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SPE SALVI: HOOP OP GERECHTIGHEID 

IN CHRISTUS 
Een interpretatie met behulp 

van Thomas van Aquino 

 

Henk J.M. Schoot 

 
1. Ter inleiding 

 

Het is maar een indruk, maar ik althans heb de indruk, dat de 

encycliek Spe salvi uit 2007, van de drie encyclieken die de 

Paus tot nu toe heeft geschreven, de minste aandacht heeft 

gekregen.1 Het is moeilijk te verklaren waarom dat het geval is, 

al is het niet moeilijk een paar mogelijke redenen op te 

sommen. De eerste encycliek, Deus caritas est (2006), stelt 

God als liefde en het dubbelgebod centraal. De invulling die de 

Paus hieraan geeft is weliswaar behoorlijk traditioneel, maar 

anderzijds bepaald niet alleen van gisteren. En de encycliek 

over de sociale leer, Caritas in veritate (2009), stelt iets 

centraal dat sowieso een brug vormt naar alle mensen van 

goede wil. Met andere woorden, een encycliek die over de 

hoop gaat, heeft het moeilijk om overeind te blijven tussen de 

                                                           
1 Op 10 februari 2010 hield ik over dit onderwerp een lezing op een 

studiedag georganiseerd door Luce, het instituut voor postinitieel 

onderwijs en theologische vorming van de Faculteit Katholieke 

Theologie van de Universiteit van Tilburg. De studiedag was gewijd 

aan de drie encyclieken die Paus Benedictus XVI inmiddels 

geschreven heeft. De lezing is bewerkt voor publicatie in dit 

Jaarboek. 

De citaten van de encycliek zijn genomen uit Spe salvi, Reeks 

Kerkelijke Documentatie, Utrecht, januari 2008. 
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beide andere. Die indruk wordt nog versterkt door de 

bepalende wijze waarop hoop wordt ingevuld: de hoop 

waarover de Paus in deze encycliek spreekt, is immers de hoop 

die over de grenzen van de dood heen reikt. Het is de hoop die 

het terrein van lijden en schuld betreedt en die te maken heeft 

met oordeel en eeuwig leven. En ja, dat zijn geen eenvoudige 

thema’s.  

 De Paus maakt het zich bovendien ook niet 

gemakkelijk. Hij is immers van mening dat de christelijke hoop 

in de laatste drie of vier eeuwen concurrentie heeft gekregen 

van een hoopbegrip dat louter binnenwerelds is gericht.2 En 

daar wil hij zich tegen afzetten. Eén van de opvallende 

kenmerken van deze encycliek is de wijze waarop de Paus 

aanhaakt bij het wetenschapsbegrip zoals Francis Bacon dat 

naar voren brengt, en waarvan hij aangeeft dat het symbolisch 

is voor een nieuwe oriëntatie van de mens. Niet langer is het 

God op wie de mens zijn hoop op betere tijden vestigt, maar 

het is de wetenschap die door middel van de algemene 

vooruitgang dromen waar moet maken. Daarmee creëert de 

Paus een weliswaar duidelijke, maar ook nogal ongemakkelijke 

tegenstelling. Immers, de moderne of de postmoderne mens 

leeft in zijn geheel te midden van de vruchten van de 

vooruitgang. De verwetenschappelijking van het menselijk 

wereldbeeld, zeker in de westerse beschaving, is zodanig 

verweven met onze cultuur, dat wij de wereld niet zonder de 

vruchten van die vooruitgang kunnen beleven. In de encycliek 

                                                           
2 Dit thema werd door Joseph Ratzinger al eerder aangesneden in zijn 

Eschatologie - Tod und ewiges Leben uit 1977 (inmiddels opnieuw 

uitgegeven met een nieuw voorwoord, Regensburg 2007). Het 

oorspronkelijke voorwoord geeft goed aan hoezeer de eschatologie, 

naast de ecclesiologie, de theologische expertisegebieden van Joseph 

Ratzinger vormen. Het verklaart ook waarom deze encycliek in een 

tijdsbestek van enkele zomerse maanden geschreven kon worden, en 

naar stijl en inhoud zeer consistent is. Voor de journalist John Allen 

reden om te spreken van een “‘Greatest Hits’ collection of core 

Ratzinger ideas”. 
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komt de Paus bijvoorbeeld uitvoerig te spreken over het 

menselijke lijden. Maar zijn behandeling van dat thema staat in 

het teken niet van de bestrijding van dat lijden – bijvoorbeeld 

door de verbetering van arbeidsomstandigheden of de 

uitbanning van ziekten – maar van de aanvaarding van de 

onvermijdelijkheid van dat lijden. In een vorige generatie zou 

dit de Paus vatbaar hebben gemaakt voor het verwijt van 

quiëtisme: legt hij zich niet al te snel neer bij de 

onvermijdelijkheid van het menselijk lijden, en moet hij de 

mensheid niet juist oproepen om alles te doen om bijvoorbeeld 

de millenniumdoelen te verwezenlijken?  

 Maar dat is niet het doel van zijn encycliek. De hoop 

waarover hij hier wil spreken, is de hoop die alle bestaande 

hoop transcendeert en vervult, de hoop die alle hoop 

herdefinieert. Want zo gaat dat met alle kernbegrippen in de 

theologie die op een analoge wijze worden gebruikt. De voor 

alle mensen toegankelijke begripsinhoud van hoop wordt door 

de theoloog opgenomen en bevestigd, maar vervolgens 

voorzien van een heel aantal opzichten waarin dat begrip niet 

van toepassing is in het christelijke leven. En uiteindelijk wordt 

een gezuiverd begrip van hoop vastgesteld, waarvan we 

bovendien moeten zeggen dat de precieze begripsinhoud ons 

verstand en ons spreken te boven gaat. 

 Zo gaat het eigenlijk precies in deze encycliek, want de 

Paus maakt bijvoorbeeld duidelijk dat al het menselijk 

handelen hoop veronderstelt. Alles wat mensen ondernemen, 

doen ze vanuit het vertrouwen en de verwachting dat het doel 

waarnaar gestreefd wordt, wordt gehaald. 

 Aan de Lek bij Beusichem ligt een veerboot. Die 

veerboot draagt de mooie naam Spes Salutis – Hoop op 

verlossing. De meeste mensen die van die veerboot gebruik 

maken, zullen er al bijzonder tevreden over zijn als ze 

inderdaad de overkant halen. En ze hebben ook de alleszins 

redelijke verwachting, dat de prijs die ze betalen er ook toe 

leidt dat ze de andere oever bereiken. Maar tegelijkertijd is de 

veerboot een metafoor voor iets wat veel dieper gaat. Want al 
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het menselijke handelen veronderstelt hoop, maar wat 

rechtvaardigt eigenlijk de hoop die al het menselijk handelen 

ondersteunt? Dat nu is precies het terrein waarop de Paus zich 

begeeft, en waarop hij een eenvoudig antwoord geeft dat hem 

weer dicht in de buurt van de andere encyclieken brengt. Alle 

menselijke hoop wordt gerechtvaardigd door de liefdevolle 

voorzienigheid waarmee God de wereld regeert. Het is het 

geloof in de incarnatie, in de menswording, die alle ultieme 

menselijke hoop vestigt. De menswording Gods wordt 

ingegeven door de liefde van God voor de mensen. Zich 

bemind te weten over de grens van leven en dood heen vestigt 

een hoop die zich eveneens over die grens heen beweegt. De 

Vader zendt de Zoon, en de Zoon laat de Geest, de Trooster, 

achter. De hoop die hier bedoeld wordt, wordt gedragen door 

het goddelijk leven van Vader, Zoon en Geest. “Wij hebben 

hoop nodig wat betreft kleinere en grotere dingen, die ons van 

dag tot dag gaande houdt. Maar dat is onvoldoende zonder de 

geweldige hoop, die al het andere moet overstijgen. Deze 

geweldige hoop kan alleen God zijn.” (31, blz. 22a) 

 

2. Het rijk van God en het rijk van de mens 

 

Theologisch beschouwd betreden we met de ‘hoop’ het terrein 

van de theologische antropologie. De mens als beeld van God 

wordt eerst en vooral getekend door de op God gerichte 

deugden van geloof, hoop en liefde. Die deugden kennen niet 

alleen een bijzondere eigenheid, maar vooral ook een 

bijzondere onderlinge verbondenheid. Al vanaf het begin 

maakt de encycliek dit daar duidelijk, waar wordt benadrukt: 

geloof is hoop; geloof en hoop zijn op verschillende plaatsen 

verwisselbaar. De Paus wil daarmee, en met andere inzichten, 

duidelijk maken dat geloof zoveel meer is dan het voor waar 

houden van een bepaalde stand van zaken, of een bepaald 

verleden, of een bepaalde toekomst. Omdat geloof hoop is en 

hoop leven geeft, zijn gelovigen mensen die uit hun geloof en 

hun hoop leven ontvangen. Zij hebben de toekomst, omdat zij 
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leven van de belofte van een leven in eeuwigheid. Zij leven in 

de verwachting, dat gerechtigheid, die in dit leven veelal 

achterwege blijft, uiteindelijk toch gedaan zal worden. Zij 

leven in de verwachting, dat de liefde, die de ander als vanzelf 

nooit wil verlaten, daarin vervuld zal worden. 

 De encycliek beweegt zich dus niet alleen op het 

terrein van de theologische antropologie, maar ook op dat van 

de eschatologie, van de leer over de laatste dingen. Het rijk van 

God komt ter sprake en wordt geplaatst tegenover het rijk van 

de mens. De Paus waagt de stelling dat in de wereld het rijk 

van de mens de plaats heeft ingenomen van het rijk van God. 

Opnieuw blijkt dus de tegendraadsheid van het evangelie, want 

het is de mens onmogelijk om in dit leven zijn diepste 

verlangens te vervullen. De dood zal altijd een breuk 

betekenen, en wie niet voorbij die breuk kan denken en hopen, 

die blijft veroordeeld tot een fundamentele gebrokenheid. “Het 

rijk van het goede zal nooit definitief in deze wereld worden 

gevestigd.” (24, blz. 18b) Bovendien – en dat is een vertrouwd 

thema bij Joseph Ratzinger – hebben we in de twintigste eeuw 

voldoende kennis gemaakt met de verwoestende werking die 

een ontkenning van die fundamentele gebrokenheid met zich 

mee brengt. De totalitaire systemen van fascisme en 

communisme stelden juist het rijk van de mens centraal en 

deden het voorkomen, alsof zij door het scheppen van 

structuren het menselijk geluk zouden kunnen bewerken. Maar 

de Paus stelt tegenover het rijk van de mens het rijk van God: 

in dat rijk van God staat de menselijke vrijheid en de 

onvervreemdbare menselijke verantwoordelijkheid centraal. 

Het rijk van God gaat dus niet ten koste van de mens, maar 

veronderstelt juist dat iedere mens geroepen is om in vrijheid 

voor God te kiezen, om zijn schulden te belijden en te leven 

van vergeving, om telkens opnieuw in zijn leven God aan het 

woord te laten. De Paus verwoordt zijn afkeer van de 

benadering die zijn volledige vertrouwen stelt op het scheppen 

van structuren en daarbij de menselijke vrijheid ondergeschikt 

maakt. Juist die menselijke vrijheid is, wat de mens in staat 
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stelt om voor God te kiezen. En juist die menselijke vrijheid 

zorgt ervoor dat geluk nooit gegarandeerd kan worden, maar 

telkens afhankelijk is van het gegeven en ontvangen worden; 

zoals liefde niet kan worden afgedwongen, maar alleen 

aangeboden en ontvangen. 

 De afkeer van een alleenzaligmakende voorkeur voor 

structuren betekent overigens niet, hoe zou het anders kunnen, 

dat de encycliek het bovenindividuele karakter van de 

christelijke hoop zou veronachtzamen, integendeel. Men zou 

kunnen vermoeden dat, als het om het eeuwig leven gaat, ieder 

mens alleen staat, zoals dat in de spiritualiteit van nog niet zo 

lang geleden een dominante benadering was. Maar de Paus 

haast zich bijvoorbeeld om de gezamenlijkheid van de troost te 

benadrukken, en om te benadrukken, hoezeer het menselijk 

geluk juist ook het geluk van andere mensen veronderstelt, of 

gehinderd wordt door het lijden en de onderdrukking van 

anderen. Eeuwig leven is met God leven, en als God alles in 

allen is, dan is in dat geluk juist ook de gezamenlijkheid van 

allen tegenwoordig. Eeuwig leven is de vrucht van de 

vriendschap met Jezus, die juist gestorven is voor allen; het 

eeuwige zijn is daarmee een leven in verbondenheid met allen. 
 

3. Uiteindelijke gerechtigheid 

 

Nu wek ik misschien de indruk dat we van doen hebben met 

een encycliek met een hoog theoretisch gehalte, en die indruk 

is niet verkeerd. Maar daarbij blijft het niet. Want een van de 

meest opvallende karakteristieken van deze encycliek is juist 

dat hij voor zeker een derde een zeer praktisch karakter draagt. 

Het laatste gedeelte van de encycliek gaat immers over 

‘plaatsen’ om de hoop te leren en te beoefenen. Daarin toont de 

Paus op een uiterst praktische wijze waarom de christelijke 

traditie over de hoop spreekt als over een deugd: hij wordt je 

door God gegeven, maar die gave moet ontwikkeld worden 

door oefening. Zo kan deze deugd een houding zijn, die de 

individuele mens meer en meer eigen wordt en die meer en 
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meer karakteristiek wordt voor zijn denken en zijn doen. Die 

leerschool van de hoop heeft voor de encycliek drie praktische 

dimensies: de dimensie van het gebed, de dimensie van 

menselijk handelen en lijden, en de dimensie van de 

voorbereiding op het laatste oordeel. 

 Het gebed leeft juist van de overtuiging dat als alle 

hoop verdwenen is, de hoop op God altijd over blijft. Het 

gebed leeft van de gedachte dat God met je meeleeft, altijd 

bereikbaar is en kracht biedt. Behalve deze fundamentele 

gedachte ontvouwt de encycliek ook opvallenderwijs de 

gedachte dat het gebed de menselijke hoop kan zuiveren. Wie 

zijn gebedsleven ontwikkelt, ontwikkelt zijn gevoel voor wat 

hij werkelijk aan God kan vragen en hoe hij zijn wensen en 

verlangens kan zuiveren. “De ontmoeting met God, wekt mijn 

geweten.” (33, blz. 23b) Daarin word je enerzijds geholpen 

door de werkelijkheid dat gebed een persoonlijke ontmoeting 

met God is, en anderzijds door de objectieve gestalte die het 

gebed in de kerkelijke gemeenschap aanneemt, waardoor een 

mens in staat wordt gesteld, om deel te nemen aan een 

gebedswerkelijkheid die groter is dan zijn eigen verlangens of 

verwachtingen, of een overheersende gerichtheid op zichzelf. 

 De encycliek presenteert dus het gebed als de 

leerschool van de hoop. Het is een kritische hoop die zuiverend 

werkt en dus de mens een spiegel voorhoudt. En dat geldt ook 

voor de beide andere dimensies die de Paus noemt. Over de 

dimensie van het menselijk handelen en het lijden heb ik al 

gesproken. Ik voeg eraan toe dat hier opnieuw een 

fundamentele gedachte verwoord wordt. De hoop stelt de mens 

in staat om het lijden van zichzelf en de ander uit te houden, 

mee te lijden. Door de hoop voldoet de mens aan de maat die 

aan menselijkheid gesteld moet worden, en wordt wreedheid en 

onmenselijkheid voorkomen, en lijden omwille van waarheid 

en gerechtigheid tot een begaanbare weg gemaakt. 

 De derde dimensie is die van de voorstellingen die 

mensen hebben van het laatste oordeel. Hier vindt de encycliek 

zijn hoogtepunt, naar mijn overtuiging, omdat de Paus heel 
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duidelijk maakt, wat naar zijn inzicht de belangrijkste grond is 

voor de hoop in het eeuwige leven. Die grond is gelegen, zo 

zegt hij, in de vraag naar gerechtigheid, in de vraag hoe we 

Gods goedheid kunnen rijmen met zoveel onbegrepen en op 

het oog onrechtvaardig lijden, dat mensen treft, en met zoveel 

mensen die niet de ander, maar alleen zichzelf zoeken. 

Opnieuw benadert de encycliek deze gedachte door hem te 

contrasteren met twee andere benaderingen. Enerzijds roept de 

encycliek het beeld op van de inrichting van een kerkgebouw, 

waarbij de biddende gemeenschap vaak letterlijk wordt 

geplaatst tussen de hoopvolle afbeelding aan de oostkant van 

de wederkomst van Christus, en aan de westkant de 

voorstelling van het Laatste Oordeel. Het contrast ligt nu in de 

onevenwichtigheid in de aandacht die veelal uitgaat naar het 

Oordeel en veel minder naar de wederkomst. Maar de Paus 

benadrukt dat beide samen gaan, en het belangrijkste van beide 

is, dat het geloof in het Laatste Oordeel allereerst en bovenal 

hoop is. Het andere contrast, dat de encycliek te hulp roept, is 

dat met het atheïsme. De encycliek kenschetst het atheïsme als 

een vorm van moralisme, dat protesteert tegen een wereld vol 

ongerechtigheid en onschuldig lijden. Juist het bestaan van 

deze ongerechtigheid zet een streep door het bestaan van een 

goede God, en wie gerechtigheid wil bevorderen, moet dus die 

God bestrijden. Alleen de mens kan gerechtigheid verschaffen. 

Opnieuw is voor de Paus een impliciete verwijzing naar de 

gruwelijkheden van fascisme en communisme voldoende om 

het ongelijk van die stelling te bewijzen. 
 

Een wereld die zichzelf gerechtigheid moet verschaffen 

is een wereld zonder hoop. Niets en niemand geeft 

antwoord op het lijden van de eeuwen. Niets en 

niemand staat ervoor in dat het cynisme van de macht, 

onder welke ideologische dekmantel dan ook, de wereld 

niet verder zal beheersen. (42, blz. 29a) 
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De encycliek sluit merkwaardigerwijs aan bij de kritiek vanuit 

het neo-marxisme van de Frankfurter Schule, richting atheïsme 

en theïsme gelijktijdig, honoreert de plaats die de negatieve 

theologie terecht inneemt in de nooit afnemende noodzaak om 

menselijke, al te menselijke voorstellingen en beelden van God 

en gerechtigheid te kritiseren, maar wil daar bovenuit gaan 

door te wijzen op het Beeld van God bij uitstek, Jezus Christus. 

“Deze onschuldig lijdende is geworden tot zekerheid van de 

hoop: God is er en God kan gerechtigheid verschaffen op een 

wijze die wij ons niet kunnen voorstellen en die wij toch door 

het geloof mogen vermoeden.” (43, blz. 29b) En de Paus 

schrijft dan: 
 

Gerechtigheid bestaat. De ‘herroeping’ van het lijden in 

het verleden, het ‘goed maken’, dat het recht herstelt, 

het bestaat. [...] Ik ben ervan overtuigd dat de vraag naar 

de gerechtigheid het essentiële, in ieder geval het 

sterkste argument is voor het geloof in het eeuwig leven. 

De zuiver individuele behoefte aan een vervulling, die 

ons in dit leven ontzegd wordt, aan de onsterfelijkheid 

van de liefde, waarop wij wachten, is bepaald een 

belangrijke reden om te geloven dat de mens voor de 

eeuwigheid geschapen is, maar alleen in relatie met de 

onmogelijkheid dat het onrecht van de geschiedenis het 

laatste woord zou zijn, wordt de noodzaak van de 

wederkerende Christus en het nieuwe leven volledig 

begrijpelijk. (43, blz. 29b-30a) 

 

Deze uitspraak vormt mijns inziens het hoogtepunt van de 

encycliek. Ik heb de indruk dat de Paus hier commentaar geeft 

op de theologie van Joseph Ratzinger. Die theologie is immers 

wel gekenmerkt als de ‘fenomenologie van de liefde’ (Kasper). 

Ja, zegt de encycliek, dat is belangrijk, maar het sterkste 

argument voor het geloof in het eeuwig leven is nog de vraag 

naar de gerechtigheid: geen liefde zonder gerechtigheid. 
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Mijns inziens tekent dit het realisme van de hoop van de kerk. 

Dit realisme komt ook tot uiting in het vervolg van de 

encycliek, dat duidelijk maakt hoezeer in het laatste oordeel 

gerechtigheid en genade samen gedacht moeten worden, en 

hoezeer dat laatste oordeel bijna alle mensen zal aanzien als 

mensen die besmeurd zijn door schuld maar tegelijkertijd 

kunnen bogen op een fundamentele mate van zuiverheid en 

goedheid. De ontmoeting met de Heer zal de schuld 

wegbranden, zo sluit de encycliek zich aan bij niet nader 

genoemde ‘enkele recente theologen’. De blijvende 

verbondenheid van mensen onderling maakt dat oordeel ook tot 

een bovenindividueel gebeuren; geen mens is een eiland (John 

Donne), niemand leeft of sterft voor zichzelf alleen. 
  

4. Viervoudig verlossingsbegrip 

 

Deze encycliek gaat over de hoop waardoor wij gered worden. 

Er wordt een aantal malen over de kleine hoop, zelfs over de 

valse kleine hoop gesproken, en hiernaast of hiertegenover de 

grote hoop. De grote hoop is de hoop die gevestigd wordt door 

de verlossing. Omdat we mogen geloven verlost te worden, 

wordt de hoop gevestigd en wordt ons leven als een 

menswaardig leven pas echt mogelijk. Een leven van geduld, 

een leven van medelijden, een leven van aanvaarding, een 

leven van lijden omwille van waarheid en gerechtigheid.  

 Maar doordat de encycliek soms geplaatst wordt in een 

trio dat aan de theologale deugden is gewijd, zouden we 

misschien bijna vergeten dat de encycliek haar kracht ontleent 

aan de interpretatie van wat verlossing is.3 We hebben niet 

alleen te maken met antropologie of eschatologie, maar ook – 

en ik denk zelfs vooral – met soteriologie. 

                                                           
3 Dit is een punt dat terecht wordt onderstreept door Jos Moons, De 

groene weiden van de christelijke hoop… ‘Herder’ Benedictus XVI 

en Spe salvi, in Theologisch Debat 5 (2008) 4, 32-39. 
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Traditioneel, in de visie van Thomas van Aquino, kent de hoop 

twee objecten, twee voorwerpen. Het ene is het eeuwig leven, 

en het ander is Gods hulp om overeind te blijven en dat eeuwig 

leven ook echt te bereiken (hieronder b en d).4 Die beide 

voorwerpen zijn in deze encycliek zeer herkenbaar. 

Tegelijkertijd kunnen we van Thomas een ander onderscheid 

leren, namelijk tussen de wijze waarop verlossing wordt 

gerealiseerd, en de feitelijke inhoud of vrucht van die 

verlossing: waar leidt die verlossing toe (hieronder a en c + d).5 

Aldus ontstaat een eenvoudige viervoudige matrix, waarin het 

verlossingsbegrip van de encycliek moeiteloos inpasbaar is.  

a) Hoe verlost God ons? 

b) Hoe helpt God ons op weg naar de verlossing? 

c) Waarvan verlost God ons? 

d) Waartoe verlost God ons? 

Ik zal een poging doen om aan de hand van deze vier vragen 

het verlossingsbegrip van deze encycliek te schetsen.  

(a) Bij de vraag hoe God ons verlost, staat de liefde en de 

menswording en het lijden van Christus centraal. God verlost 

ons door ons in Jezus Christus te ontmoeten en te beminnen. 

De mens wordt niet verlost door het op de wetenschap 

gebaseerde vooruitgangsgeloof, maar door de liefde.6 

                                                           
4 Cf. Thomas van Aquino, STh II-II, q. 17. 
5 Cf. Thomas van Aquino, STh III, q. 48 prol. De matrix is dus geen 

directe vertaling van de beide distincties, maar een verwerking ervan. 
6 God verlost ons door ons in Jezus Christus te ontmoeten en te 

beminnen (3); God verlost ons door de wereld met liefde te regeren 

(5); De mens wordt niet verlost door de nieuw ontdekte samenhang 

van wetenschap en praxis (16); God verlost door de liefde (niet door 

de wetenschap) (26); Jezus Christus heeft ons verlost (= wij worden 

onvoorwaardelijk bemind en kunnen daar onvoorwaardelijk zeker 

van zijn) (26); Verlossing is dialogaal, ja zeggen tegen Gods liefde 

(24, 31); God verlost ons door het plaatsvervangende lijden van 

Christus (28); Verlossing wordt teweeg gebracht door de ontmoeting 

met Christus in het laatste oordeel, die als een vuur alle onwaarheid 

smelt en ons vrij maakt voor het wezenlijke van onszelf (47). 
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(b) De meeste aandacht gaat in deze encycliek uit naar de hulp 

die God ons biedt op de weg naar de verlossing, het tweede 

element. Verlossing maakt het leven leefbaar, doordat ons de 

hoop vooruit wordt gezonden; verlossing geeft toekomst; hoop 

op verlossing geeft in zekere zin al deel aan die verlossing. 

Verlossing geeft een bezit dat meer waard is dan al het andere 

bezit; het geeft geduld en geneest vreesachtigheid; het geeft de 

mogelijkheid de ziel uit te zuiveren, is primair een innerlijke 

aangelegenheid die grenzen stelt aan de vrijheid, sticht 

gemeenschap, zet ons aan tot intreden voor de ander en kent de 

leerscholen van gebed, lijden en uitzien naar het oordeel. Dit 

zijn allemaal elementen, waarvan geldt dat de verlossing door 

de hoop haar schaduw vooruit werpt en in het vooruit mensen 

te leven geeft.7 

(c) Tot het verlossingsbegrip behoort ook dat, waarvan God 

ons verlost: van eenzaamheid, doelloosheid, zinloosheid en 

uitzichtloosheid, van zonde en schuld, van onvervuld 

verlangen, van egocentrisme, van lijden en dood, van 

ongerechtigheid en onwaarheid.8 

                                                           
7 Verlossing maakt het leven leefbaar door ons de hoop vooruit te 

zenden (1); geeft toekomst (2); geeft in het geloof de substantie van 

de dingen waarop men hoopt, bewijs voor dingen die onzichtbaar zijn 

(7-9); geeft een bezit dat meer waard is dan al het andere bezit (7-9); 

geeft geduld, wachten, geleefde hoop en geneest vreesachtigheid (7-

9); geeft de mogelijkheid de ziel uit te zuiveren (15); is primair een 

innerlijke aangelegenheid, die grenzen stelt aan de vrijheid (23); 

sticht gemeenschap, er is geen heilsindividualisme (28); verlossing 

door het plaatsvervangende lijden van Christus zet ons aan tot 

plaatsvervanging, tot intreden voor de ander (28); is dat Christus voor 

ons ten beste spreekt (28); kent zeker drie leerscholen: gebed, 

handelen en lijden, en oordeel (32-48). 
8 Verlossing verlost van eenzaamheid (38); van doelloosheid en 

zinloosheid en uitzichtloosheid (36, 37, 50); van zonde en schuld 

(36); van onvervuld verlangen (12); van het lijden en de dood (6, 36-

39); van de ongerechtigheid en onwaarheid (44, 47). 
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(d) Centraal staat in de encycliek al snel wat ultieme verlossing 

zelf is. Het is het eeuwig leven, waarmee we een tegenstrijdige 

relatie hebben. We willen het eeuwig leven als het ware leven 

zonder de dood, maar het is ons onbekend en de eeuwigheid 

stoot ons af. We kennen het niet, maar we verlangen ernaar met 

een verlangen dat alles overstijgt. Verlossing is primair een 

transcendent gebeuren, want het rijk van het goede zal nooit 

definitief in deze wereld worden gevestigd. Verlossing is de 

vervulling van de gerechtigheid, en maakt ons vrij voor het 

wezenlijke van onszelf.9 

 

Uit dit overzicht spreekt niet alleen duidelijk dat de encycliek 

het hele begripsveld goed bestrijkt, maar ook dat de specifieke 

invalshoek om over verlossing te spreken wordt gevormd door 

de hoop. Immers, de meeste aandacht gaat uit naar het 

auxilium, naar de hulp die we ontvangen doordat we hoop op 

verlossing mogen hebben. Daarnaast valt op dat er wel 

aandacht is voor de aspecten van gemeenschap en solidariteit in 

het hier en nu, maar dat de primaire aandacht als het gaat om 

de verlossing zelf, uitgaat naar het eeuwig leven in haar 

transcendente gestalte. En bovendien wordt duidelijk dat de 

Paus zich niet verliest in allerlei modellen waarin nagedacht 

wordt over de wijze waarop de liefde van God verlossing 

teweeg brengt. Hij noemt het lijden van Christus, hij noemt 

plaatsvervanging, maar verliest zich niet in de soteriologische 

techniek. 

 

 

                                                           
9 Verlossing is het eeuwig leven, het ware leven zonder de dood dat 

wij willen, maar wat ons onbekend is en daarom ook afstoot. We 

verlangen ernaar, maar we kennen het niet (10-12); is primair een 

transcendent gebeuren: het rijk van het goede zal nooit definitief in 

deze wereld worden gevestigd (24); sticht gemeenschap, er is geen 

heilsindividualisme (24, 28, 47: voorspraak); is de vervulling van de 

gerechtigheid, door het onherroepelijke te herroepen (43); maakt ons 

vrij voor het wezenlijke van onszelf (47). 
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5. Hoop geeft draagkracht 
 

Als het niet zozeer om de inhoud, maar om de methode gaat, 

vind ik het meest opvallende element uit deze encycliek de 

samenhang tussen theorie en praktijk. Ik heb al gewezen op het 

feit dat een groot gedeelte van de encycliek gewijd is aan de 

leerschool van de hoop, dus aan de praktijk van de hoop. Maar 

die samenhang tussen theorie en praktijk is eigenlijk al vanaf 

het begin in de encycliek merkbaar. De Paus benadrukt immers 

hoezeer het bij geloof en hoop niet alleen of niet zozeer gaat 

om informatie, maar dat christelijke hoop een performatief 

karakter draagt – een opmerkelijk ontoegankelijk woord voor 

een encycliek die op allen is gericht, maar tegelijkertijd een 

trefzekere kenschets van waar het in deze encycliek om gaat. 

Hoop is meer dan een inzicht, het geeft richting aan het 

menselijk handelen en geeft te leven. Als het om hoop gaat, is 

er geen kloof tussen theorie en praktijk, want zij zijn één. Zo 

kun je zeggen dat gebed een performatief karakter draagt, 

omdat het niet alleen in woorden tot uitdrukking brengt dat de 

bidder zijn hoop in God stelt, maar omdat het ook als daad de 

hoop zelf vestigt en bevestigt. Gebed getuigt van hoop en 

realiseert hoop. 

 Je kunt dat ook anders benoemen en het spirituele 

karakter van de theologie van Joseph Ratzinger benadrukken. 

In zijn boek over Jezus van Nazareth is de kern van alles de 

omgang van Jezus met de Vader.10 Op die omgang, die 

uiteraard ook een ontologische weerslag heeft, is al het 

belangrijke van Jezus gebaseerd: zijn verkondiging, zijn 

optreden, zijn lijden en sterven en zijn verrijzenis. Voor elke 

christen komt het er op aan, om zijn leven vorm te geven als 

afglans van de omgang van de Zoon met de Vader. Het gaat 

erom, vriend en leerling van Jezus te worden en te zijn, en wie 

dat doet, krijgt deel aan de verlossing. Verlossing, zo leren we 

                                                           
10 Joseph Ratzinger, Benedictus XVI, Jezus van Nazareth, Arnhem 

2007.  
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van Spe salvi, is eerst en vooral een eeuwig leven bij de Vader. 

Daarop staat alles gericht, daar is het Jezus om te doen, dat is 

de kern van het christelijk leven. Crisis én therapie liggen in de 

hoop op de verlossing (vgl. 17, blz. 14). Waar die verdwenen 

is, verdwijnt het christelijk leven en wordt de kerk vervelend 

en verveeld. Waar die leeft, kent het christelijk leven 

draagkracht en spankracht, energie en uitstraling. 

 

6. Hoop en de wereld 

 

Er is een tijd geweest dat die kracht en uitstraling vooral 

gesitueerd werd in de open houding van de kerk ten opzichte 

van de wereld. De pastorale constitutie Gaudium et Spes van 

het Tweede Vaticaanse Concilie opent met te zeggen dat de 

vreugde en de hoop van de wereld ook de vreugde en de hoop 

van de kerk zijn.11 Niet alleen citeert Spe salvi nergens deze 

constitutie, maar het zegt ook precies het tegendeel. De 

vreugde en de hoop van de wereld zijn juist niet de hoop van 

de christen. De christen heeft het gehad met het blinde 

vooruitgangsgeloof en de dictatoriale machtsuitoefening, hij 

heeft het gehad met de wereld die probeert zichzelf aan de 

haren uit het moeras van egocentrisme en liefdeloosheid te 

trekken; hij richt zijn hoop op het eeuwig leven. Het is dan ook 

niet toevallig dat anders dan Gaudium et Spes, Spe salvi niet 

ook gericht is aan alle mensen van goede wil. Het is, zo stelt 

Jürgen Moltmann kritisch vast, binnenkerkelijk gericht.12 Het 

                                                           
11 Gaudium et Spes. Pastorale constitutie over de kerk in de wereld 

van deze tijd, Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans 

Oecumenische Concilie, Amersfoort 1967, 401-496: “Vreugde en 

hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag, vooral van de 

armen en van hen die, hoe ook, te lijden hebben, zijn evenzeer de 

vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de leerlingen van 

Christus: er is werkelijk niets bij mensen te vinden dat geen 

weerklank vindt in hun hart.” (1) 
12 Horizons of hope. A critique of Spe salvi, in The Christian Century 

125 (2008) 10, 31-34. 
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neemt niet de universaliteit van de hoop in het vizier, 

bijvoorbeeld voor andersgelovigen of de natuur, het houdt zich 

ook niet bezig met hoop voor armen en anderen die leven in 

uitzichtloze situaties, het houdt zich niet bezig met 

waakzaamheid, maar het richt zich op het hiernamaals. 

Vermoedelijk heeft de uitgave van de derde encycliek precies 

met deze omstandigheid te maken. Tekenend is dat bij de 

herdenking van het 40-jarig bestaan van Gaudium et Spes, toen 

er een congres werd georganiseerd met als thema “De roeping 

van gerechtigheid”, kardinaal Ratzinger juist benadrukte 

hoezeer gerechtigheid jegens de mensen moet wortelen in de 

gerechtigheid jegens God en hij precies dat gedeelte uit de 

Constitutie citeert dat gaat over de nieuwe woonplaats en de 

nieuwe aarde, en de strekking ervan aanvult: alleen als we 

geloven dat deze wereld vergankelijk is, kunnen we de urgente 

problemen ervan vanuit een juist christelijk perspectief 

beschouwen. Gaudium et Spes riep juist op om de verwachting 

van het rijk van God niet ten koste te laten gaan van de 

inspanningen voor een betere ordening van de 

mensengemeenschap. Dat citeert Ratzinger eveneens, maar hij 

zet het in een perspectief dat de tegengesteldheid van kerk en 

wereld benadrukt.13 Mij dunkt dat daardoor een andere toon 

wordt gezet als het gaat om de verhouding van kerk en wereld. 

                                                           
13 Homilie van Kardinaal Joseph Ratzinger op 18 maart 2005, in de 

St. Pieter te Rome bij gelegenheid van de 40e verjaardag van 

Gaudium et Spes (www.vatican.va). Naar aanleiding van Johannes 

10, waar gesproken wordt over de dreiging dat Jezus gestenigd wordt, 

trekt Ratzinger een vergelijking met de kerk in de moderne tijd: “We 

should not be surprised if the attitudes toward Jesus that we find in 

the Gospel continue today in attitudes toward his Church. It is 

certainly true that today, when the Church commits herself to works 

of justice on a human level […] the world praises the Church. But 

when the Church’s work for justice touches on issues and problems 

which the world no longer sees as bound up with human dignity, like 

protecting the right to life of every human being from conception to 

natural death, or when the Church confesses that justice also includes 
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7. Tenslotte 

 

Aan het begin van mijn bijdrage schreef ik al dat ik de indruk 

heb dat Spe salvi de minste aandacht heeft gekregen van de drie 

encyclieken. Haar boodschap is vermoedelijk het meest 

binnenkerkelijk en het minst toegankelijk, het minst populair. 

Het doet me denken aan dat prachtige gedicht van de Franse 

dichter Charles Peguy, die in 1914 als soldaat aan de Marne 

sneuvelde. Hij schetst geloof en liefde als twee volwassen 

vrouwen, tussen wie de hoop als een klein onooglijk meisje 

door beiden wordt vastgehouden. Geloof, zegt God, is niet zo 

bijzonder, want ik ben overal zichtbaar aanwezig. En ook de 

liefde verwondert me niet, zegt God, want iedereen kan zien 

hoe hard de liefde nodig is. Maar wat God verwondert is de 

hoop. Vergeleken met wat er allemaal in de wereld gebeurt, is 

hoop maar heel klein en als een vlammetje dat telkens weer uit 

dreigt te gaan. 
  

Geloof en liefde zijn als vrouwen. 

Hoop is een heel klein meisje van niks. 

Zij stapt op tussen de twee vrouwen 

en iedereen denkt: die vrouwen houen 

haar bij de hand, 

                                                                                                                 

our responsibilities toward God himself, then the world not 

infrequently reaches for the stones mentioned in our Gospel today. As 

Christians we must constantly be reminded that the call of justice is 

not something which can be reduced to the categories of this world. 

And this is the beauty of the Pastoral Constitution Gaudium et Spes, 

evident in the very structure of the Council’s text; only when we 

Christians grasp our vocation, as having been created in the image of 

God and believing that ‘the form of this world is passing away […] 

[and] that God is preparing a new dwelling and a new earth, in which 

justice dwells’ (GS 39), can we address the urgent social problems of 

our time from a truly Christian perspective. Far from diminishing our 

concern to develop this earth, the expectation of a new earth should 

spur us on, for it is here that the body of a new human family grows, 

prefiguring in some way the world that is to come.” 
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die wijzen de weg. 

Maar daarvan heb ik meer verstand, 

zegt God, ik zeg: 

het is dat kleine meisje hoop 

dat al wat tussen mensen leeft 

en al hun heen en weer geloop 

licht en richting geeft. 

Want het is dat kleine meisje hoop 

 – je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, 

je denkt soms dat het zo onooglijk is – 

het is dat kleine meisje hoop 

dat de mensen zien laat, zien soms even, 

wat in het leven mogelijk is. 

 

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, 

de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. 

Geloof, dat verwondert me niet. 

Liefde, dat is geen wonder. 

Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven. 

Ikzelf zegt God, ik ben ervan ondersteboven. 


