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Preprint 

Gunton, Colin E. (Ed.). God and Freedom, Essays in Historical and Systematic Theology, 

Edinburgh, T&T Clark, ISBN 0-567-09725-0, 1995, 15 x 23, £16.95; 

Schwöbel, Christoph (Ed.). Trinitarian Theology Today, Essays on Divine Being and Act, 

Edinburgh, T&T Clark, ISBN 0-567-09731-5, 1995, 15 x 23, £17.95. 

Deze twee bundels komen beide voort uit de bekende congressen op King’s College, 

Londen, die eerder leidden tot Persons, Divine and Human. De eerste bundel handelt over 

God en vrijheid. In het voetspoor van Augustinus heeft de Westerse theologische traditie in 

overgrote meerderheid gesteld dat echte vrijheid de mens alleen in genade gegeven kan 

worden. Pas als God de menselijke wil van de knellende banden van de zonde bevrijd 

heeft, is de mens echt vrij. Het is op deze traditie dat de auteurs van deze bundel 

reflecteren, en het komt dan ook niet als een verrassing dat ook zonde en genade tot de 

hoofdthema’s behoren. In de inleiding (1-12) trekt Colin Gunton vaardig enkele hoofdlijnen 

door de traditie, en introduceert hij vervolgens de afzonderlijke bijdragen. Brian Horne 

bespreekt de vrijheidsopvatting van John Milton (1608-1674), die kan gelden als een van 

de vaders van de moderne opvatting van vrijheid. Bij hem is vrijheid een eigenschap van 

de mens zelf, en niet een genadegave van God (13-23). Stewart Sutherland onderscheid 

vervolgens schetsmatig tussen vormen van genade die de menselijke vrijheid wel en 

vormen die deze niet bedreigen (24-31). In een lang en diepgravend artikel (32-56) keert 

Alistair McFadyen zich, in aansluiting bij o.m. de feministische theologie, tegen de 

Augustiniaanse opvatting van zonde als hoogmoed; hij ziet zonde veeleer als afgoderij, het 

aanbidden van iets anders i.p.v. God of van een vals Godsbeeld (54). Daarmee geven wij 

niet allen onze eigen vrijheid (‘to move and be moved in the direction of our own good’ – 

56) op, maar ondermijnen wij ook Gods vrijheid (wij laten God niet de kans God te zijn). 

Christoph Schwöbel betoogt dat de moderne notie van menselijke vrijheid een 

weerspiegeling is van de nominalistische opvatting van Gods potentia absoluta; hij stelt 

daar tegenover, dat zowel Gods vrijheid als die van ons mensen altijd een vrijheid–in–

relatie zijn (57-81). McFadyen en Schwöbel stellen beide, dat een theologische articulatie 

van de vrijheid van de mens altijd verankerd moet zijn in God; Francis Watson laat in zijn 

met name hermeneutisch zeer genuanceerde bijdrage zien, dat dit reeds bij Paulus het 

geval was (82-102). Ann Loades bespreekt in een interessant artikel, dat echter toch een 

beetje een vreemde eend in de bijt van deze bundel blijft, Dorothy Sayers’ interpretatie 

van Dante over liefde en vrijheid (103-118), en Colin E. Gunton sluit de bundel af met een 

bijdrage over vrijheid en genade (119-133). Wanneer genade wordt gezien als een causale 

kracht, dan is zij nauwelijks verenigbaar met menselijke vrijheid; werkt genade 

daarentegen in een persoonlijke relatie, dan kan zij juist vrijheid scheppen (‘bemiddelde 

vrijheid’). Gunton spreekt van een ‘pneumatologische’ opvatting van Gods genade, en 

werkt deze trinitarisch uit. 

Twee thema’s keren in veel bijdragen uit de eerste bundel terug: mens zijn is altijd zijn–

in–relatie, en dit zijn–in–relatie is op een of andere wijze trinitarisch verankerd. Voor 

theologen als Gunton en Schwöbel is ‘de Triniteit’ niet zo maar een locus uit de theologie; 

integendeel, zij zullen elke locus uit de theologie trinitarisch inkleuren. Daarom is het 

goed, dat zij min of meer tegelijk met de eerstgenoemde bundel ook een bundel over de 

Triniteit uitgaven. In de zeer informatieve inleiding tot deze tweede bundel zet Christoph 

Schwöbel onder meer uiteen, hoe in onze tijd enerzijds de trinitarische theologie een grote 

bloei doormaakt, anderzijds de Augustiniaanse Triniteitsleer – t.n.t. dominant in de 

westerse traditie – veel aan populariteit ingeboet heeft. Schwöbel legt hier een verband 

met de oecumenische contacten met de orthodoxe kerken. In de oecumene leer je niet 

alleen de ander te begrijpen, je leert ook, door de ogen van de ander naar jezelf te kijken. 

Daardoor krijg je ook vragen bij wat altijd vanzelfsprekend geweest is – in dit geval, de 

Augustiniaanse Triniteitsleer. Twee alternatieven zijn in de mode: de sterk de drieheid en 

de liefdesrelatie beklemtonende positie van Richard van St. Victor (heel uitgesproken bij 

bijv. Richard Swinburne), en de positie van de Cappadociërs. De schrijvers in deze bundel 

hebben i.h.a. de meeste sympathie voor deze laatste positie, zonder dat zij deze 

kritiekloos accepteren. Het meest uitvoerig wordt de bijdrage van de Cappadociërs hier 

gethematiseerd door opnieuw een orthodox theoloog: de metropoliet van Pergamon John 
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D. Zizioulas. Hij schetst de positie van de Cappadociërs in onderscheid van de posities 

waartegen zij zich afzetten, het Sabellianisme en het Eunomianisme. Deze bundel maakt 

goed duidelijk waarom velen van mening zijn dat de positie van de Cappadociërs een 

gulden middenweg kan zijn tussen de extremen van de westerse theologie, die dan 

worden geïdentificeerd als: te veel nadruk op de eenheid (heterodox bij het Sabellianisme, 

orthodox bij Augustinus), en te veel nadruk op de drieheid (Richard). Daarnaast laat hij 

exemplarisch zien wat een trinitarische benadering zou kunnen betekenen voor de 

scheppingsleer (Colin Gunton), de christologie (Christoph Schwöbel), en de eschatologie 

(Ingolf U. Dalferth). Zo levert deze bundel, met als auteurs, naast de genoemden, opnieuw 

Brian Horne, en verder Robert W. Jenson en John Heywood Thomas, een significante 

bijdrage aan de actuele discussie. 

Marcel Sarot 
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