voor de 
erfzonde over. Daarmee wijkt hij af van de traditie, zo constateerden we. Hij staat 
weer wel in lijn met de traditie, wanneer hij stelt dat de menselijke natuur ontregeld 
is door de erfzonde. Het gevolg van de erfzonde is dat de mens niet langer over zijn 
lagere driften kan heersen en dat hij niet langer gericht is op God. Voor Abelardus is 
dat echter het doorslaggevende belang van de erfzonde en niet de gedachte aan een 
schuld die de mens zou dragen. De erfzonde neemt dan ook geen centrale positie  
in in de verzoeningsleer van Abelardus. Daarmee verdwijnt ook de noodzaak van 
genoegdoening of straf voor de zonde uit het centrum van de verzoeningsleer. 
 Weaver laat zich over de erfzonde niet uit, maar het is met het oog op een  
soteriologie vanuit dopers perspectief wel degelijk een relevant vraagstuk. Het is 
niet ondenkbaar dat juist vanuit een dopers theologisch perspectief aanknopings-
punten te vinden zijn, om in de lijn van Abelardus de klassieke erfzondeleer verder 
te doordenken in de richting van een theologische antropologie.

Rechtvaardigheid en geweld
Bij Abelardus lijken twee benaderingen van rechtvaardigheid naast elkaar te bestaan. 
Enerzijds is er sprake van dat de mens de straf toekomt voor de erfzonde en dat 
Christus die straf ondergaat aan het kruis. Daarmee lijkt Abelardus een paradigma 
voor te staan dat overeenkomt met dat van Anselmus, waarin een overtreding om 
een proportionele straf vraagt om de balans te herstellen. Echter, de uiteindelijke 
verzoening tussen God en mens is niet afhankelijk van het al dan niet voltrekken 
van een straf voor de zonde, maar van het herstel van de verstoorde relatie. God 
vraagt niet om straf, maar verlangt liefde als antwoord op zijn liefde. Abelardus’ be-
nadering van de verzoening weerspiegelt dus tevens een paradigma van herstellende 
rechtvaardigheid, hoewel het tegelijk is gestoeld op een vorm van retributie. 
 Waar de kritiek van Weaver op het model van verzoening door genoegdoening 
luidt, dat die benadering juist een paradigma van wederkerige rechtvaardigheid 
weerspiegelt, lijkt Abelardus een tussenpositie in te nemen. Voor de persoonlijke 
levenswandel van de verzoende mens betekent de verzoening ook dat die geweld 
moet afzweren, volgens Abelardus. Dat Abelardus’ benadering kan worden uitge-
legd in termen van herstellende rechtvaardigheid – en dat hij daarbij het gebruik 
van geweld door de herstelde mens in belangrijke mate afwijst, wordt door  
Weaver niet opgemerkt. 

Met het oog op een soteriologie vanuit dopers perspectief is de verschuiving naar 
een paradigma van herstellende rechtvaardigheid interessant. De vraag is echter in 
hoeverre Abelardus hier echt aansluit, aangezien het vertrekpunt lijkt te zijn dat 
een vorm van straf aan het streven naar herstel vooraf gaat. De vraag is of herstel 
ook zonder straf mogelijk is.
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7. Conclusies

Opzet van dit hoofdstuk
We zijn dit onderzoek gestart met de vraag in hoeverre het narrative Christus 
Victor model van J. Denny Weaver, zoals hij dat ontvouwt in ‘The Nonviolent 
Atonement’, een basis kan vormen voor een doperse bijdrage aan het discours over 
de soteriologie. Het uitgangspunt daarbij was de afwijzing van geweld in al haar 
vormen, zoals die zichtbaar wordt in het narratief van Jezus. We hebben daartoe 
Weaver’s ontwerp geanalyseerd, alsmede een drietal traditionele benaderingen van 
de verzoening: het Christus Victor model, het Latijnse model en het subjectieve 
model. Bij het Latijnse model hebben we een onderscheid gemaakt tussen de 
traditionele benadering van Anselmus, die we hebben aangemerkt als verzoening 
door genoegdoening, en het model van penal substitution atonement. Op die 
manier hebben we Weaver’s benadering geplaatst in het bredere kader van de tra-
ditie van het Westers christendom.
 In dit hoofdstuk vatten we de kritische bevindingen samen. We gaan allereerst 
in op de weergave van de traditionele verzoeningsmodellen door Weaver in het 
licht van de voorgaande hoofdstukken. Daarmee zal mede inzichtelijk worden 
gemaakt waar Weaver inzichten uit de traditionele verzoeningsmodellen over 
het hoofd heeft gezien, die zouden kunnen bijdragen aan een soteriologie vanuit 
dopers perspectief. Vervolgens zullen we een inhoudelijke vergelijking maken tus-
sen het model van Weaver en de overige modellen op de aandachtspunten die we 
steeds naar voren hebben laten komen: het Godsbeeld, het beeld van Christus, 
het mensbeeld en de kwade machten. Als afzonderlijk onderwerp zullen we hier 
de interpretatie van Jezus’ dood als offer behandelen.
 De inventarisatie en vergelijking zal inzichtelijk maken welke vragen er liggen 
en waar het ontwerp van Weaver nog tekort schiet op de genoemde onderwerpen. 
Uitgaande van die vragen zal ik tot slot komen met een aanzet voor een soteriolo-
gie vanuit dopers perspectief die tevens een bijdrage kan leveren aan het oecume-
nisch discours over de verzoening.

7.1. De traditionele verzoeningsmodellen en de weergave 
bij J. Denny Weaver
We hebben reeds geconstateerd dat Weaver slechts sporadisch gebruik maakt van 
de primaire bronnen in zijn beschrijving van de verschillende verzoeningsmodellen 
en dat hij zich voornamelijk beroept op secundaire literatuur. We kunnen deze  
kritiek nu in het licht van de bestudering van de andere verzoeningsmodellen  
nader evalueren en aangeven waar Weaver aanknopingspunten heeft laten liggen.

Allereerst hebben we geconstateerd dat Weaver een vrij ongenuanceerd beeld 
geeft van het model van verzoening door genoegdoening van Anselmus. Hij ba-
seert zijn kritiek op het model van verzoening door genoegdoening niet op een 
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zorgvuldige lezing en analyse van ‘Cur Deus homo’, maar veeleer op een algemeen 
beeld, waarin het onderscheid tussen het model van verzoening door genoegdoe-
ning van Anselmus en de latere uitwerking in het model van penal substitution 
atonement niet relevant is. Pas aan het einde van zijn boek gaat hij in op dat 
onderscheid, maar hij nuanceert zijn eigen positie niet in het licht van dat onder-
scheid. En waar hij de kritiek vanuit de feministische theologie en de ‘womanist 
theology’ op Anselmus gebruikt ter ondersteuning van zijn eigen argumentatie, 
laat hij onbenoemd dat daar de benadering van Anselmus en het model van penal 
substitution atonement door elkaar worden gehaald. 
 Eveneens hebben we geconstateerd dat Weaver een belangrijke parallel tussen 
zijn benadering en die van Anselmus over het hoofd ziet. Centraal in Anselmus’ 
betoog staat Gods eer. Gods eer bestaat er in dat de mens zich onderwerpt aan de 
ordening van de schepping, dat de mens zogezegd zijn plaats als schepsel erkent 
tegenover God en daar naar leeft. Anselmus concipieert dat eerbegrip tegen de 
achtergrond van een feodale samenleving, met als gevolg dat het een hiërarchische 
connotatie krijgt. Die feodale context is Weaver vreemd. Hij geeft zijn model 
vorm vanuit de context van een liberale democratische samenleving. Niettemin 
komt Weaver’s idee van de aanvaarding van de Godsheerschappij bijzonder dicht 
bij Anselmus’ idee van de onderwerping aan de ordening van Gods schepping. 
Het verschil is gelegen in het Godsbeeld en de beoordeling van het gebruik van 
geweld. Bij Anselmus wordt het Godsbeeld bepaald door het beeld van een feo-
daal heerser, die eenieder die zich niet vrijwillig onderwerpt met geweld onder-
werpt. Bij Weaver is van gedwongen onderwerping aan de Godsheerschappij geen 
sprake. Geweld aan de zijde van God is voor hem uitgesloten – en de onderwer-
ping aan de Godsheerschappij is een vrije keuze van het individu.
 In het voorstel voor een soteriologie vanuit dopers perspectief zullen we terug-
komen op de vraag in hoeverre deze parallel tussen Weaver en Anselmus vrucht-
baar kan zijn. 

Als we de kritiek van Weaver op het subjectieve model van Abelardus in oogschouw 
nemen, dan moeten we vaststellen dat die beperkt blijft tot de constatering dat 
God ook in het model van Abelardus verantwoordelijk is voor de gewelddadige 
kruisdood van Jezus. Weaver merkt daarbij terecht op dat het, in de benadering van 
Abelardus, de mens is die Jezus’ dood nodig heeft en niet God. Die constatering 
berust echter niet op een grondige studie van Abelardus’ werk. Het inzicht dat de 
mens volgens Abelardus wordt bewogen tot inkeer, omdat Christus de straf onder-
gaat voor de zonden van de mensheid, had een verdieping aan de kritiek van  
Weaver kunnen geven en had hem kunnen helpen om inzichtelijk te maken waar 
het onderscheid tussen zijn eigen benadering en die van Abelardus op berust.
 Weaver onderkent tegelijk onvoldoende dat de dood van Jezus wel degelijk 
nodig is voor de verzoening in zijn eigen narrative Christus Victor model. Juist het 
model van Abelardus maakt dat inzichtelijk, omdat hier duidelijk sprake is van 
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een parallel met Weaver. Bij Abelardus beweegt de dood van Christus de mens tot 
inkeer, omdat Christus de straf voor de zonde ondergaat. Bij Weaver bewegen de 
dood en de opstanding van Jezus de mens tot inkeer, omdat in zijn dood de tegen-
stelling tussen de kwade machten en de Godsheerschappij kenbaar wordt gemaakt. 
 Het wezenlijke verschil is dus dat in het model van Abelardus het offer van 
Christus gelegen is in het ondergaan van de straf voor de zonde, terwijl het in het 
narrative Christus Victor model het geweld van de kwade machten is wat Jezus 
ondergaat. In de benadering van Abelardus – en hetzelfde geldt voor Anselmus en 
het model van penal substitution atonement – houdt het offer verband met Gods 
rechtsordening die gehandhaafd moet worden. In het narrative Christus Victor 
model is het niet Gods rechtsordening, maar de orde van de kwade machten die 
gehandhaafd moet worden door de dood van Jezus. Die nadere uitwerking van 
het onderscheid tussen het narrative Christus Victor model en het subjectieve 
verzoeningsmodel van Abelardus blijft in ‘The Nonviolent Atonement’ achterwege. 
Het is in het licht van het ontwerp van Weaver echter van wezenlijk belang te 
benadrukken dat het niet Gods rechtsordening is die wordt gehandhaafd door de 
kruisdood van Christus. Dat hoort immers bij een rechtsordening die gebaseerd is 
op het principe van wederkerige rechtvaardigheid, waarbij een overtreding wordt 
afgehandeld middels straf. We zullen op dit punt terugkomen in het voorstel voor 
een soteriologie vanuit dopers perspectief.
 Opmerkelijk genoeg komt de gedachte dat de dood van Jezus bewerkt wordt 
door de kwade machten, om zo de orde van de kwade machten te bewaren, dicht 
bij het klassieke Christus Victor model, waarin het de duivel is die Christus’ dood 
verlangt om zijn eigen positie te versterken. Net als de nadruk op de geweldloos-
heid, die verschillende kerkvaders aan God toeschrijven, ziet Weaver deze parallel 
over het hoofd. Hij laat daarmee opnieuw een aanknopingspunt liggen waarmee 
hij zijn eigen argumentatie had kunnen versterken. 

Samenvattend moeten we dus constateren dat Weaver een aantal mogelijkheden 
onbenut heeft gelaten om aansluiting te zoeken bij de traditie en tegelijk zijn 
eigen benadering sterker te profileren tegenover de traditionele verzoeningsmo-
dellen. Door ook de overeenkomsten te benadrukken had hij kunnen aantonen 
dat zijn alternatieve soteriologie op een aantal punten wel degelijk aansluit bij de 
traditie. Tegelijk had hij de verschillen met de traditionele verzoeningsmodellen 
meer diepte en nuance kunnen geven en het eigene van zijn eigen benadering 
meer kunnen benadrukken. 

Het Godsbeeld
Wanneer we een nadere analyse maken is een eerste inhoudelijke punt van aan-
dacht het Godsbeeld waar Weaver van uit lijkt te gaan. God openbaart zich in het 
narratief van Jezus als een God die geweld afwijst, aldus Weaver. Die uitspraak is 
binnen het betoog van Weaver opmerkelijk, omdat hij zich hier op de klassieke 
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christologie beroept om zijn Godsbeeld te onderbouwen, terwijl hij die klassieke 
christologie tegelijk afwijst in zijn boek. Daarnaast moeten we constateren dat, 
hoewel Weaver de claim dat God geweldloos is pas aan het einde van zijn boek 
expliciet naar voren brengt – het is dus geen vooronderstelling van zijn betoog – 
juist het beeld van de geweldloze God veel vragen oproept bij critici. Weaver is 
dus niet consistent in de motivering van het Godsbeeld dat hij hanteert in zijn 
beschrijving van de verzoening in ‘The Nonviolent Atonement’. Waar het Weaver 
om te doen is, is dat hij God op geen enkele manier verantwoordelijk wil maken 
voor het geweld van de kruisdood van Jezus. Om die reden benadrukt hij de ge-
weldloosheid van God. 

Weaver’s Godsbeeld onderscheidt zijn benadering nadrukkelijk van de meeste 
traditionele verzoeningsmodellen. Zowel in het model van verzoening door ge-
noegdoening van Anselmus, als in het subjectieve model van Abelardus, als in het 
model van penal substitution atonement is God immers de auteur van het geweld 
van de kruisdood, die het geweld actief inzet om de verzoening te bewerkstelli-
gen. In de benadering van Anselmus is dat nog het minst expliciet. Bij Anselmus 
is de kruisdood van Christus de wijze waarop Christus aan God het allergrootste 
geeft wat hij kan geven, namelijk zijn leven. In het model van penal substitution 
atonement eist God dat de zonde gestraft wordt en ondergaat Christus die straf 
in plaats van de mensheid. Daar is het geweld van de kruisdood dus iets wat God 
expliciet verlangt. In de benadering van Abelardus zat het gecompliceerder, zo 
zagen we. Daar lijkt nu juist het ondergaan van de straf van de kruisdood door 
Christus datgeen te zijn wat de liefde in de mens opwekt. De zonde kan God 
vergeven zoals hem dat goeddunkt, maar niettemin gebruikt God hier het geweld 
van de kruisdood om de mens tot inkeer te brengen.
 Alleen bij een aantal kerkvaders lijkt het genuanceerder te liggen. De gedachte 
dat God geweld zou gebruiken om de duivel te overwinnen stuit bij verschillende 
kerkvaders op weerstand. Tegelijk staat God daar wel toe dat Christus gekruisigd 
wordt om de duivel te overwinnen, maar blijkbaar wordt dat niet op eenzelfde 
lijn geplaatst als wanneer God geweld zou gebruiken tegen de duivel. Weaver 
heeft deze nuance bij de kerkvaders echter over het hoofd gezien – en mist daar 
een aanknopingspunt voor zijn eigen model.

Terwijl Weaver zijn Godsbeeld niet op consistente wijze onderbouwt, zien we 
dat de traditionele verzoeningsmodellen in meerderheid uitgaan van een God die 
geweld aanwendt in de verzoening. Dat God verzoent zonder geweld, is echter 
een cruciaal aspect van een soteriologie vanuit dopers perspectief. Dit zal dus ver-
der moeten worden uitgewerkt dan Weaver doet, met een heldere onderbouwing 
van het verschil met de traditionele modellen. De vraag daarbij is in hoeverre het 
Godsbeeld aan kan sluiten bij de positie van de kerkvaders die het gebruik van 
geweld door God in de verzoening afwijzen. 
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De christologie
In alle traditionele benaderingen is de identiteit van Christus een cruciaal 
vraagstuk, dat ook uitvoerig wordt belicht. De vraag naar de goddelijke dan wel 
de menselijke natuur van Christus speelt steeds een centrale rol. Zo benadrukt 
Aulén dat de verzoening van begin tot eind Gods werk is en benadrukt hij de 
goddelijke natuur van Christus. Dit in tegenstelling tot Irenaeus die juist ingaat 
op het belang van de overwinning die Christus op de duivel behaalt in zijn 
menselijke natuur. Tegelijk moet ook de goddelijke natuur van Christus ver-
zekerd zijn, aldus Irenaeus, want alleen God kan de mens bevrijden, dus moet 
de bevrijder ook God zijn. Al vroeg in de kerkgeschiedenis is de vraag naar 
de menselijke en goddelijke natuur van Christus dus een belangrijk thema in 
relatie tot de soteriologie. Bij Anselmus zien we dat de betekenis van het offer 
van Christus zijn waarde ontleende aan de goddelijke natuur van Christus, een 
benadering die in het model van penal substitution atonement nadrukkelijk 
wordt overgenomen. Abelardus, tot slot, neemt evenzeer de klassieke christologie 
als uitgangspunt. 

Weaver daarentegen verwerpt juist nadrukkelijk de traditionele christologie 
zoals die op formule is gebracht door de concilies van Nicea en Chalcedon. Hij 
heeft twee belangrijke bezwaren. Allereerst vormt dit christologisch ontwerp 
een antwoord op vraagstukken die speelden in de toenmalige context, maar  
de ontologische categorieën waar het ontwerp zich van bedient, zijn niet meer 
relevant voor de huidige tijd en cultuur. Eenzelfde redenering kwamen we tegen 
bij onder meer James Cone. Weaver benoemt daarnaast als probleem dat in  
de klassieke christologie iedere verwijzing naar de geweldloosheid van Jezus 
ontbreekt en daarmee ook de aanzet tot een ethiek waarin geweldloosheid  
centraal staat. 
 In navolging van John Howard Yoder wil Weaver de vraag naar de verhouding 
tussen God en Jezus uitdrukken in termen van eenheid van wil en handelen, 
maar hij werkt dat niet verder uit in de vorm van een alternatieve christologie. 
Weaver lijkt de menselijke natuur van Christus te willen benadrukken, maar is 
daar niet expliciet over. 

De betekenis van het kruis
Een volgend punt, dat nauw verband houdt met de vraag naar de identiteit van 
Jezus, is de vraag naar de betekenis van het kruis. Weaver’s benadering van het 
narratief van Jezus omvat naast leven en leer en de opstanding van Jezus wel 
degelijk de kruisiging – en dus de dood van Jezus, maar hij worstelt met de rol 
van het kruis in zijn model. Juist in zijn benadering van het kruis onderscheidt 
Weaver zich misschien wel het sterkst van de klassieke benaderingen. In alle be-
naderingen staat het kruis centraal in de verzoening. In het model van verzoening 
door genoegdoening en in het model van penal substitution atonement is het de 
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kruisdood van Christus die een einde maakt aan de verwijdering tussen God en 
mens. In het model van Abelardus is het de kruisdood die de mens tot inkeer en 
verzoening beweegt. In het Christus Victor model is het de kruisdood van Chris-
tus waardoor de macht van de duivel wordt gebroken.
 Voor Weaver staat voorop dat God de gewelddadige dood van Jezus niet  
gewild heeft en dat God dus ook geen verantwoordelijkheid draagt voor het 
kruis. Tegelijk is narrative Christus Victor niet denkbaar zonder het kruis, zo 
hebben we geconstateerd. Om te beginnen stelt Weaver dat in de kruisiging 
de ware aard van de kwade machten zichtbaar wordt. Dat is noodzakelijk om 
de mens tot het inzicht te brengen dat hij zich heeft afgekeerd van God en in 
de greep is gekomen van de kwade machten. En zonder de kruisiging heeft de 
opstanding geen betekenis. De opstanding volgt niet op een natuurlijke dood, 
maar op de moord op Jezus door de vertegenwoordigers van de kwade mach-
ten. Daaraan ontleent de opstanding haar betekenis: het is het antwoord van 
God op de kwade machten die in de kruisiging lijken te hebben overwonnen. 
Daarmee is God dus de auteur van een verzoening die zonder het kruis niet 
denkbaar was. Weaver creëert hier dus een paradox. Hij stelt enerzijds dat de 
kruisdood van Jezus geen doel heeft, omdat dan het geweld toch een plek zou 
krijgen in zijn model. Anderzijds is er zonder kruisdood geen schijnbare over-
winning van de kwade machten en geen openbaring van de Godsmacht in het 
universum. 
 Wat dan helder moet worden – en wat in de benadering van Weaver niet hel-
der wordt gemaakt – is waarom het een verschil maakt dat nu juist deze mens aan 
het kruis sterft. Als het de kruisdood van Jezus is die de ware aard van de kwade 
machten zichtbaar maakt, zoals Weaver betoogt, dan is het niet voldoende om te 
zeggen dat hij een God welgevallig leven leidde en in zijn leven en leer de Gods-
heerschappij belichaamde. 

Het lijkt dus niet mogelijk om aan het kruis een unieke betekenis toe te ken-
nen, zonder een verdere doordenking van de christologie. In de traditionele 
verzoeningsmodellen, waar de nadruk komt te liggen op de kruisdood als het 
heilsmoment, is daarom die christologie ook zo belangrijk. Anders kan de heils-
betekenis van het kruis niet worden uitgelegd. Echter, ook wanneer de nadruk 
verschuift naar de opstanding als heilsmoment, zoals Weaver het presenteert, 
moet worden uitgelegd wat er uniek is aan de kruisdood van Jezus als onderdeel 
van het heilsgebeuren. De kruisiging was een gebruikelijke straf voor misdadi-
gers, dus het unieke lag niet in de wijze waarop hij ter dood werd gebracht. Het 
unieke lag in de persoon van Jezus – en dat moet verder worden uitgewerkt dan 
Weaver doet. Dat sluit aan bij de kritiek dat Weaver tekort schiet in zijn door-
denking van de christologie. Een soteriologie vanuit dopers perspectief zal dus 
ook een doordenking moeten bevatten van de vraag wie Jezus is in relatie tot 
God.
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De kruisdood als offer
Een apart thema vormt de interpretatie van de kruisdood als offer. We hebben ge-
constateerd dat Weaver de interpretatie van Jezus’ dood als offer in de lijn van het 
offerritueel in het Oude Testament afwijst. Die interpretatie hebben we uitvoerig 
geanalyseerd in de context van de bespreking en analyse van het model van penal 
substitution atonement, omdat de duiding van de dood van Christus als offer 
daar een centrale plaats inneemt: Christus’ dood als offer moet in die benadering 
de toorn van God afwenden. In de analyse hebben we vervolgens aangetoond dat 
de interpretatie van de dood van Christus als een offer dat God gunstig stemt en 
zo verzoening moet bewerkstelligen niet op bijbelse grond kan worden verdedigd, 
zoals de aanhangers van het model van penal substitution atonement dat doen. 
 De kruisdood als offer beperkt zich echter niet tot het model van penal sub-
stitution atonement. Ook in de benadering van Anselmus kan de kruisdood van 
Christus als offer worden aangemerkt: Christus geeft zijn leven om zo God ge-
noegdoening te geven. Bij Abelardus is de offer-metafoor eveneens duidelijk op 
zijn plaats. In zijn benadering is de kruisdood er op gericht een verandering bij 
de mens te bewerkstelligen. En in het Christus Victor model tenslotte is de kruis-
dood een offer, bedoeld om de duivel te overwinnen.
 Wat de verschillende benaderingen van het kruis als offer gemeen hebben, is 
dus dat ze allemaal verwijzen naar het veronderstelde doel van Jezus’ kruisdood. 
Weaver stelt juist nadrukkelijk dat Jezus’ dood in zijn narrative Christus Victor 
model geen enkel doel dient. Niettemin zoekt hij een manier om aan het verstaan 
van Jezus’ dood als offer recht te doen. Hij doet dit door het offer te interpreteren 
als een uitkomst van Jezus’ missie om de Godsheerschappij te verkondigen en niet 
als het eigenlijke doel van zijn missie, waarmee hij de verzoening zou moeten be-
werkstelligen. Voor Weaver is het offer gelegen in de bereidheid van Jezus om zijn 
leven te geven als dat noodzakelijk is om zijn missie te voltooien. Een eigenstan-
dige betekenis wil hij aan het offer echter niet toekennen. Hij komt dus niet tot 
een bevredigende uitleg van de duiding van het kruis als offer.
 De vraag is echter of niet de metafoor van het offer juist dienstbaar kan zijn 
om de kruisdood een duiding te geven in een soteriologie vanuit doperse perspec-
tief. We zullen dat in de verdere uitwerking nader onderzoeken – en daarbij ook 
bekijken in hoeverre zo’n duiding kan aansluiten bij de uitleg van de dood als of-
fer die we in de andere verzoeningsmodellen aantroffen.

Het mensbeeld
Een ander punt dat we hebben onderzocht in de verschillende benaderingen van 
de verzoening was de rol van de mens. Vanuit dopers oogpunt speelt namelijk de 
vraag naar de morele implicaties van de verzoening een belangrijke rol. Dat kwam 
nadrukkelijk naar voren in Weaver’s kritiek op het model van verzoening door 
genoegdoening, waar hij constateert dat in dat model de morele implicaties van 
de verzoening ontbreken.
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 Weaver heeft in zoverre gelijk met zijn kritiek op het model van verzoening 
door genoegdoening, dat volgens Anselmus de verzoening slechts weinigen be-
treft. Alleen de uitverkoren leden van de clerus zullen verzoend worden. De mens 
in het algemeen wordt dus niet bewogen tot een leven dat getuigt van liefde voor 
God, omdat de gewone man of vrouw de verzoening niet deelachtig kan worden. 
Daarbij lijkt de verzoening bij Anselmus zich bovendien buiten de mens om te 
voltrekken. Het is een objectief gebeuren, een transactie tussen God en Christus, 
waar de mens feitelijk buiten staat. Het model van penal substitution atonement 
blijft dicht bij de benadering van Anselmus. Er is sprake van een vorm van objec-
tieve verzoening. Christus ondergaat de straf die de mensheid toekomt voor de 
zonde – en zolang die straf niet voltrokken is, is het voor God niet mogelijk zich 
met de mens te verzoenen. De mens moet het offer van Christus aanvaarden om 
daadwerkelijk verzoend te worden. Die aanvaarding is echter een cognitieve han-
deling. De morele consequenties worden bij voorbaat afgezwakt door te stellen 
dat de verzoening ook de toekomstige zonden geldt. 
 Bij Weaver daarentegen, maar ook bij Abelardus, is de verzoening nadrukkelijk 
afhankelijk van het antwoord van de mens. Abelardus benadrukt dat de mens tot 
inkeer moet komen en niet meer moet zondigen, waarbij we hebben gezien dat ook 
geweld in eerste instantie wordt afgekeurd door Abelardus, als zijnde een zonde – 
hoewel het gebruik van geweld in opdracht van God volgens Abelardus wel mogelijk 
is. Bij Weaver betekent een verzoend leven nadrukkelijk een leven dat zich voegt naar 
de Godsheerschappij en waarin de afwijzing van geweld een centraal gegeven is. 

De keuze om Gods aanbod van genade te aanvaarden is bij zowel Abelardus, als 
bij Weaver nadrukkelijk een keuze die voortkomt uit de vrije wil van de mens. Dat 
betekent dat de mens Gods aanbod van verzoening ook af kan wijzen. Bij Weaver 
is er ook – in tegenstelling tot Abelardus – geen sprake van enige vorm van voor-
bestemming. De verzoening is universeel: het aanbod van genade geldt de gehele 
mensheid. Tegelijk is de verzoening particulier en subjectief: het is aan de indivi-
duele mens om Gods aanbod van verzoening te accepteren. Wie Gods aanbod van 
verzoening accepteert, maakt dat zichtbaar door een leven dat – in navolging van 
Jezus – afziet van geweld, onderdrukking en uitsluiting. Dat leven is het antwoord 
op en de aanvaarding van de verzoening van de zijde van de mens. 
 De benadering van Weaver kan, net als dat bij Abelardus het geval was, het 
verwijt van pelagianisme oproepen. Weaver lijkt de verzoening tot een zaak te 
maken die afhangt van de motivatie van de individuele mens, waar God uiteinde-
lijk niet meer aan te pas komt. Bij Abelardus is echter nog sprake van Gods Geest 
die de mens de kracht geeft om de rede weer te laten heersen over de aandriften 
en zo te volharden in een verzoend leven. Een vergelijkbaar inzicht treffen we bij 
Irenaeus die hierin een belangrijke rol weggelegd ziet voor de Heilige Geest. Het 
is door de Heilige Geest dat God de mens toerust en kracht geeft tot een leven 
van gehoorzaamheid. 
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De vraag op welke wijze God nu de mens de kracht geeft en toerust om zich af 
te wenden van de kwade machten en zich te richten naar de Godsheerschappij, 
wordt door Weaver echter niet helder beantwoord. Bij hem is van de Heilige 
Geest geen sprake. Mogelijk is dat toe te schrijven aan het feit dat Weaver zich 
niet wil verbinden aan een vorm van trinitarische theologie. 

Wat Weaver eveneens onbeantwoord laat, is wat het in eschatologisch pers-
pectief betekent, wanneer de mens het aanbod van verzoening afwijst. Gods 
toorn uit zich daarin dat God de mens overlaat aan de gevolgen van zijn eigen 
keuzes, zo stelt Weaver. Dat zou betekenen dat wie zich niet wil laten verzoe-
nen ook niet door God verzoend zal worden. De vraag is niettemin hoe zich 
dat verhoudt tot het Godsbeeld waarin Gods liefde en genade centraal lijken  
te staan. Het komt voor als een paradox, dat God de mens die zich van hem 
afkeert ook aan zijn lot over zou laten – temeer daar dat in Weaver’s benadering 
niet alleen lijkt te gelden voor dit leven, maar ook voor een mogelijk leven na 
dit leven.

In een ontwerp voor een soteriologie vanuit dopers perspectief zullen die drie 
aspecten in samenhang terug moeten komen: de morele consequenties van de 
verzoening, de rol van de vrije wil in de verzoening en de vraag naar de Heilige 
Geest. Van daaruit kan dan ook worden gezocht naar een antwoord op de vraag 
naar het eschatologisch perspectief van de verzoening.

De zonde en de kwade machten
De vraag naar de rol van de vrije wil brengt ons eveneens bij het beeld van de 
zonde in de benadering van Weaver. Zonde is voor Weaver de afwijzing van de 
Godsheerschappij. Zonder dat hij volledig expliciet maakt wat die afwijzing in-
houdt, maakt Weaver wel duidelijk dat geweld in al haar vormen de Godsheer-
schappij weerspreekt. Aan de leer van de erfzonde besteedt Weaver geen aandacht. 
Hij lijkt de erfzonde dan ook sociaal-constructivistisch te verstaan. De mens is 
gevangen in de structuren van zonde en geweld, als gevolg van de wijze waarop 
de maatschappij is ingericht en functioneert. De zonde waar de mens in gevangen 
zit, de afwijzing van de Godsheerschappij, wordt door Weaver dus niet terugge-
voerd op een historische gebeurtenis waarin die afwending van God gestalte zou 
hebben gekregen. Daarmee neemt Weaver duidelijk afstand van de meeste traditi-
onele interpretaties van de erfzonde. 
 
Bij de vraag naar de interpretatie van de zonde hoort eveneens de vraag naar het 
kwaad. We hebben gezien dat Weaver het kwaad in navolging van Walter Wink 
beschrijft in termen van het verzet tegen God door de aardse machtsstructuren. Dat 
roept echter de vraag op naar de oorsprong van het kwaad. De aardse machtsstruc-
turen zijn immers het product van de menselijke geest en als de mens Gods schep-
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ping is, dan zou God daarmee ook verantwoordelijk zijn voor het kwaad. Op zich-
zelf is dat niet nieuw. Op een andere wijze zagen we reeds bij de kerkvaders dat God 
verantwoordelijk is voor het kwaad, want daar gebruikt God de kwade machten als 
instrument om de mens te straffen voor de zonde. Weaver maakt echter niet dui-
delijk hoe hij de verhouding tussen God en de kwade machten metafysisch gezien 
interpreteert. Het blijft in het midden of het kwaad een absolute tegenmacht is te-
genover God, die ten diepste Gods schepping bedreigt, of dat het kwaad niet meer 
is dan dat deel van zijn schepping dat zich nog niet uit vrije wil heeft onderworpen 
aan de Godsheerschappij. Door te stellen dat in de opstanding het kwaad reeds is 
overwonnen, suggereert Weaver het laatste, maar hij maakt niet duidelijk waarin de 
overwinning op de kwade machten dan definitief zijn beslag moet krijgen.

De duiding van het kwaad en de zonde zijn nu niet helder. Echter, de verzoening 
kan niet worden begrepen als niet helder is wat er overwonnen is. Ook de dui-
ding van het kwaad en de zonde vraagt dus om een verdere uitwerking met het 
oog op een soteriologie vanuit dopers perspectief. 

‘The Nonviolent Atonement’ als startpunt
We kunnen constateren dat Weaver met ‘The Nonviolent Atonement’ een waarde-
volle aanzet heeft gegeven voor een doperse soteriologie waarin de afwijzing van 
geweld in al haar vormen centraal staat. Niettemin zou een dergelijk ontwerp 
op een aantal wezenlijke punten aanpassingen en verhelderingen behoeven ten 
opzichte van het ontwerp van Weaver. Door de aanknopingspunten op te pak-
ken die te vinden zijn in de traditionele interpretaties van de verzoening kan een 
nieuw ontwerp worden versterkt – en kan aansluiting worden gevonden bij het 
oecumenisch discours over de verzoening. 
 De christologie en de plaats van het kruis in de soteriologie zijn onderwerpen 
die in het bijzonder een andere en vooral een duidelijker invulling behoeven dan 
in het ontwerp van Weaver. Daarnaast vragen zowel het Godsbeeld als het beeld 
van het kwaad om een nadere doordenking. Zo kan zichtbaar worden gemaakt 
waarin een soteriologie vanuit dopers perspectief zich onderscheidt van de traditi-
onele verzoeningsmodellen, terwijl tegelijk zichtbaar zou worden dat die soterio-
logie ook aansluit bij de traditie. 

7.2. Aanzet voor een soteriologie vanuit dopers perspectief
Voortbouwend op de voorgaande evaluatie wil ik nu komen tot een aanzet voor een 
soteriologie vanuit dopers perspectief. Dat zal ik doen door in te gaan op het Gods-
beeld, de christologie, het mensbeeld en het beeld van het kwaad die deze soteriologie 
inhoud moeten geven. Ik zal apart ingaan op de betekenis van het kruis en op de mo-
gelijkheid van het verstaan van het kruis als offer. Ik zal regelmatig teruggrijpen op de 
inzichten van Weaver, maar ook op de inzichten uit de traditionele interpretaties, waar 
die kunnen bijdragen aan een ontwerp van een soteriologie vanuit dopers perspectief.
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Godsbeeld
Waar Weaver uitgaat van de geweldloosheid van Jezus en op grond daarvan de 
geweldloosheid van God aanneemt, kiezen we hier voor een andere benadering. 
De voornaamste reden is dat de absolute stellingname dat God geweldloos is op 
gespannen voet staat met de verschillende getuigenissen in het Oude Testament, 
waar wel degelijk geweld aan God wordt toegeschreven. Het discours over de na-
tuur van God en over de vraag of God wel of niet gewelddadig kan zijn, was niet 
het onderwerp van dit onderzoek. Hoewel de opvatting dat God geweld afwijst in 
doperse kringen breed wordt gedeeld, is het geen onomstreden stellingname. En 
het is vooral de vraag of dat de claim moet zijn die we hier maken. 
 Een mogelijke oplossing zien we wanneer we kijken naar het Godsbeeld dat 
naar voren komt bij verschillende van de kerkvaders die we behandeld hebben. 
Zij benadrukken dat het onmogelijk is dat God de duivel middels geweld of 
dwang zou hebben overwonnen, omdat dat in zou gaan tegen zijn rechtvaardige 
natuur. Zij zeggen dus niet dat God geen geweld kan gebruiken – en ze beweren 
zelfs niet dat hij dat nooit zou doen. De besproken kerkvaders stellen enkel dat 
God zich niet van geweld bedient om de mens met zich te verzoenen. In tegen-
stelling tot de claim van Weaver, dat God zich in het narratief van Jezus open-
baart als geweldloos, roept deze claim geen vragen op met betrekking tot bijbelse 
getuigenissen die spreken over het gebruik van geweld door God. Het eerste 
uitgangspunt voor een soteriologie vanuit dopers perspectief is dus dat we uit het 
narratief van Jezus leren dat God niet verzoent door geweld – en niet dat God 
geweldloos is. De gedachte dat God altijd en overal geweldloos is, wordt dus niet 
afgewezen, maar wordt evenmin als onbetwistbaar uitgangspunt geponeerd.

De vraag die dit oproept is op welke wijze God dan betrokken is bij en verant-
woordelijk is voor de dood van Jezus aan het kruis, als de kruisdood wel centraal 
onderdeel is van de verzoening. Het is echter niet het geweld van God, dat Jezus 
ondergaat aan het kruis, het is het geweld van de kwade machten, die zich tegen 
de verkondiging van de Godsheerschappij keren. 
 God gaat de confrontatie aan met de kwade machten. In en door de mens 
Jezus van Nazareth maakt hij zichtbaar wat zijn bedoeling voor de mens is – en 
nodigt hij de individuele mens uit om te kiezen voor een nieuw bestaan en een 
nieuwe ordening van de samenleving, waarin voor geweld geen plaats is. En ge-
weld mag dan breed worden verstaan. Dat gaat niet enkel over aanwijsbaar fysiek 
geweld, het gaat ook over mechanismen van onderdrukking en uitsluiting, over 
armoede en uitbuiting.
 God treedt als het ware in het strijdperk tegen de kwade machten, maar hij 
doet dat op een geweldloze wijze. Hij geeft zichzelf in Jezus en zet de heerschap-
pij over leven en dood op het spel. Door Jezus op te wekken uit de dood laat God 
zien dat hij sterker is dan de kwade machten. God overwint het kwade niet met 
geweld, maar door het goede, door dat te herstellen wat door het kwade is ver-
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nietigd. We mogen daarbij de woorden van Gunton in gedachten houden: “To 
be victorious does not mean butchering your opponent with weapons, but refusing to 
exercise power demonically in order to overcome evil with good.” 1357

 Als God zichzelf als het ware geeft in de kruisdood, dan is de kruisdood ook 
een uiting van Gods liefde, alleen niet op dezelfde wijze als in de traditionele ver-
zoeningsmodellen, waarin sprake is van de kruisdood als een vorm van wederke-
rige gerechtigheid. 
 Dat God verzoent zonder geweld, is geen exclusief doperse claim of een claim 
die enkel wordt gesteund door de historische vredeskerken. Verschillende van de 
kerkvaders legden een relatie tussen het rechtvaardig handelen van God en het 
feit dat God de duivel overwint zonder gebruik van geweld. Het beeld dat God 
verzoent zonder geweld, sluit dus aan bij een oude traditie in de kerk. 

Een element dat nauw samenhangt met de vraag naar het Godsbeeld is de vraag 
naar wat wordt verstaan onder de Godsheerschappij. Hier kunnen we gebruik 
maken van de wijze waarop Anselmus spreekt over Gods eer, waarbij tegelijk 
zichtbaar wordt waar het Godsbeeld in het model van verzoening door genoeg-
doening, zich onderscheidt van een doperse benadering. 
 Gods eer kunnen we beschouwen als een metafoor voor de ordening van de 
kosmos, waarin de mens zijn plaats als schepsel tegenover God heeft. Volgens 
Anselmus is het gebruik van geweld gelegitimeerd om die orde te bewaren en te 
herstellen. Vanuit een dopers oogpunt is het gebruik van geweld om de orde te 
handhaven echter onmogelijk. Geweld is juist het tegenovergestelde van orde, 
namelijk ultieme chaos en vernietiging van Gods schepping. De uitoefening van 
geweld door de mens belichaamt de afkeer van Gods ordening van de schepping 
– en zou dus in de terminologie van Anselmus kunnen worden aangemerkt als de 
schending van Gods eer. Gods rechtsordening wordt niet gehandhaafd door de 
kruisdood van Jezus: de kruisdood is juist de ultieme ontkenning van die rechts-
ordening. 
 Terwijl een soteriologie vanuit dopers perspectief dus radicaal anders aankijkt 
tegen Gods rechtsordening, draagt de doordenking van het eerbegrip van Ansel-
mus wel bij aan de invulling van die soteriologie. Wat God vraagt is dat de mens 
zijn “eer herstelt” door zich uit vrije wil te onderwerpen aan die nieuwe ordening, 
waarin voor geweld geen plaats is. Daarmee wordt de chaos overwonnen en de 
schoonheid van Gods schepping hersteld.

Christologie 
We hebben gezegd dat God zichzelf geeft in Jezus, maar hoe moeten we de ver-
houding tussen God en Jezus nu verstaan? Weaver stelt terecht dat de ontologi-
sche categorieën waarin wordt gesproken over de verhouding tussen God en Jezus 
in de traditie van Nicea en Chalcedon behoren bij een bepaalde tijd en context 

1357 Gunton, The Actuality of Atonement, 77.
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en dat die zienswijze daarmee geen universele waarheid vertegenwoordigt. Dat 
ontslaat ons echter niet van de verplichting de verhouding tussen God en Jezus 
opnieuw te doordenken. Een soteriologie vanuit dopers perspectief behoeft een 
doordenking van de wijze waarop God aanwezig is in het narratief van Jezus. Al-
leen op die wijze kan ook inzichtelijk worden gemaakt, waarom de kruisdood 
van Jezus noodzakelijk is voor de verzoening. Goed is het om daarbij in acht te 
nemen dat ook in de Nederlandse doopsgezinde context het spreken over de ver-
houding tussen God en Jezus in termen van de klassieke christologie veelal niet 
meer herkend wordt.1358

 In de traditionele verzoeningsmodellen wordt gesteld dat Jezus enerzijds vol-
ledig mens was, omdat anders de mens niet kon delen in de vruchten van de 
verzoening. De reden dat hij volledig God moest zijn verschillen per benadering. 
In het Christus Victor model was dat noodzakelijk, omdat de overwinning op de 
duivel anders niet volledig zou zijn en geen heilswaarde zou hebben. In de bena-
dering van Anselmus kon Christus God enkel de vereiste genoegdoening schen-
ken, omdat hij volledig God was. In het model van penal substitution atonement 
ondergaat God zelf in Christus de straf voor de zonde. In het model van Abelar-
dus is het God zelf die zich in liefde geeft in de dood van Christus. 
 Weaver stelt dat Jezus openbaart wie God is, op grond van een klassiek trini-
tarisch denken dat hij tegelijk weer afwijst. Hij laat de leerstelling dat Jezus vol-
ledig God is in feite los. Wanneer we de verbondenheid van God met Jezus niet 
langer in ontologische categorieën uit willen drukken, dan kan dat nog wel in 
termen van activiteit. God is werkzaam en aanwezig – hij openbaart zich – in en 
door het narratief van Jezus. Dat is niet eenzelfde ontologische claim, maar veel-
eer een claim aangaande Gods aanhoudende bemoeienis met zijn schepping. In 
en door het narratief en de persoon van Jezus maakt hij opnieuw zijn bedoeling 
met de schepping kenbaar en gaat hij de confrontatie aan met de kwade machten 
die de schepping bedreigen. Jezus verkondigt en belichaamt in zijn persoon de 
Godsheerschappij van vrede en gerechtigheid en gaat op een geweldloze wijze de 
confrontatie aan met de machten die de Godsheerschappij weerstreven. Hij kan 
dat, omdat God op een unieke wijze in zijn persoon en in zijn leven aanwezig is, 
zonder dat we dat in ontologische termen hoeven uit te kunnen drukken.

Binnen een dergelijke benadering is het nog steeds goed mogelijk de kruisdood 
van Jezus te duiden als onderdeel van de vezoening. De openbaring en verkon-
diging van de Godsheerschappij in en door Jezus vormden een bedreiging voor 
de kwade machten. Dat waren zowel de machten die op een aards niveau zich 
daartegen verzetten, zoals de religieuze en de politieke autoriteiten, maar ook de 
machten die op een kosmisch niveau de Godsmacht weerstreefden. Die machten 
spanden samen om de Godsheerschappij te stoppen en om de verkondiging van 
vrede en recht te doen ontaarden in onrecht, chaos en vernietiging. Daartoe werd 

1358 Vgl. Alle Hoekema, “Doopsgezinde theologie: stukjes en beetjes,” 64-66.
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Jezus gekruisigd. In de opstanding heeft God echter zichtbaar gemaakt dat zijn 
liefde en de macht van de Godsheerschappij groter zijn dan de macht van vernie-
tiging, chaos en dood. God laat Jezus uit de dood opstaan en laat zien dat in de 
nieuwe mens, de mens die de Godsheerschappij belichaamt, de kwade machten 
zijn overwonnen. Dan spreken we ook niet meer over de mens Jezus, maar spre-
ken we over Christus, om tot uitdrukking te brengen dat er sprake is van een 
verbondenheid met God die het menselijk denken en het menselijk voorstellings-
vermogen te boven gaat. 

De kruisdood als offer en als symbool van de overwinning
Een lastig punt blijft ook in deze benadering de kruisdood van Jezus, omdat die 
ook hier een noodzakelijk onderdeel van de verzoening lijkt te zijn. Dan is de ver-
zoening dus niet denkbaar zonder geweld. Maar is het God die verantwoordelijk 
is voor dat geweld? Het lijkt er op dat we moeten zeggen dat God het kruis heeft 
voorzien en niet anders kon dan het laten gebeuren, vanuit een vorm van interne 
noodzaak. Dat is echter wat anders dan te zeggen, dat God de kruisdood van Je-
zus ook heeft gewild. Hier sluiten we aan bij de redenering van Weaver, die zegt 
dat God niet de kruisdood van Jezus wilde, maar dat hij wilde dat Jezus trouw 
zou blijven aan zijn missie – de verkondiging van de Godsheerschappij – ook als 
dat zijn dood zou betekenen. God wil de kwade machten door liefde bewegen tot 
inkeer en is bereid zichzelf daarvoor te geven in de mens Jezus, door en in wie hij 
zichzelf kenbaar maakt. 

Het kruis is de plek waar de kwade machten hun ware aard laten zien: als de 
machten die de Godsheerschappij weerstreven en trachten te vernietigen. Het is 
echter ook de plaats waar God zijn liefde openbaart als degene die zich in Jezus 
op wil offeren om de mens tot inkeer te brengen en de macht van het kwaad te 
breken. De kruisdood kan daarmee worden aangemerkt als offer. God initieert 
geen geweld, maar ondergaat het wel. Hij absorbeert het geweld om het in de op-
standing te overwinnen. Daarmee is het kruis niet alsnog Gods instrument. Het 
is het instrument van de kwade machten, de ultieme verbeelding van vernietiging, 
chaos en dood, maar door de opstanding keert God de zaak om en maakt hij het 
kruis tot een symbool van de overwinning. 

Het mensbeeld en de (erf )zonde
Een derde uitgangspunt, dat aansluit bij de doperse traditie, vormen de vrije wil 
van de mens en de eigen verantwoordelijkheid van het individu in de verzoening. 
Dat betekent dat de mens zich tegen de verzoening kan keren en dat hij tevens 
een actieve rol heeft in het realiseren van de verzoening. De verzoening kent 
daarmee duidelijk een subjectief karakter. Tegelijk moeten we constateren dat de 
Godsheerschappij als afwijzing van geweld in al haar vormen nog een te abstracte 
benadering is van wat die verzoening concreet inhoudt. In het bijzonder de vraag 
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wat het geweld dan is, waar de individuele mens afstand van moet nemen, lijkt 
verder te mogen worden uitgewerkt.
 Weaver stelt een aantal vormen van geweld aan de orde, voorbij het fysieke 
geweld dat mensen elkaar aan kunnen doen. Hij benoemt in het bijzonder racis-
me en seksueel misbruik als vormen van geweld die lange tijd gelegitimeerd zijn 
met een beroep op de verzoening – en die mede daarom niet als geweld werden 
erkend. Een soteriologie vanuit dopers perspectief vraagt hier om een nadere uit-
werking. Vormen van onderdrukking en uitbuiting, fysieke en psychische schade, 
die bewust aan mensen worden toegebracht, maar ook de bedreiging en vernieti-
ging van de natuurlijke leefomgeving van mensen, kunnen als vormen van geweld 
worden aangemerkt die vanuit het perspectief van de Godsheerschappij moeten 
worden afgewezen. En dan moet worden opgemerkt dat het perspectief een an-
tropocentrisch perspectief blijft. Geweld als schade aan andere levende wezens of 
aan de natuur als Gods schepping vereist een nog verdere doordenking van wat de 
Godsheerschappij inhoudt vanuit moreel oogpunt. 
 Het vraagstuk wat geweld is – en welke vormen van dwang of pressie buiten 
de definitie van geweld vallen – vraagt om een verdere doordenking. Een derge-
lijke uitwerking zou kunnen starten bij de vraag welke handelingen, die een mens 
beperken in zijn mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te ontplooien als beeld-
drager van God, kunnen worden aangemerkt als geweld.

Een belangrijk thema in de traditionele verzoeningsmodellen is het verstaan van 
de zonde. In de meeste benaderingen is het de erfzonde die de verzoening door 
de kruisdood noodzakelijk maakt, hoewel de uitleg van die erfzonde bij de vroege 
kerkvaders nog niet dezelfde is als de latere uitleg in de lijn van Augustinus. Ik 
kies in dit ontwerp voor een soteriologie vanuit dopers perspectief nadrukkelijk 
voor een metaforisch verstaan van de erfzonde – als een sociaal-constructivistisch 
concept – en sluit daarin dus aan bij Weaver. Het loslaten van de erfzonde als een 
fout die de mens als schepsel aankleeft en waarvoor hij schuld draagt tegenover 
God, is in lijn met de afwijzing van een paradigma van schuld en boetedoening. 
Een metaforisch verstaan van de erfzonde zou bovendien aan kunnen sluiten bij 
de theologische antropologie van Irenaeus, die de zonde van Adam in het paradijs 
zag als een ‘lapsus’ in het proces van groei van de mens naar volle wasdom. 
 Deze wijze van verstaan van de erfzonde, als sociaal-constructivistisch concept, 
sluit aan bij de gedachte dat de mens vrij is in zijn keuze tegenover God, terwijl 
hij tegelijk de verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen vrije keuze. Het uit-
gangspunt is een positief mensbeeld, dat uitgaat van het vermogen van de mens 
om te groeien in relatie met God en met zijn medemens. Het benadrukt de status 
van de mens als moreel wezen, omdat het uitgaat van de mogelijkheid van de 
mens zelf te kiezen tussen goed en kwaad. Een dergelijk optimistisch mensbeeld 
gaat er ook vanuit dat de mens uit liefde voor God ervoor kiest om zijn leven 
vorm te geven naar de eisen van de Godsheerschappij en niet uit angst voor straf. 
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Dat gegeven zagen we al bij Abelardus – en dat houden we hier nadrukkelijk vast. 
Tegelijk zou dit een breuk betekenen met de klassieke protestants-christelijke tra-
ditie, waar de klassieke erfzondeleer juist een wezenlijk onderdeel van de soterio-
logie is, omdat de noodzaak van de verzoening wordt ingegeven door de erfzonde. 
Dit kan in het oecumenisch discours over de soteriologie een belangrijk verschil 
van inzicht blijken te zijn, omdat niet enkel de erfzonde als een belangrijk leer-
stuk wordt aangemerkt, maar omdat de kruisdood als genoegdoening of straf ook 
gebaseerd is op die erfzonde. 

Als het narratief van Jezus Gods bedoeling met zijn schepping openbaart en als 
door de kruisdood en de opstanding van Jezus zichtbaar wordt wat het kwaad is 
dat de Godsheerschappij weerstreeft, dan kan de mens dus ook een keuze maken 
– verondersteld dat hij niet gevangen zit in de keuze voor het kwade. De afwij-
zing van de erfzondeleer is echter juist de bevestiging dat de mens, theologisch 
beschouwd, niet vastzit in die greep van de kwade machten. De mens heeft een 
vrije wil en is bij machte om een eigen keuze te maken. 
 Tegelijk is de gevangenschap in de greep van de kwade machten wel een aan-
name die hoort bij de sociaal-constructivistische benadering van Weaver, die we 
hier ook overnemen. Hoewel er geen sprake is van een theologisch onderbouwde 
neiging tot het kwade, is de verwevenheid met het kwaad wel deel van het mense-
lijk bestaan. De mens is niet zonder meer in staat zich uit die greep van de kwade 
machten te bevrijden en Gods aanbod van een leven naar de Godsheerschappij 
te aanvaarden. De vraag is dus op welke wijze God de mens toerust om actief het 
aanbod van verzoening te aanvaarden – een vraag die Weaver niet expliciet en hel-
der beantwoordt. We geven daarom hier een richting aan.
 Allereerst, zo hebben we gezien, speelt het narratief van Jezus een centrale 
rol. Dat narratief verwijst niet enkel naar de Godsheerschappij, het openbaart 
eveneens de tegenstelling tussen de Godsheerschappij en de heerschappij van de 
kwade machten. Het narratief stelt de mens voor een keuze. 
 Ten tweede is er de belofte dat God de mens toerust met de kracht van zijn 
Geest, om die kwade machten te overwinnen en een andere keuze te maken. In 
de benadering van Weaver is dat een omissie. Het is echter de wijze waarop Gods 
aanhoudende bemoeienis met zijn schepping kan worden uitgelegd. God schenkt 
de mens zijn Geest, om zo de Godsheerschappij zichtbaar te blijven maken en te 
realiseren. 

De vrije wil van de mens en de mogelijkheid Gods aanbod af wijzen hebben echter 
ook een aantal lastige implicaties. Een God die geweld afwijst, lijkt op gespannen 
voet te staan met een God die de mens aan de gevolgen van zijn keuze voor het 
kwaad overlaat, want daarmee laat God het geweld immers in stand. Maar een God 
die de mens tegen zijn wil bevrijd uit de greep van het kwaad – en hem de mogelijk-
heid van die keuze ontneemt, kun je daarvan zeggen dat hij geen geweld gebruikt?
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 En als de mens de Godsheerschappij afwijst en kiest voor een leven van 
chaos, uitbuiting, onderdrukking en geweld, wat betekent dat dan in eschatolo-
gisch perspectief? Die vraag laat Weaver onbeantwoord. Van een liefdevolle God 
verwachten we dat hij niemand afwijst. Tegelijk hebben we gezegd dat God de 
mens overlaat aan zijn keuze voor het kwade. Het lijkt echter ondenkbaar dat een 
liefdevolle God uiteindelijk niet alles heel zal maken. Een paradigma van herstel-
lende rechtvaardigheid veronderstelt niettemin inkeer en berouw als uitgangspunt 
voor verzoening – en als die ontbreken is er dus ook geen sprake van het herstel 
van de relatie. 
 Wat de vrije wil van de mens in eschatologisch perspectief betekent met het 
oog op de verzoening, blijft dus een lastig vraagstuk binnen een soteriologie van-
uit dopers perspectief. Gods oordeel betekent dat God de mens overlaat aan zijn 
keuze voor het kwade, maar Gods liefde veronderstelt dat God de mens zal red-
den. Die redding is echter de vrucht van de “samenwerking” tussen Gods genade 
en de aanvaarding van die genade door de mens. Een God die de mens overlaat 
aan zijn keuze voor het kwade doet recht aan het geloof in de vrije keuze van de 
mens, maar lijkt te veronderstellen dat Gods liefde – hoewel zij onbegrensd is – 
niet alles vermag, omdat verzoening afhangt van de wil van de mens om verzoend 
te worden.

De kwade machten
Uiteindelijk is de vraag wat de aard is van het kwaad waar de verzoening het 
antwoord op is. Weaver verwijst in zijn betoog naar Walter Wink, die de kwade 
machten uitlegt als de spirituele dimensie van de aardse machtsstructuren en 
systemen. Daarmee blijft echter in het midden, zo stelden we vast, wat de aard 
en oorsprong is van het kwaad. Wanneer we de oorsprong van het kwaad buiten 
God zoeken en het kwaad als een absolute tegenmacht tegenover God voorstellen, 
dan roept dat de vraag op naar Gods almacht. Wanneer we stellen dat het kwaad 
zijn oorsprong vindt in de mens, dan zou het kwaad dus zijn oorsprong vinden in 
Gods goede schepping. 
 Ondanks de bezwaren die aan die laatste optie kleven, lijkt dat de juiste uitleg 
te zijn. Het kwaad vindt zijn oorsprong in de mens zelf. Er is geen absolute macht 
buiten God die Gods schepping bedreigt, het is de mens zelf die zich tegen zijn 
schepper heeft gekeerd en die daarmee de bron van het kwaad is. Dit is in lijn 
met het mensbeeld waar we van uitgaan. God heeft de mens geschapen met een 
besef van goed en kwaad en met een vrije wil. De schoonheid van de schepping 
is niet gelegen in opgelegde gehoorzaamheid, maar in de de vrijwillige aanvaardig 
van de Godsheerschappij.

Het kwaad wordt zichtbaar op twee niveaus. Op meta-niveau wordt het zichtbaar 
in de machtsstructuren die mensen gevangen houden, uitbuiten, onderdrukken 
en ook letterlijk het leven benemen. Die machtsstructuren zijn zelf echter het 
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product van de menselijke geest. Het is het product van de menselijke geest, dat 
de mens zelf niet meer onder controle heeft. Het kwaad is ook zichtbaar op mi-
croniveau, in het gedrag van individuele mensen, die andere mensen uitbuiten, 
onderdrukken, vernederen en het leven benemen – en in het gedrag van mensen 
die invloed hebben op de grotere machtsstructuren. Het is belangrijk om dat 
onderscheid te maken, omdat zo zichtbaar wordt dat er zowel een individuele 
dimensie is aan het kwaad, die traditioneel als de zonde wordt aangemerkt, als 
een dimensie die het kwaad als tegenmacht tegenover God belichaamt, de dimen-
sie die traditioneel wordt vereenzelvigd met de duivel. Tussen die twee bestaat 
geen strikte scheiding. Er is een gebied waar mensen bewust gebruik maken van, 
samenwerken met en bijdragen aan die machtsstructuren die we als de kwade 
machten hebben aangemerkt – en waar die meer abstracte dimensie van het 
kwaad het kwaad op een individueel niveau versterkt. Dat maakt de ‘duivel’ tot 
de ‘optelsom’ van alle kwaad, terwijl de ‘duivel’ er ook de aanstichter van lijkt te 
zijn.
 God mag de kwade machten hebben overwonnen in en door het narratief van 
Jezus, de kwade machten hebben de strijd daarmee niet opgegeven. Terecht merkt 
Gunton op dat de strijd nog niet voltooid is. En die strijd tegen de kwade mach-
ten is dus tevens een menselijke strijd. God rust mensen toe om zich te verzetten 
tegen de kwade machten, om niet mee te gaan op de weg van geweld – en hij be-
looft dat het kwaad, ja zelfs het kwaad van de gewelddadige dood, niet het laatste 
woord zal hebben.
 Niettemin is de vraag of hiermee het kwaad voldoende beschreven is. Net zo-
als de definitie van geweld verder in kaart zou moeten worden gebracht, vraagt de 
doordenking van het kwaad om een verdere concrete uitwerking.

Een nieuw perspectief
Een soteriologie vanuit dopers perspectief gaat dus uit van het narratief van Jezus, 
die de Godsheerschappij verkondigde en belichaamde: een nieuwe wereldorde 
van vrede en gerechtigheid, waarin voor geweld geen plaats meer is. Jezus’ op-
treden en zijn verkondiging vormden een oproep om als mensen aan die nieuwe 
wereldorde, die een herstel beoogt van Gods bedoeling met de schepping, gestalte 
te geven. In zijn verkondiging en in zijn wijze waarop Jezus die Godsheerschappij 
belichaamde, werd de aanwezigheid van God zelf zichtbaar. 
 Voor de mensen die zich van God afgekeerd hadden en voor de machten die 
zich tegen de Godsheerschappij hadden gekeerd, vormde Jezus een bedreiging 
van hun macht. Zij spanden daarom samen om Jezus om het leven te brengen 
en de komst van de Godsheerschappij een halt toe te roepen. Jezus stierf aan het 
kruis de dood van een misdadiger, waarmee de kwade machten definitief leken te 
hebben gewonnen. Door Jezus uit de dood op te wekken maakte God echter op 
geweldloze wijze een einde aan de macht van het kwaad en bevestigde hij de soe-
vereiniteit van de Godsheerschappij. Tegelijk maakte de opstandig zichtbaar wat 
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de kruisiging inhield: de ontmaskering van de kwade machten als de machten die 
de Godsheerschappij weerstreven. Het maakt inzichtelijk dat die kwade machten 
uiteindelijk maar een beperkte macht hebben.
 God heeft de mens met een vrije wil geschapen – en die vrije wil heeft er 
mede toe geleid dat de mens zich tegen zijn schepper heeft gekeerd. In het nar-
ratief van Jezus heeft God opnieuw zichtbaar gemaakt wat zijn bedoeling met en 
voor zijn schepping is en heeft hij de mens uitgenodigd zich opnieuw te onder-
werpen aan de Godsheerschappij en zijn leven te voegen naar die nieuwe wereld-
orde. In kruis en opstanding is zichtbaar geworden dat de mens een keuze heeft 
– en God schenkt de mens zijn Geest, zodat de mens de kwade machten ook 
kan weerstaan. Niettemin laat God de mens vrij. De verzoening is geen objectief 
gebeuren, wat zich buiten de mens om voltrekt. De verzoening is het herstel van 
de relatie tussen God en mens, op Gods initiatief en uitnodiging, een herstel dat 
gestalte krijgt wanneer de mens die uitnodiging aanvaardt en zijn leven opnieuw 
richting geeft in navolging van Christus, de nieuwe mens in wie God zijn bedoe-
ling openbaar heeft gemaakt. 


