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achtergrond

Een wereld te winnen 
Waarom katholieken weer kerkvaders 

moeten lezen

DOOR ERIK HENDRIX

De eerste christenen en de kerkvaders stonden er grotendeels alleen voor, zonder steun van 

overheid of de bredere samenleving. Nu de westerse Kerk er min of meer hetzelfde voor staat, 

vormen zij een logisch vertrekpunt voor een herbronning.

Beeld van de heilige Augustinus in de kathedraal van Montauban, Frankrijk | Foto: Didier Descouens - WikiCommons (CC BY-SA)
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De patristiek, ofwel de studie naar de 

vroegchristelijke auteurs die wij kennen 

als ‘de kerkvaders’, is niet bijzonder popu-

lair onder katholieken. Dat is misschien 

ook niet vreemd. De Romeinse wereld, 

waarin deze figuren zich bewogen, is wel-

iswaar een epos waar historisch-geïnte-

resseerden zich graag aan vergapen, maar 

voor de meeste mensen blijven de kerkva-

ders vooral wazige schimmen uit het verle-

den. Toch valt er voor moderne christenen 

een hoop te leren van de kerkvaders, maar 

vooral te herontdekken.

Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschie-

denis en geschiedenis van de theologie 

aan de universiteiten van Tilburg en Rot-

terdam en oud-columnist van Katholiek 

Nieuwsblad, gaf jarenlang leiding aan het 

Centrum voor Patristisch Onderzoek, dat 

die herontdekking probeert te bevorderen. 

Op 8 februari droeg hij de fakkel over aan 

Bart Koet en Bert Jan Lietaert Peerbolte. 

Bovendien verhuisde het centrum van de 

Tilburg School of Catholic Theology naar 

de protestantse Vrije Universiteit.

Dit z%n geen cultuur-
christenen die uit 
gewoonte geloven, 
noch tamme christe-
nen die alt%d konden 
rekenen op de steun 
van wereldl%k gezag

APOSTOLISCH GELOOF
Dat de reis van de Kerk begon met de kerk-

vaders, zoals paus Benedictus XVI ooit zei, 

is niet zo’n vreemde gedachte; zij waren 

eigenlijk de tweede generatie christenen. 

Sommige van de kerkvaders hebben de apos-

telen zelf nog horen preken. Clemens van 

Rome heeft waarschijnlijk Petrus en Paulus 

gekend, net als Ignatius van Antiochië, ter-

wijl Polycarpus weer een leerling van ‘don-

derbroeder’ Johannes was. Via de apostelen 

hebben de kerkvaders zo een directe lijn 

naar Jezus zelf, en zo ontstond de apostoli-

sche traditie. Niet alleen moest deze tweede 

generatie laten zien dat ze toegewijd bleef 

aan Christus, ook moest zij laten zien dat ze 

Hem en zijn leer begrepen had.

Dat laatste bleek nog niet zo eenvoudig. Ook 

grote denkers kunnen dwalen en daarom 

hebben ook lang niet alle kerkvaders het 

woord ‘sint’ voor hun naam staan; denk maar 

aan Origenes en Eusebius. Het was lang 

zoeken naar wat zich nu precies had afge-

speeld in de periode van de menswording tot 

de wederopstanding, maar na 325 jaar werd 

de geloofsbelijdenis geformuleerd waarin 

het uitgekristalliseerde geloof was verwoord: 

het Credo van Nicea. Dat laat wel zien dat 

men in de geschiedenis van de kerkvaders 

vaak één stap vooruit gaat om vervolgens 

twee stappen terug te zetten.

EEN CHRISTEL2KE 
MINDERHEID
Wat de periode van de eerste christenen 

en de kerkvaders zo interessant maakt, 

is hun kwetsbaarheid. Dit zijn geen cul-

tuurchristenen die louter uit gewoonte 

geloven, noch het soort tamme christenen 

dat altijd kon rekenen op de steun van 

wereldlijk gezag. Tot keizer Constantijn 

(272-337) stonden ze er grotendeels alleen 

voor.

Het is een periode waarin christenen zich 

afzetten tegen enerzijds het judaïsme waar 

ze uit voortkwamen (maar van wie velen 

Christus niet accepteerden), en anderzijds 

de Romeinse overheid waar ze onderda-

nen van waren (maar die hen onder meer 

dwong de keizer als god te aanbidden) en 

de Romeinse samenleving waar ze onder-

deel van uitmaakten (maar die er een radi-

caal andere moraliteit op nahield).

Daardoor wordt misschien de indruk 

gewekt dat de Kerk juist door het nee 

zeggen vorm begon te krijgen. Met andere 

woorden, door af te wijzen wat in haar 

ogen niet christelijk was. Een oefening die 

moderne christenen weer langzaam begin-

nen te leren. De heisa rondom de Nash-

ville-verklaring is er wellicht een goed 

voorbeeld van. De seculiere cultuur heeft 

zich nu zodanig losgemaakt van haar chris-

telijke wortels, dat ze ook geen boodschap 

meer heeft aan christelijke waarden.

EEN SOORT PARADOX
Zou dan voor moderne christenen een her-

ontdekking van het geloof en de christe-

lijke identiteit ook niet met een afwijzing 

moeten beginnen? Dat wil zeggen, met 

een afwijzing van opvattingen en ideeën 

die misschien wel breed worden gedeeld 

binnen de samenleving waar wij onderdeel 

van uitmaken, maar die in tegenspraak zijn 

met de christelijke overtuiging? En zouden 

de kerkvaders hierin een voorbeeld 

kunnen zijn?

Volgens Paul van Geest heeft dat idee toch 

wel enige nuance nodig. “In de westerse 

samenleving is er sprake van een soort 

paradox”, legt hij uit. “Uitgerekend na 

de Verlichting kregen typisch christelijke 

waarden hier namelijk beter gestalte in de 

maatschappij dan in de periode hiervóór, 

toen de maatschappelijke orde zoals de 

orde in de schepping vanzelfsprekend werd 

herleid tot God. Toch neemt dit niet weg 

dat de humanisering van de samenleving 

in het Westen, ook nu, voor het overgrote 

deel tot inspanningen van de kerkvaders te 

herleiden is.”

OECUMENE EN TRADITIE
Vreemd genoeg is studie naar de kerkvaders 

op dit moment vooral populair onder pro-

testanten. Zij weten immers dat ze bestaan 

bij de gratie van een christelijke traditie waar 

ze zich ooit tegen hebben afgezet. Tegen-

woordig dringt de vraag zich op wat ze van 

die traditie nu precies hebben weggedaan. 

Dat maakt voor protestanten vroegchris-

telijke fenomenen als de Eucharistie of een 

bisschop des te interessanter, terwijl die 

voor katholieken veel meer vanzelfsprekend 

zijn.

Voor katholieken is er met de patristiek 

echter ook een wereld te winnen. Toen 

paus Paulus VI in 1965 de religieuze ordes 

opriep om hun spiritualiteit te ‘herbronnen’ 

door terug te keren naar hun stichters, was 

de omvang van de aanstormende crisis in 

het Westen misschien nog niet helemaal 

duidelijk. Toch is er voor de Kerk alle reden 

om ook te ‘herbronnen’ en dan zijn de 

kerkvaders in veel opzichten de meest logi-

sche keuze. Zij gaven definitief antwoord 

op vragen als: wat geloven wij? Wie was 

Christus? Wat is de Kerk? En: wat is onze 

opdracht?

Voor Paul van Geest klonk er niets dan lof 

op zijn afscheid, voor de patristiek echter 

is er nog veel werk aan de winkel. Het is te 

hopen dat onder leiding van Koet en Lietaert 

Peerbolte de patristiek de aandacht krijgt die 

ze verdient, want voor de kerkvaders valt er 

nog altijd een wereld te winnen. j

‘De humanisering van 
de samenleving in 
het Westen is, ook nu, 
voor het overgrote 
deel tot inspanningen 
van de kerkvaders te 
herleiden’


