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1. Inleiding 
 

Dit hoofdstuk is de inleiding op het onderwerp van mijn scriptie. De eerste 

paragraaf (1.1) gaat over de plaatsbepaling van het onderwerp binnen de 

theologie. Dan volgt een inleiding (1.2) op de theoloog C.E. Gunton die in deze 

scriptie een belangrijke rol speelt. De paragraaf (1.3) die daarop aansluit, geeft 

de achtergronden van zijn theologie weer aan de hand van drie belangrijke 

gesprekspartners, die van grote invloed zijn geweest op Gunton. Vervolgens is er 

een paragraaf (1.4) die helderheid geeft over Guntons relatie tussen theologie en 

geloofspraxis. Tenslotte volgen er twee paragrafen waarin (1.5) mijn 

probleemstelling en (1.6) deelvragen uiteen gezet worden. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een samenvatting (1.7) van mijn doelen voor deze scriptie.  

 

1.1 Introductie 

Mijn onderwerp voor deze scriptie betreft de relatie tussen de drie-enige God, de 

wereld en de mensen. Dit is een heel breed terrein van onderzoek en dat vraagt 

om een inperking van mijn onderzoek op dit gebied. Mijn scriptie bevindt zich in 

het vakgebied van de systematische theologie.1 Binnen de systematische 

                                                 
1 Binnen de theologie zijn verschillende vakgebieden, waarin onderzoek gedaan wordt. Mijn scriptie 
bevindt zich in het vakgebied van de systematische theologie. Dit vakgebied heeft vaak – niet in 
het minst door zijn andere, oudere, benaming ‘dogmatiek’ – de naam van ‘theoretisch’ en ‘stoffig’, 
maar dat is geenszins het geval. De dogmatiek is wel degelijk op de praktijk (van het geloven) 
gericht. Het gaat in de dogmatiek om de geordende reflectie op de inhoud van het christelijke 
geloof in een historische en eigentijdse context. Een dogmaticus gaat op zoek naar de betekenis 
van het christelijk geloof voor anno nù. Ik ben als systematisch theoloog een insider, een gelovige, 
die intellectueel rekenschap geeft van de manier van geloven.  
Belangrijk is in te zien dat het geloof zelf, waarover de systematische theologie reflecteert, niet de 
aanduiding is van een houding ten opzichte van een bepaalde bewering over God (namelijk of Hij 
bestaat of niet), maar van een houding ten opzichte van God zelf. Het is steeds geloven ín. 
'Geloven is niet het voor waar houden van een of meerdere proposities, maar het verkeren in een 
persoonlijke en vertrouwensvolle verhouding met God' (R. van Woudenberg, Toeval en ontwerp in 
de wereld. Apologetische analyses, Budel, 2003, p.105). Van Woudenberg laat zien dat belijden 
(existentiële waarheid) en beweren (intellectuele waarheid) twee verschillende taaldaden zijn. Als 
er gezegd wordt 'ik geloof in God', dan wordt daarmee iets gezegd over God en over degene die 
spreekt. Dat geeft blijk van een relatie.  
Vertrouwen in God vooronderstelt het geloof dat God er is. Het bewijzen van het al of niet bestaan 
van God lukt niet. Ik kan argumenten geven, maar uiteindelijk kan ik ‘God niet redelijk verklaren. 
Hij is er want ik ben door hem aangesproken’ (A. van de Beek, ‘Geschapen in Gods beeld’, in: Ned. 
Geref. Teologiese Tydskrif  (1996), p. 115-125 [cit. 116]). Als gelovige weet ik me aangesproken 
door Hem, die de initiatiefnemer is. Als ik me aangesproken weet, dan is het in termen van relatie 
- door een woord of persoon - want je wordt nooit aangesproken door het niets. Dit 'aangesproken 
weten' geeft ook het mysterie van geloof aan. Het is 'roeping'.  We kunnen – als gelovige – niet 
anders spreken dan vanuit de relatie met God. ‘Wie gelooft, kan niet niet-geloven. God is er en elk 
speculatie over een leven zonder God is abstractie van de werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor 
degene die niet gelooft: God is er niet en elke voorstelling van een leven met God is abstractie of 
wishful thinking.’ (A. van de Beek, Toeval of Schepping. Scheppingstheologie in de context van het 
moderne denken, Kampen, 2005, p. 60).  
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theologie ben ik voornamelijk bezig met (1) de triniteitsleer, waarin we nadenken 

over de relaties binnen God zelf en (2) de scheppingsleer, waarin we nadenken 

over de relatie tussen God de Schepper en de wereld, zijn schepping. Nu volgt 

een beknopte uiteenzetting van deze twee loci binnen de systematische 

theologie.  

 

1.1.1. Triniteitsleer 

Het denken over deze relaties en ‘personen’ in God vindt plaats in de 

triniteitsleer. God is volgens de christelijke geloofsleer de drie-enige God, die in 

zichzelf een gemeenschap is van Vader Zoon en Geest. Deze drie ‘personen’ 

(hypostases) staan met elkaar in relatie en vormen het ene wezen (ousia) van 

God.  

Wij komen in deze scriptie nog uitvoeriger te spreken over voor- en 

tegenstanders van de triniteitsleer en over de verschillende triniteitsopvattingen. 

Ondanks niet geringe bezwaren van critici op deze leer, staat de laatste decennia 

de triniteitsleer weer volop in belangstelling en is onderwerp van allerlei studies 

binnen de theologie. Sommigen spreken zelfs over een renaissance van de 

triniteitsleer. Een theoloog die hieraan een belangrijke bijdrage geleverd heeft is 

Colin E. Gunton. Zijn trinitarische theologie zal in deze scriptie aan bod komen. 

 

1.1.2 Scheppingsleer 

Het doordenken van de relatie tussen deze drie-enige God en de wereld vindt 

o.a. in de scheppingsleer plaats. Een scheppingsleer is spreken over onze 

ervaringswereld in relatie met het geloof in God.2 Deze relatie is volgens het 

christelijk geloof geconstitueerd in de schepping van deze werkelijkheid door de 

Schepper. Dit scheppingsgeloof is de basis van het denken over de relatie tussen 

God, wereld en mens.  

 

1.2 Colin Ewart Gunton (1941-2003) 

In de geschiedenis zijn er vele theologen die hebben nagedacht over de relatie 

tussen God en de wereld. De theoloog, wiens theologie in deze scriptie centraal 

                                                                                                                                                         

Wij zijn dan ook van mening dat er alleen gesproken kan worden over de verhouding tussen God 
en de wereld vanuit een binnenperspectief. Dat geeft voor onze benadering blijk van een 
relationele visie op geloof en theologie. Voor een uiteenzetting van een relationele benadering, zie 
L.J. van den Brom, Theoloog als jongleur. Positionering van de Christelijke geloofsleer, Utrecht, 
2006. 
2 A. van de Beek, Toeval of schepping?, p. 53. 
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staat, is de Britse systematisch theoloog Colin Ewart Gunton.3 Colin Gunton was 

tot zijn plotselinge dood in 2003 hoogleraar christelijke geloofsleer aan het King’s 

College te Londen, Engeland. Hij wordt nog wel eens geplaatst bij de grootste 

protestantse theologen van de twintigste eeuw.4 Zoals reeds vermeld heeft hij 

een belangrijke bijdrage geleverd aan hedendaagse renaissance van de 

triniteitsleer.  

 

1.2.1 Triniteitsleer in de theologie van C.E. Gunton 

In de theologie van Colin E. Gunton staat de triniteitsleer centraal. Hij bestudeert 

de andere loci in de theologie vanuit de triniteitsleer: ‘In het licht van de 

theologie van de triniteit ziet alles er anders uit.’5 De inhoud van zijn triniteitsleer 

en de centrale plaats daarvan in zijn theologie komt uitgebreid aan de orde in 

hoofdstuk 2.   

 

1.2.2 Scheppingsleer in de theologie van C.E. Gunton 

Colin Gunton heeft veel nagedacht en geschreven over de scheppingsleer. In de 

eerste opzet van deze scriptie had ik ervoor gekozen om Guntons scheppingsleer 

uiteen te zetten en van hieruit te kijken hoe hij spreekt over de verhouding 

tussen God en de wereld. Ik kwam er echter al snel achter dat zijn 

scheppingsleer niet te begrijpen is zonder dat zijn triniteitsleer helder 

uiteengezet is. De scheppingsleer wordt door Gunton vanuit de triniteitsleer 

bestudeerd. Deze insteek is voor hem van elementair belang.6  In deze scriptie 

heb ik er daarom voor gekozen om zijn triniteitsleer te behandelen. Hierdoor 

verdwijnt de scheppingsleer wat naar de achtergrond. Aangezien ik in deze 

scriptie zoek naar de verhouding tussen de schepper en de schepping, komt de 

scheppingsleer van Gunton soms wel ter sprake.  

                                                 
3 Volgens Van der Brink is Gunton ‘een buitengewoon hardwerkende, gedreven theoloog die 
enerzijds voluit put uit de bronnen van de traditie en altijd dicht bij het hart daarvan blijft, maar 
anderzijds die traditie ook op een intelligente manier weet te actualiseren en in rapport met de tijd 
weet te brengen’ (zie G. van den Brink, ‘Reflexen’, in: Theologia Reformata 45 (2002), p. 270-273 
(cit. op 271)). 
4 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics. The Doctrine of Creation and Theological Ethics in the 
Theology of Colin E. Gunton and Oswald Bayer, Berlijn, 2006, p. 23. Schaeffer verwijst o.a. naar 
John Webster, ‘Engeland-Theologie’, in: RGG, vierte Aufl., 2.Band, p. 1308-1312.  
5 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, Edinburgh, 1997 (2nd ed.), p. 7.  
6 Dit is in het verleden vaak niet gedaan en dit had volgens Gunton desastreuze gevolgen voor de 
theologie: ‘The effective exclusion of the doctrine of the Trinity from the structuring of the Christian 
doctrine of creation is therefore at the root both of its Babylonian captivity and of the apparent 
mutual exclusion of theology and science.’ (C.E. Gunton, The Triune Creator. A historical and 
systematic study, Edinburgh, 1998, p. 116). 
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1.2.3 De ontologische zoektocht van C.E. Gunton 

Guntons theologie kan volgens Schaeffer samengevat worden als een onderzoek 

naar een trinitarische ontologie.7 Gunton merkt op dat ‘het centrum [van de 

theologie] gevonden wordt in een vraag naar ontologie (…) omdat ik geloof dat 

het alleen door het begrijpen van het soort wezen dat God is, dat wij in staat 

worden gesteld om te leren wat voor soort wezens wij zijn en in wat voor wereld 

wij leven’.8 Gunton stelt dat theologie de onderneming van denken is, wat ernaar 

streeft om het wezen van God op conceptueel niveau zo goed modelijk uit te 

drukken. Tegelijk doordenkt de theologie, volgens Gunton, wat de implicaties 

hiervan zijn voor het menselijk bestaan op aarde. Met andere woorden: de leer 

over wie God is, heeft volgens Gunton gevolgen voor het denken over de mens 

en de niet-persoonlijke schepping. Deze consequenties zijn van ontologisch 

belang, aldus Gunton.  

 

Gunton maakt bij het beschrijven van de relatie tussen God en wereld nog al 

eens gebruik van het begrip ‘echo’. Hij stelt in verschillende artikelen dat het 

wezen van de triniteit op een één of andere wijze geëchood kan worden door 

onze geschapen werkelijkheid.9 De geschapen werkelijkheid wordt dan gezien als 

een (begrensde) ‘echo’ van wie God in Zichzelf is. Het gebruik van dit concept zal 

– naast de triniteitsleer – onderwerp van onderzoek zijn.  

 

Om een ‘echo’ te kunnen opmerken, zullen we eerst de ‘bron’ van deze ‘echo’ 

helder voor ogen moeten hebben. Daarom begin ik in deze studie met het 

uiteenzetten van de triniteitsleer van Gunton in hoofdstuk 2. Vervolgens zal ik in 

hoofdstuk 3 onderzoek doen naar het concept ‘echo’. In hoofdstuk 4 zal ik een 

slotbeschouwing maken van mijn onderzoek. 

 

1.3 Achtergrond van Guntons theologie 

Het doel van deze paragraaf is het laten zien waar de belangrijkste aspecten van 

de theologie van Gunton vandaan komen. Theologen gaan in hun theologiseren 

in gesprek met andere theologen uit heden en verleden. Deze gesprekspartners 

zijn van grote invloed op de vorming van de theologie van de desbetreffende 

                                                 
7 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 27. 
8 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. ix 
9 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 95-96.  
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theoloog. Bij Gunton zijn er drie belangrijke gesprekspartners te noemen die van 

grote invloed zijn op zijn theologie. Bij het bespreken van deze personen in 

relatie met Gunton komen de belangrijkste aspecten van de theologie van 

Gunton aan de orde. 

 

1.3.1 Irenaeus van Lyon (±130tot±200)10 

De eerste gesprekspartner is de kerkvader Irenaeus van Lyon.11 Gunton 

waardeert Irenaeus’ theologie met name om zijn trinitarische scheppingsleer en 

de daarmee samenhangende centrale plaats van de incarnatie, het ontologisch 

onderscheid tussen God en niet-God (schepping), het creatio ex nihilo en de 

positieve waardering voor de geschapen (materiële) werkelijkheid.12  

Het trinitarische denken van Irenaeus geeft Gunton de mogelijkheid voor een 

‘theologie van bemiddeling’. Hierbij maakt Gunton regelmatig gebruik van 

Irenaeus’ beeld van God de Vader die in de schepping werkzaam is door zijn 

twee ‘handen’: de Zoon en de Geest.13 Dit beeld bepaalt in belangrijke mate 

Guntons visie op de relatie tussen God en de wereld. De ‘theology of mediation’ 

komt  o.a. in par. 2.5 aan de orde. 

 

1.3.2 Karl Barth (1886-1968)14 

De tweede die ik noem is de grootste theoloog uit de 20e eeuw15: Karl Barth. 

Gunton is gepromoveerd op een vergelijkende studie naar de theologische 

concepties van Karl Barth en Charles Hartshorne in 1978. Dit proefschrift is 

uitgegeven onder de titel Becoming and Being.16 In de evaluatie van zijn 

proefschrift kiest Gunton, ondanks zijn – soms forse – kritiek op onderdelen van 

                                                 
10 Voor beknopte informatie: ‘Irenaeus, St’, in: F.L. Cross and E.A. Livingstone (ed.), The Oxford 
Dictionary of the Christian Church, Oxford, 19973, p. 846-847. 
11 Zie bijvoorbeeld in zijn Introduction van the One, The Three and the Many: ‘The importance of 
Irenaeus in all this is considerable, for his straightforwardly trinitarian construction of the act of 
divine action, (…), provides not the answers so much as the essential clues for the reshaping of the 
tradition that is necessary alike for Christian theology and for culture, oppressed as they both are 
by varieties of gnosticism’, in: C.E. Gunton, The One, the Three and the Many. God, creation and 
the culture of modernity, Cambridge, 1993, p. 2. 
12 C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 52-56. 
13 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit. Towards a fully Trinitarian theology, London, 2003, p. 
10-11.  
14 Voor beknopte informatie: ‘Barth, Karl’, in: F.L. Cross and E.A. Livingstone (ed.), The Oxford 
Dictionary of the Christian Church, Oxford, 19973, p. 162-163. 
15 Aldus Gunton in zijn voorwoord van de second edition: C.E. Gunton, Becoming and Being. The 
doctrine of God in Charles Hartshorne and Karl Barth, London, 2001 (2nd ed.), p. xi. 
16 In 2001 is het proefschrift van Gunton nogmaals uitgegeven, maar dan wel in een second 
edition, waarin hij in een toegevoegde epiloog reflecteert over de ontwikkeling in de theologie na 
1978 en over zijn eigen theologische ontwikkeling na zijn proefschrift: C.E. Gunton, Becoming and 
Being. The doctrine of God in Charles Hartshorne and Karl Barth, London, 2001 (2nd ed.).  
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de theologie van Barth, voor Barth’s manier van theologiseren. Er is bijna geen 

artikel of boek van Gunton te vinden zonder dat er verwezen wordt naar Karl 

Barth. Er kan zelfs gesteld worden dat Guntons theologie gevormd en ontwikkeld 

is in een constante dialoog met het schrijven van Karl Barth.17 Volgens Schwöbel 

is de kracht van Guntons interpretatie van Barth niet gelegen in de intentie om 

onbetwist de juiste interpretatie te geven van Barth, maar is deze te vinden in 

zijn engagement in Barths strijd en uitdaging om een getrouwe uiteenzetting van 

de openbaring van God in Christus te leveren.18 Dit laatste geeft het theologische 

kader aan van Barths – en van Guntons – theologie: theologiseren vanuit de 

belijdenis van Jezus Christus als centrale openbaring van Gods betrokkenheid bij 

onze leefwereld. Vanuit dit kader wordt de werkelijkheid van God en wereld 

geïnterpreteerd en uiteengezet.  

 

1.3.3 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)19 

De laatste persoon die hier genoemd wordt is de dichter en denker Samuel 

Taylor Coleridge. Coleridge hield zich intensief bezig met de Duitse theologie en 

filosofie. Coleridge was gericht op ‘waarheid’ als een essentieel theologisch 

onderzoek. Coleridges fundamentele overtuiging dat theologie de convergenties 

moet zoeken van rede en openbaring is een grote inspiratie geweest voor de 

methode en inhoud van Guntons theologie. Dit wordt zichtbaar waar Gunton stelt 

dat systematische theologie elke activiteit is waarin een poging wordt gedaan om 

het christelijk geloof of aspecten ervan te articuleren met betrekking tot 

dimensies als coherentie, universaliteit en waarheid.20 Hierin blijkt dat Gunton – 

net als Coleridge en Barth – stelt dat er vanuit de christelijke theologie 

gesproken kan worden over de werkelijkheid, zoals deze werkelijk is. Coleridge’s 

invloed blijkt tevens uit Guntons zoektocht in zijn theologie om iets te kunnen 

zeggen over de ontologie van schepper, schepsel en schepping. 

De triniteitsleer speelt volgens Gunton een belangrijke rol in het denken van 

Coleridge. De triniteit is voor hem het Idea idearum, het Idee van de ideeën. 

                                                 
17 C.E. Gunton, (P.H. Brazier, ed.), The Barth Lectures, London, 2007, p. 1. Maar Gunton wilde 
pertinent geen ‘Barthiaan’ genoemd worden! Gunton is ook in toenemende mate kritischer 
geworden op Barth naarmate hij ouder werd (p. 7, p. 52.).  Verhelderend voor de relatie tussen 
Gunton en Barth is de opmerking van Christoph Schwöbel, dat ‘Colin Gunton’s own theology 
developed by developing what he saw as Barth’s strenghts and by remedying what he saw as 
Barth’s weakness.’ (p. xxi). 
18 Christoph Schwöbel, ‘Foreword’, in: C.E. Gunton, The Barth Lectures, p. xxiii. 
19 Voor beknopte informatie: ‘Coleridge, Samuel Taylor’, in: F.L. Cross and E.A. Livingstone (ed.), 
The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford, 19973, p. 374-375. 
20 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 24. 
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Hiervan maakt Gunton gebruik in zijn denken over de relatie tussen van God en 

wereld. Zo stelt Gunton dat hij, met Coleridge, veronderstelt dat ‘als de drie-

enige God de bron is van alle zijn, betekenis en waarheid, dan moeten we 

veronderstellen dat alle zijn op een of andere manier het wezen – van degene 

die dit gemaakt heeft en het in stand houdt – reflecteert.’21  

 

1.4 De theologie van Gunton en de geloofspraxis 

Gunton stelt dat theologie niet begint bij abstracte observatie, maar in de 

persoonlijke omgang met God. Het denken en spreken over God vindt plaats 

binnen de relatie met God en is daarmee op de praktijk betrokken. Hoe de 

gelovige over God denkt, heeft implicaties voor zijn geloofsleven. 

 

Hij ziet daarbij twee hoofdtaken voor de theologie weggelegd:  

(1) De interne taak waarbij de articulatie van het geloof is voor zichzelf als het 

geloof  van de lofprijzende gemeenschap (worshipping community): Wat 

mogelijk een interne oriëntatie van theologie genoemd kan worden is haar 

roeping om de gelovende gemeenschap in staat te stellen om [het evangelie] 

beter te begrijpen en zo te leven naar de waarheid [Jezus] door welke de 

gemeente is wie zij is.22  

(2) De externe taak is de apologetische of missionaire functie, waarbij de 

verheldering en toelichting van de inhoud van het geloof gegeven wordt voor 

degenen, die buiten de geloofsgemeenschap staan.  

 

Voor Gunton is het van belang dat de theologie het geloofsleven van de 

gemeente dient. De theologie staat namelijk in interactie met het geloofsleven 

van gelovigen in wat zij ervaren in hun interactie met het evangelie. Het 

‘christendom is evangelie, voordat het theologie is, en theologie is echt christelijk 

vanwege haar benadering van het wezen van God wat gebonden is aan het 

goddelijk handelen in Christus.’23  

 

                                                 
21 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 145. 
22 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 7. : ‘What might be called the internal 
orientation of theology is its calling to enable the believing community better to understand and so 
live the truth by which it is what it is.’ Met ‘waarheid’ doelt Gunton hier niet op een abstract begrip, 
maar op de persoon Jezus Christus. 
23 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 29. 
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De prediking neemt in de christelijke gemeente een belangrijke plaats in de 

verbinding van de theologie met de praktijk van het gemeenteleven, ‘[o]mdat 

preken geworteld is in de communicatie van de drie-enige God met zijn 

schepping, is er een nauwe relatie tussen preken en theologie. (…) Christelijke 

theologie, wat letterlijk reasonable discourse over God betekent, is gebonden 

aan preken omdat de christelijke boodschap in de allereerste plaats evangelie is, 

de proclamatie van het goede nieuws van Gods genade in Christus. Dit blijft de 

basis voor het discours over God in het christendom’.24  

 

In Guntons eigen leven was de interactie tussen theologie en gemeente 

zichtbaar, aangezien hij naast zijn hoogleraarschap ook predikant bleef voor de 

United Reformed Church in Brentwood.  

 

1.5 Probleemstelling 

Mijn probleemstelling luidt: Het beeld ‘echo’, gebruikt in de relatie tussen de 

drie-enige God en de wereld, maakt het spreken over Gods handelen inzichtelijk.   

 

1.6 Deelvragen 

De deelvragen zijn ingedeeld per onderdeel: 

 

1.6.1 Triniteitsleer 

(a) Hoe ziet de triniteitsleer van Gunton eruit en (b) hoe ziet hij de relaties 

binnen de drie-enige God?  

 

1.6.2 Het begrip echo 

(a) Waarom en wanneer gebruikt Gunton dit concept ‘echo’ in zijn theologie en 

(b) hoe specificeert hij ‘echo’? (c) Is ‘echo’ een metafoor om over relaties te 

spreken of een ontologische claim? (d) Wordt er met ‘echo’ een vestigium 

trinitatis25 bedoeld?  

                                                 
24 Christoph Schwöbel, ‘The Preacher’s Art: Preaching Theologically’, in: C.E. Gunton, Theology 
through preaching. The gospel and the Christian Life (sermons for Brentwood), London, 2001, p. 4: 
‘[b]ecause preaching is rooted in the communication of the triune God with his creation there is a 
close connection between preaching and theology. (…) Christian theology, which literally means 
reasonable discourse about God, is bound to preaching because the Christian message is first of all 
gospel, the proclamation of the good news of God’s grace in Christ. This remains the basis for 
discourse about God in Christianity.’ 
25 Vestigia trinitatis zijn sporen van de triniteit die in de geschapen werkelijkheid te vinden zouden 
zijn. Zie verder par. 3.2.  
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1.6.3. Relatie God en wereld 

Helpen de antwoorden op de bovenstaande vragen om over de relatie (a) tussen 

God en de wereld, (b) tussen God en de mensen, (c) tussen mensen onderling 

en (d) tussen mensen en de niet-persoonlijke schepping te spreken? 

 

1.6.4. Theologie en geloofspraxis 

Het blijft echter niet alleen bij de conceptuele ideeën van Gunton. Gunton geeft 

zelf aan dat theologie niet abstract mag blijven en betrokken moet zijn op het 

geloofsleven van de gemeente en de individuele gelovige. In mijn scriptie wil ik 

onderzoeken of zijn theologie wat dat betreft consistent is. Deze vraag is de 

toets voor de levensvatbaarheid van Guntons theologie. 

De vraag die ik stel aan Gunton is: in hoeverre geeft het model van Gunton 

handvatten om met een existentieel probleem als de gebrokenheid van deze 

schepping  om te kunnen gaan?26 

 

1.6.5 Eschatologie 

Daarbij sluit aan dat in de hoofdstroom van de christelijke theologie deze 

gebrokenheid als tijdelijk wordt gezien. Het kwaad hoort niet tot de 

oorspronkelijke schepping.27 Tevens belijdt de kerk dat door het leven, de dood, 

opstanding en hemelvaart van Jezus Christus de belofte uitstaat van een wereld 

zonder kwaad en gebrokenheid. Dat heeft te maken met de eschatologie. De 

eschatologie speelt een grote rol in Guntons theologie. Gods handelen in de 

wereld vormen een eenheid van begin tot het nog uitstaande einde, aldus 

Gunton. Hij spreekt over de schepping als ‘project’28, waardoor de eschatologie in 

de scheppingsleer verweven zit. Er zal in mijn scriptie ook aandacht besteed 

                                                 
26 Bij de ‘gebrokenheid van de schepping’ denk ik aan ziekte, dood, gebroken relaties, onrecht, 
conflicten, natuurrampen, etc.. Er is grofweg onderscheid te maken tussen moreel kwaad (d.w.z. 
het kwaad dat door mensen aangericht, theologisch: kwaad van de zonde) en het fysisch kwaad 
(het kwaad dat niet direct op menselijk handelen teruggevoerd kan worden, maar een gevolg is 
van bijvoorbeeld natuurrampen). Het zijn deze negatieve gebeurtenissen of ervaringen in het leven 
van alle dag, die een mens – zeker ook als gelovige – voor existentiële problemen kan stellen. (Dat 
het zeker als gelovige een existentieel probleem is, heeft o.a. te maken met het vertrouwen in de 
Schepper die goed en almachtig is. Dat stelt de gelovige juist voor extra vragen) Ik zie deze 
ervaringen en gebeurtenissen als gevolgen van de gebrokenheid van de schepping en/of van 
menselijk falen.  
27 C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 39. 
28 Zie bijvoorbeeld C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 86: ‘Creation in the beginning cannot finally 
be understood without its directedness to an end, because it has to be understood as God’s 
project, a project in which he freely and graciously involves us, his personal creation.’  
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worden aan de eschatologie omdat het eschatologische aspect van het ‘project’ 

van de schepping in handen is van de heilige Geest. 

 

1.7 Doelen van de scriptie 

Samengevat zijn er twee doelen te noemen voor mijn scriptie: 

 

(1) Het eerste wat ik in mijn scriptie duidelijk wil maken is de triniteitsleer van 

Gunton. Die blijkt, zoals in het bovenstaande duidelijk is geworden, de basis te 

zijn voor al het andere denken over relaties, over mens en wereld.  

 

(2) Het tweede wat ik helder wil krijgen is Guntons gebruik van het concept 

‘echo’. In het denken en spreken over de relaties tussen God en zijn schepping 

en schepselen maakt Gunton gebruik van de metafoor ‘echo’.  
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 2. De Triniteitsleer van C.E. Gunton 

 

2.1 Inleiding: God is de drie-enige God 

In dit hoofdstuk wordt de triniteitsleer van Colin E. Gunton besproken. De 

triniteitsleer doordenkt de belijdenis van het christelijk geloof dat God één wezen 

in drie ‘personen’ is. De ‘personen’ van de drie-enige God zijn Vader Zoon en 

Geest. Met het spreken over ‘één God in de drieheid en de drieheid in de 

eenheid’29 heeft het christendom een unieke plaats binnen de wereldreligies.  

 

Al heel vroeg in de christelijke traditie heeft men gezien dat in Jezus van 

Nazareth we te doen hebben met Immanuël: God met ons. Wanneer blijkens het 

Oude Testament (OT) in God en in God alleen ons heil gelegen is, terwijl het 

Nieuwe Testament (NT) ons verkondigt dat dat heil door Jezus Christus tot stand 

komt, dan ligt daar al in opgesloten dat Jezus en God onmogelijk los van elkaar 

gedacht kunnen worden.30 Het is ook Guntons overtuiging dat de kerk van het 

                                                 
29 ‘Geloofsbelijdenis van Athanasius’, art. 3, in: Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in 
Nederland, Heereveen, 2004, p. 18. 
30 G. van den Brink, ‘De hedendaagse renaissance van de triniteitsleer. Een oriënterend overzicht’, 
Theologia Reformata 46 (2003), p. 219. Deze claim is niet onaangevochten in de christelijke 
traditie. O.a in het onderzoek naar de historische Jezus is met regelmaat de bewering gedaan dat 
het ‘oer-christendom’ Jezus niet als goddelijk gezien heeft. Bultmann is voorzichtig als hij stelt dat 

het NT ‘mit der Bezeichnung Christi als θεος noch sehr zurückhaltend’ is. (R. Bultmann, Theologie 

des Neuen Testaments, Tübingen, 19777, p. 131vv). Er lijkt een groot verschil te zijn tussen ‘de 
historische Jezus’ en ‘de kerygmatische Christus’ (tevens is er ook nog een onderscheid te maken 
tussen ‘de historische Jezus’ en Jezus van Nazareth ). Het is een complexe discussie tussen (a) 
exegeten onderling en (b) tussen exegeten en systematisch theologen. Vgl. voor grondig 
onderzoek in deze materie het overzichtswerk van J.D.G. Dunn, Unity and Diversity in the New 
Testament. An inquiry into the character of earliest Christianity, London, 2006 (3rd ed.). Dunn geeft 
in vraagvorm aan dat volledig trinitarisch verstaan van God slechts een interpretatie is van veel 
meer ambivalente taal en gedachten bij Paulus, Johannes, etc.. Hij merkt op dat er in het NT 
diversiteit en ‘no single closely defined Christianity or christology’ aanwezig is (p. 248.). Dunn 
concludeert echter ook dat er in het vroegste christendom een ‘unifying element’ was, namelijk ‘the 
unity between the historical Jesus and the exalted Christ,  (…) one and the same person, Jesus, the 
man, the Christ, the Son of God, the Lord, the life-giving Spirit.’ (p. 437). Ook geeft hij aan – tot 
zijn eigen verbazing – dat zijn waardering voor de ‘subtlety and sophistication of the classic 
Trinitarian formulae had grown as my grasp of what was at stake in incarnation theology had 
deepend’ (p. 422-423). Voor een sytematisch theologische benadering in gesprek met exegeten: 
L.J. van den Brom, ‘Can anything good come from Nazareth? Universality of divine action in the 
particularity of Jesus Christ’, NZSTh 43 (2001), p. 92-117.  
Duidelijk is dat er in het NT geen uitgewerkte triniteitsleer te vinden is. Sommige nieuw-
testamentici spreken over het NT als ‘proto-trinitarisch’ (Fee) of spreken bij Paulus over ‘incipient 
trinitarianism’ (Marshall). Er zijn volgens Fee in het NT expliciete ‘trinitarische’ formules te vinden 
zoals bijvoorbeeld: 2 Cor. 13.13. Mt. 28.19, 1 Cor. 12.4 vv., 2 Cor. 1.21 vv., Ef. 4.4-6 en 1 Petr. 
1.2. Ook zijn er vele passages te vinden ‘where Paul succinctly encapsulates ‘salvation in Christ’ in 
triadic terms, sometimes in semi-creedal fashion, but always in non-reflective, presuppositional 
ways’ (G.D. Fee, ‘Paul and the Trinity: The experience of Christ and the Spirit for Paul’s 
Understanding of God’, in: G.D. Fee, To what end Exegesis? Essays textual, exegetical, and 
theological, Grand Rapids, 2001, p. [330-350] 333). Fee noemt o.a. Rom. 5.1-8; 2 Cor. 3.1-4, 6; 
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eerste begin een trinitarisch geloof heeft gehad, al heeft het enige tijd geduurd 

om alle intellectuele implicaties uit te werken.31 Ter onderbouwing van de 

belijdenis dat Jezus van Nazareth de eeuwige Zoon van God is, heeft Colin 

Gunton een historisch en een theologisch argument.32 Het historisch argument is 

tweeledig: (1) vanaf de vroegste tijd werd Jezus weergegeven in termen die Hem 

identificeerden met de God wiens dienaar hij was, en (2) zijn discipelen, die 

Joods waren en geen andere god aanbaden dan JHWH, aanbaden Jezus. Zij 

erkenden de God en Vader van Jezus Christus niet als een nieuwe God, maar ze 

leerden Hem, de God van Abraham, Izaak en Jakob, op een nieuwe en levende 

wijze kennen.33  

Het theologisch argument ligt voor Gunton in het gegeven dat het christelijk 

geloof een religie van redding is, waarvan het karakter onafscheidelijk verbonden 

is met de leer dat deze redding bemiddeld is door deze ene mens Jezus 

Christus.34 Gunton noemt het theologische hart van het christelijk geloof ‘dat 

deze historische mens ‘veracht en verworpen door mensen’, identiek is met – 

dezelfde persoon als – de eeuwige zoon van God door wie God de wereld 

geschapen heeft.’35  

 

Het NT getuigt van de grondervaring, dat God de Vader in Zijn Zoon Jezus 

Christus niet iets, maar zichzelf en Zijn gemeenschap aan de mens schenkt, en 

dat Hij deze mens door Zijn Geest in die gemeenschap laat delen.36 De gelovige 

wordt door de Geest in Christus met de Vader verbonden. Op het meest 

fundamentele niveau van de christelijke ervaring hebben vele christenen van alle 

tijden en plaatsen dit gemeenschappelijk. Dat was al reeds voor de uitgebreide 

theologische reflectie, die nog volgde. In de na-apostolische ontwikkeling zien we 

                                                                                                                                                         

Gal. 4.4-6; Ef. 1.3-14; Titus 3.4-7 en vgl. ook teksten als 1 Thess. 1.4-6; 2 Thess. 2.13-14; 1 Cor. 
6.11; Rom. 8.3-4, 15-17; etc. (p. 335-336).  
31 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 18. 
32 C.E. Gunton, The Christian Faith. An introduction to Christian Doctrine, Oxford, 2002, p. 79.  
33 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 6-7. Gunton vervolgt: ‘Indeed, for those who had 
been given eyes to see, their Christ was everywhere present in the pages of what we now call the 
Old Testament, as was the Spirit of God who brought them to the Father through Jesus.’ 
34 Gunton spreekt over de redding door de ‘career’ van deze ene mens. Met ‘career’ bedoelt hij ‘the 
whole of what happened to Jesus and what he did, does and will do, from his birth to Mary, 
through his life of teaching and action, to his death, resurrection and the ascension, with its implied 
promise that this same human being will return in glory to complete that which began at the 
creation of the world.’ (C.E. Gunton, The Christian Faith, p. 79.) Vgl. C.E. Gunton, Christ and 
Creation, Nottingham, 1992, p. 19: ‘Establishing the divinity of Christ is not a matter of abstract 
proofs but of discerning in what happens, from birth to death, resurrection and ascension the 
action of the incarnate Word.’ 
35 C.E. Gunton, The Christian Faith, p. 79.   
36 G. van den Brink, ‘De hedendaagse renaissance van de triniteitsleer’, p. 220. 
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dat trinitarische formuleringen snel hun beslag hebben gekregen in de liturgie 

van de vroege kerk, zowel bij de doop als bij de eucharistie.37 In de 

ontwikkelingsgang die leidde tot de latere vaststaande geloofsbelijdenissen heeft 

vooral de dooppraktijk een beslissende rol gespeeld.38 De triniteitsleer is – na 

veel discussie – door de kerk officieel aanvaard op het concilie van 

Constantinopel in 381.39 

 

Niet iedereen binnen de christelijke theologie is ervan overtuigd, dat de 

triniteitsleer een belangrijk leerstuk van het christelijk geloof is. Er is de hele 

kerkgeschiedenis door regelmatig kritiek te horen op de triniteitsleer. 

 

2.2 Geen vanzelfsprekendheid: ‘quae supra nos, nihil ad nos’ 

De triniteitsleer is geen vanzelfsprekendheid. Er wordt regelmatig beweerd dat 

de triniteitsleer een struikelblok is voor niet-gelovigen om te gaan geloven in 

God.40 Ook in de interreligieuze dialoog is deze opvatting over het wezen van 

God lastig. Zeker in het gesprek met moslims blijkt het trinitarische concept een 

onoverkomelijk probleem te zijn.41 Dit roept vragen op naar het bestaansrecht en 

de plaats van de triniteitsleer binnen de christelijke geloofsleer. Behoort deze wel 

tot de kern van het christelijk geloof? Als dit niet het geval is, dan lijkt het 

                                                 
37 Een voorbeeld hiervan is dat de oervorm van de Apostolische Geloofsbelijdenis moet worden 
gezocht in de doopliturgie en het daarmee verbonden catechumenenonderwijs. Zie ‘Apostolische 
Geloofsbelijdenis’, in: Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland, Heereveen, 
2004, p. 9. 
38 J. van Oort, ‘De Heilige Geest en de Oude Kerk: Leer, Belijdenis, Ervaring’, Theologia Reformata 
25 (1982), p. 37. In het bijzonder gaf het doopbevel van Mt 28.19 de trinitarische structuur: ‘Ga, 
en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest’. Bij de doop vond in de Vroege Kerk een drievoudige onderdompeling plaats voorafgegaan 
door drie vragen (Gelooft u in de Vader … de Zoon … de Heilige Geest …?) en drie antwoorden (Ik 
geloof). Later werden deze doopvragen en –antwoorden steeds uitgebreider en ontstond hieruit het 
symbool. Een voorbeeld uit deze vroege periode is bijvoorbeeld Justinus Martyr (100-166) waar in 
zijn eerste Apologie (± 150 n. Chr.) het volgende te vinden is: ‘Zij (de dopelingen) ontvangen dan 
het bad in het water in de naam van God de Vader en Heer van het heelal, en van onze Heiland 
Jezus Christus, en van de Heilige Geest.’ (J. van Oort, ‘De Heilige Geest en de Oude Kerk’, p. 38)  
39 W. Kasper, Der Gott Jesu Christi, Mainz, 1982, p. 307-321; J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrine, 
5th edition, London, 1977, p. 252-269. 
40 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 7. 
41 Vgl.  A. Christian van Gorder, No God but God. A path to Muslim-Christian dialogue on God’s 
nature, New York, 2003, p.114vv: ‘The Muslim denial of the Trinity is a consistent refrain whenever 
Muslims and Christians come together to talk about God. The verdict of Islamic orthodoxy is that 
the doctrine of the Trinity is blasphemous. It is an insult to the single unity of God’ (p. 114). De 
Koran heeft expliciete tekstgedeelten die gericht zijn tegen een triniteitsleer, bijv. Soerra 4.171. 
Hierbij is het opmerkelijk dat in de visie van de triniteit zoals weergegeven in de Koran en de 
islamitische traditie Maria (de moeder van Jezus) ook tot de triniteit behoort (bijv. Soerra 5.116) 
wat de triniteit tot een gezinssamenstelling maakt: God (vader), Maria (moeder) en Jezus (zoon). 
Het zal duidelijk zijn dat deze visie op triniteit ook door christenen verworpen wordt.  
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verwijderen van de triniteitsleer uit het christelijk geloof een oplossing te bieden 

voor enkele problemen op missionair en interreligieus gebied.  

 

Ook voor velen in de kerk heeft de triniteitsleer en datgene waar het in kerk en 

geloof op aankomt nauwelijks met elkaar te maken. Geldt voor de triniteitsleer 

niet het oude adagium: ‘quae supra nos, nihil ad nos’?42 Berkhof schrijft in zijn 

Christelijk geloof: ‘Als wij handelen over God (…) is er onzes inziens geen reden 

om aan Hem zoiets als drie-eenheid toe te schrijven. (…) [O]m te laten zien hoe 

deze leer ons met vraagstellingen heeft opgescheept die aan de Schrift vreemd 

en voor het gelovig denken onverteerbaar zijn.’43 Ook H.M. Kuitert kan niet veel 

begrip opbrengen voor de triniteitsleer, die hij bestempelt als ‘[o]nbegrepen, 

onbegrijpelijk en onvoorstelbaar – dat lijkt me niet teveel gezegd. Aanleiding tot 

fundamentele misverstanden over het christelijk geloof. (…) Is het zinvol van 

zo’n voorstelling een knooppunt van de traditie te maken? Ik houd dat voor 

teveel gevraagd.’44  

 

De triniteitsleer wordt gezien als een latere Grieks-Hellenistische speculatie en 

niet behorend tot het wezen van het christelijk geloof. Het leerstuk heeft geen 

praktische relevantie en geeft problemen voor ons als moderne, wiskundig 

denkende mensen, aldus Dingemans, omdat ‘drie niet één kan zijn en één niet 

drie.’45 Het heeft ons niets meer te zeggen en het leerstuk kan worden 

afgeschaft, aldus deze theologen.   

 

Gezien bovenstaande niet geringe bezwaren, moeten er goede redenen zijn, dat 

de kerk het heeft aangedurfd om niet de voor de hand liggende weg van het 

                                                 
42 C. van der Kooi, Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het gebied van de leer van de 
Heilige Geest, Kampen, 2006, p. 75. Van der Kooi stelt dat door het theologische klimaat wat in 
Nederland de afgelopen 30 jaar dominant is, o.a. door haar unitarische tendens, de triniteitsleer 
gemakkelijk gezien kan worden als het gevolg van nutteloze speculatie. Vgl. p. 75vv., 231vv.  
43 H. Berkhof, Christelijk Geloof, Kampen, 20028, p. 326-327. Berkhof ziet de drie-eenheid als de 
samenvattende beschrijving van het verbondsgebeuren, maar niet als de structuur van het wezen 
van God. 
44 H.M Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening,Baarn, 1992, p. 180. 
45 G.D.J. Dingemans, De stem van de Roepende: Pneumatologie, Kampen, 2000, p. 513. Geciteerd 
door Alco Meesters in zijn studie God in drie woorden. Meesters reageert op Dingemans wiskundige 
probleem als volgt: ‘Dat drie geen één is en één geen drie, is waar, maar wie beweert dat 
eigenlijk? De kerk heeft sinds de aanvaarding van het trinitarisch dogma altijd beleden dat God één 
wezen in drie personen is en niet één wezen in drie wezens of één persoon in drie personen. De 
Triniteit is geen mathematisch probleem maar een theologisch leerstuk. Het leerstuk heeft letterlijk 
betrekking op het spreken over God en daaraan ontleent het ook zijn relevantie.’ Zie Alco 
Meesters, God in drie woorden. Een systematisch-theologisch onderzoek naar de Cappadocische 
bijdrage aan het denken over God Drie-enig, Zoetermeer, 2006, p. 9-10. 
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monarchisch monotheïsme te gaan, maar onder handhaving van de belijdenis 

van de ene God, toch te spreken over de drie hypostasen van Vader, Zoon en 

Geest. Voordat ik inga op deze fundamentele kritiek op de triniteitsleer, is het 

mijns inziens goed om een onderscheid te maken tussen de westerse en de 

oosterse theologie. 

 

2.3 Westerse en Oosterse theologie 

De reden dat ik hier gebruik maak van dit onderscheid, is het gegeven dat de 

kritiek op de triniteitsleer voornamelijk voorkomt in (de geschiedenis van) de 

westerse theologie en niet zozeer in de oosterse theologie. Sinds het einde van 

de 19e eeuw is het idee ontstaan dat er een oosterse en een westerse 

voorstelling van de Triniteit zou bestaan.46 Dit idee leeft tot op de dag van 

vandaag binnen de theologie. ‘Het verschil tussen beide voorstellingen zou 

hoofdzakelijk in een verschil van benadering liggen. Kenmerkend voor het oosten 

was dat  men de drieheid van personen tot een eenheid dacht. In het westen 

bewandelde men de omgekeerde weg.’47 Een westerse triniteitsleer is vaak 

gebaseerd op de prioriteit van het ene goddelijke wezen en heeft moeite gehad 

met het recht doen aan de onderscheiding van de drie personen.48  

 

De oosterse traditie van de kerk heeft daarentegen ‘God is Triniteit’ als inzet 

heeft van haar theologie. Mede in het spoor van de Cappadocische vaders49 heeft 

zij de triniteitsleer centraal gesteld in haar theologie en liturgie. Gregorius van 

Nazianze spreekt bijvoorbeeld over God als ‘mijn triniteit’ en zegt daarmee, 

‘Wanneer ik zeg ‘God’, bedoel ik Vader, Zoon en Heilige Geest.’50 Gunton wil dan 

                                                 
46 T. de Régnon, Etudes de théologie positive sur la sainte Trinité, 3 vol., Paris, 1892-1898, m.n. 
Vol. 1 : Exposé du dogme.  Citaat uit Alco Meesters, God in drie woorden, p. 143. 
47 Alco Meesters, God in drie woorden, p. 143-147 [cit. p.143]. Meesters stelt de vraag of er 
werkelijk een oosterse en een westerse voorstelling van triniteit bestaan zou hebben. Hij kan deze 
vraag niet beantwoorden in zijn studie aangezien er dan nog nadere studie verricht moet worden 
naar trinitarische godsconcepten van enkele theologen uit beide ‘richtingen’. Wel gaat hij in op de 
verschillen tussen de vermeende belangrijkste bronnen van de oosterse (Cappadociërs) en de 
westerse triniteitsleer (Augustinus). 
48 Robert Letham, The Holy Trinity. In scripture, history, theology, and worship, Phillipsburg, 2004, 
p. 3.  
49 Onder de drie Cappadocische kerkvaders worden gewoonlijk Basilius van Caesarea, zijn vriend 
Gregorius van Nazianze en Basilius’ jongere broer Gregorius van Nyssa verstaan. Als groep lijken 
de Cappadociërs een moderne constructie te zijn. Zie Alco Meesters, God in drie woorden, p. 20-
21. Dat de Niceaanse theologie het juiste midden is gebleven tussen arianisme en modalisme is in 
hoge mate te danken aan de inzet van de Cappadociërs. Vgl. Bengt Hägglund, Geschichte der 
Theologie. Ein Abriss, Güthersloh, dritte aufl., 1997, p. 64: In theologie van deze grote theologen 
herkende de vroege kerk datgene wat zij ten diepste beleed.  
50 Robert Letham, The Holy Trinity, p. 6. 
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ook leren van de Oosterse traditie, maar haar tegelijk niet blindelings volgen.51 

Want ook in de geschiedenis van de Oosterse theologie zijn er volgens Gunton 

ontsporingen te vinden zoals bijvoorbeeld (a) de ontologische subordinatie in de 

triniteit (het primaat ligt bij de Vader, de bron van de triniteit, en de Zoon en 

Geest zijn ondergeschikt), en  (b) het tritheïsme, wat het gevolg was van een te 

grote nadruk op de onderscheiding van de personen zodat de triniteitleer verviel 

tot de leer van drie goden. De ‘ontsporingen’ in de westerse theologie, die 

Gunton meent te zien, komen aan bod in paragraaf 2.4. 

 

Toch kan worden opgemerkt dat er de laatste decennia een verandering gaande 

is in de westerse theologie. Ondanks alle kritiek op de triniteitsleer, is er buiten 

Nederland al geruime tijd sprake van een zeer brede en krachtige herleving van 

de interesse in de strekking en betekenis van de triniteitsleer.52 Men spreekt van 

een renaissance van de triniteitsleer. In vele hedendaagse systematisch 

theologische studies krijgt de triniteitsleer een belangrijkere plaats. Schwöbel 

noemt o.a. als reden, naast de invloed die uitgegaan is van de intensievere 

oecumenische contacten tussen de oosterse en de westerse kerk (waarbij de 

theologie van de Cappadociërs (weer) een grote rol speelt) en de nieuwe 

aandacht voor de persoon van de Heilige Geest, de invloed van de  twee 

invloedrijke theologen Karl Barth en Karl Rahner. Hun gezamenlijk gevonden 

inzicht, dat God in Zijn openbaring zichzelf openbaart – ‘Gott ist in sich so, wie er 

für uns ist’ – en dat de heilsgeschiedenis een indirecte triniteitsleer is, heeft er 

voor gezorgd dat ‘Trinitätsvergessenheit zu einer christlich-theologisch 

unhaltbaren Position wird’.53 Colin Gunton is één van de belangrijke theologen 

die een wezenlijke bijdrage geleverd heeft aan deze renaissance. Gunton is 

echter niet onverdeeld positief over de nieuwe ‘trend’. Hij merkt cynisch op: ‘En 

opeens zijn we allemaal trinitariërs, tenminste, zo lijkt het’.54 Hij wil dan ook 

onderscheid maken in de verschillende hedendaagse trinitarische theologieën. 

                                                 
51 Voorbeelden hiervan zijn: ‘[A]lthough I believe that we should look to the Cappadocians among 
the ancient writers for some of the resources we need, I am less tempted than I was to run the risk 
of romanticising the Eastern tradition’ en ‘Despite all that has learned, and must continue to be 
learned from those theologians we call Cappadocian, from one point of view mine is a very Western 
concern’ (C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. xii, 204.); Zie ook artikel C.E. 
Gunton, ‘Eastern and Western Trinities: Being and Person. T.F. Torrance’s Doctrine of God’ in: C.E. 
Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 32-57.  
52 Zie voor een overzicht: G. van den Brink, ‘De hedendaagse renaissance van de triniteitsleer, p. 
210-240 [cit. p. 212]. 
53 Christoph Schwöbel, Gott in Beziehung. Studien zur Dogmatiek,Tübingen, 2002, p. 30. 
54 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. xv. 
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Het zal in deze scriptie duidelijk worden voor welke triniteitsleer hij een pleidooi 

voert.  

 

2.4 Kritiek op westerse theologie 

Gunton kent de kritiek op de triniteitsleer en kan er begrip voor opbrengen. Hij 

wil deze kritiek niet te snel ter zijde leggen, want waar rook is, is vuur. De reden 

daarvoor is dat hij zelf ook kritiek heeft op de wijze waarmee de triniteitsleer in 

de westerse theologie gefunctioneerd heeft: de (westerse) kerk heeft gefaald om 

de triniteit praktisch te maken, voor het leven van de gelovige.55 Het is zichtbaar 

in de geschiedenis dat de triniteit ‘vaak meer gepresenteerd werd als een dogma 

waar in geloofd moest worden, dan als een levend brandpunt van leven en 

denken’.56 Dat heeft grote gevolgen gehad voor het praktische geloofsleven van 

de christenen in het Westen. Gunton stelt zelfs dat de wijze waarop de 

triniteitsleer in het Westen vorm kreeg en verwerkt is in de theologie één van de 

oorzaken van het atheïsme is.57  

Gunton probeert de bezwaren te doorgronden en onderzoekt de geschiedenis op 

oorzaken van de ondermijning van dit leerstuk. Voor hem is de triniteitsleer het 

centrale leerstuk van zijn theologie. Met het bespreken van zijn onderzoek en 

verwerking van de kritiek wordt voor ons zichtbaar wat belangrijk is voor de 

theologie van Gunton.  

 

Hij ziet tenminste twee problemen in de westerse theologiegeschiedenis die aan 

de ondermijning hebben bijgedragen: (1) een christologisch probleem en (2) een 

                                                 
55 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 18.  
56 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 3. 
57 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 30-31. Een andere – hiermee 
samenhangende – reden die Gunton noemt, is dat in de westers theologische traditie de essentiële 
onkenbaarheid van Gods wezen een grote plaats heeft in het denken over God. Het niet in staat 
zijn van de mens om God in zijn wezen te kennen is niet pas met Immanuel Kant begonnen, maar 
heeft oude wortels. Tegelijkertijd geeft Gunton aan dat de onkenbaarheid van Gods wezen 
essentieel is voor de theologie. Het gaat Gunton dan ook niet om de ontkenning hiervan, maar om 
de wijze waarop er over deze onkenbaarheid van God omgegaan is. Hij ziet het fout gaan als er 
beweerd wordt dat de onkenbare God zichzelf op geen enkele wijze kenbaar kan maken aan de 
mens. Er is dan geen theologische ontologie mogelijk.  
In The One, The Three and the Many citeert Gunton met instemming Micheal Buckley, die aangeeft 
dat de ontwikkeling van de niet-christologische en niet-pneumatologische benadering van de relatie 
tussen God en de wereld cruciaal was voor de ontwikkeling van het moderne atheïsme. In de 
westerse traditie probeerde het christendom in de Middeleeuwen het bestaan van de christelijke 
god te verdedigen zonder zich te beroepen op iets christelijks. Vandaar dat de latere discussie 
tussen atheïsten en christenen een puur filosofische aangelegenheid werd. (Zie C.E. Gunton, The 
One, the Three and the Many, p. 55, 84.) We gaan hier verder op in bij de bespreking van de 
kritiek van Gunton op Augustinus. 
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theologisch probleem in de godsleer sinds Augustinus.58 Ik zal deze problemen 

uiteenzetten, want hierdoor wordt de achtergrond helder van de triniteitsleer van 

Gunton. 

 

2.4.1 Een christologisch probleem 

De recentste oorzaak ziet Gunton in de ‘aanval’ door de theologen en filosofen 

van de Verlichting op de klassieke formuleringen van de christologie. De 

klassieke dogmatische formuleringen van het waarachtig mens-zijn en  

waarachtig god-zijn van Jezus worden gezien – en dan met name het god-zijn – 

als irrationeel en onmogelijk. Het gevolg is dat de triniteitsleer daarmee 

automatisch problematisch wordt. Zo verandert het zicht op Jezus van Deus 

incarnatus, de presentie of openbaring van God in deze persoon, naar een mens 

die een wegwijzer is naar God. Jezus wordt in deze laatste visie essentieel anders 

dan God. God wordt hierdoor min of meer een schaduwfiguur – een uiteindelijk 

niet echt te kennen godheid, zeker na de filosoof Kant – achter Jezus, dan 

degene die door Jezus gekend wordt.  

 

Aangezien de triniteitsleer haar wortels in de christologie vindt59, maken de 

uitkomsten van deze andere christologie de triniteit conceptueel onverteerbaar. 

God en Jezus worden uit elkaar gehaald en de basisgedachte van de triniteitsleer 

– dat we in Christus met God zelf te doen hebben – is ondermijnd.  

 

Deze uitkomst wil niet zeggen dat de kritiek van deze moderne theologen geheel 

onterecht is. Gunton neemt deze kritiek serieus mee in zijn doordenken van de 

klassieke leerstukken, stemt er soms mee in, maar schuwt ook niet om deze 

kritieken te ontmaskeren in hun vooronderstellingen.60 Van Gunton kan gezegd 

                                                 
58

 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 3-4.  
59 A. van de Beek, Jezus Kurios. De Christologie als hart van de theologie, Kampen, 19993, p. 57-
58. Van de Beek vervolgt: ‘Uiteraard betekent dat niet dat de Triniteit van de christologie 
afhankelijk zou zijn. God als de Drie-enige is niet het product van theologisch denken. Het betekent 
wel, dat ons denken over de Triniteit zijn wortels heeft in ons denken over Christus.’ 
60 Vgl. C.E. Gunton, ‘And in one Lord Jezus Christ…Begotten not Made’, in: idem, Father, Son and 
Holy Spirit, p. 58-74. Gunton gaat in dit artikel in op theologen die beweren dat Jezus in zijn wezen 
op een of andere manier minder is dan God zelf en hij ziet in deze beweringen de opvattingen van 
Arius (ca. 256-336) weer opkomen. Hij merkt hierover op: ‘Arianism was perhaps the twentieth 
century’s favourite heresy, and is among the most appealing of them all. (…) Certain heresies are, 
so to speak, archetypal as attractive solutions to difficulties that are intrinsic to the faith, and will 
therefore continue to appear in every generation.’ (p.58) De reductie van de ontologische status 
van de Zoon heeft soteriologische gevolgen, zoals Gunton met instemming de tegenstander van 
Arius, Athanasius (ca. 295-373) volgt. Deze opvattingen over de soteriologie zijn volgens hem dan 
ook bij deze theologen bepalend voor hun visie op Jezus: ‘A reduction in Jesus Christ’s saving 
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worden dat hij er niet van terug schrikt om kritisch te zijn naar de klassieke 

theologische leerstukken en hun geschiedenis (zie par. 2.4.2) als ook op de 

moderne theologie.  

 

Gunton vindt het een positieve ontwikkeling dat in de hedendaagse christologie 

de nadruk ligt op de mens Jezus van Nazareth. Dit is een reactie op de klassieke 

theologie waar vaak alleen de nadruk lag op het God-zijn van Christus.61 Het 

verwijt van de critici is dat de klassieke theologie ‘docetisch’ was, dat is de idee 

dat Jezus een schijnlichaam had en daarmee geen ‘echt’ mens was, is dan ook 

niet ongefundeerd. Het naar de achtergrond schuiven van het mens-zijn van 

Jezus Christus in de christologie is er mede schuldig aan dat er ruimte kwam 

voor allerlei abstracte ideeën in de christologie en de godsleer.  

 

Het is voor Gunton een belangrijk gegeven dat Jezus echt een mens was van 

‘vlees en bloed’, want dat is niet alleen soteriologisch van belang, maar geeft ook 

aan dat God de schepping met al haar materie van belang vindt. De correctie is 

dus heilzaam, maar volgens Gunton alleen dan, als er tegelijk ook vastgehouden 

wordt aan zijn God-zijn.62 

 

2.4.1.1 Twee naturen leer van Christus 

Een voorbeeld van het verwerken van de kritiek op een klassiek leerstuk in de 

christologie is Guntons opvatting over de leer van de twee naturen van Christus. 

Er is in de geschiedenis veel nagedacht en gespeculeerd over de verhouding 

                                                                                                                                                         

significance is precisely what Arius’ twentieth-century representatives desire, for implicit in much 
modernist critique of ancient theology is the supposition that we do not really require saving, 
because in some sense we are intrinsically able to save ourselves; because in some way we are 
already implicitly or potentially divine. That is why the fate of Christianity in the modern Western 
world depends upon a secure hold on the Nicene inheritance’. (p. 59).  
61 Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in de geloofsbelijdenissen uit de eerste eeuwen van de kerk, 
waarin over het leven van Jezus en zijn onderwijs niets wordt gezegd, dan alleen dat hij mens 
werd, geleden heeft, stierf en weer opstond uit de dood. Vgl. Belijdenisgeschriften voor de 
Protestantse Kerk in Nederland, Heereveen, 2004: Apostolische geloofsbelijdenis (p.9-11), 
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (p.12-15). 
62  C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 67-68: ‘One is to concede the moment of truth in the claim 
made by exponents of christology from below that we may not begin in the heavens, and move 
thence to earth, but must in some way or other earth our Christology in the historical Jesus. 
Christology is bound to begin with Jesus. That is right, but there is a qualification to be made. We 
may not build our own ladder to heaven, so that the Jesus with whom we begin is not our own 
invention or discovery.’ Volgens Gunton is het nodig dat God de Vader ons door de heilige Geest 
duidelijk maakt dat ‘in Jesus it is not merely a man but the eternal God who meets us. (…) In view 
of the fact that he does as man, it is in some ways more by virtue of what happens to him than 
what he does as man that we make the affirmation. The content of the affirmation is, to be sure, 
that all that Jesus does and suffers is the work of the Father through the Spirit, ant therefore the 
action and passion of the divine Son.’  
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tussen deze twee naturen van Christus. Deze leer ligt onder vuur vanwege de 

scheiding tussen de twee naturen waardoor Jezus iemand leek met een 

gespleten persoonlijkheid, namelijk een goddelijke en een menselijke.63 Gunton 

vindt de kritiek terecht, maar zoekt de oplossing niet in het wegstrepen van het 

God-zijn van Jezus. Zoals hierboven al zichtbaar is geworden, is het voor Gunton 

van groot belang om in het oog te houden, dat de mens Jezus van Nazareth 

tegelijk de eeuwige Zoon van God is. Dat brengt Gunton tot de gedachte dat er 

niet gesproken kan worden over de menselijke natuur en over de goddelijke 

natuur los van elkaar. Dit is in de traditie – zowel in katholieke als in 

protestantse – vaak wel gebeurd, omdat deze beide ‘naturen’ opgevat zijn als 

‘dingen’ die eigenschappen hebben. Gunton stelt daarentegen dat de naturen 

geen hypostasen zijn, die eigenschappen hebben. De ‘naturen’ van Christus zijn 

namelijk zelf ‘eigenschappen’, wijzen van spreken voor het feit dat alles wat 

Jezus doet tegelijk een volledig goddelijke en volledig menselijke handeling is. 

‘De persoon die handelt is de eeuwige Zoon van God, echt mens geworden 

zonder zijn goddelijkheid te verliezen.’64  

 

Volgens Gunton is er geen sprake van een communicatio idiomatum – zoals 

gesteld in de klassieke theologie – , maar van een ‘communication of actions’.65 

Dit maakt duidelijk dat God zelf helemaal betrokken is bij wat de mens Jezus 

doet.  

 

2.4.1.2 Trinitarisch spreken 

Volgens Gunton kan er alleen trinitarisch gesproken worden over het leven van 

Jezus. Dat bijvoorbeeld Jezus zonder zonde is en verleidingen weerstaat, is niet 

een automatisch gevolg van zijn goddelijkheid – zoals in de klassieke theologie 

vaak gesteld is, waardoor zijn mens-zijn gereduceerd wordt –, maar Jezus 

                                                 
63 Gunton merkt hierover op: ‘When, for example, it is suggested that when Jesus was tired and 
wept he did so as a man, whereas when he performed miracles or forgave sins he acted as God, 
we may be near to such transgression [namelijk van het spreken over een scheiding in Jezus]. 
Gunton spreekt daarentegen over ‘[h]ere is one who is a unity, so that if he performs divine acts, 
he does so as one who is truly human’, C.E. Gunton, The Christian Faith, p. 79.   
64 C.E. Gunton, Act and Being. Towards a Theology of Divine Attributes, London, 2002, p. 149-150: 
‘in a sense (…) attributes, ways of speaking of the fact that everything Jesus does is both fully 
divine and fully human action. The person who acts is the eternal Son of God, become truly human 
without loss of his divinity.’ Gunton merkt hierbij in een voetnoot op: ‘Natures do not do things, but 
express the whatness, quidditas of entities.’  
65 C.E. Gunton, The Christian Faith, p. 95 (cursief BdB). Ook hier merkt Gunton op: ‘[N]atures are 
not things but refer to ways in which Jesus is and acts.’ Met Jezus ontmoeten we één persoon 
wiens acties tegelijk goddelijk en menselijk zijn. Vgl. C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 86. 
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gehoorzaamt de Vader door de kracht van de Heilige Geest.66 Als echt mens, 

heeft Jezus te strijden gehad en heeft hij gehoorzaamheid moeten leren door 

hetgeen hij geleden heeft (Hebr. 5.8). Het ‘zonder-zonde-zijn’ van Jezus was het 

resultaat van strijd en overgave aan de leiding van de Heilige Geest. Door de 

Geest leefde hij in volledige toewijding in relatie met de Vader.  

Gunton wijst op de soteriologische importantie van deze gedachte: Jezus was 

een echt mens zodat hij de mensheid heeft kunnen redden. ‘Jezus is het eeuwige 

Woord van God in persoon, en tegelijk niet minder mens dan wij zijn, in feite 

zelfs meer waarachtig mens.’67 Met dit laatste bedoelt Gunton niet dat Jezus 

ontologisch een beter mens was, maar dat Hij zich in zijn gedrag de betere 

betoont, zoals God het mens-zijn voor ogen had, toen hij de mens schiep: De 

mens, die leeft tot eer van God (as a living sacrifice). De Geest geeft dat Jezus 

vrij kan gehoorzamen aan de Vader.  

Dat heeft te maken met het gegeven dat de Heilige Geest degene is die – door 

Christus – de schepping in staat stelt zichzelf (zoals God het bedoeld had) te zijn 

door ze weer in goede relatie te brengen met God de Vader.68 Over de specifieke 

taken van de Geest kom ik nog te spreken. Het is alleen nu al duidelijk dat in het 

leven van Jezus de drie ‘personen’ van de triniteit volop betrokken zijn.  

In het aardse, lichamelijke bestaan van deze man komt de geschiedenis van 

schepping en verlossing samen: Jezus is ‘the one whose authentically human 

actions – authentic in a strong sense, because obedient through the Spirit to the 

will of his Father – are the actions by which God returns history to its proper 

telos, the praise of its creator, pulling it back from its journey to disaster.’69 Door 

het ingrijpen van de Vader door zijn Zoon en Geest brengt God de schepping 

weer terug op weg naar haar doel waarvoor zij geschapen is.  

 

                                                 
66 C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 54: ‘What is important soteriologically was that Jesus was 
enabled to resist temptation not by some immanent conditioning, but by virtue of his obedience to 
the guidance of the Spirit.’ Vgl. C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 161vv.; C.E. Gunton, 
‘Christology: Two dogmas revisited – Edward Irving’s Christology’, in: idem, Theology through the 
Theologians. Selected essays, 1972-1995, London, 1996, p. 151-168 [cit. 162-163]: ‘Crucially, the 
temptations [waar Jezus mee te strijden had] are understood in their full reality. Because it was 
fallen flesh, it was ‘liable to all the temptations to which flesh is liable: but the soul of Christ, thus 
anointed with the Holy Ghost, did ever resist and reject the suggestions of evil. (…)Because of his 
obedience to the Spirit’s leading, Jesus is real man.’  
67 C.E. Gunton, The Christian Faith, p. 87: ‘[T]hat Jesus is the eternal Word of God in person, yet 
without being in any way less human than we are; in fact, being more truly human.’ 
68 C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 53: ‘It is the function of the Holy Spirit to enable the 
incarnate Jesus to bear that flesh through life, purify it and offer it perfect to the Father.’ 
69 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 163. 
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De drie-enige God is God-in-actie: God de Vader die in deze geschiedenis handelt 

en werkt door de Zoon en de Geest. Er is niet te spreken over Jezus zonder de 

Vader en de heilige Geest, zoals er niet over de Vader gesproken kan worden 

zonder de Zoon en de Geest of over de Geest zonder de Vader en de Zoon. 

Trinitarisch spreken is geen abstract speculeren omdat de Drie-enige de God-in-

actie in de concrete geschiedenis is. De historische Jezus van Nazareth moet 

daarom volgens Gunton een centrale plaats hebben in de triniteitsleer want elke 

triniteitsleer die niet vasthoudt aan deze historische mens representeert niet 

langer het geloof van de Kerk.70  

 

Nu volgt in de volgende subparagraaf de tweede hoofdoorzaak van de 

verduistering van de triniteitsleer in de westerse theologiegeschiedenis volgens 

Guntons opvatting.  

 

2.4.2 Een theologisch probleem in de godsleer sinds Augustinus 

De tendens in de westerse theologie om de triniteitsleer als probleem te zien – in 

plaats van als het hart van het christelijk geloof – is volgens Gunton grotendeels 

te wijten aan de kerkvader Augustinus (354-430). In deze subparagraaf probeer 

ik Guntons kritiek duidelijk te maken en de mogelijke achtergronden hiervan.  

 

Er is niemand zo invloedrijk geweest voor de westerse theologiegeschiedenis als 

de noord-afrikaanse bisschop Augustinus.71 Zijn denken heeft de basis gelegd 

voor vele leerstellingen binnen de christelijke theologie. Wat betreft de 

triniteitsleer kan zelfs gesteld worden dat de geschiedenis van de traditionele 

westerse theologie te beschrijven is als een ‘serie voetnoten bij Augustinus’ De 

Trinitate.72  

                                                 
70 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 26. 
71 ‘Er is waarschijnlijk geen periode in de geschiedenis van het christendom waarin de studie van 
Augustinus niet op één of andere manier bloeide – na diens leven uiteraard. Men hoeft slechts te 
denken aan de Middeleeuwen en de Reformatie, maar onderzoek toont ook aan dat de filosofie van 
de Verlichting en de postmoderne tijd in aanzienlijke mate tribuut betaalt aan deze denker.’ Zie M. 
Wisse, ‘De uniciteit van God en de relationaliteit van de mens. De relevantie van Augustinus voor 
de hedendaagse theologie’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 60 (2006), p. 310-328 [310]. 
72 Zie M. Wisse, ‘De uniciteit van God en de relationaliteit van de mens’, p. 310-311. Wisse citeert 
hier Christoph Schwöbel, ‘The Renaissance of Trinitarian Theology: Reason, Problems and Tasks’, in 
idem (ed.), Trinitarian Theology Today. Essays in Divine Being and Act, Edinburgh, 1995, p. 4-5. 
Vgl. J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrine, p. 271vv.: ‘It was Augustine, however, who gave the 
Western tradition its mature and final expression. All his life as a Christian he was meditating the 
problem of the Trinity, explaining the Church’s doctrine to inquirers and defending it against attack 
(…).’ 
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Augustinus’ godsconcept verschilt met dat van de Cappadociërs.73 Zoals in de 

westerse theologie het trinitarisch godsconcept van Augustinus maatgevend was, 

zo is dat van de Cappadociërs dat voor de oosterse theologie. In par. 2.3 zagen 

we reeds het verschil van de plaats van de triniteitsleer binnen de westerse en 

oosterse theologie. De trinitarische renaissance is mede veroorzaakt door de 

herwaardering van het Cappadocische godsconcept. Een gevolg daarvan is dat 

het godsconcept van Augustinus onder kritiek kwam te liggen.74 Colin Gunton is 

volgens velen een belangrijke woordvoeder van deze kritiek en hij probeert 

achter de vooronderstellingen te komen die vorm gegeven hebben aan 

Augustinus’ opvattingen over God. Ik volg in het onderstaande de gedachtegang 

van Gunton en zijn interpretatie van Augustinus. Er zijn terecht kritische vragen 

te stellen bij deze interpretatie van Gunton. Het ontbreekt mij echter aan ruimte 

om deze critici op Gunton volledig aan het woord te laten. Ik laat het dan ook bij 

enkele verwijzingen.75  

                                                 
73 Voor een onderzoek naar het Cappadocische godsconcept zie Alco Meesters, God in drie 
woorden, p. 100-121. Van belang is in te zien dat het trinitarische godsconcept van de 
Cappadociërs niet bestaat, want de Cappadociërs hebben niet een gezamenlijk geschrift over de 
Triniteit geschreven. Er kan alleen, zoals Meesters in zijn studie doet, een systematische 
reconstructie gemaakt worden van wat hen voor ogen stond wanneer zij over de drie-enige God 
spreken (p. 27, 105).  
74 Alco Meesters, God in drie woorden, p. 122. Vgl. M. Wisse, ‘De uniciteit van God en de 
relationaliteit van de mens’, p. 312-316 [m.n. 315] en G. van den Brink, ‘De hedendaagse 
renaissance van de triniteitsleer’, p. 225-230. Van den Brink noemt de kritische herwaardering van 
de eigen westerse traditie als één van de drie grondtrekken van de huidige trinitarische 
renaissance. Van den Brink, Meesters en Wisse noemen allen Colin Gunton als het voorbeeld van 
een criticus uit de hedendaagse trinitarische theologie op Augustinus. Zo Van den Brink: ‘Het is 
vooral de (…) Londense dogmaticus Colin Gunton geweest (…) die tot een zeer kritisch oordeel over 
de triniteitsleer van Augustinus kwam. De door hem uitgeoefende kritiek wordt door 
geestverwanten enigszins gemitigeerd, maar resoneert als zodanig toch wel sterk in de 
hedendaagse literatuur’ (p.227).  
75 Voorbeelden van kritiek op Guntons interpretatie van Augustinus zijn o.a. de artikelen: M. Wisse, 
‘„Ego Sum, Qui Sum.“ Die trinitarische Essenz Gottes nach Augustins De Trinitate’, in: M. Mühling 
en M. Wendte (red.), Entzogenheit in Gott. Beitrage zur Rede von der Verborgenheit der Trinität, 
Utrecht, 2005, p. 63-76; en M. Wisse, ’De uniciteit van God en de relationaliteit van de mens. De 
relevantie van Augustinus voor de hedendaagse theologie’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 
60 (2006), p. 310-328.   
De vraag kan gesteld worden of Guntons visie op Augustinus niet teveel apriori ingekleurd is en of 
hij Augustinus’ beweegredenen voor zijn positie eerlijk in ogenschouw probeert te nemen. In een 
antwoord op een vraag van een student over Augustinus en de triniteit, geeft Gunton het verschil 
aan tussen de Cappadocische opvatting en die van Augustinus. Hij sluit zijn antwoord echter af met 
een opmerkelijke zin: ‘That is the general characterization of the difference between the two views 
but it is a biased one because I don’t like Augustine. I think he is the fountainhead of our 
troubles…’ (C.E. Gunton, (P.H. Brazier, ed.), The Barth Lectures, London, 2007, p. 96). Vgl. de 
opmerkingen van David Cunningham die hier ook op wijst: ‘The resulting historical portrait of 
trinitarian doctrine is then colored primarily by the contemporary author’s judgement about ‘where 
everything went wrong. (…) In each of these cases [o.a. bij Gunton], historical judgements about 
the tradition come to dominate the work of the modern commentator (…). The  most serious flaw 
of this process of “historical scapegoating” is that it tends to saddle ancient Christian authors with 
positions that where not their own, but created by later interpretations. (…) [I]n Gunton, we get 
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2.4.2.1 Filosofisch probleem 

Van Augustinus is bekend dat de invloed van het neoplatonisme groot is in zijn 

denken.76 Volgens Gunton heeft deze neoplatoonse invloed door Augustinus in de 

ontwikkeling van de christelijke geloofsleer een te grote plaats gekregen, 

waardoor in de godsleer niet zozeer bijbelse, maar veeleer (neoplatoons-) 

filosofische begrippen en gedachten doorslaggevend waren voor het denken en 

spreken over God.77 Gunton stelt dan ook dat de echte problemen van de 

triniteitsleer, in tegenstelling tot de critici, niet van bijbelse aard zijn, maar 

filosofisch.78 De problemen kwamen opzetten toen de ervaringen van christenen 

met de drie-enige God in aanraking kwamen met het Griekse denken, waarin 

meer abstracte en restrictieve concepten van goddelijke eenheid heersten. Er is 

in het neoplatoons gedachtegoed geen plaats voor een God die persoonlijk 

betrokken is op deze wereld.79 Dat zou ten koste gaan van zijn transcendentie. 

Het redelijke van dit godsbegrip was erg aantrekkelijk. De Griekse filosofen 

hadden gezocht naar een onpersoonlijke kosmisch principe als basis van de 

wereld (om de chaos in de Griekse godenwereld van de (al te) menselijke goden 

te boven te komen). Daarin ligt dus een groot verschil tussen de Griekse en het 

                                                                                                                                                         

not Augustine but a paraphrase of Augustinian thought into categories developed later.’ (David 
Cunningham, These Three are One. The practice of Trinitarian Theology,Oxford, 1998, p. 32-33.) 
76 Zie bijv. J. van Oort, Jeruzalem en Babylon, een onderzoek van Augustinus’ de stad van God en 
de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken), Zoetermeer, 19954, p. 40-46. Van Oort 
concludeert dat het (neo)platonisme in Augustinus’ bekering en latere theologiseren een grote 
invloed heeft. Het is wel zo dat naarmate hij ouder werd, hij in toenemende mate kritischer werd. 
In zijn Retractationes ziet Augustinus zich meer dan eens genoodzaakt de vroeger geuite 
waardering voor Plato en de (neo-)platonici uitdrukkelijk te temperen. Toch blijft ook dan nog een 
vergaande acceptatie. Vgl. Aurelius Augustinus, De weg komt naar u toe. Preken over teksten uit 
het Johannesevangelie [Sermones de scriptures 117-147A + 368], (vertaald, ingeleid en van 
aantekeningen voorzien door Hans van Reisen, e.a.),  Budel, 2007, p. 26-27: ‘De invloed van 
neoplatonisten op Augustinus blijkt onder meer uit de aandacht voor het onderscheid tussen wat 
toegankelijk is voor de zintuigen en wat alleen voor het denken toegankelijk is. In de verschillende 
verhandelingen van Augustinus waarin het gaat over de onstoffelijkheid en onsterfelijkheid van de 
menselijke ziel en over de bovenzintuigelijkheid van het hoogste beginsel, zijn invloeden 
aanwijsbaar.’ 
77 Vlg. L.J. van den Brom, ‘Over God (moeten) spreken’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 55 
(2001), p. 63-64: ‘Mijn probleem in de discussie over het spreken over God is dat geregeld de 
onduidelijkheid van en de oppositie tegen de betekenis van het woord ‘God’ ingegeven zijn door 
een oppositie tegen het theïstisch godsbeeld [=filosofisch godsconcept, BBR] dat op zijn beurt weer 
over het christelijk spreken van God wordt heen gelegd. Dit theïstische godsbeeld presenteert het 
hoogste wezen als algoed, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, hoogste morele norm, enz., 
waarvan het bestaan ook nog beargumenteerd kan worden. De christelijke theologie heeft zich 
vaak dit theïstisch godsbeeld laten aanleunen in haar spreken over God en daarmee voortdurend 
zelf bijgedragen aan de genoemde verwarring.’ 
78 C.E. Gunton, The Christian Faith, p. 183-184. 
79 Voor een kort overzicht van de Griekse cosmologie (o.a. (neo-)platoons en aristoteliaans) zie 
o.a. C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 24-36, vgl. in het bijzonder de opmerkelijke verschillen 
tussen het Griekse en het joods-christelijk gedachtegoed betreft de relatie tussen God en de wereld 
in de tijd vóór Athanasius (295-373): K. Anatolios, Athanasius. The coherence of his thought, New 
York, 1998, p. 6-25. 
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christelijke godsbegrip: de Griek vraagt: ‘Wat is het goddelijk principe?’. De 

christen vraagt: ‘Wie is God?’. Deze laatste vraag is een vraag naar de persoon. 

Wie is deze persoonlijke God die schept, verzoent en heiligt op de manier die zij 

ondervonden dat Hij deed? De triniteitsleer is bedoeld om op de laatste vraag 

antwoord geven, maar zo is zij vaak wel vergeten.  

 

De invloed van de Griekse filosofie is niet begonnen bij Augustinus – zo kan 

bijvoorbeeld de belangrijke theoloog Origenes uit de 3e eeuw genoemd worden –, 

maar vanwege Augustinus’ grote invloed in de westerse theologieontwikkeling, 

richt Gunton zich op hem. Hieronder volgen twee grote kritiekpunten van Gunton 

op Augustinus: (1) visie op de materiële wereld en (2) verhouding De Deo uno 

en De Deo trino.  

 

2.4.2.2 Guntons kritiek op Augustinus’ visie op de materiële schepping 

Het eerste kritiekpunt van Gunton aan het adres van Augustinus is zijn 

wantrouwen van de materiële wereld. Augustinus kon maar moeilijk geloven dat 

de materiële wereld volle werkelijkheid was, zoals de onzichtbare-geestelijk 

wereld dat wel was in zijn ogen. Daarom is er een tendens in zijn theologie wat 

de materiële (irreële) tegenover de geestelijke (reële) wereld stelt en de 

voorkeur gaat dan uit naar de geestelijke wereld.80  

 

2.4.2.2.1 Neoplatoonse invloed op Augustinus’ denken 

De invloed van het (neo)platonisme is hier duidelijk. Plotinus (207-277), die 

wordt gezien als grondlegger van het neoplatonisme, zag een hiërarchie van 

‘zijn’ en stelde dat materie wel ‘zijnde’ was, maar dan wel van het laagste soort. 

Daartegenover stond in deze hiërarchische bestaansstructuur de Ene bovenaan, 

een amorphon eidos, ‘een vormloos idee’, die geen eigenschappen heeft, maar 

een transcendente, absolute, perfecte eenheid is en compleet onafhankelijk.81 

                                                 
80 C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 98. Gunton zegt dat er bij Augustinus sprake is van een 
‘dualism between the heavenly and earthly worlds.’ 
81 C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 34. Vgl. A. Markus, Beyond Finitude. God’s Transcendence 
and the Meaning of Life, Frankfurt am Mein, 2004, p. 129: ‘The godhead [in the (Neo-)Platonic and 
Aristotelian views] is characterised by perfection, which means that it is immutable, cannot be 
affected, is in need of nothing and nobody, and is immaterial and incorruptible. (…) [E]specially in 
Neo-Platonism (…) the godhead is beyond knowledge and understanding.’ Belangrijk is ook om te 
zien dat zij de transcendentie van de godheid zagen als ‘non-immanence’. Gunton stelt dat de 
beschrijvingen van deze godheid heel anders zijn dan de beschrijvingen van God die in de bijbel te 
vinden zijn en het gevolg is dat ‘abstractness rather than concreteness became chief note of divine 
being, a note derived more from Greek philosophy than from the concrete particularities of biblical 
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Deze Ene was onkenbaar en onbeschrijfbaar. Het was de bron – geen wilsbesluit, 

maar door emanatie – waar alles zijn bestaan aan te danken had. Het hogere 

heeft niets anders nodig in tegenstelling tot de lagere die het hogere nodig heeft. 

Aangezien de lichamelijkheid van een mens het resultaat was van een ‘val van 

de zielen’, moest de mens gered worden en terugkeren naar het stadium van 

vóór de val. Dat lukte door zich niet met deze materie en wereld bezig te 

houden, maar door zich richten op de Ene en de daarmee samenhangende 

hogere, geestelijke wereld.  

Met de visie op materie hing ook de visie op ‘tijd’ samen. Tijd en temporaliteit – 

wat kenmerkend is voor deze veranderlijke wereld – werd negatief beoordeeld. 

Augustinus zag God als staande buiten de tijd en dat maakt dat tijd voor hem 

niet wezenlijk is, aldus Gunton. ‘Tijd’ behoort tot de voorbijgaande wereld. 

Omdat voor Augustinus God per definitie ‘tijdloos’ is, wordt het voor hem lastig 

om Gods involveren in tijd te begrijpen.82 Deze wereld van materie en tijd is voor 

hem daarom niet een plaats waar verlossing te vinden was.  

 

In deze zienswijze staan God en de materiële wereld met haar geschiedenis in 

negatieve relatie met elkaar. Door de nadruk op de transcendentie van God en 

de negatieve kijk op deze wereld is de kans groot dat de interactie tussen deze 

twee ondenkbaar wordt. In de Griekse filosofie is deze ondenkbaarheid tussen de 

transcendente godheid en de wereld te vinden, terwijl de joods-christelijke 

traditie daarentegen geen tegenstelling ziet in Gods transcendentie en 

immanentie.83 Het zijn juist deze essentiële claims van het christelijk geloof, die 

Gods involveren in de materiële wereld in Jezus van Nazareth betreffen, die recht 

tegenover de kern van de hoofdstroom Grieks filosofische traditie staan, aldus 

Gunton.84 En daarom is het niet positief dat bij Augustinus – volgens Gunton – 

blijkt dat de Griekse gedachten sterker van invloed zijn dan de bijbelse 

gedachten op dit punt.  
                                                                                                                                                         

revelation, that is, more from a metaphysic of being than a theology of Spirit’ (C.E. Gunton, The 
One, the Three, and the Many, p. 192).  
82 C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 83. Gunton merkt hierna op: ‘While (…) the notion of 
timelessness enables him [Augustine] to make valuable contributions to the doctrine [of creation], 
it also means that his theology is in the outcome far more ‘other-worldly’ than Irenaeus’, and less 
able to be affirmative of the world of time and space.’ 
83 Vgl. A. Markus, Beyond Finitude,p. 129vv.: ‘God (in OT and NT views) is said to have 
transcendence as non-immanence in a very high degree (…). However, God’s transcendence as 
non-immanence is not absolute because it is emphatically paired, not only with a causal and 
governing influence, as in Greek philosophy, but also with a strong nearness and deep, passionate 
involvement with the world’.   
84 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 127. 
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2.4.2.2.2 Gods openbaring in de concrete geschiedenis 

Gunton laat op verschillende plaatsen in zijn werken zien dat dit grote gevolgen 

heeft voor de triniteitsleer. Het is juist van belang om te zien – aldus Gunton – 

dat wij God alleen hebben leren kennen als de Drie-enige door zijn openbaring in 

de concrete geschiedenis van deze materiële wereld. ‘De gedachte aan een drie-

ene God valt ons dus in vanuit de heilsgeschiedenis.’85 Het kennen van God kan 

niet zonder de schepping en haar geschiedenis (maar gaan ook niet in elkaar op 

– maar daar kom ik nog over te spreken). Zodra God en de materiële wereld 

negatief gerelateerd worden, wordt het fundament voor de triniteit ondermijnd. 

Het cruciale punt waarin de schepping en God samenkomen wordt zichtbaar in 

het fundament van de triniteitsleer: het leerstuk van de incarnatie, waarin God 

zich verbindt met het geschapene: God de Zoon wordt mens.  

 

Door het wantrouwen van materie en tijd kon Augustinus – ondanks de centrale 

plaats van de incarnatieleer in zijn theologie – geen voldoende gewicht geven 

aan de concrete lichamelijkheid van de incarnatie. Gunton vraag zich af: is God 

volgens Augustinus echt betrokken op het tijdelijke bestaan?86 De incarnatie lijkt 

bij Augustinus – volgens Gunton – op een tijdloze presentie van God, die eerder 

docetisch is, dan dat hij spreekt over God de Zoon die involveerde in onze wereld 

van tijd en plaats, een lichaam aannam en op deze manier onderdeel werd van 

zijn schepping. Dit laatste is juist een cruciaal punt voor Gunton, zoals we in het 

onderstaande zullen zien. Gunton ziet de nadruk van Augustinus op de 

goddelijkheid van Jezus ten koste van zijn mens-zijn dus niet alleen als gevolg 

van de anti-Ariaanse houding van Augustinus, zoals dat meestal beweerd wordt. 

Volgens Gunton geeft de kerkvader Irenaeus de incarnatie en haar consequenties 

voor het denken over God en de wereld op een goede wijze weer.  

 

 

 

 

                                                 
85 G. van den Brink, ‘De hedendaagse renaissance van de triniteitsleer’, p. 220. 
86 C.E. Gunton, The One, the Three, and the Many, p. 83-84. M. Wisse is het niet eens met Gunton 
en stelt daartegenover: ‘Während Gunton Augustins Trinitätslehre sieht als eine, in der das Sein 
Gottes losgelöst wird von der Geschichte, so kann man von Augustins Perspektive her sagen, dass 
in Guntons inkarnationeller Theologie Gott und Schöpfung vermischt werden, weil der Sohn 
Teilnehmer wird an der Vermittlungsstruktur Gottes zur Welt’ (M. Wisse, ‘„Ego Sum, Qui Sum.“, p. 
70). 
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2.4.2.2.3 In het spoor van Irenaeus (1): de materiële schepping doet ertoe 

De theoloog Irenaeus uit de 2e eeuw verdedigde het belang van de schepping 

tegenover de Gnostici.87 Ook deze stroming had, extremer dan het  

neoplatonisme, een sterk negatieve kijk op de materiële wereld: er is kwaad in 

de wereld omdat de wereld materie bevat. In de christelijke variant werd deze 

negatieve kijk zichtbaar omdat er beweerd werd dat Christus niet echt mens was 

geworden, maar een schijnlichaam had. De gedachte was dat een hoge god zich 

nooit zou kunnen inlaten met materie. De tegenstem van Irenaeus is relevant 

voor vandaag de dag, omdat de moderne wereld volgens Gunton opmerkelijke 

overeenkomsten heeft met dit oude Gnosticisme. De moderne cultuur wordt 

volgens Gunton gekenmerkt door een pathologische onkunde om in het heden te 

leven, terwijl tegelijkertijd, in een consumptiemaatschappij, het onmogelijk is om 

ergens anders te leven dan in het heden. Beide zijden van deze paradox komen 

volgens Gunton voort uit een gnostische ontkenning van de goedheid van de 

schepping.88 

 

Irenaeus stelt dat materie goed is, omdat ze door God geschapen is. Het 

grootste bewijs dat deze materiële wereld ertoe doet, is volgens hem te vinden  

in de incarnatie: ‘God geeft zoveel om deze materiële wereld, dat Hij er 

onderdeel van werd door zijn Zoon en erin werkzaam blijft door zijn Geest.’89 In 

de incarnatie komen God en mens, Schepper en schepping, op een unieke wijze 

samen. Met beroep op de christologie laat Irenaeus zien – en in zijn spoor: 

Gunton – dat het God zelf is die besloten had – niet noodzakelijk en net als zijn 

scheppingsdaden een gevolg van zijn wilsbesluit uit vrije wil – vanuit zijn liefde 

voor zijn schepping, onderdeel werd van de schepping en door Jezus werkzaam 

was binnen de structuren van de schepping, wat aangeeft dat God zijn 

(materiële) wereld van groot belang vindt. En daar komt bij dat Gods schepping 

                                                 
87 C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 47-48.  De Gnostiek was meer een verzameling van religies 
– ook christelijke stromingen – dan een consistente filosofie en werd gekenmerkt door een extreme 
vorm van dualisme tussen ‘mind and matter’. Gunton gaat verder: ‘Gnosticism is a system of 
salvation by knowledge. The key to life is initiation into the teaching of who we are, whence we 
come and whither we are going. (…) [I]t holds that our destiny (…) is to be taken out of this 
inferior material world to which we do not truly belong.’ Gunton laat ook zien dat Plotinus verschilt 
van de Gnostici. Plotinus is niet zo radicaal negatief over de materiële schepping zoals de Gnostici, 
want hij vindt deze materiële schepping in zijn geheel, als gevolg van de emanatie uit de Ene – en 
dus niet als het resultaat van wat rommelwerk van een lage godheid –, mooi en goed (p. 49), al 
behoort het wel tot de laagste categorie ‘zijnde’.  
88 C.E. Gunton, The One, the Three, and the Many, p. 99. Vgl. voor een kritische cultuuranalyse: A. 
Verbrugge, Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift, Amsterdam, 20043. 
89 C.E. Gunton, Father, Son and Spirit, p. 9. 
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geen tijdloze handeling is, maar de schepping heeft een teleologie, ‘a direction’, 

uitgestrekt in tijd.90 De temporele vormgeving van Gods scheppingsdaden 

hebben belangrijke implicaties, in het bijzonder voor het begrijpen van de status 

van materie. Deze geschapen materie – en niet een hogere spirituele wereld – is 

het object van Gods wil en liefde.91 Het is een anti-docetische denkwijze die 

Gunton hier met Irenaeus naar voren brengt.  

 

Een consequentie van deze zienswijze is dat de mens met ‘huid en haar’, geheel 

en al, behoort tot deze materiële schepping, deze aarde. Dit staat natuurlijk 

tegenover de visie waarin de mens een goddelijke oorsprong heeft, een ‘gevallen 

ziel’, die eigenlijk tot een hogere wereld behoort, waarheen hij weer zo snel 

mogelijk moet terugkeren. De redding die God door zijn Zoon en Geest teweeg 

brengt, is niet een redding van de zielen uit een slechte wereld, maar een 

redding van de mens en de gehele schepping. Voor Gunton zijn dit belangrijke 

inzichten, die hij deelt met Irenaeus. Gunton concludeert dat het gegeven dat 

mensen schepselen zijn, inhoudt dat zij fundamenteel behoren tot de realiteit die 

niet-God is: de schepping.  

 

2.4.2.2.4 In het spoor van Irenaeus (2): visie op ontologie 

Dit inzicht heeft te maken met de opvatting dat er volgens Irenaeus geen 

hiërarchische ontologie is, maar twee realiteiten: (1) God en (2) alles wat Hij 

gemaakt heeft, de geschapen orde. Om het te zeggen op een manier waarop 

Gunton dit regelmatig doet: ‘Het is één ding om God te zijn en een ander om de 

wereld te zijn.’92 Er is geen hiërarchische ontologie, zoals in het neoplatonisme, 

maar alles wat geschapen is heeft dezelfde ontologische status. Het 

fundamentele onderscheid in ‘zijn’ is tussen schepper en schepping: God en de 

wereld, die hij gemaakt heeft, onderhoudt en belooft te redden. Gunton spreekt 

over de homogeniteit van de schepping in die zin, dat alles dezelfde ontologische 

status heeft voor God, als object voor zijn scheppende wil en liefde. Alles is zeer 

goed, omdat Hij het gemaakt heeft, ‘mind and matter alike’.93 Geen tegenstelling 

tussen geest en lichaam, want zij behoort tot dezelfde geschapenheid. ‘De 

schepping is reëel, omdat God het zo gemaakt heeft; maar het is alleen zó in 

                                                 
90 C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 77; C.E. Gunton, Father, Son and Spirit, p. 138. 
91 C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 84.  
92 C.E. Gunton, The Christian Faith, p. 184. 
93 C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 71-72.  



 - 35 - 

relatie tot de God die haar handhaaft door zijn ‘twee handen’.’94 Deze wereld is 

niet een (schijn)wereld die ontvlucht moet worden, maar een realiteit van een 

door God gewilde schepping van plaats en tijd waarin de mens geroepen is om in 

liefdevolle verbondenheid te leven met zijn schepper.  

 

Gunton benadrukt de ontologische distantie tussen de twee realiteiten, God en 

schepping. Ze gaan niet in elkaar op zoals bij een pantheïstisch wereldbeeld. 

Juist door hun ‘anders-zijn’ [otherness] kunnen ze met elkaar in relatie staan, 

zonder in elkaar op te gaan. Daarbij is de leer van de immanente triniteit van 

eminent belang: ‘De leer van de immanente triniteit dient als een fundament 

voor een relatieve onafhankelijkheid en daarmee de integriteit van de wereldse 

realiteit en dus voor menselijke vrijheid. Omdat God een gemeenschap van liefde 

is voorafgaand aan en in onafhankelijkheid van de schepping, kan Hij de 

schepping in staat stellen zichzelf te zijn.’95 De wereld is een product van een 

vrije scheppingsdaad van God. Tegelijk geldt dan dat de drie-enige God 

tegenover de wereld staat. 

Gunton spreekt van een ‘relatieve onafhankelijkheid’ van de schepping. Daarmee 

bedoelt hij dat de schepping aan de ene kant door haar ontologische anders-zijn 

dan God, een bestaan op zichzelf is (onafhankelijk – God heeft haar niet nodig en 

ze is geen onderdeel van God) en aan de andere kant, juist omdat ze ‘niet-God’ 

is, contingent, blijft ze voor haar bestaan afhankelijk van Gods continuerende 

zorg door zijn Zoon en Geest, die haar brengen naar haar doel, waarvoor zij 

geschapen is. Gunton volgt Irenaeus en stelt dat Gods handelingen in en jegens 

de wereld tegelijk (1) schepping is van wat is en (2) verlossing is van wat 

gefaald heeft te worden waartoe het geroepen was.96 En dit gebeuren is een 

trinitarisch gebeuren: God heeft de wereld door Zijn Zoon geschapen en gered 

en door Zijn Geest brengt Hij de schepping naar zijn telos.  

 

                                                 
94 C.E. Gunton, The Triune Creator, p. 54. 
95 C.E. Gunton, Father, Son and Spirit, p. 24; C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 
142, 202vv.; C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 76: ‘[T]he importance of a trinitarian 
understanding of creation is that it makes it possible to distinguish between God and the world 
while also understanding them as being in relation.’ 
96 C.E. Gunton, Father, Son and Spirit, p. 137. Even verderop stelt Gunton tegenover het probleem 
van ‘tijd’ in de visie van Augustinus: ‘Creation’s temporality is its glory: it is a universe ordered in 
both space and time. It is not time that is the problem, but the fact that those who live in it find 
themselves beset by sin, suffering and evil.’ (p. 140). 
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Vanwege het ontbreken van een relatie tussen schepping en incarnatie, is het 

voor Augustinus moeilijk om de wereld te behandelen als schepping, en zo meer 

adequaat de werkelijkheden van schepping en verlossing bij elkaar te houden. 

Doordat Irenaeus de incarnatie het middelpunt van zijn denken maakt, worden 

schepping en verlossing niet uit elkaar gehaald.97 De christologie – en met haar 

de triniteitsleer – stelt zo de theologie in staat om beide werken van God bij 

elkaar te houden.98  

 

2.4.2.3 Verhouding De Deo uno en De Deo trino 

Na Guntons eerste kritiekpunt over de onderwaardering van de materiële wereld 

bij Augustinus zijn we aangekomen bij Guntons tweede kritiekpunt. Dit heeft hij 

in eerste instantie niet van zichzelf. Gunton stemt in met een belangrijk punt van 

de theoloog Karl Rahner, die fundamentele kritiek heeft op het onderscheid wat 

Augustinus maakt in zijn De Trinitate tussen De Deo uno en De Deo trino.99 

Augustinus’ godsleer zet in met De Deo uno en wel op een manier dat alles wat 

ons aangaat met betrekking tot God reeds gezegd is in dit gedeelte.100 De ene 

God is de echte God en deze verschilt van de God die ook drie is.101 Wisse vat 

het belangrijkste bezwaar aan het adres van Augustinus samen: bij Augustinus is 

                                                 
97 Walter Kasper ondersteunt deze bevinding van Gunton bij Irenaeus. Vgl. W. Kasper, Der Gott 
Jesu Christi, p. 309: ‘Die Einheit Gottes begründet nämlich bei Irenäus gegen alle dualistische 
Zertrennung von Schöpfung und Erlösung die Einheit des göttlichen Heilsplans, vor allem die 
Einheit von Schöpfung und Erlösung, die in der Einheit von Menschheit und Gottheit in Jesus 
Christus zusammengefasst und ‘behauptet’ wird. Die Grundlegende These des Irenäus lautet: ‘Es 
ist ein und derselbe Gott, der in Schöpfung und Erlösungsordnung handelt.’ 
98 C.E. Gunton, ‘Introduction’, in: C.E. Gunton (ed.), The doctrine of Creation. Essays in Dogmatics, 
History and Philosphy, London, 1997, p. 4. Vgl. Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 32. 
99 Alco Meesters, God in drie woorden, p. 143. Meesters wijst erop dat de wortel van de later in de 
scholastiek gebruikelijke scheiding van de traktaten De Deo uno en De Deo trino te vinden is bij 
Augustinus’ De Trinitate.  
100 Gunton heeft deze kritiek ook op Thomas van Aquino (1225-1274) (vgl. C.E. Gunton, The One, 
the Three, and the Many, p. 138-140) die in navolging van Augustinus in zijn Summa Theologiae 
eerst de Ene God (de Deo uno) behandeld als een onafhankelijk filosofische leer van God en daarna 
pas de leer van de triniteit als een theologische appendix. Markus daarentegen stelt dat deze visie 
op Aquino’s leer niet de enige interpretatie is en geeft een interpretatie, waarin de Triniteit als doel 
en kroningsmoment in Aquino’s leer van God naar voor komt. Thomas gebruikt het onderscheid, 
maar schrijft dat hij ze als één locus, De Deo, ziet. Zie A. Markus, Beyond Finitude,p. 175-176vv. 
en G. van den Brink, ‘De hedendaagse renaissance van de triniteitsleer’, p. 226. 
101 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 32. Vgl C. van der Kooi, Tegenwoordigheid 
van Geest, p. 232-233: ‘Wel wil ik een kritische kanttekening maken bij de tendens in de westerse 
theologie om de eenheid van God alle gewicht te geven. En ik maak die kanttekening omdat naar 
mijn gevoelen bij dit overhellen naar deze kant ten diepste de inhoud van het christelijk godsbeeld 
op het spel staat. (…) De eenvoud van Gods ontfermen krijgt juist zijn beslag in dit meervoud van 
Vader, Zoon en Geest. (…) De theologie in het Westen en de hoofdstroom van de huidige Europese 
theologie zijn het andere spoor gegaan [dan de nadruk op de drieheid in de liturgie en theologie 
van het Oosten], waarin de nadruk op de eenheid dikwijls ten koste ging van de drieheid. (…) 
Welbeschouwd is er één persoon en één bewustzijn. Aan het begin van deze traditie staat 
Augustinus.’  
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God niet primair Vader, Zoon en Heilige Geest, maar bij hem is God primair in 

het algemeen God en slechts secundair ook Vader, Zoon en Heilige Geest.102 

Hierin wordt het grote verschil zichtbaar tussen de triniteitsleer van Augustinus 

en van de Cappadociërs. De kern van de godsleer van Augustinus is voor Gunton 

de verklaring voor de – door hem geconstateerde – theologische crisis in het 

Westen.  

 

Een gevolg van de nadruk op De Deo Uno is dat de heilshistorie niet (meer) een 

wezenlijke bijdrage aan de kennis van God levert. En dat is voor Gunton 

onverteerbaar, zoals ook al gebleken is in zijn kritiek op Augustinus’ visie op 

materie. 

 

De reden dat Augustinus niet een fundamentele plaats geeft aan de ‘drie-heid’ 

van God, ziet Gunton in het niet goed begrijpen en verwerken van de 

trinitarische theologie van zijn voorgangers (o.a. de Cappadociërs) doordat 

Augustinus hun werk leest door een bril met streng getinte glazen van 

neoplatoonse vooronderstellingen.103 Het gevolg is volgens Gunton dat de traditie 

ingrijpend is gewijzigd bij Augustinus.  

 

2.4.2.3.1 Bijdrage Cappadociërs: Onderscheid hypostase en ousia 

Gunton ziet het voornamelijk misgaan bij de concepten ‘persoon’ en ‘relatie’. Dit 

heeft te maken met de interpretatie van de Griekse termen hypostase en ousia, 

die gebruikt werden in het spreken over de drie-enige God. Daarvoor moet ik 

eerst iets zeggen over de triniteitsleer van de Cappadociërs. Gunton wijst erop 

dat ten tijde van de Cappadociërs het Griekse hypostasis gebruikt werd in 

onderscheid van ousia om te refereren naar de concrete particulariteit van de 

Vader, Zoon en Geest.104 Hypostasis wordt dan ook in de regel vertaald met 

‘persoon’ en ousia met ‘wezen’. Het probleem voor ons – mensen van de 21e 

eeuw – is dat wij het begrip ‘persoon’ sinds de Verlichting opvatten als een 

‘zelfbewust, vrij handelend, individuele persoonlijkheid’.105 Dat is niet waar de 

                                                 
102 M. Wisse, ‘De uniciteit van God en de relationaliteit van de mens’, p. 312. Hij verwijst hierbij 
rechtstreeks naar de kritiek van Gunton.  
103 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 39.  
104 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 39. 
105 Het begrip ‘persoon’ heeft een ingrijpende betekenis verandering gekregen. Ook al zijn er 
verscheidene pogingen gedaan in het verleden om hypostasis anders te vertalen met bijvoorbeeld 
‘Seinsweise’ (K. Barth) of ‘distinkte Subsistenzweise’ (K. Rahner), een bevredigend alternatief voor 
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theologen uit de vierde eeuw aan dachten bij het gebruik van hypostasis. Gunton 

stelt ergens: ‘To be personal (…) is to be one whose being consist in relations of 

mutual constitution with other persons’.106 Je bent wie je bent in relatie met 

anderen. Dat is radicaal anders dan de opvatting over een ‘persoon’ die ten 

diepste een alleenstaand individu is. De drie ‘personen’ van de triniteit zijn dan 

ook geen losse individuen maar ‘personen’, wezens [beings] waarvan de realiteit 

alleen begrepen kan worden in termen van hun relaties tot elkaar, relaties door 

welke zij gezamenlijk het wezen (ousia) van de ene God constitueren. Hun 

identiteit ontlenen de goddelijke ‘personen’ niet aan bepaalde individuele 

eigenschappen, maar aan hun onderlinge relaties. Het is niet zo dat de 

‘personen’ zelf relaties zijn, maar het zijn concrete afzonderlijke ‘personen’ in 

relatie tot de ander.107 Gunton wil zich onderscheiden van hen die een sociale 

theorie van de triniteit aanhangen, die de suggestie van drie bijna onafhankelijke 

goden in zich heeft. Zijn centrale concept is dat van een ‘shared being’: ‘de 

personen treden niet simpelweg met elkaar in relaties, maar zijn geconstitueerd  

door elkaar in de relaties.’108 Vader, Zoon en Geest zijn eeuwig wat zij zijn in 

relatie met elkaar en kunnen dus niet los van elkaar gedacht worden.  

 

Er wordt een conceptueel onderscheid gemaakt tussen de drieheid en de eenheid 

van God. God kan gedacht worden als drieheid zonder zijn eenheid te verliezen. 

De Cappadociërs laten, volgens Meesters, in hun trinitarisch godsconcept zien 

dat ‘het bestaan van verschillende hypostases de eenheid van de natuur dus niet 

teniet doet, net zo min als het gemeenschappelijke wezen [ousia] de specifieke 

kenmerken van Vader, Zoon en heilige Geest laat verdwijnen.’109 Oftewel: 

hypostases en ousia zijn conceptueel onderscheiden, maar kunnen niet 

gescheiden worden in het denken over God, omdat ze wederzijds op elkaar 

betrokken zijn. ‘De hypostasis vormen samen een gemeenschap die de ene God 

                                                                                                                                                         

‘persoon’  is er in de hoofdstroom van de theologie niet gevonden. Zie voor een beknopt overzicht 
van ‘die Problematik des Personsbegrif’: Walter Kasper, Der Gott Jesu Christi, p. 347-354. 
106 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 195. 
107 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 39: ‘The persons are therefore not 
relations, but concrete particulars in relation to one another.’ 
108 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 214. 
109 Vgl. Alco Meesters, God in drie woorden, p. 106. Meesters spreekt bij de Cappadociërs over de 
Triniteit als ‘onvermengde eenheid’ en daarmee houden zij het midden tussen het modalisme en 
tritheïsme. Wat het inhoudt wordt bijvoorbeeld zichtbaar door een citaat van Basilius, die opmerkt 
dat ‘Vader, Zoon en heilige Geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden ‘maar als onuitsprekelijk 
en ondoorgrondelijk worden bij hen zowel de gemeenschap als het onderscheid begrepen, waarbij 
het verschil van de hypostasis het geheel van de natuur niet uiteentrekt, noch de 
gemeenschappelijkheid naar de ousia het specifieke van de kenmerken laat verdwijnen.’ ’ (p. 106). 
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is.’110 Er kan geen scheiding gemaakt worden tussen De Deo Uno en De Deo 

Trino. De drie-enige God is volgens Gunton een ‘zijn-in-gemeenschap’.  

 

2.4.2.3.2 Augustinus’ monistische tendens 

Volgens Gunton wordt het duidelijk dat Augustinus niet vat wat de Cappadociërs 

met het onderscheid van ousia en hypostasis voor betekenisvolle wending 

hadden gebracht in de ontwikkeling van de triniteitstheologie. Augustinus heeft 

moeite om de betekenis van het Griekse woord hypostasis te begrijpen. 

Tenminste, hij ziet wel in dat het nodig is om onderscheidende termen te 

gebruiken voor de eenheid en de drieheid van God, zoals hij het in het latijn 

weergeeft: una essentia (of substantia) en tres personae, maar tegelijk blijkt zijn 

moeite met dit spreken over drie ‘personen’, omdat hij aangeeft dat dit alleen zo 

gezegd wordt omdat we anders zouden zwijgen als iemand vraagt: drie wat?111  

Omdat Augustinus hypostasis niet begrijpt, kan hij er ook geen gewicht 

(substantie) aan geven en wordt het begrip ‘persoon’ in Augustinus’ triniteitsleer 

– volgens Gunton – tot een geheimenis. Augustinus vat ‘personen’ op als 

‘relatie’. De termen ‘Vader’, ‘Zoon’ en ‘Geest’ geven bij hem ‘relaties’ aan, maar 

omdat Augustinus aan ieder van deze ‘personen’ geen substantie of 

particulariteit geeft, kunnen deze relaties ook tot onpersoonlijke werken worden. 

Zo komt de gedachte op dat wat God echt is, niet is wat de personen met elkaar 

zijn, maar het wezen wat onder de personen is.112 Voor Augustinus is niet de 

eenheid, maar de drieheid het mysterie.  

 

                                                 
110 Alco Meesters, God in drie woorden, p. 110. Zie C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, 
p. 214: ‘Being and relation can be distinguished in thought, but in no way separated ontologically; 
they are part of the one ontological dynamic.’ 
111 Augustinus, De Trinitate, V.8.9,10. (vertaling: T.J. van Bavel: Augustinus van Hippo, Over de 
Drie-eenheid, Leuven, 2005, p. 181-182.): ‘Ik zeg ‘essentie’ waar men in het Grieks zegt ousia, 
wat wij gewoonlijk substantie noemen. Zij [Griekse theologen] zeggen ook wel hypostasis. Maar ik 
weet niet wat het onderscheid tussen ousia en hypostasis is. Velen onder ons die over deze zaken 
in het Grieks handelen, zeggen gewoonlijk: ‘één wezen, drie hypostasen’, wat in het Latijn zo luidt: 
‘één essentie, drie substanties’. Maar omdat ons taalgebruik er al een gewoonte van gemaakt heeft 
om onder het woord ‘essentie’ hetzelfde te verstaan als onder het woord ‘substantie’, durf ik niet te 
zeggen ‘één essentie, drie substanties’, maar wel ‘één essentie of substantie, drie personen’, zoals 
vele Latijnse schrijvers het formuleerden, die over deze kwesties handelen en groot gezag genoten 
(…) Er is wel gezegd: drie personen, maar minder om dit te zeggen, dan om niet te moeten 
zwijgen.’  
112 Vgl. Christoph Schwöbel, Gott in Beziehung, p. 280: ‘Während die Kappadozier in der 
trinitarischen Reflexion vom Begriff der Person ausgingen und die Personale Besonderheit und 
relationale Einheit der trinitarischen Personen betonten, konzentriert sich Augustins Ansatz auf die 
nicht-relationale Einheit des göttliches Wesens, was den Begriff der Person zu einem 
unaufklärbaren Geheimnis macht.’ 
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Augustinus ziet ‘relatie’ als een logisch [logical] predicaat – in plaats van 

ontologisch zoals de Cappadociërs – en zo is hij niet in staat om claims te maken 

over het zijn van de afzonderlijke ‘personen’, die daardoor dreigen te verdwijnen 

in de allesomvattende eenheid van God, aldus Gunton.113 Het probleem van de 

benadering van Augustinus is daarbij dat het echte wezen, wat schuil gaat achter 

de drie ‘personen’, uiteindelijk onkenbaar lijkt te zijn, als gevolg van de 

modalistische114 tendens: Hoe God zich voordoet in de heilsgeschiedenis, hoeft 

Hij in Zichzelf niet te zijn en zo blijft Hij uiteindelijk onbekend.115  

 

De bekende augustijnse uitspraak ‘opera ad extra indivisa sunt’ versterkt de 

monistische tendens in de westerse triniteitsleer, waarin de ongedeeldheid al 

spoedig meer en meer opgevat werd als éénvormigheid.116 En zo verdwijnt de 

soteriologische achtergrond van de triniteit, want als God één is in zijn handelen 

naar ons toe, wat doen de trinitarische onderscheidingen in de heilseconomie dan 

nog terzake?  

 

Gunton ziet als belangrijk argument ter onderbouwing van zijn kritiek de door 

Augustinus gebruikte trinitarische analogieën, die de kerkvader gebruikt om de 

goddelijke drieheid te verduidelijken. Deze analogieën zijn eerder gebaseerd op 

neoplatoonse filosofie dan op de economische triniteit. Ook uit deze gebruikte 

analogieën blijkt dat er een onkenbaar wezen is, dat de drie personen 

ondersteunt in plaats van – zoals Gunton het stelt in navolging van de 

                                                 
113 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 42. 
114 Vgl. Alco Meesters, God in drie woorden, p. 107: ‘Vader, Zoon en Heilige Geest zijn in het 
modalisme uiteindelijk dezelfde persoon. Het probleem dat zich daarbij voordoet is dat God zich 
wel als Vader, Zoon en heilige Geest openbaart, maar in werkelijkheid geen Vader, Zoon en heilige 
Geest is. Anders gezegd, de oikonomia correspondeert niet met de theologia.’  
115 Nogmaals wijs ik erop dat Gunton tegelijk wel degelijk inziet dat de onkenbaarheid van Gods 
wezen essentieel is voor de theologie: Gods wezen is voor een mens onkenbaar omdat het het 
menselijke begripsvermogen transcendeert. In The Promise of Trinitarian Theology, p. 193-195, 
behandelt Gunton dit probleem benopt en stelt dat ‘[t]here are strict limits to what we claim to 
know of any other person, let alone of God.’ Maar, zo vervolgt Gunton, ‘we know other human 
persons in their otherness – indeed, that it is there that we most truly know them, as large 
measure unknown.’ En zo geldt dat ook voor onze kennis van God ‘whose unknowability is 
therefore to be understood relationally – in terms of the relation with us into which he has freely 
entered in Christ and the Spirit – and not absolutely.’ (cursief door BBR) Gunton verwijt aan 
Augustinus is dat hij de onkenbaarheid van God op de verkeerde plaats localiseert: ‘not in the 
otherness of the personal, but in the platonically conceived otherness – ‘transcendence’ – of the 
material or sensible and ‘spiritual’ or intelligible worlds’. Het gaat er Gunton om dat deze 
onkenbare God zichzelf wel degelijk kenbaar gemaakt heeft aan de mens en deze openbaring 
adequaat spreken over God mogelijk maakt. Voor de instemming met de principiële onkenbaarheid 
van Gods ousia bij de Cappadociërs, zie Alco Meesters, God in drie woorden, p. 116-117. 
116 G. van den Brink, ‘De hedendaagse renaissance van de triniteitsleer’, p. 228. De augustijnse 
regel is trouwens niet letterlijk bij Augustinus te vinden, maar wel zakelijk: bijv. De Trinitate I.4.7. 
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Cappadociërs – dat het wezen geconstitueerd wordt door de relaties van de 

‘personen’. 117 De ontologische fundatie van de triniteitsleer wordt volgens 

Gunton bij Augustinus gevonden in het begrijpen van de drievoudige wijze van 

de geest (‘mind’) en niet in de heilseconomie.118 Net zoals geconstateerd is bij 

zijn verdachtmaking van de materiële wereld, verwijt Gunton de kerkvader ook 

hier dat hij tot kennis van God wil komen met behulp van filosofisch, abstract 

speculeren en zo de aandacht wegneemt van de concrete historische 

(heils)gebeurtenissen, waarin God zich heeft laten kennen. Gunton stelt 

daartegenover dat wij deze  ‘personen’ van de drie-eenheid alleen kennen vanuit 

de heilsgeschiedenis. Er kan dus niet over God gesproken en gedacht worden 

zonder deze geschiedenis 

 

2.4.2.3.3 Ontologische implicatie van de triniteitsleer 

Gunton stemt in met de Cappadociërs, die over ‘relatie’ spreken als een 

ontologisch predikaat, wat inhoudt dat de drie ‘personen’ zijn wat ze zijn in hun 

relaties. Als in navolging van deze theologen het concept van hypostasis, met 

zijn connotaties van ‘particular being’, meer in het centrum van ons denken over 

God komt, dan is de substantialiteit van God niet te vinden in het abstract 

‘zijnde’, ‘maar in de ‘concrete particulars’, die wij de goddelijke ‘personen’ 

noemen en in de relaties waarin zij wederzijds elkaar constitueren.’119 Gunton 

concludeert daaruit de ontologische implicatie: ‘for God to be is to be in 

communion’.120 De ‘personen’ constitueren de persoonlijke gemeenschap die de 

ene God is. Daarmee is gemeenschap (‘communion’) voor Gunton in navolging 

van Basilius een ontologische categorie. Dit is het wezenlijke wat van God 

gezegd kan worden: God is gemeenschap.  

 

                                                 
117 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 42-48. 
118 Augustinus zag in het verstand (mind) een trinitarische analogie: ‘memory, understanding and 
will.’ Deze analogie is, volgens Gunton, voor Augustinus bepalend voor zijn begrip van de triniteit:’ 
I Believe (…) that the triad of memory, understanding and will is determinative for Augustine’s 
conception of the Trinity’ en Guntons conclusie luidt: ‘The crucial analogy for Augustine is between 
the inner structure of the human mind and the inner being of God, because it is in the former that 
the latter is made known, this side of eternity at any rate, more really than in the ‘outer’ economy 
of grace.’ (C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 45.) 
119 C.E. Gunton, The One, the Three, and the Many, p. 190-191. 
120 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 71; C.E. Gunton, The One, the Three, and 
the Many, p. 214vv. Gunton verwijst voor deze opvatting regelmatig met instemming (maar ook 
niet zonder kritische kanttekingen) naar J.D. Zizioulas, Being as Communion. Studies in 
Personhood and the Church, London, 1985.  
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Dit concept ‘persoon’ (hypostasis) is voor Guntons triniteitsleer van groot belang. 

Het uitwerken van elk van deze ‘personen’ van de triniteit wordt in paragraaf 2.5 

gedaan. Hier kan nog wel opgemerkt worden dat het verwijt aan Augustinus dat 

hij de onderscheiden ‘personen’ geen gewicht geeft, vooral duidelijk wordt bij de 

‘persoon’ van de Heilige Geest.121 Augustinus belangrijkste concept van de Geest 

opgevat als de band van liefde tussen de Vader en de Zoon, heeft sterke niet-

persoonlijke connotaties en zet zijn trinitarisch concept geweldig onder druk. Bij 

Augustinus lijkt de Geest niet een persona zoals de Vader en de Zoon persona 

zijn. 

 

Een gevolg hiervan zou het opvallende feit kunnen zijn dat in de westerse traditie 

de pneumatologie geen aparte locus in de systematische theologie gekregen 

heeft.122 Maar zoals er sprake is van een renaissance van de triniteitsleer, zo 

spreekt men ook over een ‘pneumatologische renaissance betreffende de leer en 

spiritualiteit van de heilige Geest’.123 Deze beide ‘wedergeboortes’ lijken met 

elkaar in verbinding te staan. 

 

In deze uitgebreide subparagraaf is duidelijk geworden dat de kritiek van Gunton 

op Augustinus veelomvattend is. Belangrijke inzichten in Guntons triniteitsleer 

zijn aan de orde gekomen in contrast met Augustinus. Deze inzichten hebben 

ook betrekking op de visie van Gunton op de relatie tussen God en de wereld. De 

conclusies die hier uit volgen worden besproken in hoofdstuk 4. 

Er is in deze paragraaf gesproken over een conceptueel onderscheid tussen de 

eenheid en de drieheid in de godsleer. In de volgende paragraaf bespreek ik een 

ander belangrijk conceptueel onderscheid, namelijk tussen de immanente en de 

economische triniteit.  

 

 

 

 

 

                                                 
121 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 48-55. Vgl. A. Meesters, God in drie 
woorden, p. 142-143.  
122 V.M. Kärkkäinen, Pneumatology. The Holy Spirit in Ecumenical, International, and Contextual 
Perspective, Grand Rapids, 2002, p. 19.  
123 V.M. Kärkkäinen, Pneumatology, p. 11. 
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2.5 Economische en immanente Triniteit 

2.5.1 ‘Gottes Sein ist in der Tat’ 

Er wordt binnen de systematische theologie een conceptueel onderscheid 

gemaakt tussen de immanente (God-in-zichzelf) en de economische124 (God-in-

actie) triniteit. Volgens Gunton moeten we het spreken over de eeuwige, 

immanente triniteit, nooit losmaken van de economische triniteit. Want op het 

moment dat het denken over de triniteit los gedacht wordt van wat er gebeurt in 

de tijd, is het gevaar van de abstractie haast onvermijdelijk. Daarom stemt 

Gunton in met de bekende woorden van Karl Barth: ‘‘Gottes Sein ist in der Tat’; 

Gods ‘zijn’ is niet van Gods handelen los te maken’.125 Zo blijft Guntons theologie 

betrokken op de geschiedenis en de geloofspraktijk.  

 

Tegelijk geldt voor Gunton niet dat de immanente triniteit opgaat in de 

economische triniteit. God gaat niet op in de (heils)geschiedenis. Net als Karl 

Barth, houdt Gunton rekening met de verborgenheid van God en met de 

eindigheid en beperktheid van ons denken en spreken over de eeuwige God. Dit 

is een belangrijk gegeven. De theologie brengt de werkelijkheid van God ter 

sprake in relatie tot mensen, maar wel ‘onder het voorbehoud dat Gods 

werkelijkheid op zich niet compleet in de ons beschikbare begripstaal begrepen 

of gevat kan worden.’126 Het is mijns inziens wel van belang te beseffen dat we 

als theologen spreken vanuit een relationeel kader: de theologie spreekt van de 

betekenis van God pro nobis en niet van God in se, dat wil zeggen sine nobis.127  

                                                 
124 Gunton legt het woord economie als volgt uit: ‘The word ‘economy’ was a theological coining 
long before it came to be reduced to the dreary concern with money, although sometimes politics, 
of our own modern world. The underlying Greek suggests the running of a household and 
metaphorically refers to the way in which God directs the world, from creation to its final 
consummation’. C.E. Gunton, The Christian Faith, p. 180. Theologisch kort geformuleerd: 
‘‘Economy’ embraces the being of the world in its relations to God and the action of God in relation 
to the world’ (C.E. Gunton, The One, the Three, and the Many, p.160.) 
125 M. Wisse, ‘De uniciteit van God en de relationaliteit van de mens.’, p. 315. 
126 L.J. van den Brom, ‘Theologie als verbeelding over grenzen heen’, in: Nederlands Theologisch 
Tijdschrift 58 (2004), p. 273-291 [cit. p. 280]. Van den Brom spreekt over twee grenzen van ons 
theologisch spreken, die duiden op (1) semantische en (2) epistemologische transcendentie van 
Gods werkelijkheid. Vgl. o.a. C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 71vv. Het christelijk geloof 
houdt, naast het weet hebben van de begrenzing in haar kennen en spreken, met een beroep op 
Gods openbaring, het voor mogelijk dat wij over God spreken op een begrensde, maar adequate 
manier (V. Brümmer, Speaking of a personal God. An essay in philosophical theology, Cambridge, 
1992, p. 42-43). Gods openbaring bepaalt zelf de grenzen over wat wij kunnen zeggen over Hem 
en deze openbaring ziet het christelijk geloof als ‘per definitie wezensopenbaring, zelfopenbaring’ 
(H. Berkhof, Christelijk Geloof, Kampen, 20028, p. 109). 
127 L.J. van den Brom, ‘Theologie als verbeelding over grenzen heen’, p. 280. Vgl. L.J. van den 
Brom, Theoloog als jongleur, p. 40vv: ‘Een relationele benadering kan alleen God en mensen in 
relaties (als de relata) ter sprake brengen en kan geen gebruik maken van het externalistisch 
model van het theologisch realisme en antirealisme.’ 
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Er zijn theologen die de verborgenheid van God zover doorvoeren dat zij niet 

willen spreken over een immanente (ontologische) triniteit, maar alleen over de 

economische triniteit.128 Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn, dat Gunton 

deze kant niet op wil. Hij spreekt juist over het belang van de immanente 

triniteit. Waarom acht Gunton deze nodig? Ik heb reeds twee belangrijke 

redenen genoemd in par. 2.4.2 ontologische achtergrond. 

 

De eerste reden is dat Gunton stelt, in navolging van Karl Barth, dat als God 

werkelijk in Jezus Christus geopenbaard is, Hij dan ook echt zo is in Zichzelf. Hij 

maakt zichzelf bekend. God speelt geen vals spelletje. Het gaat Gunton niet om 

een poging om een volledig overzicht te geven van Gods innerlijke wezen, maar 

het gaat hem om wat er gezegd kan worden van de God die zichzelf in Christus 

heeft bekend gemaakt.129  

 

De tweede reden is dat de leer van de ontologische triniteit dient als een 

fundament voor de relatieve onafhankelijkheid van de wereld en de integriteit 

van de wereldlijke realiteit en ook zo voor menselijke vrijheid. Tegelijk stelt het 

ook de vrijheid van God zelf zeker. God is in zichzelf een gemeenschap van liefde 

vóór en onafhankelijk van de wereld die Hij schept, zodat zowel God als niet-God 

(de schepping) in staat gesteld wordt om zichzelf te zijn. Tussen deze twee 

realiteiten van God en niet-God zit niets in. Juist in hun ‘otherness’ ontstaat er de 

ruimte waardoor ze met elkaar in een vrije relatie kunnen staan. De triniteitsleer 

met de notie van de immanente triniteit voorkomt een logische (noodzakelijke) 

link tussen schepper en schepping, zoals dat te vinden is in het pantheïsme 

(waarin niet over een vrije relatie tussen schepper en schepsel gesproken kan 

worden). Geen logische, maar een persoonlijke relatie tussen God en de wereld 

is het gevolg van de vrije en persoonlijke handeling van de drie-enige God, Die 

deze wereld geschapen heeft zodat zij in Zijn liefde kan delen. Naast de 

                                                 
128 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 22-23. Gunton noemt als voorbeelden: Ted Peters, 
God as Trinity. Relationality and Temporality in Divine Life, Louisville, 1993 en C.M. LaCugna, God 
for us. The Trinity and Christian Life, New York, 1991. Gunton citeert LaCugna, die stelt dat ‘any 
doctrine of an immanent Trinity, even one derived from an understanding of the economy, is to be 
rejected’. Gunton stelt de vraag of beide auteurs wel kunnen ontsnappen aan pantheïsme waarin 
uiteindelijk God en de wereld in elkaar opgaan. 
129 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 144-145. 
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triniteitsleer is op dit punt ook de scheppingsleer van Gunton van belang, met 

name het creatio ex nihilo. 

Dat er gesproken wordt over een relatieve onafhankelijkheid van de wereld ten 

opzichte van God, houdt in dat deze contingente en eindige schepping alleen in 

bestaan kan blijven door de vrije handeling van de Schepper.130 Het contingente 

aspect van dit punt laat zien dat God een liefdevolle wil heeft door deze 

schepping in bestaan te roepen en te houden.  

 

2.5.2 ‘Theologie van bemiddeling’ 

De bespreking van de specifieke ‘personen’ van de immanente triniteit wil ik 

doen aan de hand van Guntons concept van bemiddeling: zijn ‘theology of 

mediation’. Dit sluit aan bij hetgeen hierboven besproken is over de relatie 

tussen God en de wereld. Want als God God is, en niet de wereld, en als we toch 

in staat zijn Hem te leren kennen, is er een vorm van bemiddeling (‘mediation’) 

nodig om van ‘hier’ naar ‘daar’ te komen.131  

 

Een belangrijk beeld in Guntons concept van bemiddeling is het reeds genoemde 

beeld van Irenaeus, waar God de Vader door middel van zijn twee handen, de 

Zoon en de Geest, participeert in de schepping.132 Gunton benadrukt dat het God 

zelf is, die werkzaam is in deze wereld, want wat je handen doen dat ben je zelf. 

Er zijn geen engelachtige tussenwezens nodig, zoals in de Gnostiek, waarin er 

wel intermediaire wezens nodig waren als bemiddeling tussen de hoge God en de 

materiële wereld. De Zoon en de Geest zijn God-in-actie: Zij bemiddelen het 

handelen van God de Vader in de wereld, zowel in de schepping als in de 

verlossing. De Zoon en de Geest houden andersom ook de schepping in een 

voortdurende relatie met God de Vader, zodat de schepping blijft bestaan.133  

                                                 
130 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 72. 
131 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 164. Ik richt me in deze paragraaf alleen op de 
bemiddeling tussen God en de wereld zoals Gunton deze een plaats geeft in de triniteitsleer. 
Gunton spreekt in A Brief Theology of Revelation over verschillende manieren van ‘bemiddeling’ 
van (de) openbaring. De christelijke openbaring is ‘mediated’ door de bijbel, traditie, 
geloofsbelijdenissen, etc.. Hij beweert dat alle kennis (van de natuur, van de mens, van God, etc.) 
bemiddeld is: ‘Knowledge  is mediated through our senses, our limbs, and their extensions, our 
implements, apparatus and concepts, and only we attend to reality through them does it disclose 
to us its secrets’ (p.29). ‘If we are the know anything, or anyone, they must in some respect be 
revealed to us’ (p. 106). Hij keert zich fel tegen de opvatting dat openbaring opgevat kan worden 
als ‘an unmediated experience’ (p. 16). (C.E. Gunton, A Brief Theology of Revelation (The 1993 
Warfield Lectures), London, 1995.  
132 Irenaeus van Lyon, Adversus haereses, IV Praef. 4; 10,1; V 6,1; 28,4.  
133 C.E. Gunton, The One, the Three, and the Many, p. 55. 



 - 46 - 

 

Volgens Gunton zijn Gods handelingen in de wereld niet onmiddellijk, want 

onmiddellijke acties van God zouden een mens overstelpen (een mens kan dit 

directe contact niet aan) en depersonaliseren (de mens is hierdoor niet ‘vrij’ 

meer). De incarnatie geeft ons het belangrijkste model van bemiddeling: Gods 

handelingen in Christus zijn soeverein en bereiken hun doel, maar zij respecteren 

onze ‘createdness and personhood’.134 De incarnatie vindt tevens niet plaats 

zonder de Geest. Gods handelingen in de Geest dienen om de dingen die God in 

Christus tot doel had tot stand te brengen. Gunton stelt dat alle goddelijke acties 

in schepping, redding, of de uiteindelijke verlossing de acties van God de Vader 

zijn, maar deze acties zijn tegelijk tot stand gebracht door zijn handen, de Zoon 

en de Geest. En deze handen werken niet gescheiden van elkaar, maar alles is 

het gezamenlijke werk van de Ene God, bemiddeld op deze tweevoudige wijze.  

 

Gunton vindt het zwakke in Irenaeus’ conceptie dat hij de specifieke taken van 

de handen onderling verder niet uitwerkt.135 Irenaeus plaatst de handen 

eenvoudig naast elkaar. Gunton wil daar wel verder in denken, al beseft hij ook 

dat je nooit één werk van één ‘persoon’ kan losmaken van de andere ‘personen’ 

van de triniteit. Gunton wijst er geregeld op dat de ‘personen’ in de triniteit ‘zijn 

wie ze zijn’ in en door de ander: ze staan in een relatie van geven en ontvangen. 

Gunton bedoelt met een relatie van geven en ontvangen hetzelfde als het begrip 

liefde.136 Deze volmaakte liefdesrelatie in Gods wezen kan volgens Gunton 

gekarakteriseerd worden als ‘offer’ (‘sacrifice’).137  

                                                 
134 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 80.  
135 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. xxvi. De vraag kan gesteld worden of 
Irenaeus hier op Augustinus lijkt. Wat Gunton Augustinus verwijt, daar lijkt Irenaeus ook niet 
onderuit te komen. Zeker als we opmerken dat Meesters in zijn studie het beeld van Irenaeus 
(veelvuldig gebruikte beeld door Gunton) als het voorbeeld stelt van iets wat voortgekomen is uit 
de invloedsfeer van het middenplatonisme. In deze filosofie kon ‘de onveranderlijke God niet een 
directe relatie met de veranderlijke en vergankelijke schepping (…) onderhouden. De Logos 
fungeerde daar als middelaar bij de schepping en verlossing. Onder invloed van deze filosofie werd 
ook in de christelijke traditie de Logos (en eventueel de Geest) de in de schepping handelende.’ 
Daarbij merkt Meesters juist op  dat Augustinus breekt met dit beeld door te stellen dat Vader, 
Zoon en Heilige Geest onafscheidelijk van elkaar in de geschapen werkelijkheid handelen.’ (Alco 
Meesters, God in drie woorden, p. 128) De drie-enige God is in zijn geheel betrokken op de 
schepping. Als Gunton dit inzicht op Augustinus gehad zou hebben, dan zou er veel van zijn 
scherpe kritiek verdwijnen, vermoed ik.  
136 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 143. 
137 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 194: ‘[S]acrifice (…) is the expression and 
outworking of the inner-trinitarian relations of giving and receiving. The inner being of God is a 
taxis, a dynamic orderedness, of love construed in terms of mutual and reciprocal gift and 
reception.’ Vgl. Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 41, 88-91. Zie voor verdere bespreking 
het gebruik van ‘sacrifice’ bij Gunton hieronder par. 3.4.3. 
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Gunton hecht tevens in deze context waarde aan het concept van de 

perichorese: de wederzijdse doordringing van de eigenschappen van de 

‘personen’ in de Drie-eenheid. Alles wat God doet, is een handeling van de drie 

‘personen’. Daarom stemt Gunton ook in met het principe dat het werk van de 

drie-enige God in de wereld ongescheiden is.138 Alleen daarmee is nog niet alles 

gezegd. 

 

Er kunnen namelijk ook specifieke functies toegekend worden aan iedere 

‘persoon’ (appropriatie) van de triniteit. Daarin wordt het ‘meest eigene’ van de 

‘persoon’ uitgedrukt. In navolging van Basilius van Caesarea spreekt Gunton 

over de Vader als de oorsprongsoorzaak van alle dingen die gemaakt zijn, de 

Zoon als de scheppende oorzaak en de Geest als de voltooiende oorzaak. Met 

andere woorden: ‘The Father originates; he creates through the Son; and he 

perfects through the Spirit.’139 Gods handelingen beginnen bij de Vader, gaan 

door de Zoon en worden voltooid door de Geest. Ik wil nu beknopt deze 

specifieke taken van de beide ‘handen’ uiteenzetten, steeds beginnend bij de 

economische triniteit en van daaruit naar de immanente triniteit. Hierin wordt 

duidelijk dat Gunton het onderscheid tussen Vader, Zoon en Geest niet exclusief 

neemt in de oorsprongsrelatie (zoals vaak gedaan werd in de patristiek), maar – 

in navolging van Pannenberg – de relaties van de ‘personen’ ook wil begrijpen op 

manieren die meer gebonden zijn aan de historische relaties.140  

 

2.5.2.1 Eerste hand: God de Zoon 

Gunton benadrukt dat Jezus Christus het Woord is waardoor alle dingen 

geschapen zijn. Zo is Jezus Christus de ‘mediatior of creation’.141 God schept de 

wereld door Christus, door Hem die onderdeel werd van deze wereld, en dat 

impliceert dat God in staat is om in relatie met de wereld te komen terwijl Hij er 

tegelijkertijd op afstand (‘distinct’) van blijft. Zoals zichtbaar wordt in de 

christologie waarin Gunton stelt dat God de Zoon en Jezus van Nazareth dezelfde 

persoon zijn. Schepper en schepsel komen in Christus op unieke en ultieme wijze 

samen. De Zoon is Gods vrijelijk involveren in de wereld, in de schepping, in 

                                                 
138 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 198.  
139 C.E. Gunton, Intellect and Action. Elucidations on Christian Theology and the Life of Faith, 
Edinburgh, 2000, p. 104. 
140 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. xxiv-xxv. 
141 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 140. 
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datgene wat niet-God is. Gunton stelt dan ook dat de persoon van de Zoon 

daarmee het principe van het ‘anders-zijn’ binnen de triniteit is, als de 

persoonlijke ander van de Vaders liefde. Vanwege de Zoons oorsprong in de 

vrijheid van de Vader, kan de Zoon vrijelijk antwoorden door de wil van de Vader 

te doen. De Zoon is degene die deelt in de constitutie van het wezen van God 

door zijn eeuwige beantwoording in gehoorzaamheid en liefde. Zijn 

gehoorzaamheid werd zichtbaar in de wereld met de incarnatie.  

Aangezien de Zoon incarneerde, is er sprake van een continuïteit tussen 

schepping en verlossing. De Zoon is de verlosser bij uitstek. Jezus Christus 

brengt Gods verlossing tot stand door zijn leven, lijden, sterven en opstanding. 

Deze menselijke acties van Jezus zijn tegelijk handelingen van goddelijke 

bemiddeling.  

 

2.5.2.2 Tweede hand: God de Geest 

De functie van de Geest is in zijn kern tweeledig: Enerzijds ‘relateert’ de Geest 

(zet iemand in relatie met de ander) en tegelijkertijd anderzijds ‘particulariseert’ 

de Geest (laat iemand echt zichzelf zijn).142  

 

2.5.2.2.1 De Geest relateert 

Met het ‘relateren’ bedoelt Gunton dat de Geest verschillende ‘beings and 

realms’, die tegenover elkaar staan of gescheiden van elkaar zijn, met elkaar in 

relatie brengt. De Geest maakt het mogelijk dat een persoon open staat voor een 

ander zodat er een relatie ontstaat. De Geest brengt God in relatie met de 

wereld, scheppend en vernieuwend. Zodoende stelt God door de Geest de wereld 

ook in staat om open te zijn naar Hem, zodat de wereld van haar kant ook weer 

in relatie met God komt.  

 

2.5.2.2.2 De Geest particulariseert 

Het tweede dat de Geest doet, is ervoor zorgen dat beide partners in relatie 

‘zichzelf’ blijven en niet homogeniseren tot één geheel. De Geest brengt een 

‘relation of otherness’ tot stand, waarbij ze elkaar constitueren in hun anders-zijn 

en niet tot elkaar gereduceerd worden. De Geest stelt de schepping in staat 

zichzelf te zijn en stelt haar daarmee in de vrijheid. Vrijheid vat Gunton niet op 

als iets absoluuts, maar ziet vrijheid als iets wat ervaren wordt in relatie met 
                                                 
142 C.E. Gunton, The One, the Three, and the Many, p. 180-209.  



 - 49 - 

andere personen.143 Deze vrijheid is er  alleen in relatie met God. In par. 2.4.1 

werd deze functie van de Geest zichtbaar doordat de Geest Christus in staat stelt 

echt mens te zijn, waardoor Jezus vrij kan gehoorzamen aan de Vader.  

 

2.5.2.2.3 De Geest vervolmaakt 

Zodoende zet de Geest het schepsel vrij om te zijn wie het bedoeld was te zijn, 

toen het geschapen werd. Dit is echter geen tijdloze handeling, maar een 

eschatologisch proces. Dit proces heeft alles te maken met een andere 

belangrijke taak van de Geest – en dit is een zeer belangrijk inzicht in de 

pneumatologie van Gunton – : De Geest is de ‘perfecting cause of creation.’ Het 

is het eschatologische werk van de Geest door welke de schepping uiteindelijk 

gebracht wordt tot haar perfectie, in zijn volledigheid, in de volheid van de 

tijd.144 De Geest zorgt ervoor dat de gehele schepping tot haar doel (telos) komt, 

dat de Schepper met haar voorheeft. Dit heeft te maken met Guntons visie op 

schepping waarover ik in 2.4.2 sprak.  

 

Gunton volgt hierin Irenaeus als hij stelt dat de schepping eschatologisch is in 

zijn structurering: Zij is geschapen met een doel, dat meer is dan een replicatie 

van het begin, omdat het tot doel heeft, dat het vervolmaakt zal worden.145 Dat 

wil zeggen: de schepping bereikt zijn perfectie alleen op het eind en heeft dus 

tijd nodig om te worden wat het werkelijk is. Gunton bedoelt niet dat het heden 

geschapen is vanuit de toekomst, maar dat het heden geschapen is vanuit het 

verleden en georiënteerd is op een toekomstige perfectie. Perfectie kost tijd.146 

De schepping is een project wat een richting op gaat. De Geest is degene die dit 

project geleidt en haar tot haar doel brengt. Het doel van de schepping is dat zij 

geheel aan haar Schepper toegewijd zal zijn en Hem alle eer brengt.147 

 

De schepping is echter na de zondeval van richting veranderd. Ze beweegt zich 

richting de vernietiging. Daarom merkt Gunton op dat deze vervolmaking er 

                                                 
143 C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 55. 
144 C.E. Gunton, Intellect and Action, p. 105. 
145 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 136: ‘[I]t is created with a view to an end that 
more than replicated its beginning, because it is given to be perfected.’ 
146 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 141. Gunton vergelijkt het met de liefde voor God, 
die niet ex nihilo in volle diepte tevoorschijn komt in het leven van een mens, maar deze liefde 
heeft het nodig om te groeien door ervaringen. Gunton citeert dan Douglas Farrow, ‘St. Irenaeus of 
Lyons. The church and the world’, Pro Ecclesia 4 (1995), p. 333-355 (cit. p. 348). 
147 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 125; C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 115. 
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alleen komt door het reddende werk van Jezus. De schepping kan alleen worden 

wat zij is door teruggebracht te worden in een goede relatie met God door Jezus 

Christus. En dat is wat de Geest doet. Gunton stelt dat je niet kunt spreken over 

de Geest zonder Christus. De Geest realiseert het ware zijn van elk schepsel door 

het te brengen, door Christus, in een heilbrengende relatie met God de Vader.148  

 

Ingezoomd op het antropologische vlak brengt hij een mens in een verzoende 

relatie met de Vader door Christus, zodat deze mens als een levend offer (het 

menselijk doel) zijn Schepper prijst en toegewijd is. Gunton spreekt trouwens 

niet veel over het individu, maar over het werk van de Geest met betrekking tot 

heel de Kerk. Door de Geest en in de Kerk worden de zegeningen van Christus’ 

dood aan het kruis naar het nu bemiddeld, in anticipatie op de tijd wanneer 

Christus het ons allen zal schenken voor de troon van de Vader.149 Dat herstel 

met de Vader kan niet om Christus heen. In dit verband  spreekt hij over het 

wegcijferende karakter van het werk van de Geest, omdat de Geest degene is die 

Jezus Christus present stelt in de levens van mensen en niet zozeer Zichzelf.150  

 

Vanuit deze handelingen in de heilseconomie trekt Gunton de lijnen door naar de 

immanente triniteit. In zijn concept van de triniteit als ‘zijn-in-gemeenschap’ is 

de heilige Geest van groot belang. Zo ziet Gunton de Geest ook als ‘perfecting 

cause’ van Gods eeuwige wezen. Het is niet alleen nodig om met Augustinus te 

zeggen dat de Geest de samenbindende band van liefde tussen de Vader en de 

Zoon is. Het is volgens Gunton ook nodig om toe te voegen dat de Geest de 

focus is van de onderscheiding van Vader en Zoon – van hun unieke 

eigenheid.151 De Geest zet hen in vrijheid zodat ze zichzelf zijn – geen kloon of 

functie van een ander. Ze zijn onderscheiden ‘personen’ die in relatie met elkaar 

staan en zodoende een gemeenschap vormen.  

De Geest zorgt er tevens voor dat de liefde tussen Vader en Zoon niet alleen 

wederzijds is, maar ook naar buiten beweegt.152 Schepping en verlossing zijn 

daardoor vrije handelingen van God, die voortkomen uit zijn wezen, die een 

                                                 
148 C.E. Gunton, The One, the Three, and the Many, p. 189. 
149 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 180.  
150 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 82.  
151 C.E. Gunton, The One, the Three, and the Many, p. 190. Gunton schrijft verderop op deze 
pagina: ‘Accordingly, the Spirit’s distinctive mode of action in both time and eternity, economy and 
essence, consists in the constituting and realization of particularity.’  
152 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 196. 
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eeuwige gemeenschap van liefde is. De Geest is als het ware de motor van de 

goddelijke beweging naar buiten, zoals de Zoon de focus en het model (eikon) 

van de Vader is. De ‘persoon’ van de Geest in de triniteit is niet georiënteerd op 

zichzelf, maar op de ander: Als voltooier van zowel de eeuwig goddelijke 

gemeenschap – waarin er echt onderscheid is, ‘anders-zijn’ – en van Gods liefde 

voor de ander in schepping en verlossing.153 

 

2.5.2.3 Is er sprake van subordinatie? 

Gunton maakt in het bovenstaande zichtbaar dat hij de Zoon en de Geest als de 

uitvoerders ziet van de wil van de Vader. De vraag kan nu opkomen of er in dit 

concept niet sprake is van subordinatie van de Zoon en de Geest ten opzichte 

van de Vader? Is de Vader hier de ‘eigenlijke’ God?  

In Guntons concept is er inderdaad sprake van de prioriteit van de Vader in 

economische zin. De Zoon en de Geest zijn ondergeschikt als het gaat om hun 

uitvoering van het werk van de Vader, maar daarmee zijn ze niet ontologisch 

ondergeschikt.154 Gunton beweegt zich hiermee in het spoor van de 

Cappadociërs, waarvan Meesters opmerkt in zijn studie dat in hun godsconcept 

de persoon van de Vader de logische – en niet de ontologische, zoals alle 

voorgaande theologen voor hen gedacht hebben – prioriteit krijgt.155  

Subordinatie, merkt Gunton op, hoeft niet te betekenen: ‘minder goddelijk’. Met 

een beroep op Barth stelt hij dat het evenzeer ‘Godlike’ is nederig te zijn als 

uitermate verhoogd te zijn. Juist het ware goddelijke kenmerkt zich in de 

gehoorzame zelfgevende Zoon en de zichzelf wegcijferende Geest. Het is 

kenmerkend voor deze God dat Hij een gemeenschap is van zelfgevende liefde 

die uitgaat naar de ander, naar niet-God, naar zijn schepping. Ontologisch is er 

echter geen subordinatie, maar zijn Vader, Zoon en Heilige Geest volkomen 

gelijk. Zonder Zoon en Geest is God geen God, aldus Gunton. 

 
                                                 
153 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 86. 
154 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. xxv: The Son and the Spirit are 
subordinate in doing, but not subordinate in being; p. 197: ‘[T]he priority of the Father is not 
ontological but economic.’ Vgl o.a. C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 75-90.  
155 Vgl. Alco Meesters, God in drie woorden, p. 180-181. Door hun onderscheid tussen de 
economische en de immanente triniteit, konden de Cappadociërs, volgens Meesters, met de 
economische triniteit de ondergeschikte positie en functie van de Zoon en Geest ten opzichte van 
de Vader handhaven [zoals de traditie hen geleerd had]. In de voorstelling van de immanente 
triniteit is er bij de Cappadociërs sprake van een volkomen symmetrie tussen Vader, Zoon en 
heilige Geest [hier werd een breuk zichtbaar – volgens Meesters – met de gehele voorgaande 
traditie, omdat daarin de Vader op een of andere wijze ontologisch ‘meer’ dan de Zoon geacht 
werd]. 
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2.6 Triniteitsleer als kern van de theologie 

Uit het bovenstaande is gebleken dat in de theologie van Colin Gunton de 

triniteitsleer een centrale plaats inneemt. Gunton voert dan ook een pleidooi om 

de triniteitsleer tot het centrum te maken van alle theologische disciplines. 

Gunton meent dat door de triniteitsleer alle onderwerpen in de theologie in een 

nieuw licht komen te staan, zoals bijvoorbeeld de scheppingsleer, persoon en 

werk van Christus, de kerk, eschatologie, etc.. Dat is ook wel in dit hoofdstuk 

gebleken. Gunton verwijst naar een artikel van Schwöbel, waarin hij meer 

voorbeelden hiervan geeft. Schwöbel stelt o.a. ook dat de conceptuele vorm 

waarin de triniteitsleer uitgedrukt is niet alleen effect zal hebben op de inhoud en 

nadruk van het leerstellige schema van theologie, maar dat het ook effect zal 

hebben op het vormgeven van de gemeenschap in de kerk en ‘its life of 

worship’.156   

 

Hieruit blijkt een ander belangrijk punt van Gunton, namelijk de nauwe 

verbinding van de theologie en de geloofspraktijk van de gemeenteleden. Hier 

hebben we al kennis mee gemaakt in par. 1.4. Volgens Gunton neemt de 

theologie haar verantwoordelijkheid als zij de triniteitsleer serieus neemt: 

‘Theologisch onderwijs is niet een doel in zichzelf, maar heeft betekenis voor het 

waarborgen dat het de echte God is die we aanbidden, de echte God voor wie we 

leven. Dat is het kernpunt van de triniteitsleer boven alles. (…) [T]rinitarisme 

gaat over leven; dat wil zeggen: het gaat over toegang tot God door Jezus 

Christus en in de Geest.’157 Vanuit dit gezichtspunt is Guntons overtuiging dan 

ook dat de triniteit niet wat denkvoer is voor enkele theologen op een 

                                                 
156 Christoph Schwöbel (ed.), Trinitarian Theology Today. Essays in Divine Being and Act, 
Edinburgh, 1995, p. 4. Geciteerd in C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 21-22. Ook Van 
den Brink wijst op de ‘nieuwe golf’ in de trinitarische bezinning, waarin men zoekt naar ‘de 
praktische en morele betekenis van de trinititeitsleer, naar haar pastorale strekking, haar 
ecclesiologische implicaties, haar betekenis voor de religieuze dialoog, naar haar filosofische impact 
en naar de repercussies die zij heeft voor het gender-debat in de theologie.’ (G. van den Brink, ‘De 
hedendaagse renaissance van de triniteitsleer’, p. 235-236.) Hij vindt dit een positieve 
ontwikkeling. Tegelijk wijst hij op de grote risico’s wanneer de triniteitsleer als rechtvaardiging 
gebruikt wordt voor de eigen favoriete zaak (feminisme, anti-feminisme, socialisme, 
geweldloosheid, etc.), in plaats van werkelijk bij de triniteitsleer te beginnen, en deze ook kritisch 
te laten inwerken op de eigen intuïties. Hierin helpt, volgens Van den Brink, alleen een zo radicaal 
mogelijk theologiseren vanuit de openbaring (p. 237). Van den Brink noemt als voorbeeld o.a. 
Cunningham die in zijn These Three are One zich beroept op de triniteitsleer voor zulke 
uiteenlopende zaken als de acceptatie van homorelaties (These Three are One, p. 299-303), een 
pluriforme liturgie (These Three are One, p. 274-279) en het weren van vlaggen van 
kerkgebouwen (These Three are One, p. 259) etc. – ‘zaken waarvan men kan vermoeden dat ze 
hem ook al sympathiek waren voordat hij zich met de triniteitsleer inliet.’ (p. 237n98.) 
157 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 4 en 7.  



 - 53 - 

universiteit, ver verwijderd van het ‘gewone’ leven, maar dat ‘[d]e triniteit gaat 

over leven, leven voor God, met de ander en in de wereld.’158 Op de achtergrond 

speelt Guntons visie op theologie mee. Theologie is volgens hem de ‘enterprise 

of thought which seeks to express conceptually and as well as possible both the 

being of God and the implications of that being for human existence on earth’.159 

Het wordt daarmee een existentiële aangelegenheid, die voor ieder mens van 

betekenis is. De triniteitsleer zou inzichten bieden om het wezen van God en van 

de wereld onder woorden te brengen, zodat we beter in staat zijn te leven voor 

God en met elkaar.  

 

We moeten dan ook niet vergeten – volgens Gunton – dat de triniteitsleer, 

ondanks de soms abstracte denkwijze, een intellectuele articulatie van een 

eenvoudige inzicht is: In aanbidding worden christenen in relatie gebracht met 

God de Vader door Jezus Christus in de heilige Geest.160 Dit eenvoudige inzicht 

waar de triniteitsleer woorden aan geeft is in de geloofspraxis niet altijd zo 

‘eenvoudig’ overgekomen. Hier ligt een grote uitdaging voor de theologie. Dat is 

wat Gunton in zijn theologie wil doen, zodat de gemeente zich verheugen gaat in 

haar drie-enige God, die schepper, verlosser en voleinder is. 

 
Tenslotte… 

In hoofdstuk 4 Slotbeschouwingen zullen de conclusies getrokken worden over 

de vraag wat dit hoofdstuk voor inzichten gegeven heeft voor de relatie tussen 

God en de wereld. Er volgt nu een hoofdstuk waarin het begrip ‘echo’ onderzocht 

wordt en de mogelijke inzichten die dit begrip geeft voor de verhouding tussen 

God en de wereld. 

                                                 
158 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 11. 
159 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 7. 
160 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 19-20. italics door BdB.  
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3. ‘Echo’ van de drie-enige God 

 

3.1 inleiding 

Gunton stelt dat de triniteitsleer bepaalde inzichten geeft in de wereld en de 

mens; een inzicht dat zonder de triniteitsleer niet kenbaar is. In de triniteitsleer 

gaat het over wie God in zichzelf is. Dit heeft ook consequenties voor hoe de 

wereld in elkaar zit. Gunton stelt ergens dat hij gelooft ‘dat het alleen door het 

begrijpen van het soort wezen dat God is, wij in staat worden gesteld om te 

leren wat voor soort wezens wij zijn en in wat voor wereld wij leven’.161 Gunton 

spreekt er op meerdere plaatsen over dat de (structuren van) de schepping op 

een of andere manier het wezen van de schepper reflecteert. Hij gebruikt op 

deze momenten regelmatig het begrip ‘echo’.162  Gunton ziet een verband tussen 

de schepper en schepping.  

Ik wil in dit hoofdstuk duidelijk krijgen wat hij bedoelt met het begrip ‘echo’ en 

wat dit begrip voor inzicht geeft op de relatie tussen God en de wereld. De 

conclusies van dit hoofdstuk worden zichtbaar in hoofdstuk 4. 

 

3.2 Vestigia trinitatis 

Het denken over een mogelijk verband tussen schepper en schepsel is geen 

vreemde gedachte in de geschiedenis van het christendom. In de bijbel zijn er 

gedeelten te vinden, die lijken te stellen dat de schepping iets van haar schepper 

laat zien (bijv. Ps. 19.1-5; Rom.1.19-20). Zij is zelf niet God, maar verwijst naar 

haar maker. Als de wereld geschapen is door de Drie-enige en zij weerspiegelt de 

glorie van haar schepper, lijkt het redelijk om aan te nemen dat er tekens zijn te 

vinden in de schepping die verwijzen naar de triniteit.163 In de kerkgeschiedenis 

is men al vroeg (in 2e eeuw) dit spoor gegaan, waarbij men zocht naar beelden, 

                                                 
161 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. ix. Vgl. p. 196-197: ‘The way we think of 
God affects the way we think of that which he creates and redeems.’ 
162 Zie o.a. C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 73, 78, 80-81, 143, 151, 176, 
203, 205, 206; C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 198, 200; C.E. Gunton, Christ and 
Creation, p.  101; C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 211.  
163 Eberhard Jüngel merkt in zijn studie Gott als Geheimnis der Welt het volgende erover op: 
‘Weltliche Phänomene, die in einer Dreiheit existierend dennoch Eines sind, wurden in ihrer 
trinitarischen Wesensdisposition als Spuren des dreieinigen Gottes im Seienden verstanden, die 
entweder auf Gottes Dreieinigkeit zu schließen erlaubten (so selten) oder doch vorausgesetzte 
Dreieinigkeit Gottes am Sein der Welt evident zu machen vermochten.’ Voorbeelden die Jüngel 
geeft uit de kerkgeschiedenis zijn: ‘Quelle, Fluß und Mündung (Anselm von Canterbury); Wesen, 
Form und Kraft (Luther); Grammatik, Dialektik und Rhetorik (Luther); memoria, intellectus und 
voluntas (Augustin); aber auch die drei Zeitalter (Joachim von Fiore), etc.’ (E. Jüngel, Gott als 
Geheimnis der Welt, Tübingen, 1977, 20017, p. 477.) 
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vergelijkingen, analogieën uit de natuur om op die manier dichterbij het 

geheimenis van de triniteit te komen.164 Augustinus heeft een grote bijdrage 

geleverd in het zoeken naar sporen van de triniteit in de schepping.165 Deze 

‘sporen’ van de drie-eenheid worden in de theologie de vestigia trinitatis 

genoemd.  

 

Het maakt echter verschil met welk doel deze vestigia trinitatis gebruikt werden 

in de theologie. Zo hebben er verschillende theologen in de middeleeuwen, maar 

ook nog in de 18e eeuw, bewijzen in de schepping gezocht voor het bestaan van 

de triniteit. Hierbij werden de vestigia als onafhankelijke bewijsstukken gebruikt 

om mensen te overtuigen van het bestaan van de triniteit. Dit gebruik van de 

vestigia als extern bewijs vindt Gunton zwak: de wereld werd gebruikt om licht 

te werpen op God, in plaats van andersom.166 Gunton is in navolging van Karl 

Barth erg kritisch over deze lijn in de traditie van de vestigia trinitatis en zet haar 

dan ook vlug opzij.167 Volgens Gunton wordt hier de fout gemaakt dat men  

zonder openbaring van God ook tot kennis van de drie-enige God zou kunnen 

komen. Illustraties uit de natuur kunnen volgens Gunton niet als bewijs dienen 

voor de triniteitsleer.  

Zoals gebleken is in hoofdstuk 2 zou Gunton instemmen met een theoloog als 

Cunningham, wanneer hij erop wijst dat als wij niets van God zouden weten – als 

God niet geopenbaard was aan ons door de Zoon en de Geest – wij niet in staat 

                                                 
164 Walter Kasper, Der Gott Jesu Christi, Mainz, 1982, p. 331.  
165 Augustinus zoekt vooral in zijn werk De Trinitate naar ‘sporen’, zoals bijvoorbeeld in het elfde 
boek, waarin het toegespitst is op mogelijke sporen in de uitwendige mens: ‘Laten we in wat aan 
bederf onderhevig is, naar vermogen op zoek gaan naar een afdruk van de Triniteit, ook al is het 
geen erg scherpe afdruk, misschien toch een die gemakkelijker te onderscheiden is.’ Zie 
Augustinus, De Trinitate, XI (vertaling: T.J. van Bavel: Augustinus van Hippo, Over de Drie-
eenheid, Leuven, 2005, p. 281vv.). In een recente engelse vertaling van De Trinitate wordt in de 
index twintig (!) analogieën van de triniteit weergegeven die Augustinus in zijn boek De Trinitate 
vermeldt (zie Saint Augustine, The Trinity (trans. E. Hill), New York, 1991, p. 469.). Vgl. wat er 
opgemerkt is in par. 2.4.2 over Guntons kritiek op Augustinus, die in het verstand (mind) een 
trinitarische analogie zag. 
166 C.E. Gunton, ‘Trinity, Ontology, and Anthropology: Towards a Renewal of the Doctrine of the 
Imago Dei’, in: Chr. Schwöbel and C.E. Gunton (ed.), Persons, Divine and Human, Edinburgh, 
1991, p. 55n18. Overgenomen uit David Cunningham, These Three are One, p. 94-95.  
167 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 144n23. Dit is een van de weinige plaatsen 
waar hij expliciet – slechts in een voetnoot – spreekt over de vestigia trinitatis. Op deze plaats 
spreekt Gunton over een misbruik van de triniteitsleer ‘so that ingenious minds have been led on a 
quest for vestigia trinitatis, traces of the Trinity in created being. These have usually taken the 
form of patterns of threeness in the world which have been supposed to reflect the Trinity, but 
which have, by reason of their essentially impersonal nature and by calling attention to the 
mathematics of the Trinity, had the effect of obscuring the real possibilities for a relational ontology 
inherent in the doctrine.’ 
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waren Hem te kennen door eenvoudig rond te kijken in deze wereld.168 Als dit 

wel zo zou zijn, dan zou men – bijvoorbeeld gezien de diepte van het lijden in de 

wereld – geneigd zijn te denken dat God iets heeft van een kosmische sadist. Dat 

is een radicaal andere voorstelling van God dan uit de christelijke openbaring 

blijkt. Elk portret van God dat we zouden afleiden uit de wereld, zou grotendeels 

afhankelijk zijn van ons eigen perspectief op de wereld, en zou dus grotendeels 

afhankelijk zijn van onszelf. Zulke beelden zeggen meer over de mens dan over 

God.  

 

Het kan ook anders. Zoals uit het bovenstaande citaat blijkt, zou Gunton wel de 

omgekeerde weg willen bewandelen: dat de kennis van Gods wezen licht werpt 

op de wereld. Het zal inderdaad duidelijk worden uit deze studie, dat dit typisch 

Guntons aanpak is. Vanuit de openbaring, wanneer we dus al iets kennen van 

Gods wezen, zijn we beter in staat om na te denken over hoe bepaalde 

kenmerken van Gods karakter te zien zijn in de wereld, die God geschapen heeft. 

Alles wat we kunnen leren over God door de wereld te bestuderen, weten we al 

door Gods openbaring. Toch kan dit proces onze kennis een andere vorm 

(‘shape’) geven, een verdieping brengen en het kan ons nieuwe taal geven om 

uit te drukken wat we al wisten.169  

 

Gunton spreekt niet expliciet over ‘echo’ als een vestigium trinitatis. Dat wil 

echter niet zeggen dat Guntons gebruik van het begrip ‘echo’ niet impliciet 

geduid kan worden als een vestigium. Dit zal moeten blijken aan het eind van dit 

hoofdstuk. Ik ga in de volgende paragraaf het terrein van de analogie verkennen, 

omdat traditioneel in de analogieleer iets als de overeenkomst tussen Schepper 

en schepsel aan de orde zou kunnen komen.  

 

3.3 Analogie 

In hoofdstuk 2 van deze scriptie is gebleken dat Gunton een scherpe 

ontologische scheiding maakt tussen God en de wereld, tussen schepper en 

schepping. Juist door deze afstand is er een relatie mogelijk, een ‘andersheid-in-

relatie’. Ze gaan niet in elkaar op. Door hun eigenheid kunnen ze met elkaar in 

relatie staan. Ondanks het ontologische onderscheid tussen deze relata, is er bij 

                                                 
168 David Cunningham, These Three are One, p. 85. 
169 David Cunningham, These Three are One, p. 86. 
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Gunton sprake van een soort analogie tussen hen.170 Zo bleek al uit enkele 

citaten van Gunton dat hij stelt dat de (orde van) de schepping op een of andere 

manier het wezen van de schepper reflecteert.  

 

3.3.1 Analogie bij Thomas van Aquino en Karl Barth volgens Gunton 

In de geschiedenis van de christelijke theologie zijn er meer theologen geweest, 

die gebruik maakten van het concept van analogie tussen God en mens. Ik noem 

twee belangrijke theologen, die Gunton ook gebruikt. De eerste theoloog is 

Thomas van Aquino (1225-1274). Hij sprak van een analogia entis, waarbij er 

een significante overeenkomst bestaat tussen een oorzaak en een gevolg: 

aangezien God de schepper (oorzaak) is van de wereld (gevolg), hebben zij 

bepaalde eigenschappen gemeen. De een (schepper) heeft het kenmerk in eerste 

of eigenlijke zin en de ander (schepping) in een tweede daarvan afgeleide zin. 

Gunton vindt het concept van analogie sterk, omdat hiermee zorgvuldig gezocht 

wordt op welke manier de wereld Gods wezen reflecteert. Door dit concept is 

volgens Gunton de relatie tussen eindig en oneindig denkbaar, terwijl het 

anders-zijn van God en de wereld bewaard blijft.171 Er zijn echter ook zwakke 

kanten aan dit concept. In navolging van Karl Barth (1886-1968) – de tweede 

theoloog die ik noem – stelt Gunton dat Thomas’ analogie van zijn (‘being’) de 

ernstige fout maakt om een te directe lijn te leggen tussen Gods zijn en het zijn 

van de schepping. Tevens verwijt Gunton Thomas een niet-trinitarische 

benadering van Gods wezen. 

Barth gaat een radicaal ander spoor dan Aquino en staat er zelfs tegenover.172 

Het gaat hem er met name om wat het fundament is om over God te spreken in 

mensenwoorden. Met Barth’s analogia fidei is God zelf degene die in zijn 

openbaren, in zijn komen, de woorden als het ware verovert en geschikt 

maakt.173 Beslissend is dat de analogie niet de oorsprong heeft in deze wereld, 

maar ze heeft ontologisch haar bestaan in God. Volgens de lezing van Gunton is 

dit ook zichtbaar in Barth’s spreken over analogia relationis, waarin Barth de 

triniteitsleer gebruikt: Niet omdat entiteiten in onze ervaring gerelateerd zijn, 

                                                 
170 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 31. 
171 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 138. 
172 Vgl. C.E. Gunton, Becoming and Being, p. 240vv. Hier wijst Gunton er echter wel op dat Barth 
‘misinterpreted the traditional analogy of being, basing his interpretation of Aquinas on secondary 
treatments which failed to bring out the truth of Aquina’s position.’ Gunton blijft echter wel achter 
de hoofdlijn van Barths kritiek op de analogia entis staan.  
173 C. van der Kooi, Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Kampen, 20022, p. 
272. 
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moet God in zijn wezen het ook zo zijn, maar omdat het karakter van Gods 

drieheid in openbaring een drieheid in relatie inhoudt.174 Deze relationaliteit kan 

nergens anders uit afgelezen worden; deze is uniek. Het is echter wel zo dat er 

een analogie van relatie gemaakt kan worden vanuit Gods ‘zijn-in-relatie’, want 

daarvan zijn mensen een soort van afspiegeling. Hoewel Gunton Barth een heel 

eind volgt, vindt hij het jammer dat Barth zijn analogie alleen gebruikt in een 

theorie over hoe taal toepasbaar is op God.  

 

Uiteindelijk staat Gunton zelf voor een trinitarische analogie van ‘zijn en worden’ 

(‘being and becoming’) tussen Schepper en schepsel: ‘een begrip van de 

structuren van de geschapen wereld in het licht van de dynamiek van het wezen 

van de drie-enige schepper en verlosser.’ 175 Beide hierboven besproken 

theologen hebben invloed op zijn analogie. Het is volgens Gunton een zelfde 

benadering als de Thomistische analogie, maar dan met een vorm die van Barth 

afkomstig is: Het is trinitarisch in structuur (tegen Thomas). Daarnaast is het 

niet alleen een benadering om te spreken over God, maar het zoekt een mogelijk 

om over alle zijn (‘all being’) te spreken (tegen Barth). Met dit laatste doelt 

Gunton op zijn zoektocht naar de ontologische basis.176 Ik wil nu verder 

onderzoek doen naar de achtergrond van zijn denken om helder te krijgen 

waarom Gunton dit denkwerk van belang vindt.  

 

3.3.2 De heuristische opzet van Gunton 

Gunton kiest voor een heuristische opzet.177 Hij is op zoek naar ideeën die op 

intellectueel niveau inzichten geven voor een interpretatie van deze 

werkelijkheid, waarin wij leven. Dit heeft te maken met Guntons overtuiging dat 

het christelijk geloof inzicht geeft in de werkelijkheid, zoals deze echt is.178 Het is 

                                                 
174 C.E. Gunton, Becoming and Being, p. 144-145. 
175 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 141. 
176 Vgl. Guntons geestverwant in deze: Christoph Schwöbel, Gott in Beziehung, p. 209: ‘Barth’s 
Gegenvorschlag, diese Analogie als analogia fidei zu verstehen, könnte dann als angemessener 
betrachtet werden, wenn der Glaube nicht nur epistemologisch (…) gedeutet wird, sondern 
ontologisch als die Art und Weise, wie menschliches Sein-in-Beziehung durch die Beziehung des 
trinitarischen Gottes zur Menschheit konstituiert und rekonstituiert wird. (…) Der trinitarischen Gott 
ist sowohl die Bedingung für das Sein menschlicher Personen als auch die Bedingung für die 
Erkenntnis der Wahrheit über menschliches Personsein.’ Vgl. onderstaande voetnoot 180 waarin 
blijkt dat ook Coleridge’ denken belangrijk is voor Gunton in het zoeken naar ontologie.  
177 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 39-40.  
178 Vgl. par. 1.3.3 en bijv. C.E. Gunton, The Christian Faith, p. 178: ‘The theology of the Spirit (…) 
gives us reason to believe that there can be true knowledge both of the way things really are and 
of the being of the God who made them.’ Dat wil niet zeggen dat Gunton stelt dat wij perfect alles 
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volgens Gunton een rationele zoektocht, die voort blijft gaan en niet statisch is. 

De reden daarvoor is dat de mens in zijn doorgronden van de werkelijkheid 

onvolkomen is door menselijke beperking en als gevolg van de zonde. Alles wat 

de mens claimt over waarheid, behoort tot een bepaalde tijd en culturele 

context. De bevindingen hebben dus geen tijdloze pretentie. Het is een 

voortgaand proces tussen de rede en de werkelijkheid. Hierbij moet men ook 

bedenken dat het Guntons overtuiging is dat openbaring fundamenteel is voor 

elke vorm van kennis (vgl. par. 3.2.). De rede kan geen nieuwe kennis uitvinden 

of structuren opleggen aan de werkelijkheid. De rede kan alleen ontdekken wat 

er reeds is. Door openbaring wordt dan zichtbaar dat deze werkelijkheid het 

resultaat is van de ‘triune act of creation.’179  

 

Gunton gebruikt ook de triniteitsleer op heuristische wijze. Dat wil onder andere 

zeggen dat hij de triniteitsleer gebruikt als (intellectueel) instrument om 

inzichten in deze werkelijkheid te verwerven.180 Om de triniteitsleer bruikbaar te 

maken voor dit proces van interpretatie gebruikt Gunton de manier waarop 

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) dit doet. Coleridge komt met het concept 

‘ideeën’. Ideeën komen voort uit de interactie tussen de menselijk rede en de 

werkelijkheid. De ideeën zijn gidsen die mogelijke gedachtelijnen geven. Ze 

geven mogelijkheden tot een dieper verstaan van de waarheid van de dingen. 

Coleridge spreekt over de triniteit als een ‘Idea Idearum’, de Idee van de ideeën. 

De triniteit is de grote waarheid, waarin alle schatten van alle mogelijke kennis 

aanwezig zijn. Alle andere ideeën volgen uit dit eerste Idee, de Triniteit.181 

Gunton poneert dan vervolgens – in navolging van Coleridge – , dat als de drie-

enige God de bron is van het hele bestaan, we dan kunnen aannemen dat alle 

                                                                                                                                                         

weten van de werkelijkheid. Verderop in par. 3.3.3 wordt er over gesproken over de beperktheid 
van onze kennis en taal en onze afhankelijkheid van de openbaring. 
179 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 50. Belangrijk in Guntons redenatie is het volgende: 
Volgens Gunton is er openbaring mogelijk, omdat de wereld zo gemaakt is, dat zij gekend kan 
worden (C.E. Gunton, A Brief theology of Revelation, p.33). 
180 Vlg. C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 140-141: ‘I want to ask whether 
concepts generated by theology, and particularly Trinitarian theology, bear any relation to those 
employed in conceiving the world as it is presented to us in some of the discoveries of modern 
science. That is to say, I am going to ask some questions about conceptual similarities, and raise 
the question of whether the concepts developed in Trinitarian theology enable us not only to 
conceive the reality of God, but also have transcendental possibilities, and so enable us to come to 
terms with the fundamental shape of being.’ Citaat opgemerkt in Hans Schaeffer, Createdness and 
Ethics, p. 39-40.  
181 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 144. 
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‘zijn’ iets zal reflecteren van degene die het zijn geschapen heeft en 

onderhoudt.182 

 

Bij deze zoektocht van Gunton wil ik enkele kanttekeningen plaatsen. Met de 

scherpe kritiek van Gunton op Augustinus’ (neo)platoonse denken (par. 2.4.2) in 

mijn achterhoofd, komt Guntons instemming met Coleridge’s ‘Idea Idearum’ op 

mij bevreemdend over. Dit ‘Idea idearum’ heeft sterk platoonse connotaties: de 

hoogste Idee is de werkelijkheid (al het andere is slechts een afgeleide ervan). 

Guntons ontkenning van deze platoonse achtergrond is mijns inziens niet 

overtuigend, met name gezien de (bijna) ontologische status van de ideeën.183  

 

Tevens valt het me op dat Gunton niet zozeer uitlegt waarom de schepping iets 

zal reflecteren van degene die haar geschapen heeft, maar dat hij dit ‘gewoon’ 

poneert: zo zit de werkelijkheid in elkaar. Dit is geen verklaring maar duidt op 

een vooronderstelling, die Wisse in het algemeen opmerkt in de moderne 

triniteitstheologie: Er is een logische verhouding tussen God en de wereld. 

‘Volgens de triniteitstheologie [van o.a. Gunton] is er iets in de werkelijkheid dat 

God met ons gemeenschappelijk heeft, namelijk een ontologische structuur, de 

structuur van relationaliteit. Uiteraard zijn triniteitstheologen van mening dat 

deze structuur door God in de schepping is gelegd (…)’.184 Gunton stelt vanuit 

deze vooronderstelling, dat de werkelijkheid op deze manier in elkaar zit.  

 

3.3.3 Verhouding taal en werkelijkheid 

In het denken over een mogelijke analogie tussen schepper en schepsel en over 

interactie tussen rede en werkelijkheid, speelt de visie op taal een belangrijke 

rol. In deze scriptie ontbreekt de ruimte om daar uitvoerig op in te gaan. Ik 

                                                 
182 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 145. 
183 Vgl. C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 143: Coleridge’s opvatting van ‘idea’ is 
‘neither a timeless Platonic abstraction nor the particular mental datum of empirical experience 
beloved of so many of the philosophers in Coleridge’s recent past. It is like the innate idea of the 
rationalist tradition, but not so much as to succumb to Locke’s critique, for it is concerned more 
with common ways in which the human mind interacts with reality than with fixed or static 
concepts’. Vgl. C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 107: ‘Nor by idea did he 
[Coleridge] mean (…) simply a mental construct or concept. As he shows (…) an idea is antecedent 
to a conception, and had an (almost?) ontological status.’  
184 M. Wisse, ‘De uniciteit van God en de relationaliteit van de mens’, p. 319.  
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beperk me tot onderzoek wat al gedaan is naar de verhouding tussen taal en 

werkelijkheid bij Gunton.185  

 

Belangrijk is voor Gunton het inzicht dat zoals de rede de mens niet tegenover 

de werkelijkheid zet, maar hem in zijn omgeving plaatst, zo is taal ook een 

manier van interactie met de werkelijkheid. Gunton spreekt over een harmonie 

tussen taal en wereld, wat de wereld in staat stelt te kunnen spreken, zodat 

(bijvoorbeeld) metaforen soms zelfs een openbarende functie kunnen hebben.186 

Het gebruiken van een metafoor kan soms een licht laten vallen op een bepaald 

deel van de werkelijkheid waardoor dit deel op een één of andere manier onthuld 

wordt.187  

 

De sleutel tot de relatie tussen taal en wereld is iets wat we al eerder bij Gunton 

zijn tegengekomen: indirectheid.188 De wereld kan alleen indirect gekend 

worden, en daarom is metafoor, zijnde indirect, de meest geschikte vorm die taal 

zou moeten aannemen. Zoals bleek uit par. 3.3.2  is onze kennis gebrekkig en 

daarmee is ook onze taal niet in staat om de werkelijkheid volkomen te 

beschrijven. Het is een doorgaande zoektocht.  

Volgens Gunton is echter de taal door God geschapen samen met het geheel van 

de werkelijkheid. Als dan taal het geschapen medium is van kennis, gegeven als 

gave van de heilige Geest (openbaring), correspondeert het met de werkelijkheid 

vanwege zijn geschapenheid. Daarom is het mogelijk dat wij kunnen spreken 

over hoe de werkelijkheid is, aldus Gunton.  

 

                                                 
185 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 52-58. Dit gedeelte over de visie op taal bij Gunton 
is grotendeels gebaseerd op deze studie. Zie ook C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, 
p. 137-141. De titel van de paragraaf is ‘Words and the world -  again’.  
186 C.E. Gunton, The Actuality of Atonement. A study of metaphor, rationality and the Christian 
tradition, London, 1988, p.37-38: ‘Metaphor is a supreme instance of the harmony that can be 
attained between language and the world. Therefore: the world is the kind of thing that can be 
interpreted in language. It is, or has – metaphorically! – a kind of language’. Met ‘harmonie’ doelt 
Gunton volgens mij op de afstemming op elkaar van taal en wereld. Verderop schrijft hij ‘Because 
the world is, so to speak, our shape and we are world-shaped, there is a readiness of the world for 
our language, a community of world and person which enables the world to come to speech’ (p. 
38). 
187 Vgl. C.E. Gunton, Father, Son and Spirit, p. 183: ‘I would hold that metaphor is at centre, and 
perhaps the chief vehicle of, human rational relation with reality. Broadly, I want to advocate (…) 
that as the mind interacts with the world in a kind of reciprocity of asking questions and receiving 
answers, metaphor plays an essential part as the vehicle by which discoveries come to expression.’ 
188 C.E. Gunton, The Actuality of Atonement, p. 37. 
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Hoewel Gunton grote nadruk legt op het belang van de indirecte relatie van taal 

en werkelijkheid (d.m.v. metaforen), spreekt hij volgens mij ook over een directe 

relatie, wanneer hij spreekt over het corresponderen van taal en werkelijkheid. 

Deze twee opvattingen over de relatie tussen taal en werkelijkheid lopen mijns 

inziens bij Gunton door elkaar. 

 

3.3.4 Ontologische zoektocht naar essenties  

Cunningham merkt in zijn studie op dat analogieën of vestigia trinitatis geen 

immanent onderdeel van de schepping(sorde) zijn. Cunningham spreekt over 

‘triune marks’ als constructies, illustraties; zij zijn ontwikkeld door mensen als 

interpretaties van de wereld. Gunton en Cunningham stellen beide dat we 

bepaalde parallellen kunnen construeren tussen de claims van de christelijke leer 

over God, aan de ene kant, en bepaalde elementen van de geschapen orde aan 

de andere kant.189 Ze zijn afhankelijk van de kennis die wij hebben van de drie-

enige God.  

 

Naar mijn mening wil Gunton in zijn denkwerk wel verder gaan dan Cunningham. 

Guntons taalgebruik veronderstelt een essentialistische metafysica.190 Gunton is 

mijns inziens meer bezig met een zoektocht naar het beschrijven van de 

werkelijkheid, dan alleen met een taalkundige zoektocht naar begrippen, die wij 

kunnen gebruiken om met de werkelijkheid om te gaan. Gunton wil begrijpen in 

wat voor een wereld wij leven. In zijn zoektocht naar ontologie is Gunton op zoek 

naar bepaalde ‘noties van zijn’. Deze noties zijn onmisbaar in het begrijpen van 

onze wereld. Deze noodzakelijke ‘noties van zijn’ noemt hij ‘open 

transcendentals’. ‘Het zoeken naar een ‘transcendental is to seek for those 

features of our language and experience by means of which reality at its most 

fundamental makes itself known to us: features that might be called ‘necessary 

notes of being’.’191 Algemene voorbeelden van deze noties zijn ‘waarheid’, 

                                                 
189 David Cunningham, These Three are One, p. 89-119 [cit. p. 89]. Gunton spreekt o.a bij de niet-
persoonlijke schepping over conceptuele parallelen: ‘[T]hat de world is like God not in being in his 
image, but in the more limited sense that there are some conceptual parallels between the 
concepts in which the being of God is expressed and the ways in which we may conceive the world’ 
(C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 141.).  
190 Vgl. wat Cunningham zelf zegt over Guntons aanpak: ‘Colin Gunton makes a similar point [dat 
God als een kunstenaar iets van zichzelf in zijn kunstwerk achterlaat], but uses language that is (to 
my [Cunningham] mind) far too heavily dependent upon essentialist metaphysics’ (David 
Cunningham, These Three are One, p. 86n58). 
191 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 185. In zijn studie The One, The Three and the 
Many is het zoeken naar ‘open transcendentals’ het doel van zijn onderzoek. Hij zegt hierin: ‘An 
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‘goedheid’, ‘zijn’, etc.. Na zijn eigen onderzoek over trinitarische 

‘transcendentals’ spreekt Gunton over ‘open transcendentals’ als: perichorese, 

substantie en met name relationaliteit.192 Met dit laatste wil Gunton aangeven 

dat het voor zowel God als de wereld kenmerkend is, dat zij hun zijn hebben in 

relatie. Deze ‘vondst’ is een belangrijk inzicht in Guntons theologie, wat we 

verder in het onderzoek naar ‘echo’ weer tegenkomen. Verder laat ik Guntons 

denkwerk over ‘open transcendentals’ in deze studie rusten. 

 

Na onze verdieping in de achtergrond van Guntons analogie, blijkt duidelijk dat 

hij een belangrijke bijdrage toekent aan de christelijke (trinitarische) theologie in 

het begrijpen van de moderne wereld en in het ons in staat stellen om de 

geheimenissen te onderzoeken van wat het is om mens te zijn op aarde coram 

Deo en in de verschillende structuren van relaties met onze naaste en met het 

universum waarin we geplaatst zijn.193 Hieruit blijkt dat Gunton, ondanks de 

intellectuele insteek en zoektocht, de mens van het leven van elke dag op het 

oog heeft.  

 

3.4 het concept ‘echo’ 

Gunton is zich bewust van de risico’s van analogieën. Het bewegen vanuit de 

immanente triniteit naar de geschapen werkelijkheid gaat over een pad vol met 

gevaren van ideologieën en projectie.194 Het is al snel een speculatief gebeuren. 

Toch neemt hij dit risico, omdat hij van mening is dat op deze manier mogelijke 

inzichten te verkrijgen zijn, die van fundamenteel belang zijn voor het leven van 

de mens.  

                                                                                                                                                         

open transcendental is a notion, in some way basic to the human thinking process, which 
empowers a continuing and in principle unfinished [vandaar: open transcendental] exploration of 
the universal marks of being.’ (C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 142). 
192 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 213, 229-230. Korte uitleg van deze 
transcendentals: (1) perichoresis, ‘which offers a way of articulating the oneness of things without 
derogating from their plurality’ (p. 212); (2) substance or substantiality: this shows that ‘the many 
are truly many because everything is created by God to be and become what it is and not an other 
thing’ (p. 213); (3) Relationality, ‘all things are what they are by being particulars constituted by 
many and various forms of relation (p. 229). ‘Relationaliy (…) enables us to incorporate the 
insights gained from the discussion of the other two transcendentals’ (p. 229-230). 
193 C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 154. 
194 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 25; C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian 
Theology, p. xx. Gunton verduidelijkt dit met een voorbeeld: ‘This is especially the case with those 
books in the Hegelian tradition which use the trinitarian categories to discern the work of the divine 
Spirit largely or chiefly from immanent patterns of modern history and social development.’ Deze 
denkwijze houdt te weinig rekening met de gebrokenheid en inwerking van het kwaad in de 
(structuren van de) schepping. Vgl. G. van den Brink, ‘De hedendaagse renaissance van de 
triniteitsleer’, p. 235-237. 



 - 64 - 

 

Er is volgens Gunton geen directe analogie aan te geven tussen de drie-enige 

God en deze wereld. De analogie is altijd indirect. Om een te directe verband te 

voorkomen gebruikt Gunton het begrip ‘echo’.195 Gunton legt nergens expliciet 

uit waarom hij voor het begrip ‘echo’ kiest.196  

 

Belangrijk voor Gunton is, mijns inziens, het indirecte, bemiddelende  karakter 

(vgl. par. 2.5). Een echo veronderstelt dat het nooit alleen op zichzelf kan 

bestaan, maar een al dan niet zichtbare bron heeft. Een echo verwijst naar iets 

achter zichzelf, naar een bron.  

 

Zoals gezegd stelt Gunton dat het wezen van God gereflecteerd wordt in de 

schepping, omdat de Drie-enige de bron is van alles wat er geschapen is. Gunton 

vindt echo’s van Gods drie-enige wezen op verschillende wijzen in deze 

werkelijkheid. Van de verschillende echo’s, die Gunton opmerkt, kies ik er drie 

uit, omdat deze drie het uitvoerigst aan bod komen in Guntons werken.197 Dit 

zijn (1) de Kerk als gemeenschap, (2) mens als beeld van God en (3) offer 

(sacrifice).  

 

3.4.1 De Kerk als eindige echo van wie God oneindig is198 

Gunton verbaast zich erover dat er nooit serieuze en consistente pogingen 

gedaan zijn om de ecclesiologie te wortelen in een concept van de drie-enige 

                                                 
195 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 63. Schaeffer stelt dat Gunton het concept echo 
ontwikkelt. Dit lijkt me wat te sterk uitgedrukt, omdat Gunton volgens mij niet weloverwogen 
uiteen zet waarom hij voor echo kiest. Schaeffer verwijst naar de volgende passage van Gunton: 
‘What kind of analogy between God and church, Trinity and community, may there then be? If 
there is one, it should be of an indirect kind, in which the church is seen as called to be a, so to 
speak, finite echo (…).’ (C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 73).  
196 Het is volgens mij ook van betekenis voor Guntons gebruik van echo, dat het begrip ‘echo’ in 
geen enkele index achter in zijn boeken staat. Als het een uitgewerkt concept is, wat voor Gunton 
van groot belang is, lijkt het mij toch dat het daarin genoemd wordt. 
197 Naast deze drie zijn o.a ook te noemen de (ideale) sociale orde (het onderwerp van The One, 
The Three and the Many) en niet-persoonlijke voorbeelden als schepping/wereld (The Promise of 
Trinitarian Theology, p. 110-111: ‘But as such it also echoes the trinitarian being of God in being 
what is is by virtue of its internal taxis: it is, like God, a dynamic of beings in relation) en Guntons 
onderzoek naar echo’s van trinitarische concepten in recent wetenschappelijke theorieën (The 
Promise of Trinitarian Theology, p. 137-157) waar hij onder andere stelt: ‘[I[t seems that here the 
development of modern field theory (…) has led inexorably to the conceptual echo of trinitarian 
theology in relativity theory and its developments’ (p. 151). 
198 Ik baseer deze subparagraaf voornamelijk op zijn artikel ‘The Community. The Trinity and the 
being of the Church’ in: C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 56-82. Vgl. C.E. 
Gunton, ‘The Church. John Owen and John Zizioulas on the Church’, in: idem, Theology through 
the Theologians. Selected essays 1972-1995, London, 1996, p. 187-205. 
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God.199 Guntons zoektocht naar een mogelijk – indirecte – analogie tussen het 

wezen van de kerk en Gods drie-enige wezen begint bij de triniteitsleer.200 De 

triniteitsleer heeft belangrijke implicaties voor de ontologie van de schepping. De 

triniteitsleer vervangt, zoals we al zagen in par. 2.5, het logische concept 

(oorzaak – gevolg) van de relatie tussen God en wereld voor het persoonlijke 

concept. Deze relatie tussen God en de wereld is het gevolg van een persoonlijke 

en vrije keuze van de drie-enige God. Dit impliceert dat de wereld contigent, 

eindig en ‘is wat het is’ in afhankelijkheid van haar schepper. Hieruit volgt dat de 

Kerk, als onderdeel van de schepping, ook contigent en eindig is. Dus in haar 

wezen kan de Kerk niet meer zijn dan een eindige echo van wie God in zichzelf 

oneindig is.  

 

Volgens Gunton – in navolging van John Zizioulas – kan de Kerk het wezen van 

God reflecteren in gemeenschap (koinonia). Dat is wat de Kerk in haar basis is: 

een gemeenschap van personen. Deze gemeenschap is het werk van de handen 

van God de Vader in deze wereld: Zoon en Geest. Gunton maakt duidelijk dat hij 

een echo van het wezen van God ziet in de actuele relaties van concrete 

historische personen, die het wezen van de kerk constitueren. De Kerk is geen  

grijze mensenmassa of wat losse individuen bij elkaar, maar zij bestaat uit een 

gemeenschap van unieke personen in relatie. Gunton stelt dat deze echo 

zichtbaar wordt in het feit dat gemeenteleden deze relaties vrijwillig aangaan en 

dat het relaties van geven en ontvangen zijn.201 De Kerk is een eschatologische 

gemeenschap, die – als ze een echo is – anticipeert op de toekomst. Zo 

reflecteert de Kerk haar drie-enige schepper.  

 

                                                 
199 In de westerse theologiegeschiedenis is volgens Gunton de ecclessiologie vaak gebaseerd op 
een analogie van het concept van een aardse keizer. Dit concept was beïnvloed door enerzijds 
politieke en anderzijds neoplatoonse gedachten, die een hiërarchische werkelijkheidstructuur 
bevatten. Dit hangt volgens Gunton ook weer samen met de neiging van de westerse theologie om 
een monistische opvatting over God te hebben. Dit godsbegrip leek de absolute macht binnen de 
kerk – en soms daardoor machtsmisbruik – te legaliseren. 
200 Gunton begint in zijn denken over de Kerk bij de christologie en de pneumatologie. De twee 
handen van God werken samen: de Zoon institutioneert en de Geest constitueert de Kerk. Hij 
steekt in bij het leven van de mens Jezus en zijn vrijwillige overgave aan de leiding van de heilige 
Geest (zie par. 2.4.1). Beginnen bij Jezus als mens, die zich volledig gaf voor de ander, voorkomt 
dat men een fundament voor absolute autoriteit legt.  
Omdat Gunton op zoek is naar de ontologie van de Kerk, maakt hij de beweging van de 
economische naar de immanente (= ontologische) triniteit. Duidelijk is in ieder geval, zoals reeds 
bleek in hoofdstuk 2, dat het voor Guntons denken van groot belang is te beginnen bij Gods werk 
in de concrete geschiedenis van deze wereld.  
201 Vgl. voor beschrijving van relaties in de immanente triniteit hfdst 2.4.2 en 2.5.  
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Gunton zegt dat deze echo van tijd tot tijd gerealiseerd wordt door de Geest in 

onze werkelijkheid. Het is een soort analogie van echo: de Kerk is wat zij is 

krachtens haar roeping om een temporele echo te zijn van de eeuwige 

gemeenschap die God is. Hieruit blijkt dat de kerk de roeping heeft om een echo 

te zijn. De Kerk is dus niet standaard een echo van Gods wezen. Zij zal steeds 

weer tot echo gemaakt moeten worden. De Kerk is feilbaar en onvolkomen. In 

haar geschiedenis zijn veel momenten waarop er niets van deze echo bleek, 

maar juist contradictoire uitingen. Dit roept de vraag op naar hoe het met de 

verhouding zit tussen de ontologie van de kerk en haar actuele zijn in deze 

gebroken wereld.  

 

Gunton geeft hier niet een rechtstreeks antwoord op.202 Wel merkt hij op dat de 

primaire echo’s hoorbaar zijn in de manieren waarop God in schepping en 

voleindiging van de schepping door Jezus en de Geest werkzaam is. Zoals een 

echo alleen gehoord kan worden als er een stem klinkt, zo kan de Kerk alleen 

een echo zijn als God ‘spreekt’ door Zijn Zoon en Geest. Er is een echo van 

triniteit hoorbaar, wanneer de kerk in staat wordt gesteld door de Geest om haar 

leven af te stemmen op het leven, de dood en de opstanding van Jezus, de 

plaats waar de verzoening in de tijd plaats vindt en gevonden heeft. Zo wordt de 

Kerk een echo van de liefde van God de Vader voor deze wereld, zoals dit 

bemiddeld wordt door Zoon en Geest.  

 

Op deze momenten wordt de Kerk weggeroepen van de weg naar zelfglorificatie 

en wordt zij gericht op de bron van haar leven: de scheppende en 

herscheppende presentie van God in de wereld. Verkondiging van het evangelie 

en het vieren van de sacramenten zijn temporele manieren om de gemeenschap 

op het wezen van God te oriënteren.203 Hiermee hoort de gemeente haar roeping 

om een echo te zijn en wordt de gemeenschap gevierd.  

                                                 
202 Praktische uitwerkingen van een ecclesiologie gebaseerd op de triniteitsleer geeft hij wel. 
Bijvoorbeeld: Het trinitarische inzicht dat relaties gekenmerkt zijn door perichorese, geeft dat in de 
Kerk geen permanente structuur van subordinatie kan zijn. Er zijn daarentegen overlappende 
patronen van relaties waarin een en dezelfde persoon soms dienend (subordinerend) en dan weer 
leidinggevend (superordinerend) bezig kan zijn naar de gaven en genade die gegeven zijn aan 
deze persoon. Omdat het wezen van God een dynamische gemeenschap is van perichoretische 
interactie is dit moeilijk te rijmen met enige vorm van statische hiërarchie. 
203 Gunton begeeft zich in de reformatorische traditie, wat blijkt uit zijn opvatting dat de gemeente 
geconstitueerd wordt door de Geest, die vooral (niet uitsluitend!) werkt door de Woordverkondiging 
en het vieren van de sacramenten doop en avondmaal: ‘The heart of the constitution of the Church 
by the Spirit is to be found in worship. Every act of worship that is in the Spirit is a constitution of 
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3.4.2 Mens als beeld van God204  

In de kerkgeschiedenis is er veel nagedacht en gespeculeerd over de mens als 

imago Dei. Volgens Genesis 1.26-27 is de mens geschapen in het beeld en de 

gelijkenis van God. Vaak werd dit beeld gevonden in het gegeven dat de mens 

met rede begaafd is of dat hij een onsterfelijk ziel heeft. In deze gevallen wordt 

de mens vergeleken met de dieren: ‘Trek van de mens het dier af en je houdt 

het beeld van God over.’205 De fout is echter dat we dan gaan denken over de 

mens als beeld van God, zonder God. Gunton gaat dan ook een ander spoor.  

Het eerste wat – volgens Gunton – van het geschapen zijn in het beeld van God 

gezegd wordt, is dat we geschapen zijn als man en vrouw, wat volgens Gunton 

impliceert dat in dit meest centrale van alle menselijke relationaliteit 

(relatedness) een eindige echo gevonden wordt van de relationaliteit van Vader, 

Zoon en heilige Geest.206 Het is de triniteitsleer die laat zien dat God een 

gemeenschap van personen in relatie is. Zo is op een eindig niveau, door de 

polariteit van man-vrouw, zichtbaar dat ‘in het beeld van God zijn’ inhoudt 

geroepen te zijn tot een andersheid-in-relatie wat de eeuwige andersheid-in-

relatie van Vader, Zoon en heilige Geest echoot. Het tweede, wat Gunton noemt, 

is dat we aangesteld zijn als heersers over de schepping. Het is de menselijke 

roeping om de schepping in staat te stellen haar schepper te eren. In het beeld 

van God geschapen zijn wil dus zeggen dat we in een dynamiek van relaties 

geplaatst zijn: ten eerste met onze medemensen en ten tweede met de niet-

persoonlijke schepping. Gunton vat het samen: ‘bestaan in het beeld van God is 

daarom geroepen zijn God te representeren aan de schepping en de schepping 

[te representeren] aan God’.207  

                                                                                                                                                         

the Church. The Church is more than an institution because it is a community that must, ever and 
again, take place: it must be constituted in the present as the people of God. (…) Through the 
Word the Spirit constitutes (…) we must say that the Church is constituted as the Spirit, through 
the word of the gospel – the risen Christ becoming concrete in the present – calls the community 
into being. Similar points can be made in relation to the sacraments’ (C.E. Gunton, Theology 
through the Theologians, p. 202). 
204 In deze subparagraaf kan ik niet ingaan op de vele complexe vragen die rondom ‘Imago Dei’ 
bestaan. Ik focus mij op de ‘echo’ die Gunton mogelijk in het beeld van God ziet. Ik baseer deze 
subparagraaf voornamelijk op de volgende stukken van Gunton: ‘Creation and new Creation: in the 
Image and Likeness of God’, in: C.E. Gunton, Triune Creator, p. 193-211; ‘In the Image and 
Likeness of God’, in: C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 99-127; ‘The Human Creation. Towards a 
renewal of the doctrine of the Imago Dei’, in: C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, 
p.100-117. 
205 A. van de Beek, ‘Geschapen in Gods beeld’, p. 117. 
206 C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 101. 
207 C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 102-103. 
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Nu kan de vraag gesteld worden of de gebrokenheid van de schepping nog van 

invloed is op de mens als beeld van God. Volgens Gunton is zonde en 

gebrokenheid afkomstig van de verwrongen relatie met God.208 De zonde heeft 

een negatief effect op alle relaties waarin de mens staat. Bij Gunton echter lijkt 

de zonde geen effect te hebben op ‘het beeld van God zijn’ van de mens op het 

niveau van inter-relationaliteit.209 Gunton stelt dat het beeld van God iets is, wat 

gegeven is door God aan de mens. Het ‘beeld van God zijn’ behoort tot het 

mens-zijn.210 De gelijkenis met de drie-enige God zit in het persoon-zijn-in 

relatie van de mens. Voor ieder mens geldt dat hij/zij geschapen is om in een 

unieke relatie met God te staan. ‘Relatie’ is daarmee een ontologische categorie: 

relaties constitueren wie en wat we zijn.211 Dit is een belangrijke bewering. Het 

houdt in dat ik nooit over mezelf kan spreken zonder de Schepper, want ik ben 

geschapen door Hem. Deze relatie is constitutief voor mijn bestaan.  

 

Gunton geeft aan dat Jezus het volmaakte, ware beeld van God is. Mensen 

hebben Hem en de Geest nodig om in een goede relatie te komen met de Vader. 

Ook het beeld van God moet vervolmaakt worden door de verlossing. Het beeld 

van God is bij Gunton dan ook geen statisch gegeven, maar deze heeft een telos, 

een doel en staat daarmee in  eschatologisch perspectief.  

 

3.4.3 Offer als echo van Gods wezen212 

Deze zelfgevende liefde, waarover hierboven gesproken wordt, is de kern van de 

metafoor ‘offer’. Gunton vindt dit een belangrijke metafoor, die een gedrag 

                                                 
208 Dit wordt zichtbaar dat de mens het geschapene de waardering geeft, die alleen God toe hoort 
te komen (idolatry). Zo is de gerichtheid van de mens (en schepping) van doel veranderd. Dan 
komt het belang van de Zoon en de Geest in zicht, want zij maken de verlossing en de 
omwenteling naar het oorspronkelijke doel mogelijk.  
209 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 83.  
210 C.E. Gunton, Triune Creator, p. 204: ‘[W]hatever happened at the Fall, human likeness to God 
remained.’ Vgl. C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 107-108: ‘If we ask (…) whether the image of 
God is still exercised after the Fall. We can say: Yes, in so far as there is unadulterated love 
between man and woman, in so far as there are genuine forms of human community, and in so far 
as the creation is allowed in industry, agriculture, art and craft to praise its maker and to be 
directed to its perfection in him. But we must also say: no’ in de tegenovergestelde zaken als 
vervuiling, zelfzucht, etc. In deze context spreekt Gunton ook over een ‘re-formation’ van het 
beeld. Het beeld is niet weg, maar verkeerd gericht. Verlossing door Jezus is dan ook niet een 
creatio ex nihilo, maar een vervolmaking van wat reeds gemaakt is (Triune Creator, p. 204). 
211 C.E. Gunton, Triune Creator, p. 206. Italics door BBR. 
212 Ik baseer deze subparagraaf voornamelijk op de volgende stukken van Gunton: ‘Atonement: 
The Sacrifice and the Sacrifices. From Metaphor to Transcendental?’, in: C.E. Gunton, Father, Son 
and Holy Spirit, p. 181-200; ‘An ontology of sacrifice’, in: C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian 
Theology, p. 204-206. 
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oproept, waarin de mens als het beeld van God (en daarmee een echo) zichtbaar 

kan worden (‘ethic of sacrifice’).213 Met ‘offer’ refereert Gunton aan een 

christologische metafoor. Deze metafoor wordt in de Schrift gebruikt als de 

betekenis van alles wat er gebeurde met Jezus Christus. De essentie van ‘offer’ 

zit bij Gunton niet in het vergieten van bloed, maar in het relationele aspect 

‘gave’.214 Het geheel van zijn leven en het gevolg ervan wordt begrepen, op een 

bepaald niveau, als een gave van God aan de wereld. Aangezien het werk van de 

Zoon niet los gemaakt kan worden van de Vader en de Geest, kan het gehele 

werk van de drie-enige God gekarakteriseerd worden als ‘offer’ (‘sacrifice’). 

Gunton ziet ook de schepping als een onvoorwaardelijke offergave van God. Het 

begrip offer kan daarmee als karakteristiek gelden voor Gods involveren in deze 

schepping (economische triniteit). Guntons triniteitsleer geeft aan dat de 

‘personen’ van de immanente triniteit in een dynamische relatie staan van geven 

en ontvangen, een uitdrukking van een relatie van (zelfgevende) liefde. Met 

name deze ‘relatie van geven en ontvangen’ geeft voor Gunton het offerkarakter 

aan van de trinitarische gemeenschap. Liefde en offer hangen hierin sterk met 

elkaar samen. Offer, zoals dat zichtbaar wordt in de incarnatie (de zelfovergave 

van de eeuwige Zoon), is de uitdrukking en uitwerking van de immanente 

trinitarische relaties van geven en ontvangen.215    

 

Jezus’ offer is niet alleen een gave van God aan de mens. Het is ook het 

antwoord (en gave!) van de mensheid aan God. Jezus van Nazareth stelt zijn 

gehele leven in dienst van God en heeft op deze wijze zijn leven – door de Geest 

– geofferd aan God de Vader. Hij leefde het leven zoals God het bedoeld had; 

Jezus komt tot zijn doel als schepsel. Het doel van de mens is namelijk, dat hij 

leeft tot eer van zijn schepper. Zo kan Gunton ook de lijnen doortrekken naar de 

mensen, die opgeroepen worden om hun leven te stellen als een levend, heilig 

en Gode welgevallig offer (Rom. 12). Het begrip offer wijst op een wijze van 

leven, waarin zelfgevende liefde de kern is.   

                                                 
213 C.E. Gunton, Christ and Creation, p. 116. 
214 Let op hoe Gunton dit verwoordt: ‘Although, under the conditions of the Fall, the sacrifice of 
Jesus must take the form of the spilling of blood, that aspect is not of the essence of sacrifice, 
which is rather to be found in the notion of gift’ (C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 
225n19). Gunton geeft regelmatig in zijn geschriften het noodzakelijke van de kruisdood (Jezus’ 
offer) aan voor de verzoening van de relatie tussen God en mens. Ik laat de verzoeningsleer van 
Gunton nu verder rusten, ook al is er veel over te zeggen wanneer we spreken over zijn gebruik 
van de metafoor ‘offer’. 
215 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 194. 
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De metafoor offer brengt ons niet alleen tot het hart van het wezen van God, 

maar ook tot het hart van het wezen van het geschapen-zijn.216 Hierin is de echo 

gelegen. Gunton probeert met het begrip offer te begrijpen wat de reden is 

waartoe de wereld gemaakt is: om het wederzijdse geven en ontvangen van 

Vader Zoon en Geest binnen de dynamiek van tijd en ruimte te echoën, als een 

offer van aanbidding.217 Het feit dat offer elementen als opgave of lijden met zich 

meedraagt is puur het gevolg van de zondeval.218  

 

Het is dan alleen door de leiding van de Geest dat, van tijd tot tijd, de menselijke 

schepping door het offer van Christus in staat wordt gesteld de schepping 

vervolmaakt als offer van aanbidding te schenken aan God. En het is de mens als 

het levende offer, dat de menselijke analogie (echo) is van de triniteit in de tijd.  

 

De eindige echo’s van de drie-enige God worden tot stand gebracht door de gave  

van de Vader in de Zoon en de Geest. Zo komt – door de twee handen van God – 

de schepping weer tot haar doel: er te zijn tot eer van God. 

                                                 
216 C.E. Gunton, Father, Son and Holy Spirit, p. 200. 
217 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 205. Italics door BdB. 
218 Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 91. 
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4. Conclusies 

 

In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van de bevindingen op de stelling in par. 

1.5 en de vragen die in par. 1.6. gesteld zijn aan dit onderzoek. Deze vragen 

betreffen vooral de vraag naar de verschillende relaties (in God, tussen God en 

mens, tussen God en wereld). Ik begin bij de bevindingen van mijn onderzoek 

naar de triniteitsleer van Gunton (4.1). Vervolgens kom ik bij de bevindingen van 

het onderzoek naar het gebruik van het begrip ‘echo’ (4.2). Tenslotte zijn er nog 

enkele slotoverwegingen (4.3).  

 

4.1 God de drie-enige Schepper 

4.1.1 God is zijn-in-gemeenschap 

In Guntons theologie heeft de triniteitsleer een centrale plaats. Gunton wil in zijn 

denken over de triniteit het spoor gaan van de Cappadociërs. Het sterke in hun 

benadering is, volgens Gunton, dat ze Gods wezen zien als een gemeenschap, 

een zijn-in-gemeenschap, of ook een zijn-in-relatie. Dit inzicht staat centraal in 

Guntons triniteitsleer: God is wezenlijk relationeel. De relaties binnen God zijn 

constitutief voor het wezen van God.  

Bij de Cappadociërs is er plaats voor het particuliere van iedere ‘persoon’ van de 

triniteit en tegelijk zijn deze ‘personen’ niet los van elkaar te zien. Oftewel: 

hypostases en ousia zijn conceptueel te onderscheiden, maar kunnen niet 

gescheiden worden in het denken over God. De drie ‘personen’ Vader, Zoon en 

Geest constitueren door hun wederzijdse relaties van geven en ontvangen het 

ene wezen van God. De ‘personen’ zijn wie ze zijn in relatie tot de anderen. 

Volgens Gunton zien de Cappadociërs ‘relatie’ en ‘gemeenschap’ als een 

ontologisch predikaat. Het is het wezenlijke wat we van de drie-enige God 

kunnen zeggen: God is relatie; God is gemeenschap; God is liefde. Dat God 

liefde is geeft Gunton aan door de relaties tussen de ‘personen’ van de triniteit te 

duiden als relaties van wederzijds geven en ontvangen.  

Ook vindt Gunton de benadering van de Cappadociërs overtuigend, omdat zij in 

hun denken over de drie-enige God de heilsgeschiedenis een wezenlijke rol 

toekennen. Dit zijn belangrijke antwoorden op de vraag hoe Gunton de relaties 

binnen de drie-enige God ziet (par.1.6.1). De Cappadocische inzichten bieden 
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mijns inziens waardevolle handvatten om de triniteitsleer helder te maken voor 

gemeenteleden.  

 

4.1.2 De materiële schepping is van betekenis 

Gunton stelt de benadering van de Cappadociërs tegenover Augustinus’ 

triniteitsleer. Zijn kritiek op Augustinus is zeer scherp. Verschillende auteurs 

weerleggen Guntons interpretatie van Augustinus, die soms de kerkvader geen 

recht doet. Toch zijn er ook punten waar Guntons kritiek mijns inziens terecht is. 

Zo blijkt uit de scheppingsleer van Augustinus, waarin hij een negatieve kijk 

heeft op de materiële schepping als gevolg van de invloed van neoplatoonse 

filosofie (zie par. 2.4.2.1 en 2.4.2.2).   

Guntons aanpak is – in het spoor van Irenaeus – te typeren als een anti-

gnostische denkwijze. Het is belangrijk in zijn overtuiging dat de materiële 

schepping van grote betekenis is. Gunton vindt de visie, waarbij het doel van de 

mensen is dat zij deze aardse werkelijkheid ontvluchten om zich te richten op 

een geestelijke werkelijkheid, theologisch onverantwoord. De roeping van de 

mens is daarentegen: leven in en met de materiële schepping tot eer van de 

schepper. Als mens behoor je ‘met huid en haar’ tot deze schepping. Dit inzicht 

is ook volgens Gunton van groot belang voor de moderne mens (par. 2.4.2.2.3).  

 

De incarnatie is hierbij van cruciale betekenis. In het feit van de incarnatie ziet 

Gunton het duidelijkste bewijs van de continuïteit van Gods handelen in en met 

betrekking tot de wereld, de schepping en verlossing. God geeft zoveel om deze 

wereld, dat hij er zelf onderdeel van werd door zijn Zoon en hij blijft er in 

werkzaam door de Geest. Er is geen negatieve relatie tussen God en de 

materiële wereld, zoals in het neoplatonisme en gnosticisme. Volgens Gunton 

blijkt duidelijk uit de heilgeschiedenis (in de bijbel) dat God de gehele 

(persoonlijke en niet-persoonlijke) schepping liefheeft en daarop betrokken is. Zo 

hebben wij de drie-enige God leren kennen vanuit deze heilsgeschiedenis, aldus 

Gunton. Theologiseren vanuit de heilsgeschiedenis voorkomt een abstract 

speculeren over Gods wezen en voorkomt dat we in het denken over de relatie 

tussen God en de wereld de aardse werkelijkheid uit het oog verliezen.  

 

Ik acht de vondsten in deze paragraaf van groot belang voor het praktische leven 

van de gelovige coram Deo. Een gelovige hoeft de wereld niet te ontvluchten om 
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zich op God te richten, maar heeft een roeping in deze wereld. Ook wijst het de 

mens op zijn verantwoording om zorg te dragen voor de medemens en de niet-

persoonlijke schepping. God laat deze schepping ook niet los, maar brengt haar 

door Zoon en Geest tot haar doel. Zoals de drie-enige God dit doet met 

betrekking tot de schepping in het ‘groot’, zo doet hij dit ook in het ‘klein’: met 

betrekking tot het leven van de gelovige in deze wereld.   

 

4.1.3 Relatie tussen Schepper en schepsel 

Er is dus sprake van een relatie tussen God en de wereld, die positief 

gewaardeerd wordt. Een belangrijk inzicht van Irenaeus in deze context is 

volgens Gunton het ontologisch gescheiden zijn van schepper en schepsel. Er is 

sprake van twee realiteiten: God en niet-God (= schepping).219 De ontologische 

afstand geeft dat deze twee niet in elkaar opgaan. Juist deze ‘andersheid’ geeft 

de vrijheid om met elkaar in relatie te kunnen staan: ‘andersheid-in-relatie’.  

De (immanente) triniteit geeft dat er aan beide kanten van de relatie vrijheid is 

om zichzelf te zijn. De drie-enige God is in zichzelf een gemeenschap van liefde. 

God heeft de wereld niet nodig. Toch kiest God in zijn liefde ervoor om een 

schepping te scheppen, zodat iets anders dan God – de schepping – delen kan in 

zijn heerlijkheid.  

Aan de andere kant staat de wereld er in relatieve onafhankelijkheid. De wereld 

is geen onderdeel van God. Zo is zij vrij om te worden tot waar zij voor gemaakt 

is. Het is wel een relatieve onafhankelijkheid. Ze heeft om te bestaan wel de 

onderhouding van haar schepper nodig. Gunton spreekt over een homogeniteit 

van de schepping: alles heeft dezelfde ontologische status voor God als object 

van zijn scheppende wil en liefde. 

 

De triniteitsleer vervangt tevens het logische concept van relatie tussen God en 

de wereld (oorzaak � gevolg) voor een persoonlijk concept van de relatie, 

namelijk een God die liefde is in zichzelf, kiest voor iets buiten hem. 

 

                                                 
219 Vgl. Schaeffers kritische evaluatie van Guntons spreken over de ontologie. Volgens Schaeffer is 
er sprake van een inconsistentie in Guntons theologie. Gunton gebruikt de term ‘ontologie’ als een 
categorie die de twee realiteiten (schepper en schepping) omvat en tegelijk stelt hij ook dat beide 
realiteiten ook hun eigen ontologie hebben. Vgl. Hans Schaeffer, Createdness and Ethics, p. 95-97. 
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Gunton spreekt niet van een directe relatie tussen God en de wereld. Er kan 

volgens hem alleen sprake zijn van een indirecte relatie. Hij geeft deze indirecte 

relatie vorm met zijn theologie van bemiddeling. God de Vader is in deze wereld 

werkzaam bemiddeld door de Zoon en de Geest (de twee ‘handen’ van God). De 

Zoon en de Geest zijn God-in-actie. Zij bemiddelen het handelen van God de 

Vader in de wereld, zowel in de schepping als in de verlossing. De Zoon en de 

Geest houden andersom ook de schepping in een voortdurende relatie met God 

de Vader, zodat de schepping blijft bestaan. De incarnatie is het belangrijkste 

model van bemiddeling. In Jezus’ leven wordt God in actie zichtbaar. Uit het  

onderzoek blijkt dat Vader, Zoon en Geest hier allen bij betrokken zijn. 

 

Naast mijn positieve waardering voor zijn triniteitsleer, heb ik ook kritische 

kanttekeningen. Zo vind ik dat, ondanks zijn ontkenning dat hij Gods wezen 

precies in kaart wil brengen, Gunton soms te ver gaat in zijn beschrijving van de 

particuliere taken van de immanente ‘personen’ van de triniteit. Een voorbeeld 

daarvan vind ik zijn spreken over de Geest als ‘perfecting cause’ van Gods 

wezen. Mijns inziens gaat Gunton hier te direct van de economische triniteit naar 

de immanente triniteit. Gunton lijkt dan soms gebruik te maken van een 

‘externalistisch perspectief’, alsof hij in een positie verkeert vanwaar hij van 

buitenaf de totale werkelijkheid tegenover God en God zelf kan overzien. Hij 

spreekt dan meer vanuit een realistische dan vanuit een relationele 

benadering.220  

Tevens hangt mijns inziens daarmee samen dat hij soms vervalt in het spreken 

over deze ‘personen’ als zelfstandige subjecten.221 Dit heeft er mee te maken dat 

voor Gunton ‘andersheid’ voor de relatie uitgaat. Het is eerst de uniekheid van de 

persoon en vervolgens staat deze in relatie. In het onderzoek naar echo blijkt dat 

Gunton bij het denken over imago Dei (par. 3.4.2) de goddelijke personen en 

menselijke personen sterk met elkaar gelijk trekt. Een mens is zijn-in-relatie, 

maar hij is toch ook een subject? Door zo te spreken gaan de goddelijke 

personen ook op drie subjecten lijken.222 Hoewel Gunton benadrukt dat ze niet 

                                                 
220 ‘Een relationele benadering kan alleen God en mensen in relaties (als relata) ter sprake brengen 
en kan geen gebruik maken van het externalistisch model (L.J. van den Brom, Theoloog als 
jongleur, p. 40.).  
221 bijvoorbeeld: De Geest die zichzelf ‘wegcijfert’. Alleen subjecten kunnen zichzelf wegcijferen. 
222 Vgl. M. Wisse, ‘De uniciteit van God en de relationaliteit van de mens’, p. 327:  ‘De drie 
personen in het wezen van God verhouden zich qua rationaliteit tot elkaar zoals in de wereld drie 
personen zich tot elkaar verhouden’.  
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gedacht kunnen worden zonder de relaties met anderen, ligt het gevaar van 

tritheïsme op de loer.   

 

4.1.4 Schepping als project 

De eschatologie speelt in de verhouding tussen God en de wereld in de theologie 

van Gunton een belangrijke rol. De gehele schepping is op weg naar haar doel 

onder leiding van de Geest. Gunton stelt dat liefde niet ex nihilo kan ontstaan. Er 

is tijd voor nodig. Daarom moet het ‘project’ schepping door de tijd vervolmaakt 

worden onder de leiding van de Geest, aldus Gunton. Ik vraag mij af hoe Gunton 

dit project ziet ontwikkelen in de tijd. Is er sprake van een stijgende lijn door de 

eeuwen heen naar vervolmaking? Is er een positieve ontwikkeling van de 

geschiedenis? Daartegen zou pleiten, dat de gebrokenheid van de schepping en 

de omvang van kwaad mijns inziens op mondiaal niveau niet minder is geworden 

in de afgelopen eeuwen.223 Ik denk dat Gunton te optimistisch is over dit project, 

althans als hij dit als een positieve ontwikkeling zou zien in de geschiedenis. Het 

lijkt er – mijns inziens – bijbels gesproken eerder op, dat er sprake is van een 

negatieve ontwikkeling (rampen, aardbevingen, vervolgingen, etc. als tekenen 

van het komende eschaton), waarbij het eschaton plotseling inbreekt in deze 

werkelijkheid. Dit heeft ook betrekking op het (pneumatologisch) spanningsveld 

van het christelijk geloof tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’, waarin Gunton en ik 

dan blijkbaar iets in positie verschillen.  

 

Wel geeft Guntons eschatologische theologie hoop, omdat het laat zien dat God 

de Vader werkzaam is en blijft in deze gebroken wereld door zijn Zoon en Geest 

en deze schepping tot haar doel zal brengen. God laat zijn schepping niet los. Hij 

schepper én verlosser. Het ‘project’ opgevat op persoonlijk niveau (dat God de 

Vader door zijn Zoon en Geest op het leven van de mens betrokken is, de 

zondige mens niet loslaat, maar deze mens door verzoening en vervolmaking 

naar zijn bestemming brengt) kan een gelovige tot steun zijn, die te maken heeft 

met de gevolgen van gebrokenheid van de schepping.  

 

 

                                                 
223 Vgl. A. van de Beek, God doet recht. Eschatologie als christologie, Zoetermeer, 2008, p. 23: 
‘Wat heeft tweeduizend jaar christendom gebracht? In een moedige bui kunnen christenen heel 
wat opsommen. In een even sterke opsomming kunnen christenen en niet-christenen wijzen op 
een geschiedenis van de mislukking: van verloren idealen, geweld en onderdrukking.’ 
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4.2 Echo van de drie-enige God 

4.2.1. Analogie tussen God en wereld 

Volgens Gunton is er analogie mogelijk tussen God en wereld. Belangrijk vindt hij 

hoe men tot deze analogie komt. Gunton start zijn analogie vanuit de kennis van 

de openbaring van de drie-enige God. Deze kennis werpt licht op de schepping.  

Gunton acht dit denkwerk van groot belang, mede door zijn overtuiging dat de 

mens reële kennis kan hebben van de werkelijkheid (door een voortdurende 

interactie tussen rede en werkelijkheid), zodat men weet wie de mens is en in 

wat voor wereld men leeft.  

 

Ondanks dat de mensheid ontologisch geheel anders is dan God, ziet Gunton in 

de schepping gelijkenissen met de Schepper. Hij stelt dat er een indirecte 

analogie mogelijk is. Gunton maakt in deze context geregeld gebruik van het 

begrip ‘echo’. We hebben in de bovenstaande paragrafen gezien op welke 

momenten hij echo gebruikt. Het lijkt erop dat Gunton op twee niveaus een echo 

ziet.  

 

4.2.2 Ontologische echo? 

Volgens mij heeft Guntons gebruik van echo in de context van de mens als beeld 

van God ontologische pretenties. Dat de mens in het beeld van God is geschapen 

wil zeggen dat de mens fundamenteel een zijn-in-relatie is. Zoals God een zijn-

in-relatie is, zo is de mens een echo hiervan in de geschapen orde van tijd en 

ruimte.224 Een gevolg van dit inzicht is dat mensen geen losse individuen zijn, 

maar zijn wie ze zijn in relatie met anderen.  

 

De mensheid is echter tegelijk geen homogene mensenmassa, want er is ook 

oog voor de uniekheid van elk mens, volgens Gunton. De mensen zijn namelijk 

een andersheid-in-relatie, zoals de drie-enige God dit ook is. De ‘personen’ van 

de drie-enige God zijn niet alle drie dezelfde ‘persoon’ of inwisselbaar, maar ze 

zijn ook niet van elkaar te scheiden. God is volgens Gunton een zijn-in-

gemeenschap. Zo is de mens, als man en vrouw, geschapen om te leven in 

gemeenschap. Omdat elk mens ‘anders’ is, kunnen ze met elkaar in relatie 

staan.  

                                                 
224 Vgl. C.E. Gunton, The One, the Three and the Many, p. 217: ‘The human creation, made in the 
image of God, reflects most directly [!] the divine being in communion.’ 
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Deze analogie van echo is zoals gezegd ontologisch van karakter en is daarmee 

gegeven in het geschapen zijn als mens. De gelijkenis op God bestaat in het feit 

dat mensen personen zijn, terwijl de rest van de geschapen wereld dat niet is. 

De gelijkenis (analogie) met de ‘personen’ van de Triniteit is in de wederzijds 

constitutieve relaties met de andere ‘personen’.225 Guntons visie op de mens 

weerlegt dat de opvatting dat een ‘persoon’ te diepste een alleenstaand – 

autonoom – individu is. Dat de mens een zijn-in-relatie is, is volgens mij een 

heilzame correctie op een moderne individualistische visie op de mens.   

 

Zoals Wisse opmerkt en wij ook zien in Guntons theologie, is er sprake van een 

ontologische structuur [van relationaliteit] die God en mens gemeen hebben.226 

Ondanks dat er volgens Gunton een radicaal ontologische verschil is tussen God 

en schepping, is deze relationele structuur bij beide realiteiten overeenkomstig. 

Maar, zoals gezegd in par. 3.3.2, kom ik er bij Gunton niet achter waarom dit zo 

zou zijn. 

 

Enerzijds lijkt het er bij Gunton op, dat de zondeval geen invloed gehad heeft op 

het zijn-in-relatie van de mensheid. De mens is en blijft een zijn-in-relatie. Een 

mens is wie hij is in relatie met anderen. Gunton gebruikt hier mijns inziens niet 

meer een indirecte analogie, maar een directe. Hierin zijn volgens Gunton de 

mens en God in hun persoon-zijn als zijn-in-relatie gelijk. Dit directe spreken is 

niet in overeenstemming met de indirectheid van het concept echo.  

Anderzijds blijkt ook dat de vervolmaking van dit ‘in het beeld van God zijn’ nog 

uitstaat. Belangrijk inzicht hierin is dat ‘in het beeld van God zijn’ bij Gunton 

geen statisch principe is, maar onderdeel is van het grote ‘project’ dat schepping 

heet, wat op weg is naar haar telos. ‘Persoon’ is bij Gunton – in navolging van 

Zizioulas – een eschatologisch concept daarin dat een ‘waarachtige 

persoonlijkheid alleen in het uiteindelijke Koninkrijk van God gerealiseerd zal 

worden.’227 De mens is onderweg en zal vervolmaakt moeten worden door de 

Zoon en de Geest om zo een echo te zijn van de drie-enige God op het niveau 

van het geschapen zijn.  

                                                 
225 C.E. Gunton, Triune Creator, p. 208. Gunton vervolgt: ‘Who and what we are derives not only 
from our relations to God, our creator, but to those others who have made and continue to make is 
what we are.’  
226 M. Wisse, ‘De uniciteit van God en de relationaliteit van de mens’, p. 320. 
227 C.E. Gunton, Triune Creator, p. 209. 
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4.2.3. Tijdelijke echo 

Guntons gebruik van echo in andere contexten lijkt meer op het gebruik van een 

metafoor om over relaties te spreken. Hierin wordt echo niet descriptief gebruikt 

(zoals in par. 4.2.2.), maar prescriptief. Dit gaat niet over ‘zijn’, maar over 

handelen: De mensheid, en daarbij voornamelijk de Kerk, is geroepen om een 

echo te zijn van wie God in zichzelf is: een volmaakte gemeenschap die bestaat 

uit wederkerige relaties van geven en ontvangen.  

 

Hier worden de gevolgen van de zondeval zichtbaar. De Kerk is niet automatisch 

een echo van God. Zij wordt er steeds toe geroepen om het te zijn. Het is voor 

de mens niet mogelijk een echo te zijn van Gods zelfgevende liefde, dan alleen 

als de Zoon en Geest de mens daartoe in staat stellen om vanuit zelfgevende 

liefde in relatie te staan met een ander mens. Van tijd tot tijd laat de Geest door 

de Zoon de Kerk (of mensen) een echo worden van wie God in zichzelf is.  

 

Het beeld van de echo houdt in dat de mens in een relatie staat van geven en 

ontvangen met de ander. Dit geldt zowel voor de intermenselijke relatie, als voor 

de relatie van de mens met God. Het kenmerkende van deze relatie drukt 

Gunton uit met de metafoor ‘offer’, waarin zelfgevende liefde centraal staat. In 

de relatie met God ‘offert’ de mens zijn leven in aanbidding aan zijn schepper 

(Rom.12.1). Zo komt de mens tot zijn doel waarvoor hij geschapen is: een 

toegewijd leven tot eer van zijn schepper. Hierbij moet wel bedacht worden, dat 

Gunton dit volmaakte offer – het doel van de mens – alleen eschatologisch 

bereikbaar acht.  

 

De mens staat ook in relatie met de niet-persoonlijke schepping. De mensheid 

heeft de roeping om de niet-persoonlijke schepping tot haar doel te brengen. Na 

de zondeval is dit niet mogelijk zonder de Zoon en  Geest. Bij het spreken over 

de niet-persoonlijke schepping gebruikt Gunton echo voornamelijk in de 

conceptuele parallellen, die er te maken zijn tussen het concept van de drie-

enige God en sommige modern wetenschappelijke inzichten. De wereld kan 

volgens Gunton beschouwd worden als een zijn-in-relatie, zoals bijvoorbeeld 

zichtbaar is op moleculair niveau.228  

                                                 
228 C.E. Gunton, The Promise of Trinitarian Theology, p. 140vv. Hij spreekt o.a. over de theorie van 
de ‘mutual penetrability of atoms’ en vergelijkt het met de leer van de perichorese. 
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Gezien Guntons gebruik van echo, kan er geconcludeerd worden dat echo’s lijken 

op – wat in de traditie genoemd wordt – vestigia trinitatis. Het zijn sporen van de 

triniteit, die Gunton – vanuit de kennis van de openbaring van de Drie-enige God 

– opmerkt in de wereld, met name (maar niet uitsluitend) in de menselijke 

schepselen.  

 

4.3. Slotoverwegingen 

Het gebruik van het begrip echo vind ik in de context van de relatie tussen God 

en mens verhelderend en goed bruikbaar. Het aansprekende van het begrip echo 

vind ik het indirecte karakter. Er is voorzichtigheid geboden in een analogie 

tussen schepper en schepsel. Een echo is iets ongrijpbaars, geen blijvend bezit. 

Echo is maar kort hoorbaar en is dus eindig. De mensheid wordt geroepen om 

een echo te zijn van zijn maker. De Geest die roept, zal ook zelf nodig zijn om 

deze echo in bestaan te roepen, zodat deze opgemerkt kan worden. Als er dan 

een echo ontstaat van de drie-enige God, dan is er sprake van een echo van de 

Liefde.  

 

Een echo bestaat niet op zichzelf, maar is altijd afhankelijk van de bron. Zo kan 

echo gezien worden als een relationeel begrip. Echo’s staan in relatie tot hun 

bron. Er is geen echo zonder stem. Tegelijk is de echo, ondanks al haar 

afhankelijkheid van de bron, zelf ook iets, ook al is het slechts zwak. Zo zijn er 

wat kenmerkende lijnen in het concept echo te vinden, die passen bij schepping 

en de mens als schepsel in relatie met de drie-enige Schepper.  

 

Aan het eind gekomen van deze scriptie, kan ik zeggen dat ik genoten heb van 

het denken over en in gesprek zijn met de theologie van Colin E. Gunton. Zijn 

theologie zet tot nadenken. Ook is het me duidelijk geworden, dat met deze 

scriptie lang nog niet alles gezegd is, wat er te zeggen is met zijn theologie. Wie 

weet is daar in de toekomst meer tijd en ruimte voor….. 
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