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adelbert  denau x

Katholieke theologie vandaag. Een recent  
document van de Internationale Theologische 
Commissie in het licht van het Tweede Vaticaans 
Concilie

Op 8 maart 2012 heeft de Internationale Theologische 
Commissie (itc) een Engelstalig document gepubliceerd: 
Theology Today: Perspectives, Principles and Criteria, in het 
Nederlands vertaald als Theologie vandaag: perspectieven, 
principes en criteria.1 Het is de bedoeling van mijn bijdra-
ge de achtergrond en de context van het document toe te 
lichten, het document kort voor te stellen en een eerste ap-
preciatie te geven. Ik begin met het geven van enige achter-
grondinformatie bij de itc  en de ontstaansgeschiedenis 
van de tekst. Daarna ga ik dieper in op de kwalificatie ‘ka-
tholiek’ die de itc  hanteert. Vervolgens zullen de criteria 
in herinnering geroepen worden die de Commissie formu-
leert. Daarnaast zal ik op enkele bijzondere aspecten van 
het document wijzen. Ten slotte zal ik enkele evaluerende 
conclusies trekken.

Het document kan ons helpen de vraag te stellen: wat 
doe ik eigenlijk als ik de functie van theoloog uitoefen of 
als ik theologie studeer? Met welk soort gelovige, kerke-
lijke, intellectuele en maatschappelijke activiteit ben ik 
dan bezig? Vaak zijn we zozeer in beslag genomen door 
alle vereisten van onze al dan niet academische bezighe-
den, als docent en als student, dat we weinig tijd hebben 
tot deze meta-reflectie. Theologie vandaag kan ons daarbij 
behulpzaam zijn.
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1.   de itc en de on tsta ansge schiedenis 
van theologievanda ag

De Internationale Theologische Commissie werd, onder 
de inspiratie van het Tweede Vaticaans Concilie, in 1969 
opgericht. Het is een dicasterie van de Romeinse Curie dat 
bestaat uit dertig katholieke theologen, mannen en vrou-
wen, uit diverse landen en continenten. Ze worden geko-
zen, met instemming van de betreffende Bisschoppencon-
ferentie en het Staatssecretariaat, voor een periode van 
vijf jaar (quinquennium). Ikzelf ben – als theoloog uit België 
– lid geworden in 2004, gedurende vijf jaar (2004-2008). 
Mijn mandaat is verlengd voor een tweede quinquennium 
(2009-2014). De Commissie heeft tot taak de bisschop van 
Rome, en meer in het bijzonder de Congregatie voor de 
Geloofsleer, bij te staan en te adviseren over belangrijke 
doctrinaire kwesties. De prefect van de Congregatie voor 
de Geloofsleer is altijd de voorzitter van de itc  en wordt 
bijgestaan door een secretaris-generaal. De laatste voor-
zitters waren kardinaal J. Ratzinger (1981-2005), kardinaal 
W. Levada (2005-2012) en aartsbisschop G. Müller (vanaf 
2012). 

Het document Theologie vandaag is tot stand gekomen 
op vraag van de Congregatie van de Geloofsleer, meer be-
paald op vraag van haar toenmalige voorzitter, kardinaal 
Ratzinger. De Congregatie wordt namelijk geconfron-
teerd met zeer diverse en uiteenlopende teksten en pro-
jecten die zich alle aandienen als ‘katholieke’ theologie. 
De grote verscheidenheid van theologieën en de zeer uit-
eenlopende methoden om theologie te bedrijven doen de 
vraag rijzen wanneer men over ‘katholieke theologie’ kan 
spreken. Met andere woorden: wat zijn de criteria om van 
een waarlijk katholieke theologie te kunnen spreken, qua 
inhoud én methode. Het is de vraag naar de eenheid en 
de identiteit van katholieke theologie, gegeven de enorme 
pluraliteit van de theologiebeoefening over de hele wereld. 
Ik herinner me dat Ratzinger zei: 
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Als alle katholieke theologen zouden uitgaan van dezelfde 
fundamentele opvatting over wat theologie is en een 
daaraan beantwoordende methode hanteren, dan zou de 
Congregatie voor de Geloofsleer heel wat werk gespaard 
zijn.

Het document probeert een antwoord te geven op die 
vraag van de Congregatie. Het onderzoekt een hedendaag-
se theologische problematiek en formuleert, op basis van 
de funderende principes van theologie, een aantal metho-
dologische criteria die kunnen helpen katholieke theologie 
te onderscheiden van andere, eventueel verwante, discipli-
nes die zich bezighouden met religie, religieuze praktijken 
en opvattingen (zoals religiestudies). 

De Commissie begon haar werkzaamheden tijdens het  
vorige quinquennium (2004-2008) in een subcommissie 
voorgezeten door Santiago del Cura Elena. Maar deze  
eerste periode was geen succes. Er was een kwestie van 
talen binnen de subcommissie en er waren ook zeer ver-
schillende persoonlijkheden die niet op één lijn zaten. 
Gelukkig werden sommigen commissieleden tot bisschop 
benoemd, waardoor ze er in het volgende quinquennium 
niet meer bij waren. De werkzaamheden werden voort-
gezet gedurende het huidige quinquennium (2009-2014) 
in een vernieuwde subcommissie onder de uitstekende 
leiding van prof. Paul McPartlan (Catholic University 
Washington). Leden van de subcommissie waren: Adel-
bert Denaux (B), Antonio Castellano s.d.b. (I), Tomislav 
Ivanĉić  (Kroatië), mgr. Jan Liesen (nl), Léonard Santedi 
Kinkupu (Congo), Jerzy Szymik (pl), Sara Butler msbt 
(vs), Serge-Thomas Bonino o.p. (F), en Thomas Söding 
(D). Dit keer verliepen de werkzaamheden goed. Tijdens 
de plenaire sessie van 2011 konden we de eindtekst aan 
de hele Commissie voorleggen. De tekst werd in forma 
specifica goedgekeurd door de plenaire Internationale 
Theologische Commissie op 29 november 2011 en aan-
geboden aan de president van de Commissie, kardinaal 
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Levada. Levada gaf opdracht tot de publicatie op 8 maart 
2012.

De tien theologen van de subcommissie die de tekst heb-
ben geredigeerd, hadden niet alleen oog voor de vraag die 
de Congregatie hun had gesteld. Ze wilden niet een een-
voudig checklijstje van criteria aanreiken om te verifiëren 
of een bepaald theologisch werk katholiek genoemd kan 
worden (of niet). Ze wilden de criteria inbedden in het 
bredere perspectief van de funderende principes van de 
theologie in het leven van de Kerk, en de theologie situ-
eren binnen het kader van de katholiciteit en de eenheid 
van de Kerk van Christus. Ze plaatsten zich in de levende 
traditie van het zoeken naar de fundamentele vindplaat-
sen van de theologie (loci theologici). De commissieleden 
hadden daarbij ook hun collega’s wereldwijd voor ogen, 
die soms in moeilijke omstandigheden hun theologische 
arbeid verrichten. Ze wilden hun perspectieven aanreiken 
om hun theologische arbeid te verrichten in de gemeen-
schap van theologen als dienst aan de Kerk, de gelovigen 
en uiteindelijk aan God zelf. 

In de lijn hiervan is het belangrijk op te merken dat de 
teksten van de itc  geen teksten van het bisschoppelijk 
Magisterium (leergezag) zijn, maar van theologen, hoewel 
het gaat om een groep theologen die het vertrouwen van 
het Magisterium geniet. Dat laatste bepaalt wel enigszins 
de stijl van het document: geen verwijzingen naar nog le-
vende theologen, wel veel verwijzingen naar het Tweede 
Vaticaans Concilie en teksten van het Magisterium zelf. 
Gezien het feit dat de tekst Theology Today werd goedge-
keurd voor publicatie door de prefect van de Congregatie 
voor de Geloofsleer, kan men zeggen dat de tekst zeker 
geen zaken bevat die niet stroken met de kerkelijke leer.
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2.  eenheid in di ver siteit: een e xpre ssie 
van k atholiciteit

Het document begint met een korte schets van de indruk-
wekkende evolutie die de katholieke theologie heeft mee-
gemaakt sinds het Tweede Vaticaans Concilie, vijftig jaar 
geleden:

De jaren na het Tweede Vaticaans Concilie zijn buitenge-
woon vruchtbaar geweest voor de katholieke theologie. 
Nieuwe theologische stemmen klonken, met name van 
leken, mannen en vrouwen. Nieuwe culturele contexten 
meldden zich in de theologie, met name die van Latijns-
Amerika, Afrika en Azië. Er waren nieuwe thema’s voor 
reflectie, zoals vrede, rechtvaardigheid, ecologie en bio-
ethica. Oude thema’s werden dieper doordacht, omdat de 
studie van Bijbel, liturgie, patristiek en middeleeuwen zich 
vernieuwde. En er werd met nieuwe gesprekspartners van 
gedachten gewisseld in de oecumenische, interreligieuze 
en interculturele dialoog. Dat zijn fundamenteel positieve 
ontwikkelingen. (…) Maar in deze periode is de theologie 
ook wat gefragmenteerd geraakt, terwijl in de dialoog die 
we zojuist noemden, van de theologie verwacht wordt dat 
ze haar ware identiteit bewaart. Daarom rijst de vraag wat 
de kenmerken zijn van de katholieke theologie en wat haar, 
in al haar veelvormigheid, een klaar zelfbesef geeft in haar 
contacten met de wereld van tegenwoordig. (t v  1) 

Uit deze tekst blijkt dat de itc de rol van de katholieke theo- 
logie verstaat in dialoog met Kerk en wereld, te midden van 
de relevante ontwikkelingen van de voorbije decennia, en 
zich tegelijk ook vragen stelt over de eenheid en de identi-
teit van de theologie.

Het is belangrijk op te merken dat de itc  ‘katholieke 
theologie’ niet in de eerste plaats begrijpt in confessio-
nele zin. Ze wil niet de katholieke theologie beschrijven 
in onderscheid met bijvoorbeeld protestantse theologie 
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(van lutherse, calvinistische of anglicaanse signatuur) of 
de Oosters-orthodoxe theologie. Aangezien ze theologie 
ziet als een kerkelijke realiteit, als een functie van de Kerk, 
relateert de itc  de theologie aan de notae ecclesiae, de fun-
damentele kenmerken van de Kerk, meer in het bijzonder 
de ‘katholiciteit’ en de ‘eenheid’ van de Kerk: 

Het feit dat er één Verlosser is laat zien dat katholiciteit 
en eenheid noodzakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Theologie exploreert het onuitputtelijke mysterie van God 
en de talloze wijzen waarop Gods genade heil tot stand 
brengt in uiteenlopende omstandigheden; daarom neemt 
theologie terecht en noodzakelijk vele vormen aan, maar 
omdat ze de sporen zoekt van de unieke waarheid van de 
drie-ene God en van het ene heilsplan, met als middelpunt 
de ene Heer Jezus Christus, zal dit theologische veelvoud 
ook karakteristieke familietrekken vertonen. (t v  2) 

Mijns inziens is dit een originele en veelbelovende benade-
ring van de identiteit van de katholieke theologie. Verderop 
in het document wordt de relatie van de theologie met de 
‘apostoliciteit’ van de Kerk sterk ontwikkeld en zelfs haar 
relatie met de ‘heiligheid’ van de Kerk. Door deze benade-
ring wordt de ‘kerkelijkheid’ van de theologie, dat wil zeg-
gen haar kerkelijk karakter, op passende wijze uiteengezet.

De itc  gebruikt een mooi beeld: te midden van de gro-
te diversiteit wil ze, wat zij noemt, ‘karakteristieke familie-
trekken’ van de katholieke theologie beschrijven: 

Het kijkt naar fundamentele perspectieven en principes die 
de katholieke theologie kenmerken, en presenteert crite-
ria waaraan vele en onderscheiden vormen van theologie 
desalniettemin kunnen worden herkend als authentiek 
katholiek. (t v  3)
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3.  t wa alf criteri a voor k atholieke  
theologie 

Theologie vandaag bevat drie hoofdstukken, gegroepeerd 
rond de volgende thema’s:

…in de rijke meervoudigheid van uitdrukkingsvormen, 
protagonisten, ideeën en contexten is theologie katho-
liek, en in die zin fundamenteel één, als zij voortkomt 
uit een aandachtig beluisteren van het Woord van God 
(Hoofdstuk 1); als zij zich bewust en getrouw situeert bin-
nen de gemeenschap van de Kerk (Hoofdstuk 2); en als 
zij gericht staat op het dienen van God in de wereld, door 
goddelijke waarheid aan de mannen en vrouwen van deze 
tijd aan te bieden in een verstaanbare vorm (Hoofdstuk 3). 
(t v  3) 

Het eerste hoofdstuk is onderverdeeld in drie delen: (1) 
Het primaat van het Woord van God, (2) geloof als het 
antwoord op Gods Woord, (3) theologie als het geloof dat 
begrijpt. De reflecties van het eerste hoofdstuk worden sa-
mengevat in drie criteria. De fundamentele veronderstel-
ling van theologie, haar mogelijkheidsvoorwaarde, is dat 
er een voortdurende dialoog tussen God en de mensheid 
plaatsvindt, tussen God die zich openbaart en de mens die 
antwoordt op zijn oproep. Er is geen theologie mogelijk 
zonder het spreken van God en het antwoord van de mens. 
Theologie komt voort uit en is een ‘redelijke’ reflectie op 
deze dialoog tussen God en de mensheid. Elk deel van het 
eerste hoofdstuk eindigt met een criterium voor katholie-
ke theologie. Het eerste criterium is de erkenning van het 
primaat van Gods Woord. (t v  9) Het tweede criterium is 
dat de theologie ‘het geloof van de Kerk als vertrekpunt, 
context en norm beschouwt’ (t v  15). Het derde criterium 
is dat ‘theologie, juist omdat zij als geloofswetenschap “ge-
loof dat inzicht zoekt (fides quaerens intellectum)” is, een  
rationele dimensie heeft’ (t v  19).

Verdeelde Wijsheid 102-3.indd   79 09-10-14   15:53

Frank Bosman en Harm Goris (red.), 
‘Verdeelde wijsheid. Tussen Kerk en academische theologie’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2014 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 102.3)



80

De titel van het tweede hoofdstuk wijst erop dat het nood-
zakelijk is voor theologen ‘in de gemeenschap van de Kerk 
te verblijven’. Wat dit betekent, wordt in zes secties uitge- 
werkt, waarvan de volgorde de aandacht trekt: de studie  
van de Schrift als ziel van de theologie, trouw aan de apos-
tolische traditie, aandacht voor de sensus fidelium, in verant-
woordelijkheid het kerkelijk leergezag volgen, het ‘gezel- 
schap van theologen’, en in dialoog met de wereld. In de 
katholieke theologie is uitvoerig nagedacht over de loci 
van de theologie, de fundamentele referentiepunten voor 
de theologische opdracht (t v  20). Deze zes secties onder-
zoeken deze referentiepunten, relaties en engagementen 
die wezenlijk zijn voor de theoloog, die in dienst staat van 
Kerk en wereld. 

Elke sectie eindigt weer met een criterium. ‘Katholieke 
theologie put voortdurend uit het canonieke Schriftge-
tuigenis en bevordert dat leer en praktijk van de Kerk ge-
heel gefundeerd zijn in dat getuigenis’ (t v  24). Katholieke 
theologie is ‘trouw aan de apostolische traditie’, en weet 
de verschillende vormen ervan te onderscheiden (t v  32). 
Katholieke theologie ziet de sensus fidelium als basis voor 
haar werk en poogt dit te verwoorden en te verhelderen 
(t v  36). Ze toont ‘betrouwbare verbondenheid’ met het 
kerkelijke leergezag op de verschillende niveaus (t v  44). 
Katholieke theologie wordt beoefend in collegiale samen-
werking met ‘heel het gezelschap van katholieke theologen 
binnen de gemeenschap van de Kerk’ (t v  50). En katho-
lieke theologie is ‘voortdurend in gesprek met de wereld’ 
en helpt hierbij ‘de Kerk de tekenen van de tijd te lezen’ in 
het licht van de goddelijke openbaring (t v  58).

Het derde en langste hoofdstuk draagt de titel ‘Reken-
schap afleggen van Gods waarheid’ (t v  59-100). Het ‘be-
spreekt wezenlijke aspecten van de theologie als rationele, 
menselijke onderneming, die een eigen geldige en onver-
vangbare positie heeft in het intellectuele landschap’ (t v 
60). Dit wordt uitgewerkt in drie secties: ‘Gods Waarheid 
en de rationaliteit van de theologie’, ‘De eenheid van de 
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theologie in een veelvoud van methoden en disciplines’ en 
‘Wetenschap en wijsheid’. Elke sectie wordt besloten met 
een criterium. De katholieke theologie maakt gebruik van 
de rede en erkent de sterke verbinding tussen geloof en 
rede. Ze vermijdt als ‘wetenschappelijke en beargumen-
teerde presentatie’ van de christelijke geloofswaarheden, 
tegelijk fideïsme en rationalisme (t v  73). De katholieke 
theologie houdt vast ‘aan de eenheid van de waarheid en 
daarmee aan de fundamentele eenheid van de theologie’ 
in een veelvoud van methoden en disciplines. Ze benut 
kritisch de bijdrage van andere wetenschappen in haar 
eigen onderzoek en erkent het belang van kritisch-weten-
schappelijke dialoog (t v  85). En zij zoekt haar wortels in 
de bijbelse en andere wijsheidstradities, wat ertoe leidt dat 
ze ‘niet God in bezit [wil] nemen, maar Gods eigen bezit 
worden’. ‘Theologie houdt een streven naar heiligheid in, 
en een toenemend besef van de transcendentie van Gods 
mysterie’ (t v  99).

Deze lijst van criteria doet denken aan de lijst van loci 
theologici die Melchior Cano in de zestiende eeuw heeft 
opgesteld en is er ten dele door geïnspireerd.2 Wel ont-
breekt er een expliciete reflectie over de onderlinge ver-
houding tussen deze criteria, en het individuele gewicht 
ervan.

4 . enkele bijzondere a andachtspun ten

Het is binnen het bestek van dit artikel onmogelijk het hele 
document te bespreken. We spitsen onze aandacht toe op 
een aantal punten die ons belangrijk lijken.

4.1 De studie van de heilige Schrift
De eerste sectie (t v  21-24) richt zich op de Schrift en opent 
met een herinnering aan de kernaffirmatie van de consti-
tutie over de openbaring van het Tweede Vaticaans Con-
cilie, Dei Verbum (dv), dat de studie van de heilige Schrift 
de ziel moet zijn van de heilige theologie (t v  24; dv  24). 
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Benadrukt wordt dat dit geldt voor álle theologische dis-
ciplines (en dat is in de huidige theologiebeoefening niet 
altijd vanzelfsprekend). In theologische uiteenzettingen 
dienen ‘bijbelse thema’s allereerst naar voren te komen’ 
(t v  23 met een citaat uit het decreet Optatam Totius van 
het Tweede Vaticaans Concilie over de priesteropleiding: 
ot  16). Exegese moet gebruik maken van ‘alle passende 
filologische, historische en literaire methoden’ om de hei-
lige Schrift te verstaan, maar zij moet meer doen om een 
echt ‘theologische’ interpretatie van de Schrift te bereiken. 
Exegeten moeten beseffen dat de Schrift door God geïn-
spireerd is en gericht op onze redding (t v  22; dv  12). De 
canon van de gehele Schrift zou moeten fungeren als een 
hermeneutisch referentiepunt voor de interpretatie van de 
Schrift. Exegese zoekt dus allereerst naar de letterlijke be-
tekenis van de Schrift, maar ze stelt zich ook open voor de 
spirituele of vollere betekenis ervan (sensus plenior). En het 
is nog steeds een uitdaging voor (academische) exegeten 
om een   evenwicht te vinden tussen een puur exegetische 
én een theologische interpretatie van de Schrift: 

Een criterium van katholieke theologie is [dus] dat ze 
voortdurend put uit het canonieke Schriftgetuigenis en 
bevordert dat leer en praktijk van de Kerk geheel gefun-
deerd zijn in dat getuigenis. ‘Alle kerkelijke prediking en de 
christelijke godsdienst zelf moeten derhalve door de heilige 
Schrift worden gevoed en beheerst’ (dv  21). Theologie 
moet proberen de Schriften wijd open te leggen voor de 
christengelovigen (dv  22), zodat de gelovigen in aanraking 
kunnen komen met het levende Woord van God (Heb. 
4,12). (t v  24)

4.2 Het belang van de sensus fidelium als locus  
theologicus 

In overeenstemming met de leer van het Concilie, behan-
delt Theologie vandaag in de volgende twee secties eerst de 
relatie tussen theologie en de sensus fidelium van de Kerk 
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als geheel (t v  33-36), vooraleer over te gaan naar de relatie 
tussen theologie en het kerkelijke leergezag. De tekst zegt 
dat de sensus fidelium niet alleen het voorwerp dient te zijn 
van de aandacht en het respect van de theologen, maar ook 
een basis en een locus voor hun werk: 

Aan de ene kant zijn theologen afhankelijk van de sensus 
fidelium, omdat het geloof dat zij onderzoeken en verklaren 
leeft in het volk van God. Duidelijk is daarom dat theolo-
gen zelf moeten deelnemen aan het kerkelijke leven om het 
goed tot zich te laten doordringen. Aan de andere kant (…) 
theologen helpen de inhoud van de sensus fidelium te verhel-
deren en te articuleren, zij erkennen en tonen aan dat kwes-
ties die met de geloofswaarheid van doen hebben complex 
kunnen zijn, en dat het onderzoek ernaar nauwgezet moet 
gebeuren. Het komt hun ook toe, in voorkomende geval-
len, kritisch te kijken naar vormen van volksvroomheid en 
nieuwe intellectuele stromingen en bewegingen binnen de 
Kerk, uit het oogpunt van trouw aan de apostolische tradi-
tie. Kritische beoordelingen van theologen moeten altijd 
constructief zijn, nederig, respectvol en liefdevol. ‘Kennis 
alleen (gnosis) leidt tot eigenwaan; het is de liefde (agape) 
die opbouwt’ (1 Kor. 8,1). (t v  35)

Ik moet hieraan toevoegen dat onze subcommissie, die de 
tekst over theologie heeft opgesteld, nu de taak heeft ge-
kregen om de notie van sensus fidelium nauwkeuriger te be-
studeren. Deze mag immers niet simpelweg vereenzelvigd 
worden met de mening van de meerderheid. De ontwerp-
tekst over de sensus fidelium, ‘Sensus fidei in the life of the 
Church’, is een lijvig stuk van 59 bladzijden.3

4.3 De verhouding tussen bisschoppen en theologen 
De volgende sectie (t v  37-44) beschouwt eerlijk en rea-
listisch de ‘wederzijdse respectvolle samenwerking’ die 
nodig is tussen de bisschoppen en theologen. Dit is een 
delicaat thema, gezien de spanningen die in de laatste jaren 
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soms gerezen zijn tussen theologen en het bisschoppelijk 
leergezag. Natuurlijk zijn deze twee groepen niet volledig 
te onderscheiden. Toch hebben ze beide een ‘onderschei-
den roeping’ en ‘moeten ze elkaars specifieke competentie 
eerbiedigen, zodat het leergezag de theologie niet redu-
ceert tot een louter repetitieve wetenschap, of theologen 
pretenderen het leerambt van de herders van de Kerk over 
te nemen’ (t v  37). In feite hebben bisschoppen en theo-
logen elkaar nodig bij het vervullen van hun respectieve 
taken (t v  39): 

De gehoorzaamheid die theologen als leden van het volk 
Gods verschuldigd zijn aan het leergezag, houdt altijd con-
structieve kritische evaluatie en commentaar in. Terwijl 
‘weigering om in te stemmen’ met het leergezag geen 
plaats heeft in de katholieke theologie, is onderzoek en 
vragen stellen gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk voor 
de theologie, wil zij haar taak goed vervullen. (t v  41)

De tekst neemt nota van de ‘vaak goede en vertrouwens-
volle’ relatie die bestaat tussen de bisschoppen en theologen, 
maar ook van de spanningen die daarin kunnen ontstaan. 
De tekst herinnert de lezer aan John Henry Newmans 
beroemde analyse van de dynamische interactie tussen 
de drie functies (of ambten) in de Kerk van Christus: de 
profetische, priesterlijke en de koninklijke functie, of met 
andere woorden: onderricht, eredienst en bestuur. Meer 
in het bijzonder refereert de tekst aan Newmans beschrij-
ving van ‘chronische botsingen en tegenstellingen’ die ‘in 
de aard van de zaak liggen’.4 Spanningen kunnen worden 
gezien als een ‘vitale kracht’ en een ‘stimulans’ voor bis-
schoppen en theologen om hun respectieve taken uit te 
voeren ‘door middel van dialoog’ (t v  42). In par. 43 onder-
streept de tekst het belang van de vrijheid van de theologie 
en theologen, die voortkomt uit hun echte wetenschappe-
lijke verantwoordelijkheid. Niettemin wordt opgemerkt 
dat het contrast dat soms wordt gemaakt tussen een zo-
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genaamde ‘wetenschappelijke’ theologie (zonder de voor-
onderstellingen van het geloof of kerkelijke trouw) en een 
zogenaamde ‘confessionele’ theologie (uitgewerkt in het 
kader van een bepaalde kerkelijke traditie), niet adequaat is. 

4.4 Theologie in dialoog met de wereld
De zesde sectie, getiteld ‘In dialoog met de wereld’, zegt 
dat een criterium van katholieke theologie is constant de 
dialoog met de wereld aan te gaan (t v  58). Dit betekent: 

Omdat theologie voortdurend in gesprek is met de sociale, 
religieuze en culturele stromingen van de tijd en openstaat 
naar andere wetenschappen (…), kan zij de gelovigen en 
het leergezag helpen om het belang in te schatten van ont-
wikkelingen, gebeurtenissen en trends in de menselijke 
geschiedenis en te onderscheiden en te duiden op welke 
manier de Geest daar doorheen wellicht spreekt tot de 
Kerk en de wereld. (t v  53)

En verwijzend naar de beroemde tekst van het Tweede Va-
ticaans Concilie over de Kerk in de wereld van vandaag, 
Gaudium et Spes (met name gs, 4 en 44), stelt de Com-
missie dat het de bijzondere competentie en verantwoor-
delijkheid van de theologie is de Kerk te helpen om de 
tekenen van de tijd te doorzoeken, verlicht door de god-
delijke openbaring, en om zo het leven en de zending van 
de Kerk te bevorderen (t v  51 en 55). Het document geeft 
zelfs openhartig toe dat de Kerk niet altijd het belang heeft 
gezien van nieuwe bewegingen, zoals:

… bijvoorbeeld de ontdekking van historiciteit, en bewe-
gingen als de Verlichting en de Franse Revolutie (met vrij-
heid, gelijkheid en broederschap als idealen), bewegingen 
voor emancipatie en vrouwenrechten, vrede en gerechtig-
heid, bevrijding en democratisering, en milieu.
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En het gaat verder: 

De ambivalentie van de menselijke geschiedenis heeft de 
Kerk er op sommige momenten in het verleden toe ge-
bracht, overbezorgd te zijn over zulke bewegingen, er al-
leen bedreigingen in te zien voor de christelijke leer en het 
geloof, en de betekenis ervan over het hoofd te zien. Maar 
in die houding is langzaam verandering gekomen, dankzij 
de sensus fidei van het volk van God, de heldere waarneming 
van profetische individuele gelovigen, en de geduldige 
dialoog die theologen gevoerd hebben met de hen omrin-
gende culturen. (t v  55)

4.5 Eenheid en pluraliteit van de theologie
De tweede sectie van hoofdstuk 3 (t v  74-85) gaat in op een 
belangrijke vraag die de Congregatie voor de Geloofsleer 
veel zorgen baart en die een van de redenen was waarom 
ze aan de itc  een document hierover heeft gevraagd: de 
vraag namelijk naar de verhouding tussen de eenheid en de 
pluraliteit van de katholieke theologie. Een terechte vraag 
naar mijn oordeel: hoe kan men vermijden dat de legitieme 
pluraliteit van de theologie verwordt tot versplintering en 
dat de noodzakelijke eenheid van de theologie versmald 
wordt tot een beklemmend keurslijf van uniformiteit? 
Over de eenheid van de katholieke theologie zegt de tekst:

Katholieke theologie is in wezen één en heeft haar eigen 
unieke kenmerken als wetenschap: haar specifieke onder-
werp is de ene en enige God, en zij bestudeert dit onder-
werp op haar eigen specifieke wijze, namelijk door het 
gebruik van de rede, verlicht door de openbaring. (t v  74)

Terwijl de kerkvaders het woord ‘theologie’ alleen in het 
enkelvoud kenden, zijn in de loop van de geschiedenis ver-
schillende vormen van theologie ontstaan   (scholastieke, 
mystieke, speculatieve en positieve theologie). Ten slotte 
leidde dit tot de moderne veelheid van ‘theologieën’ (t v 
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75). Verschillende factoren hebben bijgedragen aan deze 
hedendaagse situatie (t v  76). Die veelheid van theologieën 
is ongetwijfeld noodzakelijk en gerechtvaardigd, aldus het 
document, omdat zij ten diepste voortvloeit uit ‘de over-
vloed van de goddelijke waarheid, die mensen alleen kun-
nen vatten vanuit een specifiek gezichtspunt, nooit als ge-
heel’ (t v  77). Dat is een echt theologisch argument, omdat 
het in de theologische meervoudigheid een weerspiegeling 
ziet van de katholiciteit van de Kerk, die zelf voortvloeit uit 
de universele heilswil van de ene God. 

Maar anderzijds heeft de pluraliteit ook haar grenzen, 
want ‘er is een fundamenteel verschil tussen een gegrond 
theologisch pluralisme enerzijds, en relativisme, hetero-
doxie en ketterij anderzijds’. En met in het achterhoofd 
het soms twijfelachtige isolement en de zelfgenoegzaam-
heid van zeer gespecialiseerde disciplines binnen de theo-
logie, waarschuwt het document terecht dat ‘pluralisme 
zelf een probleem kan vormen als er geen communicatie is 
tussen de verschillende theologische disciplines’ (t v  78). 
De tekst bespreekt verder het fundamentele partnerschap 
tussen theologie en filosofie, en het gebruik dat theologie 
maakt van zowel de methoden als de resultaten van andere 
wetenschappen, religiestudies niet uitgesloten (t v  81-83). 
Ik ben geneigd te zeggen dat theologie intrinsiek multi-
disciplinair is en dient te zijn. Hier ligt mijns inziens een 
belangrijke opdracht voor elke faculteit theologie: hoe kan 
een reëel gesprek gaande gehouden worden tussen de ver-
schillende deeldisciplines van de theologie, en hoe kan een 
coherent en integrerend concept van theologie ontwik-
keld worden binnen een faculteit theologie (t v  85).

5. enkele afsluitende be schou wingen 
Tot zover mijn presentatie van het document Theologie 
vandaag. Het is geen revolutionair document en veel er-
van is voor katholieke theologen vanzelfsprekend. Het is 
in zekere zin een update van de opvatting over het wezen, 
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de werking en de functie van de theologie binnen Kerk en 
wereld. Laat ik besluiten met enkele opmerkingen en sug-
gesties.

1. Ik denk dat Theologie vandaag een interessante, even-
wichtige en open presentatie is van de aard en de methode 
van katholieke theologie. Het document is zich bewust van 
de recente ontwikkelingen in het vakgebied en de proble-
men die daarmee in verband staan. Het grootste probleem 
dat behandeld wordt, is dat van het noodzakelijke even-
wicht tussen de eenheid en de pluraliteit van de theologie 
en van haar specifieke identiteit.

2. Het document wijst terecht op het kerkelijke karakter van 
de theologie. Katholieke theologie is een vitale en nood- 
zakelijke functie van de Kerk. Het document ontwikkelt 
dit aspect op een originele manier door dit te koppelen aan 
de notae ecclesiae. Enkel wanneer theologie de katholiciteit, 
de apostoliciteit, de eenheid en de heiligheid van de Kerk 
tot uitdrukking brengt en er tegelijk aan participeert, kan 
ze ‘katholiek’ genoemd worden. Deze nadruk op het ker-
kelijke karakter van de theologie impliceert niet noodza-
kelijkerwijs dat men haar wetenschappelijk karakter ver-
waarloost of haar publieke rol in de gemeenschap ontkent. 
Het document weigert de ideologische tegenstelling te on-
derschrijven die sommigen maken tussen ‘confessionele’ 
en ‘wetenschappelijke’ theologie. Het document kiest niet 
voor het oppositionele model, maar voor een samenwer-
kingsmodel (en/en). Theologie kan en moet zowel ker-
kelijk als wetenschappelijk zijn. Misschien verhindert de 
zorg om het wetenschappelijk karakter van de theologie te 
verdedigen de auteurs om voldoende aandacht te hebben 
voor niet-academische vormen van theologie.

3. Ik meen te mogen zeggen dat Theologie vandaag een ech-
te receptie en zelfs een verdere ontwikkeling inhoudt van 
de theologie van Vaticanum ii. Zoals bekend is het Tweede 
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Vaticaans Concilie ook vanuit theologisch oogpunt een 
zeer belangrijk gebeuren geweest. Veel bisschoppen die 
een neoscholastieke opleiding hadden ontvangen, hebben 
dankzij de dynamiek van Vaticanum ii  een theologische 
‘bekering’ meegemaakt of in elk geval een ‘herscholing’ ge-
kregen. En dit is in grote mate het werk geweest van de zo-
genaamde periti, de theologen die tijdens het Concilie voor 
de bisschoppen werkten. De decreten en constituties van 
Vaticanum ii  zijn trouwens de vrucht en weerspiegeling 
van de theologische vernieuwing die in de decennia ervoor 
heeft plaatsgevonden. En hoewel het Concilie zich nooit 
rechtstreeks met het onderwerp ‘theologie’ heeft bezigge-
houden, heeft het toch in meerdere documenten een aantal 
belangrijke zaken daarover gezegd. Ik verwijs hier bijvoor-
beeld naar Dei Verbum 24 over de studie van de Schrift als 
de ziel van de theologie, Maar ook naar Gaudium et Spes 
dat in paragraaf 62 wijst op de noodzaak van de theolo-
gie om rekening te houden met de resultaten van andere 
wetenschappen, de noodzaak om de inhoud van de chris-
telijke leer te onderscheiden van de formulering ervan en 
om die te presenteren op een wijze die aangepast is aan de 
mens van onze tijd. Of naar de noodzaak van een dialoog 
tussen de theologie en de moderne cultuur, de noodzaak 
om leken in de studie van de theologie te betrekken, en last 
but not least de noodzaak van vrijheid van onderzoek. Ten 
slotte wil ik nog verwijzen naar paragraaf 4 van het decreet 
over de oecumene, Unitatis redintegratio, dat onder meer 
het samengaan van eenheid en diversiteit koppelt aan de 
notie van een authentieke katholiciteit en apostoliciteit 
van de Kerk, de studie van andere kerken en de noodzaak 
van bilaterale dialogen aanbeveelt, memoreert dat de hele 
theologie een oecumenische dimensie dient te hebben, 
en stelt dat de hele spirituele, liturgische en theologische 
traditie van het Oosten deel uitmaakt van de volheid van 
katholiciteit.

Als ik Theologie vandaag lees in het licht van Vaticanum 
ii, dan durf ik gerust stellen dat we hier een voorbeeld 
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hebben van echte receptie van deze inzichten en teksten 
van Vaticanum ii  en van een diepergaande reflectie op 
de theologische erfenis van Vaticanum ii  in het licht van 
recente ontwikkelingen. Het dialogale begrip van openba-
ring, Kerk en theologie, een van de vernieuwende aspec-
ten van Vaticanum ii, wordt in Theologie vandaag duidelijk 
opgenomen en gestimuleerd. Misschien had het publieke 
karakter van de theologie explicieter ter sprake dienen te 
komen.

4. Zijn er dan geen gebreken of lacunes in het document? 
Natuurlijk zijn die er. Niets is immers volmaakt. Daarom is 
het goed dat het document de aandacht krijgt van theolo-
gen wereldwijd. Ik geef als voorbeeld de Nederlanden. Er 
zijn in Nederland en Vlaanderen verschillende symposia 
aan Theologie vandaag gewijd. Over het algemeen wordt 
het document goed ontvangen: heel wat theologen zijn 
verrast dat er zo’n open document op tafel ligt, dat moge-
lijkheden biedt voor de hedendaagse theologiebeoefening. 
In een recent nummer van het tijdschrift Collationes (sep-
tember 2013) is een aantal reacties van Nederlandstalige 
theologen gepubliceerd. Naast hun positieve appreciatie 
van het document, hebben drie van hen ook punten van 
kritiek. Ik wil nog drie zaken noemen over het in de prak-
tijk brengen van dit document in het leven van de Kerk.

5. In bepaalde delen van de Kerk is er nog steeds een kloof 
tussen wat in dit document over theologie wordt gezegd 
en de wijze waarop het bisschoppelijke leergezag theolo-
gie en theologen behandelt. Zelfs als, zoals Newman zei, 
een chronische ‘botsing’ tussen bisschoppelijk en theolo-
gisch leergezag ‘in de aard der dingen’ ligt, toch leert de 
ervaring dat in sommige landen de bisschoppen een open 
en dialogische manier van theologie bedrijven aanmoedi-
gen, terwijl in andere landen of in sommige delen van de 
Romeinse Curie, bisschoppen of functionarissen met een 
concept van de theologie werken dat niet geheel in over-
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eenstemming is met het Tweede Vaticaans Concilie, en 
ook niet met Theologie vandaag.

6. In bepaalde delen van de wereld identificeren sommige 
theologen zich zeer sterk met de lokale, regionale en con-
tinentale context waarin ze leven. Ze zijn sterk afhankelijk 
van hun eigen culturele achtergrond. Hierdoor lopen ze 
het risico de universele rijkdom van de katholiciteit en de 
historische wortels van de apostoliciteit niet voldoende te 
waarderen. Hun theologisch werk kan aldus een bedrei-
ging vormen voor de eenheid van de katholieke theologie 
in dienst van de wereldwijde Kerk. De op zich normale 
spanning tussen de contextualiteit van de theologie ener-
zijds en haar katholieke en apostolische karakter ander-
zijds kan soms tot een onevenwichtigheid leiden die ten 
koste gaat van de katholiciteit. Theologie vandaag is niet al-
leen een uitdaging voor de bisschoppen om hun theologen 
de nodige ruimte en vrijheid te geven zodat die hun zen-
ding naar behoren kunnen vervullen. Het document daagt 
ook de theologen uit om voortdurend te streven naar een 
werkelijk katholieke openheid en daarom ook voortdurend 
in kritische dialoog te blijven met de omringende cultuur. 

7. Het lijkt me aanbevelenswaardig dat instellingen die  
theologisch onderwijs behartigen, zoals seminaries, fa-
culteiten en andere instanties, dit rijke document en het 
concept van de theologie dat het bevordert aandachtig be-
studeren. Het zou ook goed zijn wanneer theologen deze 
tekst als een soort spiegel zien, waarin ze hun eigen werk 
toetsen, en waarbij ze zich afvragen of hun concrete ma-
nier van theologie bedrijven echt openstaat voor een au-
thentieke ‘katholieke’ dynamiek, en of ze de moed hebben 
om hun eigen theologische praktijk, zowel individueel als 
institutioneel, in het licht van dit document kritisch te on-
derzoeken.
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 noten
1 De oorspronkelijke versie is beschikbaar op de pagina van 

de Internationale Theologische Commissie, op de website 
van het Vaticaan (www.vatican.va). De Nederlandse 
vertaling, van de hand van Maria ter Steeg, verscheen in 
het tijdschrift Collationes (2012-2) en is eveneens op de 
Vaticaanse website beschikbaar. 

2 Cano (2006) noemt tien loci: heilige Schrift, tradities 
van Christus en van de apostelen, de katholieke Kerk, de 
concilies, de Romeinse Kerk, kerkvaders, scholastieke 
theologen, natuurlijke rede, filosofie, menselijke 
geschiedenis.

3 Het einddocument is inmiddels gepubliceerd op 10 juni 
2014 (noot van de redacteuren).

4 Newman beschrijft de evolutie van deze drie wezenlijke 
opdrachten en functies van de kerk als volgt: eerst was 
er de vroomheid en eredienst van eenvoudige lieden, 
die uitgroeiden tot het heroïsme van de martelaren 
en belijders; daarna kreeg het christendom vat op de 
intellectuele en gevormde klasse en creëerde het de 
theologie en de schools of learning; ten slotte ging het 
zetelen, als een kerkelijke politieke macht, tussen prinsen 
en koos het Rome als zijn centrum. En dan formuleert 
Newman de eigen plaats van deze drie functies of 
opdrachten, hun expertise en hun mogelijke ontsporingen. 
Ik citeer zijn visie in het meesterlijke Engelse proza dat 
hem kenmerkt: ‘Truth is the guiding principle of theology 
and theological inquiries; devotion and edification, of 
worship; and of government, expedience. The instrument 
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of theology is reasoning; of worship, our emotional 
nature; of rule, command and coercion. Further, in man 
as he is, reasoning tends to rationalism; devotion to 
superstition and enthusiasm; and power to ambition and 
tyranny’: Newman (1978), p. xli.
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