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Preprint 

Thomas Rudolf Krenski, Passio Caritatis; Trinitarische Passiologie im Werk Hans Urs von 
Balthasars (Sammlung Horizonte N.F. 28), Freiburg, Johannes Verlag Einsiedeln, 1990; 
406 pp., DM 58,-, ISBN 389411021X. 

Deze "Inauguraldissertation" handelt over de leer van de (im)passibilitas Dei in de 
theologie van Hans Urs von Balthasar (VB). In hoofdstuk I laat Krenski zien hoe VBs 
ontwerp door en door bijbels is, en hoe het - i.t.t. tot de meeste passibilistische theologie - 
gegrond is in de patristieke en scholastieke theologie. VB beklemtoont eerder de 
continuïteit dan de discontinuïteit van Joods en Grieks denken; in dat Griekse denken 
zoekt hij niet alleen aansluiting bij de filosofie, maar ook bij de tragedie. Materieel gaat het 
ook in de "epische," rationeel-abstracte theologie om een drama tussen God en mens; in 
VBs Theodramatik komt dit ook in de vorm tot uitdrukking. In een tweede, 
kennistheoretisch hoofdstuk beschrijft Krenski hoe wij volgens VB God alleen kunnen 
kennen omdat Hij zich eerst te kennen heeft gegeven, en laat hij zien dat VB - aan wie 
vaak triniteitstheologische speculatie verweten wordt - zonder meer onderschrijft dat wij 
de immanente Triniteit alleen via de economische Triniteit kunnen kennen. In hoofdstuk III 
laat Krenski zien hoe VB Gods passibiliteit immanent-trinitarisch fundeert; VB legt deze 
fundering zo, dat hij niet het lijden zelf, maar slechts de lijdensvatbaarheid tot het wezen 
van God hoeft te rekenen. God blijft ook in Zijn lijden vrij. In het voorlaatste hoofdstuk 
gaat het niet meer over de lijdensvatbaarheid van God, maar over het lijden. Gods lijden is 
de vrije reactie van Zijn liefde op de zonde van de mens, die Hij in Zijn Zoon op zichzelf 
neemt. Dit betekent niet dat alleen de Zoon lijdt; Ieder op eigen wijze, zijn ook de Vader 
en de Geest betrokken in dit lijden. Gods bestaan is tijdloos, en Zijn lijden is dan ook een 
tijdloos eeuwig lijden, dat begin noch einde kent. Toch is Gods lijden niet noodzakelijk, 
maar vrij gekozen, en staat Gods eeuwige lijden niet los van Gods historische lijden aan 
het kruis; VB spreekt in verband met Gods eeuwige lijden van een "Ewigkeitsaspekt des 
geschichtlichen Opfers am Kreuz" (292). In het laatste hoofdstuk licht Krenski één aspect 
uit VBs ontwerp, omdat hij het van bijzonder belang acht voor de hedendaagse discussie. 
De hedendaagse passibilistische theologie spreekt volgens Krenski op twee elkaar 
uitsluitende manieren over de verhouding van immanente en economische Triniteit. 
Sommigen laten de economische en de immanente Triniteit samenvallen: Gods lijden is 
dan wezensnoodzakelijk en God ontbeert in dit opzicht vrijheid. Anderen scheiden scherp 
tussen kruis en Triniteit: God lijdt aan het kruis zonder dat zijn innertrinitarische Leven 
erdoor geraakt wordt. Dit leidt tot de vraag of Gods heilshandelen wel in Zijn wezen 
gegrond is. Tussen deze beide (univocatio en equivocatio) wijst VB een begaanbare 
middenweg: analogie. Aan Gods zelf-ontlediging in het kruis (economisch) ("vollzogene 
Kenose") correspondeert een eeuwige innertrinitarische zelf-overgave (immanent) ("Ur-
Kenose") die de mogelijkheidsvoorwaarde voor het kruis vormt. Gods lijden is niet aan 
noodzakelijkheid onderworpen, noch vanuit Gods wezen, noch vanuit de wereld, maar de 
mogelijkheid van Gods lijden is wel met Gods wezen gegeven. Dit boek ordent VBs denken 
over de (im)passibilitas Dei systematischer dan hij zelf ooit heeft willen doen; het is 
bovendien de beste duitstalige systematisch-theologische monografie tot nu toe over de 
(im)passibilitas Dei. Krenski's studie en Gerard F. O'Hanlons The Immutability of God in 
the Theology of Hans Urs von Balthasar (Cambridge 1990) [zie NTT 46(1992)80-81], dat 
over vrijwel hetzelfde onderwerp handelt, vullen elkaar goed aan. O'Hanlon bespreekt 
zowel immutabilitas als impassibilitas, geeft meer aandacht aan de eeuwigheid of supra-
temporaliteit van God en vergelijkt VBs positie vooral met die van hedendaagse 
engelstalige auteurs; Krenski heeft meer aandacht voor methodische aspecten en 
vergelijkt de positie van Von Balthasar veeleer met die van duitstalige auteurs, vooral 
diegenen met wie Von Balthasar zelf reeds in discussie was, zoals Barth, Rahner en 
Moltmann. 

Marcel Sarot 

(646 woorden) 
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