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ORATIE HENK J.M. SCHOOT 

 

BIJZONDER HOOGLERAAR in de THEOLOGIE van THOMAS VAN AQUINO 

FACULTEIT KATHOLIEKE THEOLOGIE 

UNIVERSITEIT VAN TILBURG 

 

UTRECHT, 26 JANUARI 2007 

 

 

HEILIG, HEILIG, HEILIG 

Een pleidooi voor de heiligheid van de theologie 

 

Eminentie, excellenties, dames en heren, 

 

Het driewerf heilig kennen we uit de viering van de Eucharistie.1 Het vaste gezang vormt een 

hoogtepunt van het eucharistisch gebed, en is zeer oud: minstens van rond de eerste 

eeuwwisseling na Christus.2 De aardse liturgie verbindt zich met de liturgie van de engelen in de 

hemel, hemel en aarde worden één, zoals dat voor de persoon van Christus zelf geldt. De 

woorden van de acclamatie zijn aan verschillende delen van de Schrift ontleend, en 

verschillende associaties worden erdoor opgeroepen, waarvan ik er twee noem.  

Op de eerste plaats roept de acclamatie Jezus’ intocht in Jeruzalem in herinnering (Mt 21). Het 

‘hosanna’ wordt gevolgd door lijden en sterven, en dat is ook wat het eucharistisch gebed 

centraal stelt. Nee, dat die volgorde ook doet denken aan de opkomst én ondergang van de 

belangstelling voor het werk van Thomas van Aquino (1224/5-1274)3, is te veel gezegd. Toch is 

het zo, dat met de afsluiting van de periode van de handboekentheologie, zeg maar in de 

vijftiger jaren van de vorige eeuw, ook de invloed van Thomas, dat wil zeggen van het Neo-

Thomisme, taande. Immers, Thomas werd vanaf de negentiende eeuw vooral ingezet in de strijd 

tegen de moderniteit, en kreeg daardoor het exclusieve beeld van filosoof en apologeet. Deze 

functie heeft een ernstige vertekening van Thomas tot gevolg gehad. Als wij nu vandaag 

opnieuw aandacht vragen voor Thomas, dan is het voor een andere Thomas, Thomas als 

bijbelgeleerde en theoloog. Echter, merkwaardig genoeg blijkt in de afgelopen jaren dat vooral 

voor kerk, cultuurkritici, wijsgeren en ethici Thomas opnieuw een inspiratiebron vormt om de 

gangbare inzichten en voorstellingen van de moderniteit ter discussie te stellen. Ik noem hier de 

encyclieken Veritatis splendor en vooral ook Fides et ratio, en ik wijs op belangrijke denkers als 

Alasdair McIntyre4, Jean-Luc Marion5, Jürgen Habermas6, John Milbank7 en de gehele 

                                                 
1 “Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. Hosanna in den hoge.” 
2 Cf. Andrew Louth, Theologische Realencyclopädie 34 (2002) 121-124; David Hiley, Western Plainchant: A 

Handbook, Oxford 1993, 161-165; Ad de Keyzer, Om voor Gods Gelaat te Staan. Een expositio missae, Baarn: 

Gooi & Sticht 1999, 147-148. Het Sanctus moet niet verward worden met het Trishagion of Tersanctus. Dit laatste 

is de oude christelijke hymne die vooral in de oosters-orthodoxe liturgie en spiritualiteit een centrale plaats inneemt: 

“Heilige God, Heilige Sterke, Heilige onsterfelijke God, ontferm u over ons.” In het westen wordt deze hymne nog 

aangetroffen in het zgn. Beklag Gods, de improperia, van de liturgie van Goede Vrijdag. 
3  Als afkortingen hanteer ik ScG voor Summa contra gentiles, SN voor Scriptum super Sententiis, STh voor Summa 

Theologiae. Referenties naar bijbelcommentaren van Thomas worden voorafgegaan door In (Jes, Jo, Heb etc.). 

Deze en andere genoemde werken van Thomas zijn op de gebruikelijke plaatsen beschikbaar, en ook op 

www.corpusthomisticum.org. 
4 After Virtue, Londen: Duckworth 19852; Whose Justice? Which Rationality?, Londen: Duckworth 1988; Three 

Rival Versions of Moral Enquiry, Londen: Duckworth 1990. 
5 “Saint Thomas d‘Aquin et l‘Onto-theologie”, in Revue Thomiste 95 (1995) 31-66, terugkomend op eerdere 

Thomas-interpretaties in Dieu sans l‘être, Parijs, verschillende edities vanaf 1982. 
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intellectuele beweging die zich de naam Radical Orthodoxy heeft gegeven.8 Thomas is weer 

helemaal terug in de aandacht, getuige ook de enorme hoeveelheid inleidingen en studies die aan 

zijn denken worden gewijd.9 Het grote verschil met vroeger, en dat wil ik graag onderstrepen, is 

dat degenen die zich nu voor zijn werk interesseren, voor een belangrijk gedeelte kinderen zijn 

van de moderniteit, kinderen van een geseculariseerde wereld en een geseculariseerde 

intellectualiteit. Zij vragen zich af of de dominante liberale voorstelling van hoe de wereld in 

elkaar steekt wel recht doet aan menselijke ervaringen en verwachtingen van gerechtigheid, van 

waarheid en liefde.10 We zijn gewaarschuwd door eerdere ervaringen, maar toch weer hosanna 

dus. 

Op de tweede plaats doet het driewerf heilig denken aan het roepingsverhaal van de profeet 

Jesaja.11 Engelen komen uit de hemel om met gloeiende kolen de lippen van de profeet aan te 

raken. Nu is in de middeleeuwse theologie de profetie de plaats waar gesproken wordt over het 

openbaringskarakter van het spreken over God. God heeft zichzelf geopenbaard, en waar 

kerkvaders en theologen spreken vanuit die openbaring, daar gaan ze in de voetsporen van de 

profeten. De roeping van de profeet, zet ons dus als vanzelf op het spoor van de roeping van de 

theoloog. De gloeiende kolen waarvan Jesaja spreekt, doen mij in ieder geval denken aan het 

gevaar dat het beoefenen van de theologie met zich mee brengt. Het is een gevaarlijke, of om het 

in de woorden van Ferdinand de Grijs te zeggen, een hachelijke onderneming.12 Jesaja zegt dan 

ook: “Wee mij! Ik moet zwijgen...”(6.5) Er bestaat immers maar weinig in de theologie dat zich 

leent voor bewijsvoering, voor klip en klaar taalgebruik. Er is maar weinig in de theologie, dat 

zich laat ontwikkelen onafhankelijk van de persoon die leest, die nadenkt, die interpreteert en 

daarover communiceert, als dat al zou moeten. De persoon van de theologiebeoefenaar is mee 

onderdeel van hetgeen wordt uitgezegd, en daarmee zet hij of zij, op alle mogelijke manieren, 

zichzelf op het spel.13 

Deze twee associaties bij het driewerf heilig, namelijk over de plaats van Thomas in de 

theologie van de afgelopen decennia, en over de theologiebeoefening als een hachelijke roeping, 

leiden toe naar wat ik met u vandaag wil bespreken, nl. heiligheid, heiligheid van de 

theologiebeoefening en Thomas’ mogelijke rol daarbij. Op de eerste plaats wil ik nader ingaan 

                                                                                                                                                            
6 Volgens een Italiaans artikel van Habermas, gerecenseerd door Kreuz.net. Habermas zou onder de indruk zijn van 

de ernst en helderheid van de theologie van Thomas, die hij daarentegen zo mist in het ‘klagelijke gezwets’ van de 

hedendaagse theologie (http://www.kreuz.net/article.177.html, 23 november 2004). 
7 Theology and Social Theory, Oxford: Blackwell 1990; met Catherine Pickstock: Truth in Aquinas, Londen: 

Routledge 2001. 
8 Radical Orthodoxy: A New Theology, John Milbank, Catherine Pickstock en Graham Ward (eds.), Londen: 

Routledge 1998; Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a Post-Secular Theology, James K.A. Smith, Grand 

Rapids MI: Baker Academic 2004. 
9 Fergus Kerr spreekt van een ‘revival of interest’, After Aquinas. Versions of Thomism, Oxford: Blackwell, 2002. 
10 Theologen die tot deze ‘richting’ behoren hebben met elkaar gemeen dat zij als primaire theologische methode 

niet de correlatie van openbaring en ervaring, van theologie en andere wetenschappen kiezen, en dat zij dus ook niet 

uit zijn op het vinden van algemene overeenstemming over een fundering van het theologische spreken, maar 

‘nonfoundationalist’ zijn. De traditionele voorstelling van de theologie van Thomas van Aquino, waarin een scherp 

onderscheid tussen natuur en bovennatuur wordt gesitueerd, beschouwen zij als een foutieve voorstelling die vooral 

wordt ingegeven door de Cartesiaanse revolutie in wijsbegeerte en dus theologie. Maar, niet mijn denken (cogito) 

gaat vooraf, maar mijn gedacht worden door God. Het is aan katholieke zijde vooral het werk van David Burrell 

(b.v. Aquinas, God and Action, Notre Dame IN: IND press, 1979) en Nicholas Lash dat in dit opzicht inspiratie 

biedt. 
11 Js 6,3 e.v. Zie ook Ob 4,8 
12 De Grijs onderscheidt een viervoudige hachelijkheid van de theologie, met nadruk op het als vierde genoemde 

aspect: theologie als omstreden wetenschap aan de universiteit, theologie als geloofswetenschap verbonden met de 

kerk, theologie met een verleden van onderdrukking, onvrijheid, bedreiging, marteling en moord, en theologie als 

spreken over de levende God zelf. “Het hachelijke van de theologie”, in: Levenslang wachten op U. Teksten over de 

Godsvraag in deze tijd, Naar aanleiding van het afscheid van prof. dr. J.T. Bakker als hoogleraar van de 

Theologische Universiteit Kampen, G.W. Neven (red.), Kampen: Kok 1988, 30-48. 
13 Cf. STh II-II 45.2: De wijze leert, maar door de liefde ondergaat hij ook wat hij leert. De liefde verbindt hem met 

God, en schenkt een connaturaliteit of compassio om te oordelen over de dingen van God. Cf. I 1.6 ad 3. 
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op de algemeenheid of de gewoonheid van de roeping tot heiligheid. De roeping tot heiligheid, 

hoe ongemakkelijk en cultuurvijandig dat woord soms ook is14, geldt voor elke christen, en in 

zekere zin mogen alle christenen heilig heten. In het Nieuwe Testament is het soms een 

synoniem voor christen. Het spreken van Vaticanum II terzake zal ons voeren naar Thomas’ 

analyse van heiligheid. Vervolgens ga ik in op de bron van alle heiliging, namelijk de persoon 

van Christus, die in het Nieuwe Testament de Heilige genoemd wordt, en bij uitstek in de 

heilige handeling, het sacrament van de Eucharistie present gesteld wordt. Het zal aanleiding 

zijn om enigszins uit te weiden over Thomas’ theologie van de naam van Christus, een 

onderwerp dat mij dierbaar is. Dat voert als vanzelf, ten derde, naar drie trefwoorden waarmee 

ik Thomas’ theologieconceptie wil karakteriseren, nl. analogie, auctoritas, en nexus mysteriorum 

en ik zal deze vervolgens in miniatuur laten zien aan de hand van het begrip heiligheid. Er zijn 

dan vervolgens twee teksten die ik zal gebruiken om die theologieconceptie van Thomas nader 

uit de doeken te doen, nl. de oratie die Thomas zelf in 1256 heeft gehouden, en de allereerste 

kwestie van de Summa Theologiae, waar Thomas theologie presenteert als sacra doctrina, heilig 

onderricht. Ten slotte zal ik proberen enkele lijnen te trekken naar de theologiebeoefening van 

vandaag. 

 

1. Heilig en heiliging 

 

Iemand heeft op de vraag wat nu eigenlijk een heilige is, geantwoord: een heilige is iemand die 

een gelukte relatie met God heeft.15 Heiliging zou je dus kunnen omschrijven als het levenslange 

streven om je relatie met God te laten slagen. Het zijn de heiligen die weten wie God is, en waar 

zijn barmhartigheid zichtbaar wordt. Maar in Lumen Gentium, de constitutie van Vaticanum II 

die over de kerk handelt, is een heel hoofdstuk gewijd aan wat de algemene roeping tot heiliging 

wordt genoemd.16 Allen die gedoopt zijn in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, worden 

opgeroepen om hun leven te heiligen.  

Daarbij vindt een klassieke omkering van het verwachtingspatroon plaats. Naar katholieke visie 

streeft de mens niet naar heiliging, omdat hij nog niet heilig is. Integendeel, de mens streeft naar 

heiliging, omdat hij die geest van heiliging, die Heilige Geest, in de doop al heeft ontvangen. 

                                                 
14 Gavin d‘Costa verwoordt een diep inzicht over de aanstoot die velen nemen aan heiligheid: “Being “holy” has 

always been offensive for it touches our deepest fears, taboos, and fantasies, and calls into question the complex 

ways in which we construct our world.” D‘Costa laat ook zien wat hij bedoelt, met een studie van de controversiële 

heiligheid van Roop Kanwar, een hindu vrouw die zich een sati (letterlijk ‘deugdzame vrouw’) toonde door op 4 

september 1987 vrijwillig een weduweverbranding te ondergaan, en van de heilige Edith Stein, katholiek religieuze 

en filosofe van joodse oorsprong die door de Nazi’s als jodin werd vermoord; Theology in the Public Square. 

Church, Academy and Nation, Oxford: Blackwell Publishing, 2005, citaat op 147 e.v. Anders dan Rudolf Otto of 

William James beschouwt D‘Costa heiligheid niet als een transreligieus of ‘cross-religious’ begrip, maar als een 

analoog te interpreteren woord, waarbij de betekenisverschillen veel groter zijn dan de overeenkomsten, a.w. 147, 

167 e.v. 
15 F.J.A. de Grijs, “Heiligen, wat zijn dat eigenlijk?”, in: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Andere structuren, 

andere heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen, Utrecht: HES Uitgevers 1983, 13-32. 
16 Lumen Gentium hoofdstuk V: ‘De algemene roeping tot heiligheid in de Kerk’, Constituties en Decreten van het 

Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, Leusden: Stichting Ark 1986, 51-122. Van de vier kenmerken van de 

Kerk (één, heilig, katholiek en apostolisch), benadrukt LG vooral de heiligheid. De Kerk is heilig omdat Christus 

die alleen de Heilige is zich met haar verbindt, zich voor haar heeft overgeleverd om haar te heiligen. De Kerk is 

het lichaam van Christus, die haar de Heilige Geest schenkt. Allen in de kerk zijn tot heiligheid geroepen: ‘God wil 

dat gij u heiligt’ (1 Tess 4,3; cf. Ef 1,4). Thomas, ter uitleg van de nota ‘heilig’ bij ‘kerk’ in de geloofsbelijdenis, 

zegt in zijn commentaar: de kerk is heilig omdat de gelovigen geheiligd zijn, en ze zijn geheiligd door het bloed van 

Christus, door de zalving met de Heilige Geest, door de inwoning van de Triniteit, en door de aanroeping van God. 

De constitutie noemt een groot aantal soorten mensen (bisschoppen, priesters, diakens, clerici, leken, echtgenoten 

en ouders, weduwen en ongehuwden, zij die zwaar werk verrichten, armen, zieken, vervolgden), maar vergeet de 

theologen te noemen. Dit wordt in 1990 goed gemaakt met de publicatie door de Congregatie van de Geloofsleer 

van de instructie over de kerkelijke roeping van de theoloog, Donum veritatis: “The commitment to theology 

requires a spiritual effort to grow in virtue and holiness” (nr. 9). 
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Heiliging is geen vraag, maar een antwoord. Heiliging is een weg uit onreinheid en bederf, uit 

jaloezie en leugenachtigheid, uit onrechtvaardigheid en ontrouw, omdat die weg ontvangen is, 

geschonken is. Nog maar enkele jaren geleden heeft Paus Johannes Paulus II het streven naar 

heiligheid, als een streven van zuivering en vernieuwing, als het centrale perspectief en 

fundament voor de kerk van het derde millennium aangewezen.17 

In de wortel betekent heilig eigenlijk niet veel anders dan: bij God horen, “voor God apart 

gezet”. Thomas zegt het in alle nuchterheid, wanneer hij de naam Heilige Geest uitlegt: 

“Heiligheid wordt van al die dingen gezegd die een ordening op God bezitten.”18 En al wat bij 

God hoort, wat heilig is, mag niet worden aangeraakt, laat staan bezoedeld of beschadigd. Zo 

zegt God bij het brandende braambos tegen Mozes: ‘Kom niet dichterbij, (...) en trek je sandalen 

uit, want de grond waarop je staat, is heilig.’ (Ex 3, 5-6). Heiliging betekent dus in de kern dat 

mensen dichter bij God komen te staan, en die levensmogelijkheid bestaat, omdat God dichterbij 

de mens is komen te staan, omdat God zich openbaart en zijn heilige naam laat kennen. 

Thomas noemt deze fundamentele heiliging de gratia gratum faciens, de genade die de 

ontvanger welgevallig maakt in de ogen van God, ofwel gratia sanctificans, heiligmakende 

genade. Het is de genade die geen mens zichzelf kan verwerven, en die zijn oorsprong heeft in 

het lijden en sterven van Christus.19 Uit het lijden en sterven van Christus vloeien de 

sacramenten voort, en de sacramenten zijn eenvoudigweg heilige tekenen die die heiliging 

teweegbrengen, zegt Thomas.20 

Wanneer we nu de betekenis die Thomas aan de woorden Sanctus en Sanctitas toekent, van 

dichterbij gaan bekijken, dan valt op dat het toepassingsbereik in drieën wordt onderscheiden: 

toepassing op dingen, op mensen, en op God.21 Dingen kunnen heilig worden genoemd, omdat 

ze bestemd zijn voor de dienst aan God, b.v. heilig vaatwerk of een heilig huis. Mensen kunnen 

heilig genoemd worden; heiligheid in deze zin is voor Thomas een deugd waarin mensen zich 

oefenen, om hun leven te richten naar de wil van God. Twee woorden staan in Thomas’ uitleg 

centraal: zuiverheid, munditia, en standvastigheid, firmitas. Thomas richt zich daarbij naar twee 

sleutelpassages uit de Schrift.22 Zuiverheid baseert hij op He 12,14: “Streef ernaar in vrede te 

                                                 
17 Novo millennio ineunte, Apostolische brief aan de bisschoppen, de geestelijkheid en de gelovige leken bij de 

sluiting van het grote Jubileum van het jaar 2000, Kerkelijke Documentatie 2001, jaargang 29, nr 3: “Allereerst 

aarzel ik niet te zeggen dat alle pastorale initiatieven in het perspectief moeten staan van heiligheid” (30). 
18 STh I 31.1 c: “Sanctitas vero illis rebus attribuitur, quae in Deum ordinantur.” 
19 Thomas kent naast de heiligmakende genade ook de gratia gratis datum, letterlijk: de om niet geschonken 

genade. Het meest wezenlijke verschil tussen beide is dat een mens de eerstgenoemde genade ontvangt voor 

zichzelf, maar de laatstgenoemde juist niet voor zichzelf maar voor anderen. Ieder die in de kerk het sacrament van 

de wijding ontvangt, krijgt op een bijzondere wijze deel aan Gods genade. Die genade is niet voor hemzelf, maar 

staat ten dienste van de gemeenschap waarheen hij gezonden wordt. Het kan gaan om de gave van de verkondiging, 

of de gave van de profetie, of de gave om te onderscheiden wat wel en niet van de Geest afkomstig is, om enkele 

geestesgaven te noemen die Paulus opsomt (1 Cor 12,8). Niemand kan en zal roemen op die genade, die een 

dienstgenade is, genade van staat. Om dergelijke heiliging gaat het dus niet, wanneer Lumen Gentium over de 

algemene roeping tot heiliging spreekt. Want álle gedoopten moeten Christus navolgen, worden opgeroepen om te 

worden wat ze al zijn, namelijk kinderen van God. 
20 “Sacramentum autem simpliciter est quod causat sanctitatem”, 4SN1,1,1,3 ad 5. 
21 Cf. 1SN 15, 5, 1, 1 ad 1: “Ad primum igitur dicendum, quod sanctificari tripliciter dicitur: uno modo secundum 

quod sanctum dicitur mundum, prout sanctificatio dicitur emundatio a peccato per gratiam; alio modo secundum 

quod sanctum dicitur firmum, prout dicitur sanctificatio, confirmatio in bono per donum gratiae vel gloriae, et istis 

duobus modis est tantum in rationali creatura, et secundum hos tantum fit missio; tertio modo dicitur sanctificatio, 

secundum quod aliquid accommodatur ad usum divini cultus, quem decet omnis munditia, et hoc modo dicuntur 

templum et vasa sanctificari.” Cf. In Jeremiam 1, lectio 3, “Ad aliud dicendum, quod sanctum dicitur uno modo 

cultui divino dicatum; et sic res animatae et inanimatae sanctificari possunt: aliquando autem sanctum dicitur 

firmum, vel mundum vel a peccato, vel a carnali actu; et talis sanctificatio est per gratiam, et tantum in hominibus 

possibilis.” In 4SN 1.1.1.1 c maakt Thomas onderscheid tussen wie heilig is (simpliciter et per se - homo sanctus) 

en wat een betrekking tot heiligheid heeft (secundario et secundum quid - chrisma, altaar). 
22 STh II-II 81.8 c: “Nomen sanctitatis duo videtur importare. Uno quidem modo, munditiam: et huic significationi 

competit nomen graecum, dicitur enim agios quasi sine terra. Alio modo importat firmitatem: unde apud antiquos 

sancta dicebantur quae legibus erant munita ut violari non deberent; unde et dicitur esse aliquid sancitum quia est 
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leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.” Om zich met 

God te verenigen, moet de menselijke geest abstraheren van het lagere, en zich richten op het 

hogere, moeten zonde en schuld weggewassen worden. Firmitas is een interessant woord. 

Thomas herleidt het tot heilige dingen die in de oudheid bij wet beschermd waren en niet 

mochten worden geschonden. Firmitas staat dus voor onschendbaarheid. Maar Thomas brengt 

deze firmitas in verband met Ro 8, 38-39, waardoor het van kleur verschiet: “Ik ben er zeker van 

dat dood noch leven mij zal kunnen scheiden van de liefde van God”, zo luidt Thomas’ verkorte 

weergave. Van een juridische aangelegenheid wordt firmitas zo een vrucht van de liefde van 

God, die over de dood heen reikt. Zoals de liefde aangelegd is op de eeuwigheid, en niets van 

liefde verloren mag gaan, zo geldt dat ook voor de heiligheid die mensen van God ontvangen en 

waarin zij hun leven op God richten en zich opmaken voor de goddelijke eredienst.23 Thomas 

spreekt van standvastigheid, omdat bij het onveranderlijke begin en einde van alle dingen, God, 

juist de grootst mogelijke immobilitas past.24 

En dit brengt ons dan bij heiligheid als eigenschap, als naam van God. Wie er achter wil komen 

hoe Thomas hierover denkt, krijgt het moeilijk. Ofschoon er geen twijfel over bestaat dat ook 

voor Thomas heiligheid een goddelijke eigenschap is, legt hij bijna nergens uit wat de betekenis 

ervan is. Wanneer Thomas het driewerf heilig bij Jesaja uitlegt, gaat hij niet in op de betekenis 

van sanctus. Andere theologen in zijn nabijheid stellen nadrukkelijk dat God hier heilig 

genoemd wordt, omdat hij de mensen oproept een heilig leven te leiden.25 Bij Thomas vind je 

zoiets echter niet. ‘Heilig’ vormt samen met de rest van de passage in Jesaja een hemelse 

lofzang, door de engelen aangeheven, die God toezingen.26 Het is onduidelijk of voor Thomas 

heiligheid daarmee een aspect krijgt van verborgenheid, van soevereiniteit en 

onbenaderbaarheid, zoals heiligheid wel wordt geïnterpreteerd.27 Maar er is natuurlijk wel één 

goddelijke naam die in dit opzicht heel relevant is, en dat is de naam ‘Heilige Geest’. En juist 

wanneer Thomas die naam uitlegt, treffen we een uitleg van goddelijke heiligheid aan. De Geest 

heet heilig - maar ook Vader en Zoon kunnen zo heilig heten (Augustinus) - omdat daarmee de 

zuiverheid van Gods goedheid tot uitdrukking wordt gebracht, zegt Thomas.28 Dit doet dus 

                                                                                                                                                            
lege firmatum. Potest etiam secundum Latinos hoc nomen sanctus ad munditiam pertinere: ut intelligatur sanctus 

quasi ‘sanquine tinctus’, eo quod antiquitus illi qui purificari volebant sanguine hostiae tingebantur, ut Isidorus 

dicit, in libro Etymol.” Het begrippenpaar mundari, confirmari komt regelmatig voor bij Thomas: b.v. 1SN 10.4 ad 

4; 3SN 3.1.1.c; 3SN 3.1.2.1.c; 4SN 7.1.2.1 ad 1; 
23 De vraag waarbij Thomas over sanctitas komt te spreken, is of religio dezelfde deugd is als sanctitas. Religio 

betekent bij Thomas niet godsdienst maar de deugd waarmee de mens tegemoet komt aan zijn plicht om God de 

eerbied te geven waar Hij als schepper en bestuurder recht op heeft. Als morele deugd valt deze onder de cardinale 

deugd van iustitia. Thomas antwoordt dat beide verwant zijn, maar dat religio vooral op liturgische handelingen 

georiënteerd is, en sanctitas te maken heeft met het op God of de eredienst richten van al het deugdzame handelen 

van de mens (ibidem). 
24 Onveranderlijkheid als naam voor God - ik neem immutabilitas en immobilitas even als synoniemen - duidt niet 

op b.v. de toestand van een rots o.i.d. Onveranderlijkheid is de ontkenning van veranderlijkheid, van verval, van 

ontrouw. Thomas leert juist dat mensen niet moeten doen alsof ze wel weten wat hiermee bedoeld wordt, alsof ze 

het zouden kunnen beschrijven. Zodra dat immers gebeurt, verliest het toeschrijven van onveranderlijkheid aan God 

zijn betekenis en verkeert het in zijn tegendeel. “Niets en niemand zal ons scheiden van de liefde van God” (Ro 8), 

is in feite een prachtige, ook weer negatieve, invulling van onveranderlijkheid en standvastigheid. 
25 O.m. Hugo van St.-Cher († 1263), Super Apocalypsum ‘Vidit Jacob’, cap. IV (te vinden in de geschriften die 

door R.Busa als vergelijkingsmateriaal zijn toegevoegd aan de Opera omnia van Thomas, zie 

www.corpusthomisticum.org.). Thomas zou zich misschien eerder thuisvoelen bij Lev 11,44: “Heiligt u zelf, want 

Ik ben heilig.” 
26 Thomas specificeert de lof als lof van de drieheid van personen (trinitas personarum), van de verhevenheid van 

de ene goddelijkheid die aan alles vooraf gaat (majestas unitatis), en van de vrijgevigheid van Gods zorg voor de 

hele aarde (liberalitas provisionis); In Jes. VI, l. 1. 
27 G.-L. Müller, Lexikon für Theologie und Kirche 2, Bnd. IV, 1326, s.v. Heiligkeit. 
28 STh I 31.1 ad 1: “Per hoc vero quod dicitur sanctus, significatur puritas divinae bonitatis.” Iets soortgelijks zegt 

Thomas in De Rationibus Fidei caput 4: “In Deo autem amor materialis locum non habet. Convenienter igitur 

amorem ipsius non solum spiritum, sed spiritum sanctum nominamus, ut per hoc quod dicitur sanctus, eius puritas 

exprimatur.” 
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denken aan de zuiverheid waarvan sprake was bij menselijke heiligheid. Maar de zuiverheid die 

hier bedoeld wordt moet toch behoorlijk anders van aard zijn, gegeven het feit dat God geen 

zonde en schuld kent. Wanneer we de uitdrukking ‘puritas bonitatis’ bij Thomas nazoeken, 

blijkt dat we niet te maken hebben met een morele uitdrukking, maar met een ontologische. De 

uitdrukking stamt uit het neoplatoonse geschrift Liber de causis, dat door Thomas voor het eerst 

werd herkend als een door een verder onbekende arabische filosoof gemaakt samenstel van 

teksten die teruggaan op de wijsgeer Proclus († 485 A.D., Elementatio theologica). De 

uitdrukking duidt op de onvermengdheid, de enkelvoudigheid, de zuivere actualiteit van het 

Goddelijk zijn.29 God heeft niets nodig, God is onveranderlijk, God is zuivere goedheid, en uit 

die ene zuivere goedheid komt de veelheid van het geschapene voort. Uit de studies van David 

Burrell weten we dat we een dergelijk spreken over God vooral als een formeel, een negatief 

spreken moeten interpreteren. We weten niet wat we zeggen als we zeggen dat God pure act, of 

het zijn zelf is, maar we zeggen ermee dat hij niet is zoals de geschapen dingen die we van 

rondom ons kennen. Daarmee krijgt het woord ‘heilig’ een duidelijk negatieve, ontkennende 

inhoud mee: God, de Heilige Geest, is niet zoals we de wereld kennen, en daarom kan hij juist 

de oorsprong en schepper en het einddoel van de wereld zijn. Langs deze weg blijkt dus voor 

Thomas inderdaad heiligheid ook een fundamenteel aspect van soevereiniteit, van 

onbenaderbaarheid, van Unverfügbarkeit te hebben.30  

 

2. Christus de heilige 

 

Als we nu over Christus komen te spreken, dan lijkt precies dit aspect van onbenaderbaarheid en 

absolute transcendentie in het geding te komen. Immers, komt God ons in Christus niet juist 

nabij, en moet hij dan nog heilig in die zin heten?  

Al in het eerste hoofdstuk van Lucas krijgt Jezus o.m. de naam ‘Heilige’. De engel Gabriël zegt 

immers tot Maria: “Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd, en zoon 

van God” (Lc 1,35).31 Jezus wordt ook ‘de Heilige van God’ genoemd (Mk 1,24; Jo 6,69) en 

                                                 
29 ScG I, 26: “Unde Commentator in Libro de Causis dicit quod causa prima ex ipsa puritate suae bonitatis ab aliis 

distinguitur et quodammodo individuatur”. Aan het goddelijke zijn kan niets worden toegevoegd, maar daarom is 

het nog geen ens commune. Want ens commune kan niet bestaan zonder specifieke toevoeging, b.v. animaliteit niet 

zonder de specifieke differentie van rationaliteit of irrationaliteit, terwijl God wel zonder zo’n toevoeging bestaat. 

Het goddelijk zijn is derhalve een ‘esse proprium absque additione et receptibilitate additionis’. Cf. QD De Veritate 

21,4 ad 9. In zijn eigen commentaar op het Liber de Causis zegt Thomas onomwonden: ‘Bonitas enim pura dicitur 

bonitas non participata, sed ipsa essentia bonitatis subsistens, quam Platonici vocabant ipsum bonum’ (lectio 9). 
30 In deze tekst uit het Compendium Theologiae (I, 47), over de heiligheid van de Geest, komt al het voorgaande 

samen: “Considerandum est autem, quod cum bonum amatum habeat rationem finis, ex fine autem motus 

voluntarius bonus vel malus reddatur, necesse est quod amor quo ipsum summum bonum amatur, quod Deus est, 

eminentem quamdam obtineat bonitatem, quae nomine sanctitatis exprimitur, sive dicatur sanctum quasi purum, 

secundum Graecos, quia in Deo est purissima bonitas ab omni defectu immunis: sive dicatur sanctum, idest firmum, 

secundum Latinos, quia in Deo est immutabilis bonitas, propter quod omnia quae ad Deum ordinantur, sancta 

dicuntur, sicut templum et vasa templi, et omnia divino cultui mancipata. Convenienter igitur spiritus, quo nobis 

insinuatur amor quo Deus se amat, spiritus sanctus nominatur.” Wanneer de naam ‘heilig’ voor God wordt gebruikt, 

duidt het op Gods verheven goedheid: ófwel in de zin van goedheid die immuun is voor elk gebrek, ofwel goedheid 

die standvastig en onbeweeglijk is. Al het andere heet heilig op grond van een ordening op God, in afgeleide zin. 

Dat heilige hoogste goed, zet de liefde van de mens in beweging, en daarom is het passend dat de Geest, die ons wil 

invoegen in de liefde van God, heilig heet. 
31 Interessant is dat deze passage uit Lucas door Thomas wel 17 maal wordt aangehaald in de loop van zijn 

auteurschap (waarvan merkwaardigerwijs geen enkele maal in het Scriptum of de Summa contra Gentiles), en 

vooral om aan te tonen dat Christus in en naar zijn menselijke natuur vanaf het begin van zijn menswording zonder 

zonde en Zoon van God was. Het duidt erop dat de mens Christus niet ooit Zoon van God is geworden, maar dat 

zijn menselijke natuur vanaf het begin met de goddelijke Zoon verbonden was, leefde in het goddelijke zijn. Vanaf 

het begin heeft Christus’ menselijke natuur de genade van de heiliging ontvangen, of om het anders te zeggen: 

omdat hij verwekt is door de H. Geest was hij vanaf het begin heilig. Nota bene dat deze heiligheid dus gedacht 

wordt als een eigenschap van Christus’ menselijke natuur, op grond van haar persoonlijke vereniging met de Zoon 

van God, maar zonder dat die menselijke natuur daarmee goddelijk wordt. De genade van de eniging van God en 
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‘onze heiliging’ (1 Cor 1.30).32 De naam heilig verwijst hier direct terug naar de Heilige Geest, 

waarvan de engel zegt dat die Maria zal overschaduwen. Al vanaf zijn conceptie behoort de 

mensgeworden Zoon van God aan God toe, zijn heil is dat van God, zijn naam is een program, 

de opdracht heil te brengen.33 Als met de Heilige Geest gezalfde, is het zijn zending om aan 

armen de blijde boodschap te verkondigen en gevangenen vrijlating te melden (Lc 4). Heilig is 

Jezus dus niet in de eerste plaats, omdat hij bij de tempel hoort, of omdat hij rituele reinheid 

nastreeft, of de wet onderhoudt. Zijn zuivere heiligheid komt tot stand in zijn gerichtheid op 

armen, gevangenen, blinden, onderdrukten, en allen die uitzien naar Gods genade; een 

gerichtheid die uitloopt op de dood. Dat maakt hem anders. Dat maakt dat de naam ‘heilige’ een 

nieuwe inhoud krijgt, wanneer Lucas die van Jezus uitzegt. Maar de naam krijgt niet alleen een 

nieuwe inhoud. De ‘Heilige van Israël’ (o.m. Jesaja) blijkt iemand te zijn die mens is, en op een 

bijzondere, unieke wijze met God verbonden is, zodanig dat hij de Zoon van God genoemd mag 

worden. Hem komt standvastige heiligheid toe, op grond van zijn heiliging en heilige 

verbondenheid met God, én als Zoon van God.34  

‘Heilig’ is een goed voorbeeld voor de analyse die Thomas van de namen van Christus geeft. 

Zijn semantische interpretatie van het spreken over Christus, moet gezien worden in het 

verlengde van diens analyse van het spreken over God. Daarbij onderscheidt Thomas onder 

meer tussen metaforen en namen die analoog gebruikt worden. Metaforen dragen zo duidelijk de 

sporen van hun verwijzing naar schepsels in zich, dat niemand in de verleiding komt om ze in 

eigenlijke zin op Christus toepasbaar te achten. Denk aan namen als ‘de Sleutel van David’ of 

‘de Leeuw van Juda’. Maar andere namen brengen een bepaalde volmaaktheid tot uitdrukking, 

waarvan we ons goed moeten realiseren dat hun betekenis verschuift, wanneer we ze van God of 

Christus zeggen. Goedheid, wijsheid, rechtvaardigheid. Alleen al het feit dat God de 

ongeschapen bron van die geschapen volmaaktheden is, maakt de betekenis anders. Voor 

Thomas is God bovendien niet alleen goed of wijs, maar God is ook goedheid en wijsheid. Er is 

geen groter geheel waaraan God deelheeft, naast andere deelnemers. God valt buiten elke 

categorie. 

Sanctus moet worden beschouwd als een woord dat analoog wordt gebruikt en moet worden 

geïnterpreteerd. Heiligheid is op de eerste plaats een naam die Christus toekomt, en aan al het 

andere komt het pas toe omdat het afgeleid is van de heiligheid van Christus. “Gij alleen zijt de 

                                                                                                                                                            
mens in Christus is aan de andere kant ook geen genade door inwoning, zoals bij gelovige mensen, maar 

persoonlijk en uniek voor Christus. Op grond hiervan kan Maria dan ook behalve moeder van (de mens) Christus 

ook moeder van God heten (De Articulis  Fidei. 1, c). Zie STh 2.11 c; 27.2 ad 2; 32.1 c; 34.1 s.c. en ad 2; 83.3 ad 2; 

In Jo 3, l. 1; 14, l. 8; In Heb 7, l. 4; In Ro 1, l .3.  

Wanneer Christus hier heilig genoemd wordt, wordt het woord dus analoog gebruikt, naar analogie van gelovige 

mensen die heilig worden genoemd. Maar geen mens is verwekt door de H. Geest, geen mens is verbonden met de 

Zoon van God in diens persoon, en dat tekent de unieke heiligheid van Christus. 
32 Zie verder Ha 4,27 (Jezus, Uw heilige dienaar, cf. 3,14; 4,30), He 7,26 (Heilige hogepriester), 1 Jo 2,20 (de 

Heilige), Ob 3,7 (Hij die heilig en betrouwbaar is). 
33 Voor de goede orde zij hier opgemerkt dat in directe zin het begrip ‘heil’ niet verbonden is aan ‘heilig’ of 

‘heiliging’. In het Latijn gaat het ook om de onderscheiden woorden salus en sanctus/sanctificatio. Heil duidt in het 

algemeen op welzijn: gezondheid, welvaart, behoud, redding, veiligheid, en in het bijzonder op de inhoud van de 

verkondiging en het werk van Christus, en de naam ‘Jezus’ betekent dit ook: God is heil, verlossing, hulp. Maar 

heilig, in zijn toepassing op mensen en dingen, is meer een relatiewoord, omdat het mensen en dingen betekent als 

op God betrokken (toegewijd zijn aan, eerbied hebben voor). Beide betekenisvelden komen samen wanneer mensen 

deelachtig worden aan de heiligmakende genade, en daarmee binnen het bereik van het heil komen. 
34 Zo interpreteert Thomas Jesaja, zie zijn commentaar, maar ook b.v. 4SN 47.1.1.3 ad 1 en STh III 36.1 s.c. De 

heiligheid op grond waarvan Christus heilig genoemd wordt, is niet een ongeschapen, maar een geschapen 

heiligheid, aldus Thomas (3SN 3.5.3 c; cf. 1SN 15.5.1.4 ad 2 en 3SN 34.1 ad 2. Zie ook In Jo 17, l. 4, waar Thomas 

onderscheidt tussen heilig door essentie en heilig door genade). Deze heiligheid komt Christus toe op grond van 

zijn menselijke natuur, cf. STh III 34.1 ad 2. Dit betekent dus dat de naam ‘heilig’ voor Christus een dubbele 

betekenis heeft, waarbij het woord ook in deze menselijke zin analoog gebruikt wordt: op grond van zijn goddelijke 

én op grond van zijn menselijke natuur. Een betekenisverschil is hier echter moeilijk aan te geven, behalve dan het 

verschil tussen ongeschapen en geschapen, bewerkte heiligheid. 



 8 

heilige”, zegt het Gloria. Wellicht zouden sommigen verwachten dat het driewerf heilig van de 

acclamatie door Thomas trinitair zou worden uitgelegd; Vader, Zoon en Geest. Maar nee, 

Thomas’ visie op het geloof draait om de persoon en vooral de heilsbetekenis van Christus, 

zoals zijn visie op liturgie draait om de Eucharistie. Voor hem gaat het Sanctus, sanctus, sanctus 

over Jezus: het eerste gedeelte over zijn goddelijkheid (“De God der Hemelse machten. Vol zijn 

hemel en aarde van zijn heerlijkheid”), en het tweede over zijn menselijkheid (“Gezegend hij, 

die komt in de naam van de Heer.”)35. 

Als Christus nu als persoon zowel tot de goddelijke als tot de menselijke natuur behoort, dan 

hebben sommige woorden een dubbele betekenis. En die betekenis mag niet equivook, 

dubbelzinnig zijn, omdat anders de eenheid van Christus’ persoon in het geding komt. Zo 

hebben b.v. kennis en wijsheid in Thomas’ visie een dubbele betekenis, wanneer het van 

Christus wordt gezegd. Er is sprake van zowel goddelijke als menselijke kennis en wijsheid. 

Voor heilig geldt hetzelfde. Thomas maakt uitdrukkelijk een onderscheid tussen geschapen en 

ongeschapen heiligheid. Ongeschapen heiligheid behoort tot de goddelijke natuur, en kent 

Christus van eeuwigheid. Geschapen heiligheid, ja, dat is een discussie waard. Die discussie 

heeft te maken met de aard van Christus’ ontvangenis en geboorte. Vanaf zijn ontvangenis is 

Christus ook naar zijn menselijke natuur geheiligd, en heeft hij dus een geschapen heiligheid. In 

zijn persoon verenigt Christus dus heiligheid als soevereiniteit, als onbenaderbaarheid en 

verborgenheid, enerzijds, en heiligheid als verbinding met en toewijding aan God, als heiliging 

anderzijds. G.-L. Müller zegt in alle eenvoud dat in het christelijk geloof het heidense 

onderscheid tussen sacraal en profaan doorbroken wordt.36 Die doorbraak vindt plaats in 

Christus. In hem komen hemel en aarde samen. ‘Water en wijn worden één, gij deelt ons 

menszijn en neemt ons op in uw goddelijk leven’, bidt de diaken tijdens de eucharistieviering. 

De heiligheid van Christus brengt juist dit tot uitdrukking.  

 

 

3. Auctoritas, analogie, nexus mysteriorum 

 

De constitutie Dei Filius (1870) van het eerste Vaticaanse concilie heeft voor het eerst 

geprobeerd om deze theologische methode te formuleren. 37 Ze wordt de methode van de nexus 

mysteriorum genoemd, de band van de geloofsgeheimen. Het begrip heiligheid, zo hebben we 

net gezien, omspant de gehele inhoud van het geloof. Het is een begrip dat in staat is om het 

menselijk handelen, eredienst en sacramenten, de Drie-ene God, en Christus in één 

denkbeweging op te nemen. Meer nog, het vraagt om een exploratie juist van de band die tussen 

die geloofsgeheimen bestaat. Want langs die weg komen we de verschillende betekenisaspecten 

van heiligheid op het spoor, waardoor we de geloofsgeheimen als zodanig beter kunnen 

begrijpen en benoemen. Niet alleen zijn interpretatie van heiligheid, maar Thomas’ gehele 

                                                 
35 STh III 83, 4 c., 4SN, 8, 2, 4, 3 expositio textus (Moos nr. 285). Omdat Thomas elders duidelijk maakt dat hij het 

drievoudige heilig in de Schrift ziet als een aanduiding van het mysterie van de Triniteit (STh II-II 171, 3 c; In 

Isaiam 6, lectio 1), is voor Thomas het Sanctus de samenvatting van het gehele geloof.  
36 Zie aangehaalde plaats in LThuK. Voor dezelfde gedachte maar dan bij een protestante theoloog zie John 

Webster, Holiness, London: SCM Press 2003. 
37 Denzinger-Hünermann, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 

Freiburg i.B. etc. : Herder, 199137, 3016: “Zwar erlangt die vom Glauben erleuchtete Vernunft (…), sowohl 

aufgrund der Analogie mit dem, was sie auf natürliche Weise erkennt, als auch afgrund des Zusammenhanges der 

Geheimnisse selbst untereinander [mysteriorum ipsorum nexu inter se] und mit dem letzten Zweck des Menschen 

mit Gottes Hilfe eine gewisse Erkenntnis der Geheimnisse, und zwar eine sehr fruchtbare; niemals wird sie jedoch 

befähigt, sie genauso zu durchschauen wie die Wahrheiten, die ihren eigentlichten <Erkenntnis>gegenstand 

ausmachen. Denn die göttlichen Geheimnisse übersteigen ihrer eigenen Natur nach so den geschaffenen Verstand, 

dass sie, auch wenn sie durch die Offenbarung mitgeteilt und im Glauben angenommen wurden, dennoch mit dem 

Schleier des Glaubens selbst bedeckt und gleichsam von einem gewissen Dunkel umhüllt bleiben, solange wir in 

diesem sterblichen Leben ‘ferne vom Herrn pilgern: im Glauben nämlich wandeln wir und nicht im Schauen’ (2 

Cor 5,6f).” 
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theologie bestaat methodisch gezien uit het op elkaar betrekken van de grote onderdelen van de 

christelijke geloofsbelijdenis. Later zouden ze tractaten genoemd worden, maar Thomas 

concentreerde zich op de onderwerpen zelf van die tractaten, en noemde ze de 

geloofsgeheimen.38 In feite, hij zegt het meerdere malen, bestaan er voor Thomas twee 

fundamentele geloofsgeheimen: het geheim van de Drie-ene God, en het geheim van de 

menselijkheid van Christus, zeg maar het geheim van de menswording Gods. Deze twee 

geloofsgeheimen worden in de geloofsbelijdenis nader gearticuleerd, en de aanpak, de methode 

in de theologie bestaat fundamenteel in het uitleggen van de verbanden tussen deze mysteries. 

Dat verband noemt Vaticanum I de nexus, en de methode kan dus goed de methode van de 

nexus mysteriorum worden genoemd. Wanneer de verrijzenis van Christus betrokken wordt op 

de eindtijdelijke lichamelijke opstanding van de doden, of technischer, wanneer de band tussen 

christologie en eschatologie bestudeerd wordt, dan vergroot dit het inzicht in elk van beide 

geloofsgeheimen. De theologie is niet in staat om van één van beide geheimen een algemeen 

aanvaardbare bewijsvoering te leveren, maar door het verband tussen beide uit te diepen kan wel 

een bijdrage worden geleverd aan de plausibiliteit van één van beide, of van beide tezamen. 

Zonder verrijzenis van Christus geen algemene opstanding der doden, geen identiteit tussen 

iemand vóór en na de dood zonder - op welke wijze dan ook - lichamelijke continuïteit, zonder 

algemene opstanding der doden geen verrijzenis. Natuurlijk herkent u voor een deel de 

argumentatie van Paulus in 1 Corinthiërs 15. Het is dan ook een aanpak waarvan we het beginsel 

al uit de H. Schrift zelf kennen.39 

Een theologie van de nexus mysteriorum is kwetsbaar. Niet alleen is ze weinig pretentieus in het 

zicht van de uitdagingen waarvoor de moderne wetenschap de theologie stelt. Zo neemt de 

theologie van de nexus mysteriorum binnen de christologie veelal de gestalte aan van het zoeken 

naar convenienties, gepastheden. We nemen b.v. aan dat Christus drie dagen dood was, maar 

hoe past dit in wat we verder weten van de heilsgeschiedenis, en als we dan de verbanden zien 

met b.v. het verblijf van Jona in de buik van de walvis, dan kan dit verband de betekenis van de 

dood van Christus nader bepalen. Maar het blijven natuurlijk wel gelegenheidsargumenten.40 

In het oog van de wetenschap vermag die theologie niet alleen niet veel, ze roept ook al gauw 

misverstanden op. Eén van die misverstanden is dat wanneer iemand als Thomas op zoek gaat 

naar verbanden, hij bezig zou zijn om een theologisch systeem te ontwerpen. En een theologisch 

systeem is de indruk die mensen hebben van Thomas’ bekendste werk, de Summa Theologiae. 

Het doet vermoeden dat Thomas en de zijnen precies weten hoe het met God zit, en vooral ook 

met degenen die niet met God zijn of willen zijn. Mark Jordan heeft er al eens op gewezen dat 

zelfs een oppervlakkige kennisname van de Summa Theologiae mensen van deze interpretatie 

kan weerhouden, omdat nu eenmaal na elke vraag, na elke quaestio, weer een volgende komt, en 

de hele Summa geen finaal antwoord kent, omdat het nu eenmaal gaat om een werk dat Thomas 

nooit voltooid heeft. Belangrijker is echter te constateren dat theologie voor Thomas bovenal 

ontvangend is. De theologie ontvangt haar inhoud uit wat haar geschonken wordt. Zij 

construeert niet, zij systematiseert niet, zij speculeert niet, nee wat zij bovenal doet is nadenken 

over wat gegeven wordt. Haar belangrijkste methode is dan ook gegeven met de woorden: 

auctoritas en analogie. 

Auctoritas, of gezaghebbende uitspraak of bron, duidt eerstens op de openbaring in de H. 

Schrift, en ook op de uitleg daarvan door de Kerkvaders. Analogie viseert de nexus 

mysteriorum. Immers, een benadering die zoekt naar verbanden tussen de geloofsgeheimen, 

                                                 
38 Zie het eerste hoofdstuk van mijn dissertatie Christ the ‘Name’ of God. Thomas Aquinas on naming Christ, 

Leuven: Peeters 1993. 
39 Zie STh I, 1, 8. Een goed voorbeeld van moderne navolging van dit type theologie, kan men aantreffen bij 

Kathryn Tanner, ‘Jesus Christ’, in: Colin E. Gunton, Cambridge Companion to Christian Doctrine, Cambridge: 

CUP 1997, 245-272. 
40 Zie G. Narcisse, Les Raisons de Dieu. Argument de convenance et Esthétique théologique selon saint Thomas 

d’Aquin et Hans Urs von Balthasar, Fribourg 1997. 
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zoekt die met elkaar te vergelijken, wil overeenkomsten en verschillen bepalen, en blijft zich 

voortdurend bewust van de onvolkomenheid van die bepaling. Zij blijft zich ook voortdurend 

bewust van de talige aard van de theologiebeoefening, en de bijzondere wetten en 

regelmatigheden die daarmee gemoeid zijn.41 En de geheimen blijven geheimen. 

De analyse die ik zojuist van het woord sanctitas, heiligheid, heb gegeven, is dus in feite een 

goed voorbeeld van een theologie van de nexus mysteriorum. Immers, het is een woord, zoals 

gezegd, dat van toepassing kan zijn op dingen, op mensen, en op God. De betekenisanalyse van 

dat woord is daarmee een kwestie die thuis hoort in zowel de sacramentenleer, als de christelijke 

antropologie, als de moraaltheologie, als de genadeleer, als de Gods- en Triniteitsleer, als de 

Christologie, om de belangrijkste te noemen. Wie het genie van Thomas heeft om dat geheel te 

kunnen overzien, en de verbanden te kunnen bestuderen en uitleggen, is in staat om te laten zien 

hoezeer de heiliging die mensen in hun leven nastreven, een gegeven, geschonken heiliging is; 

om te laten zien hoezeer geschapen en ongeschapen heiligheid hier in een onbenaderbare 

eenheid moeten worden genomen om recht te doen aan de zending van Christus en zijn Geest. 

Sanctitas omarmt een heel aantal geloofsgeheimen, een heel aantal onderdelen van de theologie, 

en vormt zo een fundamenteel analoog begrip. Het verdiept ons inzicht waar het om te doen is in 

ons leven, en het biedt onvermoede perspectieven. De belangrijkste hiervan is dat een scherpe 

scheiding van het heilige en het niet-heilige, van het sacrale en het profane, geen recht doet aan 

de geopenbaarde kern van de christelijke overtuiging dat God mens is geworden, om de mens 

terug te voeren naar God.  

Wat betekent dit voor de theologiebeoefening? Zullen we haar secularisatie, om een uitdrukking 

van Gavin d‘Costa aan te halen, d.w.z. het verscherpen van de tegenstelling tussen wijsheid en 

wetenschap ten bate van de laatste, moeten toejuichen, of zullen we die juist moeten tegen gaan?  

We zullen nu de oratie die Thomas zelf heeft gehouden nazoeken voor sporen van een antwoord 

op die vraag. 

 

4. Thomas’ oratie: theologie als wijsheid 

 

“U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar”. Dit 

woord afkomstig uit Psalm 104,13, is de centrale gedachte van Thomas’ inaugurele rede als 

magister in de theologie.42 We schrijven Parijs, in het jaar 1256, wanneer Thomas ongeveer 32 

jaar oud is, en aan het begin van een loopbaan staat die niet veel langer dan zo’n 18 jaar zal 

duren, voordat hij op 49- of 50-jarige leeftijd in 1274 sterft. Thomas’ oratie is in ieder geval 

interessant omdat er een persoonlijk verhaal mee verbonden is. De geschriften van Thomas zijn 

immers notoir onpersoonlijk en objectief, en met opzet zo. Maar de meest recente biograaf van 

Thomas, Jean-Pierre Torrell, is de mening toegedaan dat het verhaal rond deze oratie historisch 

is. Het verhaal gaat als zou Thomas vervuld zijn geweest met angst en wanhoop, toen hij op het 

punt stond om Magister in Sacra Pagina te worden. Hij was wanhopig, want hij wist niet 

waarover hij zou moeten spreken. In zijn slaap verscheen hem echter een broeder, die later 

                                                 
41 John Webster maakt er in zijn oratie in Oxford op attent hoezeer een wetenschappelijke methode die zich richt op 

gezaghebbende uitspraken, op gespannen voet staat met het moderne wetenschapsideaal: “Dennoch ist gerade dies 

– der Verzicht auf Zitation zugunsten eigener Forschung – dasjenige, was zum Kennzeichen der wissenschaftlichen 

Universität der Moderne geworden ist. Dort ist der Rückgang des Zitierens als einer Argumentationsweise und der 

generellere Rückgang des Sich-auf-Texte-Berufens mit einer Zurückweisung der Autorität als eines Mittels zur 

rationalen Überzeuging verbunden. In der Universität, so versichern wir uns selbst, argumentieren wir nicht von 

einer Autorität her, sondern auf sie hin, und dies als freie Forscher.” “Theologische Theologie”, in: Zeitschrift für 

Theologie und Kirche (97) 2000 238-258, 243. (Het Engelse origineel van deze oratie van 27 oktober 1997, 

Theological theology, is in Nederland niet beschikbaar.) 
42 Ik beperk me hier tot strict genomen één deel van de oratie, ook wel aangeduid als Principium. Er is nog een 

ander deel bewaard gebleven uit wat beter een oratie-reeks genoemd kan worden, die meerdere maanden in beslag 

nam. Dit deel is bekend onder de naam Commendatio sacrae scripturae, en toont Thomas als magister in sacra 

pagina, die een initiële indeling van het geheel van de bijbel geeft. 



 11 

geïdentificeerd zou worden als de heilige Dominicus zelf, die hem het zojuist geciteerde 

psalmvers aanreikte. Mocht het verhaal toch niet historisch zijn, dan past het in ieder geval wel 

goed bij de inhoud van de oratie, want die gaat juist over wijsheid die van boven wordt 

aangereikt. De oratie is wel getypeerd als ‘een schitterende weergave van de roeping van een 

theoloog’43; zou het kunnen zijn dat Thomas hier verslag doet van zijn eigen roeping, of 

tenminste van het program dat hij voor zijn eigen theologiebeoefening stelt?  

De oratie gaat over wijsheid, sapientia, en als uitgangspunt formuleert Thomas een goddelijke 

wet die hij aan Pseudo-Dionysius ontleent. De wet stelt dat wat van God als gave neerdaalt, 

neerdaalt met behulp van bemiddeling. Zo is het beeld van de bergen die beregend worden, en 

het water bemiddelen op weg naar het dal waar vruchten worden voortgebracht, een metafoor 

voor het uitstromen omlaag van de goddelijke wijsheid. Zo zijn er ook drie spelers in de 

communicatie van wijsheid: God, de geleerden of leraren, en de hoorders. De leraren zijn de 

tussenpersonen, die door de metafoor dus vergeleken worden met bergen.  

Het lastige van de oratie is dat Thomas zoveel verschillende termen gebruikt, zowel voor de 

inhoud van wat van God neerdaalt en door de leraren bemiddeld wordt, als voor de leraren zelf. 

Dezelfde wijsheid wordt aangeduid met verschillende termen als goddelijke wijsheid (sapientia 

divina), geestelijke leer (spiritualis doctrina), heilige leer (sacra doctrina), kennis (scientia), 

studie (disciplina) of wetenschap (scientia). Waar gaat het nu om? Onze moeilijkheden hier 

lijken sterk op het aanhoudende interpretatieprobleem wat gesteld wordt naar aanleiding van 

Thomas’ gebruik van het begrip sacra doctrina met name in de openingsquaestie van de Summa 

Theologiae. Doelt hij op geopenbaarde kennis, of op de interpretatie daarvan door de 

kerkvaders, of op het reflecteren daarop wat de theologie doet? Waar houdt Gods wijsheid op, 

en begint het aandeel van de mens; in hoeverre kun je hier van wetenschap spreken? Ik kom er 

straks nog op terug, maar laten we nu vast noteren dat de oratie op dit punt geen 

onderscheidingen aanbrengt: het gaat om één communicatie van wijsheid die bij God begint, en 

via bemiddelaars bij de mensen terechtkomt. Het kan in ieder geval al diegenen die bij Thomas 

graag onderscheid maken tussen natuur en genade, tussen natuurlijke kennis en geïnspireerd 

weten, aan het denken zetten. 

En dan het volgende: wie zijn die bemiddelaars? Hier hetzelfde beeld. Thomas spreekt van 

doctores, geleerden of leraren, maar ook van heilige leraren (sacri doctores) die de H. Schrift 

hebben geschreven, van doctores Ecclesiae die het geloof moeten verdedigen, en als 

voorbeelden noemt hij o.a. Paulus, of de oudsten van Kreta aan wie de brief van Titus is gericht. 

Wat de laatsten betreft laat Thomas zien dat hun taak kan worden gedefinieerd als preken, lezen, 

d.w.z. becommentariëren, en disputeren. En dat laatste drietal lijkt wel erg veel op de 

drievoudige taak van de middeleeuwse magister in de theologie in het algemeen, en van Thomas 

in het bijzonder. Dus wie heeft Thomas nu voor ogen als het gaat om de bergen die het water 

van Gods wijsheid opvangen en doorgeven? De apostelen en hun helpers? De schrijvers van de 

bijbel? De kerkvaders als kerkleraren? De magisters uit zijn tijd? Of bedoelt hij soms ook de 

bisschoppen, als geloofsverdedigers? Er is één aanwijzing dat Thomas in ieder geval óók 

zichzelf onder de doctoren rekent. Aan het slot bidt hij immers: moge Christus het ons schenken. 

Niemand is, zo zegt hij, louter uit zichzelf toegerust voor de taak Gods wijsheid te 

communiceren, maar hij mag er op rekenen dat God het zal geven als hij het hem vraagt (2Cor 

3,5; Ja 1,5). Ik laat dit punt nu even rusten om er straks op terug te komen, maar ook hier lijkt 

het er op alsof Thomas weigert een principieel onderscheid aan te brengen. 

                                                 
43 Simon Tugwell, Albert and Thomas, Selected Writings, New York/Mahwah: Paulist Press 1988, 215. De 

bladzijden 267 – 271 bevatten een bespreking van de tekst, die op blz. 353-360 in vertaling is opgenomen. De 

vertaling door Ralph McInerny volgt de nadien beschikbaar gekomen maar nog steeds niet gepubliceerde 

tekstcritische Leonina-editie: Thomas Aquinas, Selected Writings, Penguin Books 1998, 5-17. Een (klein) deel van 

de problematiek die in de oratie aan de orde komt, treft men ook aan in de (latere) disputatie De Magistro, quaestio 

11 van de Quaestiones Disputatae De Veritate. 
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Behalve deze twee onderwerpen van de inhoud van de wijsheid en de aard van de bemiddelaars, 

zijn er nog twee verwante punten waar ik graag de aandacht op wil vestigen. Thomas maakt nog 

een andere, fundamentele opmerking over de aard van de wijsheid waar hij op doelt. Het gaat 

naar zijn zeggen niet om wijsheid die voor iedereen beschikbaar is, of die door sommigen op 

eigen kracht te bereiken is. Het gaat om dingen die de gehele menselijke rede overstijgen en 

verborgen zijn voor de ogen van de levenden. Alleen de Heilige Geest kan deze wijsheid 

onderrichten. Met andere woorden, Thomas stelt hier heilige wijsheid centraal als inhoud van 

zijn leeropdracht. Hetgeen hij als magister onderneemt, draait om geopenbaarde kennis en hoe 

deze geïnterpreteerd en verkondigd wordt en moet worden. 

Op de tweede plaats maakt Thomas behoorlijk duidelijk dat de persoon van de theoloog 

absoluut niet buiten beschouwing blijft. Integendeel, de theoloog moet de dingen van beneden 

verachten om zich te richten op de dingen van boven, hij deelt in het eerste licht, maar is ook 

gehouden, zoals de bergen doen, om het land van het geloof te verdedigen, tegen dwaling. Zijn 

leven moet eminent zijn, en passen bij zijn verkondiging. En aan het slot somt Thomas nog 

andere kwaliteiten op: hij moet een onberispelijk leven leiden, intelligent zijn, en vurig, en de 

wil van God willen doen.44 Het valt niet moeilijk om hier Thomas‘visie op heiligheid te 

herkennen: zuiverheid en standvastigheid. 

Ten slotte is het goed te wijzen op het feit dat Thomas tot twee keer toe aangeeft dat goddelijke 

wijsheid draait om de naam van Christus. Hij citeert uit het Johannesevangelie om aan te geven 

dat het ultieme doel van wijsheid gelegen is in het leven in de naam van Christus: “dit alles is 

opgeschreven opdat u mag geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat u door dat 

te geloven leven zult hebben in zijn naam.” (Jo 20,31). En dezelfde Christus wordt even later de 

doctor doctorum genoemd, de leraar naar wie alle leraren zich richten, de leraar bij uitstek, 

indachtig het woord van Jezus dat door Mattheüs (23,10) wordt overgeleverd: “Laat je ook niet 

leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias.” 

Tugwell heeft gelijk, de oratie gaat over Thomas’ roeping als theoloog, en daarmee ook en 

vooral over de roeping als theoloog als zodanig. Maar welke interpretatie moeten we nu geven 

van Thomas’ weergave van de inhoud van de theologie en wie haar beoefenaren zijn; wat 

betekent hier nu heilig? 

 

5.  Sacra doctrina, toen en nu 

 

Toen ik 20 jaar geleden college volgde bij Ralph McInerny aan de University of Notre Dame, 

was ik vol verbazing toen hij vertelde dat het belang van de eerste quaestio van de STh niet te 

overschatten is. Nu ik er twintig jaar over gedaan heb om deze visie te onderschrijven, kan ik 

niet verwachten dat u dat op mijn gezag in een paar minuten doet. Die minuten heb ik ook 

nauwelijks nog. Ik zal dus hetgeen Thomas daar over sacra doctrina zegt (in STh I, 1), 

verweven met enkele observaties bij de huidige theologiebeoefening. 

 

Naast de wijsbegeerte hebben we een sacra doctrina nodig, stelt Thomas omdat het doel van het 

menselijk leven uitstijgt boven wat de menselijke rede kan bevatten. Die sacra doctrina is door 

God aan de mensen in geloof geopenbaard. Het gaat om een wetenschap, die naar analogie van 

                                                 
44 John Webster ziet het als volgt: “Most of all, I have become aware that the demands of the office [of theology – 

hs], both intellectual and spiritual, are virtually unsupportable. For what must the theologian be? Holy, teachable, 

repentant, attentive to the confession of the church, resistant to the temptation to treat it with irony or intellectual 

patronage, vigilant against the enticement to dissipate mind and spirit by attending to sources of fascinatuion other 

than those held out by the Gospel. In short: the operation of theological reason is an exercise in mortification. But 

mortification is only possible and fruitful if it is generated by the vivifying power of the Spirit of Christ in which 

the Gospel is announced and its converting power made actual. And it is for this reason that theology must not only 

begin with but also be accompanied at every moment by prayer for the coming of the Spirit, in whose hands alone 

lie our minds and speeches”, Shaping a Theological Mind, Theological context and methodology, Darren C. Marks 

(ed.), Aldershot: Ashgate 2002, 136.  
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andere wetenschappen werkt met vaststaande beginselen, in dit geval de beginselen van de 

geloofsbelijdenis. Zij is één geheel, ofschoon ze over verschillende onderwerpen als God, 

schepping, engelen, menselijke zeden e.d. spreekt. Want de sacra doctrina is als zodanig 

geopenbaard, en heeft één formeel onderwerp: dat onderwerp is God, en de schepselen in relatie 

tot God als beginsel of doel. Sacra doctrina is als het ware de afdruk van de goddelijke 

wetenschap, de kennis die God zelf heeft. Ze is vooral beschouwend van aard, omdat ze het 

goddelijke niet maakt, maar ze is ook praktisch. De wet behoort immers ook tot wat ze 

bereflecteert. Sacra doctrina overtreft alle andere wetenschappen door haar zekerheid en door 

de verhevenheid van haar onderwerp. Zij is wijsheid bij uitstek, omdat ze zich richt op het plan 

achter de schepping. Ze is argumentatief van aard, en werkt met gezagsargumenten die steunen 

op het gezag van God, en van de kerkvaders. En inderdaad, het blijkt dat Thomas het woord 

‘doctrina’ op analoge wijze gebruikt. Nu is één van de voornaamste kenmerken van analoog 

gebruikte woorden, dat ze niet te herleiden zijn tot univoke of éénzinnige betekenissen. Naar het 

oordeel van de gebruiker van de woorden is er sprake van overeenkomst bij gelijktijdige 

verschillen op een dusdanige manier dat je daar niet precies de vinger achter kunt krijgen. Het 

was dus ook niet zo gek, dat Thomas in zijn oratie ons niet wilde bedienen met uniform 

woordgebruik. 

Welnu, dat is precies wat we van Thomas kunnen leren. Thomas staat bekend om de vele 

onderscheidingen die hij in het denken en het onderricht aanbrengt, maar nu kunnen we van 

Thomas een gebrek aan onderscheid leren, leren dat al die vormen van kennis en leren iets met 

elkaar gemeen hebben. Sacra doctrina is zowel de kennis die God heeft, als de kennis die God 

ons openbaart, zowel de kennis die wordt samengevat in de geloofsbelijdenis, als de wetenschap 

die daarover nadenkt, zowel wat er te leren valt uit de Schrift, als bij de kerkvaders; zowel wat 

theologen leren als wat de kerk leert. Nee, het is niet zo dat Thomas de verschillen en 

onderscheidingen niet ziet; de meeste erkent hij wel. Maar voor hem is sacra doctrina op de 

allereerste plaats die ene traditie die van God uitgaat en door Schrift, Traditie en wetenschap, via 

Christus in de Geest, de mensen terugbuigt op hun weg naar God. Eén grote doorgaande traditie 

van heilig leren. Het zou, ik geef het toe, naïef zijn om te doen alsof de tijd stil is blijven staan 

sinds de 13e eeuw. Er zijn vele wetenschappen ontstaan, waarvan de beoefenaars zich zeer 

gespecialiseerd hebben. Buiten én binnen de theologie. Momenteel is goddeloosheid een 

belangrijke voorwaarde om zelfs op theologisch wetenschappelijk terrein voor vol te worden 

aangezien.45 Maar me dunkt dat waar niet de duplex ordo van statelijke en kerkelijke 

theologische disciplines, of het simpele uiteengaan ervan, maar de simplex ordo van alle 

disciplines tezamen wordt onderschreven, uitdrukkelijk het grensverkeer ertussen moet worden 

bevorderd en de secularisatie van de theologiebeoefening moet worden tegengegaan. Ik 

onderschrijf de stelling van Congar dat sacra doctrina voor Thomas primair één voortgaand 

kennislichaam is, en wens de theologiebeoefening in Nederland die geïnteresseerd is in 

klassieke theologiebeoefening, in theologische theologie, dat inzicht toe. Een dergelijke 

theologiebeoefening heeft weliswaar oog voor de verschillende eisen die wetenschap en kerk 

stellen, maar is zich bewust van de oorspronkelijke en uiteindelijke eenheid van beide.46 Het is 

bovendien een theologiebeoefening die de beoefenaar van de theologie niet buitenspel zet, maar 

mee bedenkt in haar zelfreflectie.47 Ik ben deze oratie natuurlijk niet voor niets begonnen met 

                                                 
45 Marcel Sarot, De goddeloosheid van de wetenschap, Theologie, geloof en het gangbare wetenschapsideaal, 

Zoetermeer: Meinema 2006. 
46 “If theology is to be theology, it must be ecclesial”, Gavin d‘Costa a.w., 216. Zie voor een benadering die het 

evenwicht tussen academie en kerk zoekt: Adelbert Denaux, Katholieke theologie in een context van 

(post)moderniteit, Tilburg/Utrecht 2006. 
47 De Grijs a.w., 31: “Theologie is (…) vóór alles geloofstaal. En dit impliceert dat de theologie in ons tijdsgewricht 

terug dient te gaan naar het geloof, naar de daad van geloven. De weg van het rationalisme in de theologie is tot het 

einde toe gegaan, die weg heeft veel opgeleverd, maar er is geen verder meer mogelijk.” De Grijs citeert hier 

Schillebeeckx, die in 1958 in het Theologisch Woordenboek liet optekenen: ‘…dat de grondslag van de 
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een analyse van heilig en heiligheid, en Christus als de bron van alle heiligheid.48 Ik spreek de 

hoop uit dat, in het voetspoor van de Heilige Thomas, de theologie haar heiligheid als dienst aan 

het heilige mysterie van ons geloof weer meer in cultuur gaat nemen, dat de theologie 

theologischer wordt. In de afgelopen decennia is de secularisatie van de theologiebeoefening 

hand in hand gegaan met een secularisatie van de Christus-interpretatie. Vernieuwing moet 

daarom beginnen bij Christus als de heilige bij uitstek, als de bron van heiligheid, in heel zijn 

niet-sacramentele én sacramentele gestalte. Zo zal de theologie heilige theologie kunnen zijn. 

 

Slotwoord 

 

Dames en heren. Rest mij woorden van dank uit te spreken aan het adres van de leden van het 

Stichtingsbestuur van de Stichting Thomasfonds. Afgezien van de feitelijke persoon die de 

leerstoel nu bekleedt, is de wens om zo’n leerstoel in te richten een wens die ik jarenlang mee 

ondersteund heb. Voorzover bekend is dit de enige leerstoel in de theologie van Thomas van 

Aquino die ooit is ingesteld, waar dan ook ter wereld. Ik hoop dat ik de verwachtingen van de 

leerstoel kan waarmaken. Ik dank ook het bestuur van de voormalige Katholieke Theologische 

Universiteit te Utrecht en de Universiteit van Tilburg voor hun bewilliging de bijzondere 

leerstoel te vestigen.  

Ik wil ook graag mijn collega’s danken voor hun collegiale samenwerking, in het bijzonder allen 

die in het Thomas Instituut te Utrecht werkzaam zijn. Ik hoop dat de vestiging van deze leerstoel 

mag bijdragen aan het welzijn van het Instituut, dat 17 jaar geleden in 1990 door Ferdinand de 

Grijs is gesticht, waarvan Herwi Rikhof de directeur is en blijft, en dat in de afgelopen jaren zo 

veel belangrijke resultaten heeft geboekt dat inmiddels breed gesproken wordt over de Utrechtse 

benadering.49 

Toen ik in 1976 in Utrecht theologie ging studeren, was één van de eerste dingen die ik toen 

hoorde, dat het wel niet lang meer zou duren of de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit 

Utrecht en de Katholieke Theologische Hogeschool aldaar zouden op de één of andere manier 

gaan fuseren. Immers, zojuist was het zgn. Gentlemen’s agreement tussen de 

verantwoordelijken van beide instituten gesloten. Ik kon toen niet bevroeden dat ik 31 jaar later 

op deze plaats zou staan, noch dat ik juist op deze plaats staande een leerstoel aan de 

Universiteit van Tilburg bekleedt, noch dat ik mijn ambt zou aanvaarden in dezelfde week als 

waarin zowel de Katholieke Theologische Faculteit als de Protestantse Theologische 

                                                                                                                                                            
wetenschappelijkheid… van de theologie niets minder dan het geloof zelf is. Zonder geloof geen wetenschappelijke 

theologie.’ 
48 STh III, 83.3 ad 2: “Quia enim sanctitas Christi fons est totius sanctitatis ecclesiasticae…”. Hetzelfde zegt 

Thomas in 4SN 13.1.2.5 c van de eucharistie : ‘totius sanctitatis causa’. Zie Eucharistisch Gebed II. 
49 Met name de aandacht voor enerzijds de verborgenheid Gods (samenhangend met aandacht voor taal) en 

anderzijds de verwevenheid van alle geloofsgeheimen is specifiek ‘Utrechts’. In de afgelopen twee jaar getuigen 

vier internationale publicaties van de substantiële Utrechtse inbreng in de discussie: Contemplating Aquinas. On the 

varieties of interpretation, Fergus Kerr (ed.), London 2003, met bijdragen van Herwi Rikhof en Rudi te Velde; 

Aquinas in Dialogue: Thomas for the Twenty-first Century, speciaal nummer van Modern Theology, ook als apart 

boek uitgegeven, met bijdragen van Henk Schoot en Pim Valkenberg, 2004/1; Aquinas on Doctrine. A Critical 

Introduction, Thomas Weinandy, Daniel Keating and John Yocum, London/New York 2004, met bijdrage van 

Herwi Rikhof; The Theology of Thomas Aquinas, Rik van Nieuwenhove and Joseph Wawrykow (eds.), Notre Dame 

2005, met bijdragen van Herwi Rikhof, Harm Goris, Rudi te Velde en Carlo Leget. Uit de Editor’s Preface: “Major 

locales for the study of Aquinas find representation in the volume: Fribourg, Utrecht, and Notre Dame, Indiana.” 

(blz. xx). De kern van de Utrechtse inbreng wordt gevormd door de Engelstalige publicatiereeks (Publications of 

the Thomas Instituut te Utrecht, Leuven: Peeters, 11 delen), en het Jaarboek van het Thomas Instituut te Utrecht 

(24 delen). De inleiding van Jozef Wissink, Thomas van Aquino, De actuele betekenis van zijn theologie, 

Zoetermeer: Meinema 20032, geeft een inhoudelijke bestandsopname van de Utrechtse interpretatie. Ook belangrijk 

zijn de Latijn-Nederlandstalige uitgavereeks (3 delen), de internetsite (www.thomasinstituut.org), en het 

vijfjaarlijkse internationale congres. Aan het slot van 2005 vond wederom een internationaal congres plaats, dit 

keer gewijd aan het thema “Divine transcendence and immanence”. 
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Universiteit officieel van start gaan. Geen theologische steen blijft op de andere. Hoewel: wat ik 

me nog als de dag van gisteren herinner, is dat ik aan de voet van Transitorium II stond, in een 

verder op Trans I en Trans III na kale voormalige Johannapolder, omhoog keek, en bij mezelf 

dacht: je zult toch maar je hele leven in zo’n gebouw moeten werken… Om die reden, en om 

andere veel belangrijker redenen die ik u zojuist uiteen gezet heb, dank ik dan ook de kerk van 

Utrecht die ik als diaken mag dienen, en die mij voor een aanzienlijk deel van mijn tijd 

inschakelt voor de opleiding van diakens. Ik beschouw het als mijn opgave om beide werelden 

met elkaar te verbinden. 

Het ‘heilig, heilig’ verbindt hemel en aarde. Op grond van dat geloof wil ik vandaag ook mijn 

diepe dank uitspreken aan twee ‘gewone’ heiligen, mijn beide ouders.  

Twee dagen voordat de kerk de gedachtenis van de H. Thomas viert, kom ik nog even terug op 

Thomas’ eigen oratie: Nobis Christus concedat.  

Ik heb gezegd. 

 


