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GELOVEN IN DE EENENTWINTIGSTE EEUW. EEN PERSPECTIEF VANUIT DE 

THEOLOGISCHE ESTHETICA VAN HANS URS VON BALTHASAR 
 
 
INLEIDING: THEOLOGIE IN EEN CONTEXT VAN ESTHETISERING 
 
Meer dan ooit trekt Bachs Matteüspassie volle kerken1. Dit succes illustreert een verschuiving 
in de geloofsbeleving. Waar in de nadagen van de jaren 1960 het christelijke vooral werd 
beschouwd als een ethische praxis in de wereld, daar zoekt men nu opnieuw het kerkgebouw 
op. Is het niet voor het Woord, dan toch voor de akoestiek. Ook in Hollywood wordt het 
evangelie herontdekt, al dan niet in de gestalte Narnia. Op kerkelijk vlak hoeft men maar te 
denken aan de succesrijke Wereldjongerendagen, die veel weg hebben van een rockfestival.  

Deze tendens past binnen een bredere context van esthetisering. We gebruiken 
‘esthetisering’ als beschrijvende term om de tendens aan te duiden dat op tal van domeinen 
een esthetisch register gehanteerd wordt – met zowel positieve als negatieve gevolgen. 
Politiek bijvoorbeeld wordt in toenemende mate een kwestie van perceptie en imago, waarbij 
vorm vaak belangrijker lijkt dan inhoud. Niet toevallig zijn het de sterren uit de showbusiness 
die een prominente rol spelen in het maatschappelijke debat. Overigens blijken muziek en 
media een geweldig potentieel te bezitten om mensen te sensibiliseren en te mobiliseren in de 
strijd tegen onrecht en catastrofes. Een andere illustratie biedt het sterk gemediatiseerde debat 
over de islam. Dit gaat er niet over of deze religie aanspraak mag maken op waarheid; ook de 
vraag naar haar ethische waarden krijgt nauwelijks aandacht. De focus is eenzijdig op de 
zichtbaarheid in de openbare ruimte gericht. In een door mode gedreven cultuur spitst de 
discussie zich toe op kledijvoorschriften. Ook de kwestie over de Mohammed-cartoons paste 
perfect in onze globale beeldcultuur. Tegenover de hetze zijn het dan weer vaak artistiek-
culturele projecten die mensen bij elkaar brengen (bijvoorbeeld interreligieuze 
koorontmoetingen). 

Binnen de theologiegeschiedenis tekent zich een parallelle evolutie af, die te schetsen valt 
aan de hand van het klassieke trio ‘het ware, het goede en het schone’. In de negentiende 
eeuw was er veel aan gelegen om tegenover de moderne godsdienstkritiek de waarheid van 
het geloof te verdedigen. In een tijdsklimaat dat door wetenschappelijk positivisme werd 
getekend, kondigde het eerste Vaticaanse concilie het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid 
af. In het zog van het tweede Vaticaans concilie werd, inspelend op de tijdsgeest, de 
maatschappelijke relevantie van het geloof beklemtoond. In de lijn van deze ethische wending 
is de toenmalige opkomst van de politieke theologie en bevrijdingstheologie te begrijpen. De 
laatste tijd is er een meer esthetische profilering waar te nemen. Het grote wereldcongres van 
de nieuwe bewegingen in Rome, Pinksteren 2006, bijvoorbeeld stond in het thema van ‘De 
schoonheid christen te zijn’2.  

Tekenend is, alvast voor de katholieke theologie, de opgang van het denken van Hans Urs 
von Balthasar (1905-1988)3. In de marge van de toenmalige theologische wereld ontwikkelde 

                                                 
1 Cf. Hendrik OPDEBEECK (ed.), De Matthäus. Kan passie troosten? (Spes Cahier, 5), Antwerpen, Tertio, 2005. 
2 Cf. het verslagboek: La beauté d’être chrétien: les mouvements dans l’église, Vaticaanstad: Libreria editrice 
Vaticana, 2007.  
3 Over de figuur van von Balthasar en de redenen waarom hij in onze contreien grotendeels onbekend en 
onbemind blijft, cf. Yves DE MAESENEER &  Stephan VAN ERP, Verheerlijkte traditie, genegeerde geschiedenis? 
De moeizame receptie van de theologie van Hans Urs von Balthasar, in Tijdschrift voor Theologie 45 (2005) nr. 
4, 348-373. Bij mijn weten bestaat er geen Nederlandstalige inleiding tot zijn denken behalve: Jozef B.M. 
WISSINK, Te mooi om onwaar te zijn. Theologisch vragen naar het schone, Vught, 1993. In vertaling zijn alleen 
een aantal kleinere werken verschenen, waarvan het meest essentiële: Hans Urs VON BALTHASAR, 
Geloofwaardig is alleen de liefde, Hilversum/Antwerpen: Paul Brand, 1963. 



 

 

2

deze Zwitser, vriend en stadgenoot van Karl Barth, in de jaren zestig van vorige eeuw een 
theologische esthetica. Dit wil zeggen dat hij de traditionele theologische vragen vanuit de 
notie ‘schoonheid’ ontwikkelde. Eertijds niet eens uitgenodigd op het concilie, lijkt hij in de 
theologische en kerkelijke wereld ondertussen de centrale plaats van zijn generatiegenoot Karl 
Rahner te hebben overgenomen. Naar verluidt is von Balthasar voor paus Benedictus XVI (en 
tevoren ook voor Johannes Paulus II) dé moderne theologische referentiefiguur. Ook het 
hoofd van de anglicaanse Kerk, Rowan Williams, rekent von Balthasar onder zijn favoriete 
auteurs.  

In eigen land ontpopt kardinaal Danneels zich als een pleitbezorger voor een esthetische 
wending4. Zijn stelling is dat, in een context die beheerst wordt door economisch 
nuttigheidsdenken en een technocratische mentaliteit, het schone een therapeutische, 
bevrijdende kracht bezit. Schoonheid heeft voor onze tijd een religieus potentieel, des te meer 
omdat Danneels constateert dat de wegen van het ware en het goede niet meer aanslaan:  

‘de scepsis en de ontmoediging staan aan hun poorten [van dogma en moraal]. Maar voor de 
poort van de schoonheid hoort men beter woorden van verlokking zingen: “Kom binnen.” En 
we geloven het vlugger’5. 

De kardinaal roept op om mensen binnen te leiden in de schoonheid van kerken, musea, 
muziek, literatuur en theater als weg naar God. En er schieten inderdaad meer en meer 
initiatieven uit de grond rond religieuze kunst en cultuur6. Maar de wending die de kardinaal 
voorstaat, gaat verder dan dat. Hij verwijst expliciet naar von Balthasars theologie, die een 
esthetica is in een ruimere zin dan het strikt artistieke.  

Von Balthasars pionierswerk lag er niet zozeer in bepaalde kunstwerken als theologische 
inspiratiebron (als locus theologicus) te gebruiken7, maar om het geheel van de theologische 
basisbegrippen onder een esthetisch perspectief te laten verschijnen. Hij wijst bijvoorbeeld op 
het verwaarloosde esthetische aspect van Bijbelse kernwoorden. Veel Schriftteksten winnen 
aan zeggingskracht voor wie beseft dat Gods heerlijkheid (Gr.: doxa; Lat.: gloria) niet alleen 
‘eer, majesteit, macht’ betekent, maar ook ‘stralende kracht, schitterende schoonheid’ zoals in 
‘ochtendgloren’. Hetzelfde geldt voor ‘genade’ (Gr. charis; Lat.: gratia), dat met recht als 
‘charme, charisma, graciositeit’ vertaald kan worden. Von Balthasars invalshoek is niet de 
relatie tussen christendom en de kunsten, maar hoe het christendom als kunst op te vatten is8.  

In dit artikel zullen we zijn perspectief ontvouwen met betrekking tot de fundamentele 
vraag ‘Wat is geloven?’ Wat doe ik wanneer ik geloof? Wanneer iemand vandaag de dag 
vraagt ‘Ben je gelovig?’, is het geen overbodige luxe om te polsen wat die persoon bedoelt 
met geloven. Er was een tijd dat geloven nogal herleid werd tot het zonder bewijs aannemen 
van bepaalde leerstellingen – en voor buitenstaanders lijkt dat nog steeds de 
standaarddefinitie. Veel gelovigen in onze streken zullen echter benadrukken dat geloof in de 

                                                 
4 Bv. Godfried Kard. DANNEELS, Is een oude honger terug? Schoonheid als bron van spiritualiteit, Nijmegen: 
Titus Brandsma Instituut, 2000.  
5 ID., Is een oude honger terug? Spiritualiteit en de macht van het schone, in Tertio, 24 mei 2000, 7-10, p. 9.  
6 Cf. o.a. www.topa.be, www.sacredplaces.be, www.crkc.be, www.yotb.be, www.macharius.be,... 
7 In Vlaanderen bv. Herman-Emiel MERTENS, Schoonheid is uw naam: essay over esthetische en religieuze 
ervaring, Leuven: Acco, 1997; Peter SCHMIDT, In de handen van mensen: 2000 jaar Christus in kunst en 
cultuur, Leuven: Davidsfonds,  2000; Mark DELRUE, Kunst en spiritualiteit, Tielt: Lannoo, 2006. 
8 Zijn benadering is eerder verwant aan hedendaagse pogingen om de christelijke spiritualiteit als levenskunst te 
begrijpen. Bv. Benoît STANDAERT, Spiritualiteit als levenskunst. Alfabet van een monnik, Tielt: Lannoo, 2007. 
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eerste plaats een bepaalde praxis behelst, een ethisch engagement9. Von Balthasar schuift een 
esthetische benadering naar voren die precies in de huidige context behulpzaam kan zijn10.  

 
 

GELOOF ALS ESTHETISCHE ACT 
 
Klassiek onderscheidt men de geloofsact (fides qua) van de geloofsinhoud (fides quae). Wat 
een menselijke persoon doet als hij of zij gelooft, heet ‘geloofsact’; wat deze persoon dan 
gelooft, ‘geloofsinhoud’. Anders gezegd: geloven heeft een subjectieve en een objectieve 
kant. Een menselijk subject gelooft in bepaalde objectieve geloofsinhouden. Deze 
geloofsinhouden zijn alvast objectief te noemen voor zover ze niet uitgevonden zijn door het 
subject zelf – in dat laatste geval spreken we niet van een gelovige, maar van een fantast. Hier 
zullen we ingaan op von Balthasars visie op de geloofsact11.  
 
Desincarnatie van de geloofsact: diagnose en remedie  
Von Balthasar vertrekt van de diagnose dat de theologie al te vaak lijdt onder een tendens tot 
‘desincarnatie van de geloofsact’12. Met ‘des-incarnatie’ duidt hij een beweging aan die het 
omgekeerde is van incarnatie (letterlijk: ‘vleeswording’). De desincarnatie van de geloofsact 
betekent dat geloven ontdaan wordt van vlees en bloed: het geloof wordt een geïsoleerde act 
die met wereld en leven niet veel te maken heeft.  

Van oudsher was deze neiging tot desincarnatie aanwezig in theologische tradities die een 
dualistisch mens- en wereldbeeld hanteerden om inzicht te verwerven in het christelijke 
geloof. Dit dualisme ging uit van een scheiding tussen lichaam en ziel, tussen zichtbaarheid 
en onzichtbaarheid, tussen materie en het immateriële … Geloven heeft in dit perspectief te 
maken met het overstijgen van de zintuiglijke verschijnselen om tot de geestelijke essentie te 
komen, de wereld van de ideeën. De ziel moet zich losmaken van de uiterlijke vormen en de 
materie om het goddelijke licht te bereiken. De ware geloofservaring stelde men voor als een 
toestand van anesthesie (Gr.: anaisthêsia): ervaring diende gezuiverd te worden van alle 
zintuiglijke, materiële vormen, die voor bedrieglijke illusies werden gehouden. In de lijn van 
het klassieke filosofische ideaal om de passies te overstijgen om tot een toestand van 
goddelijke onbewogenheid te komen, begreep men spirituele volwassenheid zelfs als apathie 
(apatheia, in de zin van ‘niet meer onderhevig zijn aan passie’)13.  

Tegenover een dergelijke platonistische visie stelt von Balthasar het Bijbelse mens- en 
godsbeeld, dat het hart als centrum van het geloof aanwijst: 

“bij de mens en bij God zelf zitten de diepste persoonlijke reacties ten overstaan van de 
wereld in het ‘hart’, ja de ‘ingewanden’ (in bijbelgrieks: splángchna, waarvan het werkwoord 
‘splangchnízesthai’, zich erbarmen, afgeleid is)”14.  

                                                 
9 Over hoe de esthetische invalshoek het engagement niet in de weg staat, maar juist stuwt, zie Yves DE 

MAESENEER, Hoop in tijden van angst. Theologische notities over Jesaja en fotografie, in Pastorale 
perspectieven 139 (2008) 3-11. 
10 Voor twee andere inspirerende pistes omtrent een esthetisch perspectief op geloven, cf. Arnold BURMS, 
Godsdienst zonder geloof?, uit E. BERNS e.a. (red.), De God van denkers en dichters. Opstellen voor Samuel 
IJsseling, Amsterdam, Boom, 1997, 231-250; Willem Jan OTTEN, Het wonder van de losse olifanten : rede tot de 
ontwikkelden onder de verachters van de christelijke religie, Amsterdam: Van Oorschot, 2000. 
11 Wat volgt, is gebaseerd op Hans Urs VON BALTHASAR, Herrlichkeit I. Eine theologische Ästhetik. Schau der 
Gestalt, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1961, pp. 123-411. (Verder afgekort als ‘H I’ – alle vertalingen zijn van 
mijn hand.) 
12 H I, 131.  
13 Vanzelfsprekend is het monastieke ideaal van de ‘apatheia’ complexer dan dit. Von Balthasars punt is dat het 
in de praktijk tot misverstanden aanleiding kon geven.  
14 H I, 235.  
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Von Balthasars preciseert ‘ingewanden’, om te vermijden dat ‘hart’ verward zou worden met 
de platonische ‘ziel’. Door het hart als centrum van de persoon te erkennen laat de Bijbel 
duidelijk uitkomen dat de mens een onlosmakelijke eenheid van lichaam en geest vormt. 
Bovendien is het woord ‘splángchna’ (ook: ‘baarmoeder’) verwant met een werkwoord dat 
‘zich erbarmen, ontfermen, medelijden’ betekent, wat lijnrecht ingaat tegen idealen van 
spirituele apathie of goddelijke onbewogenheid. Het christelijke geloof als ten volle 
geïncarneerde ervaring staat overigens in de traditie van het Oude Testament die het gelovige 
‘kennen van God’ voorstelt in de taal van ‘de geestelijk-lichamelijke intimiteit van de relatie 
tussen man en vrouw’15. 

Von Balthasar wijst erop dat ook moderne theologen ertoe neigen de geloofsact te 
‘desincarneren’. Aan de ene kant zijn er theologen die het geloof vernauwen tot een 
verstandszaak. Theologie wordt dan een rationele bewijsvoering van de waarheid van het 
geloof; geloven wordt beperkt tot de instemming van het verstand met de christelijke leer. 
Aan de andere kant verengden heel wat moderne denkers (bv. Schleiermacher) geloven al te 
exclusief tot gevoel, begrepen in de smalle zin van het woord16. Religieuze ervaring wordt 
beperkt tot het rijk van de emoties, affectiviteit en irrationaliteit. Geloof wordt een kwestie 
van psychologie: het wordt geïsoleerd tot een deeldimensie van de menselijke persoon, een 
louter innerlijk fenomeen. Beide versies van moderne desincarnatie dreigen geloven te 
beperken tot iets subjectiefs (‘wat denk ik?’ of ‘wat voel ik?’). Geloof wordt dan een act van 
introspectie, een vaag gevoel van ‘ik ben een god in het diepst van mijn gedachten’… 

Dat laatste is voor von Balthasar een cruciaal argument tegen een desincarnatie van de 
geloofsact: een eenzijdige verinnerlijking (of het nu tot de ‘ziel’, tot het ‘verstand’ of tot het 
‘gevoel’ is) dreigt geloven te reduceren tot een louter subjectieve zaak. Deze subjectivering is 
volgens von Baltahsar het risico wanneer geloven wordt losgemaakt van het lichaam. Het 
lichaam staat voor de relatie met wat buiten het subject staat, datgene wat het denken zich niet 
kan toe-eigenen. Het lichaam is de dimensie van de menselijke persoon waar deze op 
onloochenbare wijze met de uitwendige werkelijkheid wordt geconfronteerd. Gezuiverd van 
elk als hinderlijk beschouwd extern object, dreigt geloofservaring te vervallen tot zelfervaring. 
Het naar binnen gekeerde menselijke subject ervaart dan alleen nog zichzelf. Von Balthasar 
betoogt daartegenover uitgebreid dat christelijk geloven als antwoord op Gods openbaring 
bestaat in een verhouding van de mens als geheel tot de concrete gestalte waarin God 
verschijnt. De Bijbelse openbaring benadrukt dat Gods Woord zich openbaart in een concrete 
geschiedenis, met als climax de vleeswording van het Woord in Jezus van Nazareth. Geloof 
als ontmoeting met die concrete mens dient met lichaam en geest ervaren te worden. 

Telkens weer benadrukt von Balthasar dat de christelijke geloofsact niet bestaat in een of 
ander moment van instemming of verlichting, maar in een geloofservaring. Wat de gelovige 
doet als hij of zij gelooft, is een ervaring doormaken, een ervaring in de volle zin van het 
woord. Het is in contact komen met de werkelijkheid als dusdanig. Von Balthasar 
beklemtoont dat het Duitse woord ‘er-fahren’ samengesteld is uit de stam ‘-fahren’ (reizen) en 
het voorvoegsel ‘er-’, dat ook beweging uitdrukt. Ervaring is niet te reduceren tot een 
innerlijke toestand van het subject, maar is te verstaan als een dynamisch gebeuren in tijd en 
ruimte. Ervaren is de beslotenheid van het zelf verlaten, binnengaan in de objectieve 
werkelijkheid, ergens doorheen gaan. Von Balthasar verbindt ervaring met de beweging van 
een lichaam in tijd en ruimte. Vandaar dat geloven, dat steeds een geïncarneerd geloven is, 
alles te maken heeft met ervaren. 

                                                 
15 H I, 249. Cf. H I, 123-128. Denk aan opvallende voorbeelden als het Hooglied of de profeet Hosea. 
16 Of von Balthasar recht doet aan Schleiermachers positie laten we hier buiten beschouwing. Merk in ieder 
geval op dat in de moderne cultuur, net als gevoel, ook het woord ‘hart’ vaak in een verengde, sentimentele 
betekenis wordt gebruikt, die ver staat van de Bijbelse betekenis. 
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Om theologisch recht te kunnen doen aan de eigenheid van het christelijke geloof stelt 
von Balthasar voor om de weg van het schone te verkennen. Von Balthasar wil de geloofsact 
begrijpen aan de hand van een brede notie van ervaring die de mens als geheel behelst, als 
lichaam en ziel, intellect, wil en gevoel. Daarom beschouwt hij de esthetische ervaring als de 
meest geschikte analogie voor de geloofservaring. In wat volgt zullen we eerst zijn visie op de 
esthetische ervaring verkennen, en dan zien hoe dit een model levert om de geloofsact te 
verstaan. 
 
De esthetische ervaring: een model  
Dat de esthetische ervaring de mens als geheel kan bewegen, zal niemand ontkennen. Als 
integrale respons, die per definitie ook lichamelijk is, biedt deze ervaring een veelbelovend 
model om de desincarnatie van de geloofsact tegen te gaan. Op het eerste gezicht is het 
minder duidelijk hoe de esthetische ervaring het ons mogelijk maakt om ook een 
subjectivering van het geloof te vermijden. Is de esthetische ervaring niet bij uitstek 
subjectief?17 Het is een wijd verspreide opvatting dat esthetische ervaring, en met name 
kunstervaring, in de eerste plaats een kwestie van smaak zou zijn. Smaak wordt dan 
beschouwd als een louter subjectief gegeven. Kunstwerken worden gewaardeerd in functie 
van het subject. Kunst wordt genoten voor zover ze beantwoordt aan een bepaalde innerlijke 
stemming, of helpt om bepaalde stemmingen op te wekken. Het schone wordt in dat geval 
geconsumeerd als een roesmiddel, met vluchtige werking. Deze subjectivistische opvatting 
van de kunstervaring berust volgens von Balthasar echter op een misverstand. Wie echt een 
diepe esthetische ervaring opdoet,  zo stelt von Balthasar, zal merken dat een kunstwerk zich 
niet zomaar laat toe-eigenen door het subject.  

Het kunstwerk is weerbarstig. Wat ervaren wordt in de esthetische ervaring, is een 
onherleidbare afstand tussen subject en object: buiten en tegenover de toeschouwer verschijnt 
een vorm. Als vorm staat het kunstwerk op zichzelf. Het blijft altijd anders, en kan daarom 
blijven verrassen. Het schone laat zich niet controleren of dwingen. Het vraagt dat je 
terugtreedt, dat je het ruimte laat, het laat zijn. Bij nader inzien is de esthetische ervaring dus 
een radicaal naar buiten gerichte ervaring waarbij het subject zich meer en meer zal richten 
naar het kunstobject. Dit heeft alles te maken met de cruciale rol van de vorm in de 
esthetische ervaring. Von Balthasar hanteert een klassieke definitie van het schone als de 
verschijning van oneindige diepte in een eindige vorm, waarbij de twee aspecten ‘materiële 
vorm’ (forma) en ‘ongrijpbare schittering’ (splendor) onlosmakelijk verbonden zijn. Door 
deze focus op de vorm beklemtoont de esthetische ervaring de uitwendigheid, de concrete 
materialiteit en zintuiglijkheid, kortom: het objectieve aspect van de ervaring. Daarom levert 
de esthetische ervaring aan von Balthasar een geschikte analogie om een ‘wending naar het 
objectieve’ 18 te voltrekken als alternatief voor theologische visies die neigen naar een 
subjectivering van de geloofsact.  

In de esthetische ervaring gaat het om een beweging waarbij het subject niet langer in het 
centrum staat van zijn ervaring, maar onwillekeurig wordt gericht tot het esthetische object. 
De verhouding tussen subject en object zoals wij ons die gewoonlijk voorstellen – met onszelf 
als centrum – wordt omgekeerd. Deze omkering kunnen we met een duur woord aanduiden 
als een decentrering van het subject. In de esthetische ervaring is de vraag voor von Balthasar 
niet: ‘Herken ik mij erin?’ of ‘Wat zie ik in het kunstwerk?’, maar eerder: ‘Wat doet het 
kunstwerk met mij?’ In de confrontatie met een beeld bijvoorbeeld laat het subject dit beeld 
op zich inwerken. Een echte esthetische ervaring is in staat het subject te veranderen.  

                                                 
17 Cf. H I, 171-172. 
18 H I, 123. 
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We kunnen von Balthasars visie op de esthetische ervaring schematisch voorstellen als 
een dynamiek in het interval tussen twee zich openende en bewegende ruimten, met name het 
subject en het kunstwerk.  
 
Schema 1: esthetische ervaring bij von Balthasar 
 
 
 
 

 
 
 
De esthetische ervaring omschrijft von Balthasar als een complex dynamisch proces, waarin 
twee bewegingen – aangeduid als [a] en [b]  – te onderkennen zijn: 

“ [a] we zijn met alle zinnen erbij wanneer zich de binnenruimte van een mooi 
muziekstuk of schilderij voor ons opent en ons gevangen neemt, [b]  de gehele mens raakt 
in vibratie en wordt tot antwoordende ruimte en ‘resonantiekast’ van het schone dat in 
hem gebeurt.”19 

In deel [a]  van het citaat wordt het kunstwerk voorgesteld als een ruimte die zich opent en ons 
opneemt, zelfs vasthoudt. De toeschouwer wordt verplaatst in de richting van het kunstwerk. 
Het subject wordt als het ware in het kunstwerk ingelijfd, ge-incorporeerd. Dit proces zouden 
we kunnen aanduiden als incorporatie. Vervolgens wordt de beeldspraak omgekeerd: in deel 
[b]  lijkt het er eerder op dat het kunstwerk zich een weg baant in de richting van de 
toeschouwer, die wordt voorgesteld als de ruimte waarin het kunstwerk plaatsvindt. Om uit te 
drukken waar hij het over heeft, geeft von Balthasar op zeker moment ook eigenzinnige 
betekenissen aan het Duitse woord ‘Ein-bildung’ (‘in-beelding’, ook ‘verbeelding’) 20. Hij zet 
een koppelteken tussen ‘in-’ en ‘beelding’ en wil ermee uitdrukken dat de toeschouwer ‘in het 
beeld’ getrokken wordt: in-beelding als beweging tot in het beeld [a] . Even creatief gebruikt 
hij het ook voor de omgekeerde beweging: in-beelding gaat dan over het proces waarbij het 
beeld zich in de toeschouwer in-drukt en daardoor transformeert – in-beelding als inprenting 
[b] .  

Esthetische ervaring behelst een dynamiek van incorporatie en transformatie. Het subject 
wordt in het beeld opgenomen, en anderzijds wordt een beeld overgebracht op, ingeprent in, 
de toeschouwer. Von Balthasar suggereert een heen en weer gaande beweging, een soort 
wederzijdse verplaatsing tussen toeschouwer en kunstwerk, waarbij het initiatief bij het 
kunstwerk ligt. Deze beweging houdt in de eerste plaats in dat het subject wordt bewogen: 

                                                 
19 H I, 212.  
20 Cf. H I, 172.  

kunstwerk 
menselijk 
subject 

[a] 

[b] 
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“ [a]  Voor het schone – eigenlijk niet ervoor, maar erin – trilt de mens als geheel. Hij ‘vindt’ 
het niet alleen aangrijpend, maar ervaart zichzelf als erdoor gegrepen en in bezit genomen 
[...] totaal in de werkelijkheid van het schone getrokken en eraan overgegeven, [b]  erdoor 
bepaald, erdoor bezield”21. 

Hierbij wordt het subject gedecentreerd door het kunstwerk, hetzij door het subject van zijn 
gebruikelijke standpunt weg te halen [a] , hetzij door binnen het subject iets anders dan het 
subject te laten plaats vinden [b] . In de meeslepende ervaring van schoonheid geeft het 
subject zijn absolute autonomie op. Het geeft het zich over, stelt zich in dienst van het schone. 
Von Balthasar benadrukt dat de esthetische ervaring in de eerste plaats een ontvankelijkheid, 
een soort passiviteit veronderstelt, die hij ook als gehoorzaamheid aan de wet van de mooie 
vorm definieert, een onderwerping aan de ‘onverbiddelijke Muze’22. Het gaat om een proces 
waarin het subject de vaste positie verlaat [a] , en in zichzelf ruimte maakt om de objectieve 
vorm op zich te laten toekomen en diens vormende kracht te ondergaan [b] .  

Bij nader toezien ligt von Balthasars voorstelling trouwens in de lijn van de uitdrukkingen 
die we in de omgangstaal gebruiken om een esthetische ervaring te beschrijven. De 
decentrering (en de daaruit volgende passiviteit) vind je terug in uitdrukkingen als: ‘Het 
kunstwerk overweldigt me, schudt me door elkaar’, ‘adembenemend mooi’, ‘Hier ben ik 
ondersteboven van, ontdaan’, ‘Ik verlies mezelf in een boek’… De beweging [b]  van het 
kunstwerk naar ons, zelfs tot in ons, vindt men in: ‘Dit maakt indruk’, ‘Dit heeft me getroffen, 
geraakt’, ‘Dit beeld heeft zich op mijn netvlies gebrand, zijn stempel op me gedrukt’, ‘Dit 
liedje blijft in mijn hoofd hangen’ … Onder uitdrukkingen die [a]  de incorporatie van het 
subject in het kunstwerk suggereren, vallen: ‘Dit heeft mij gepakt, aangegrepen’, ‘een 
meeslepend schouwspel’, ‘in vervoering zijn’, ‘in een boek verzonken of opgeslorpt zijn’ …  
 
Een theologisch-esthetische benadering van het geloof: Paulus als voorbeeld  
Tegenover de neiging het geloof te subjectiveren beklemtoont von Balthasar dat de gelovige 
de geloofsinhoud niet ‘zelf uit zijn eigen subjectiviteit kan afleiden, omdat het geloof, als 
deelname aan het historische leven, sterven en verrijzen van Jezus, zichzelf van het object uit 
ontvangt’23.  Het christelijke geloof is op te vatten als ‘de ultieme levenshouding van de mens 
die door het openbaringsobject wordt bewerkt en gevormd’24. In beide citaten wordt de 
geloofsact nauw verbonden met het object van het geloof. Het gelovige subject wordt ten 
diepste bepaald door de confrontatie met een objectieve vorm, met name: de concrete gestalte 
van Jezus, die het ‘beeld van de onzichtbare God’ (Kol 1,15) wordt genoemd. Daarmee neemt 
hij afstand van de moderne theologie die vaak de subjectieve pool als uitgangspunt nam om 
na te denken over de geloofsact. Dergelijke moderne benadering vertrok bij een analyse van 
het zelfbewustzijn om binnen het subject een spoor van het oneindige te vinden. Cruciaal was 
daarbij de eigen subjectieve oneindigheidservaring. Het moderne subject hoopte inzicht in de 
geloofsact te verwerven door middel van introspectie. Het risico van deze aanpak is dat het 
subject (onbewust) uitkomt bij een projectie van zijn eigen verlangen naar oneindigheid. Dan 
wordt het geloof inderdaad een louter subjectieve zaak.  

Om uit te leggen wat geloof als ‘deelname aan Jezus’ bestaan’ of ‘levenshouding die 
gevormd wordt door het openbaringobject Jezus Christus’ betekent, ontwikkelt von Balthasar 
de gelijkenissen tussen de geloofsact en de esthetische ervaring. We zullen dit vooral 
illustreren aan de hand van het voorbeeld van Paulus, waarvan von Balthasar laat zien dat 
diens ervaring goed begrepen kan worden naar analogie van de esthetische ervaring. 
Christelijk geloof laat zich immers in een gelijkaardige structuur voorstellen: 

                                                 
21 H I, 238. 
22 H I, 213.  
23 H I, 190.  
24 H I, 135. 
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Schema 2: Structuur van de geloofservaring bij von Balthasar  
 
 
 

 

 
Ook in het geloof gaat het immers om een radicale decentrering. De geloofservaring is 

getekend door een onteigening, een beweging waarin het subject van zichzelf weg ‘naar God 
toe onteigend wordt’25. Het subject wordt onteigend en geopend in de richting van het 
objectieve verschijnen van de gestalte van Jezus Christus waarin God zich openbaart. Tussen 
gelovige en Christusgestalte speelt zich een gelijkaardige dynamiek af als in de esthetische 
ervaring tussen de toeschouwer en het kunstwerk. Aan de ene kant stelt von Balthasar het 
geloof voor in termen van incorporatie [a], als een ingelijfd worden door en in de gestalte van 
Christus. In dit licht wijst von Balthasar op die typische uitdrukking die we bij Paulus 
voortdurend aantreffen en precies deze beweging uitdrukt: ‘in Christus’ (of ‘in de Heer’)26. 
Christelijk geloof is voor Paulus in zekere zin samen te vatten als ‘bestaan in Christus Jezus’. 
Ook de manier waarop Paulus spreekt over de gemeenschap van de gelovigen als lichaam van 
Christus ligt in dezelfde lijn (1 Kor 12, 27). In abstractere termen gesproken: vertrekpunt van 
de geloofsact is niet het subject, maar ‘het object dat zich aan het subject openbaart en het 
subject boven zichzelf uit (anders zou het geen geloof zijn) in de sfeer van het object 
binnentrekt’27. Zoals het kunstwerk zich opent voor het subject en het binnentrekt in de 
werkelijkheid van het kunstwerk, zo gaat het in de geloofservaring om een beweging waarin 

                                                 
25 H I, 216.  
26 Bv. in de Filippenzenbrief: ‘aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi’ (Fil 1,1); ‘om trots te zijn op mij in 
Christus Jezus…’ (1,26); ‘houd aldus stand in de Heer’ (4,1) ‘En de vrede van God … zal uw hart en uw 
gedachten bewaren in Christus Jezus’ (4,7); ‘Verheug u altijd in de Heer.’ (4,4); ‘de heerlijkheid te schenken in 
Christus Jezus.’ (4,20). Hierbij heb ik telkens de Willibrordvertaling van 1995 gebruikt; opvallend is dat in de 
recente Nieuwe Bijbelvertaling (2004) de uitdrukking ‘in Christus’ (in het Grieks: ‘en Christo’) een paar keer 
vrij vertaald is door andere, meer gebruikelijke voorzetsels (naar gelang de context: ‘met’, ‘door’, enz.). Het is 
naar hedendaags aanvoelen inderdaad wat eigenaardig om voortdurend ‘in Christus’ te zeggen op plaatsen waar 
wij het niet verwachten. Aan de andere kant wou Paulus door 165 keer die vreemde uitdrukking te gebruiken 
misschien iets specifieks uitdrukken dat we niet zomaar kunnen negeren. De analogie van de esthetische ervaring 
maakt Paulus’ soms bizarre gebruik van de uitdrukking ‘in Christus’ in ieder geval iets verstaanbaarder. Cf. 
Christopher W. STECK, The Ethical Thought of Hans Urs von Balthasar, New York: Crossroad, 2001, 46. 
27 H I, 174.  
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de gelovige wordt binnengetrokken in de goddelijke werkelijkheid die verschijnt in de 
gestalte van Jezus Christus.  

De esthetische analogie – het subject dat niet voor het schone blijft staan, maar in het 
schone binnengaat [a]  – maakt het von Balthasar dus mogelijk de incorporatiebeweging van 
het subject tot in de Christusgestalte uit te drukken. Ook de omgekeerde beweging [b]  van het 
beeld dat zich een weg baant tot in het subject levert een analogie om de rol van de 
Christusgestalte in de geloofservaring te articuleren. Het gaat in het geloof om 

 ‘[a]  het binnengroeien van het eigen bestaan in het bestaan van Christus op de grondslag 
van [b]  het toenemende zich inprenten van de Christusvorm in de gelovige: “totdat 
Christus in u gestalte gekregen heeft [morphôthê]” (Gal 4, 19)’28 

Kortom: Christus in mij, ik in Christus. De decentrerende beweging [a] , waarin het eigen 
bestaan van de gelovige in de richting van Christusgestalte groeit, blijkt gegrondvest te zijn op 
Christus’ beweging naar de gelovige met het oog op ‘het gestalte krijgen van Christus in zijn 
leven (2 Kor 6, 4-10)’29 [b] .  

Bij herhaling verwijst von Balthasar in verband met dit transformatieproces30 naar een 
andere passage waarin Paulus spreekt ‘van een “aanschouwen van de glans van de Heer met 
onverhuld gelaat”, waardoor “we in hetzelfde beeld omgevormd worden” (2 Kor 3, 18)’31. In 
een paragraaf die zijn theologisch-esthetische visie op de geloofservaring samenvat, luidt het: 
‘De voortdurende contemplatie van de gehele Christus transformeert de aanschouwende mens 
door de Heilige Geest als geheel in het beeld van Christus (2 Kor 3, 18)’32. De contemplatie 
van het Christusbeeld “is voor Paulus een even theoretische als praktische zaak: de inprenting 
(Einprägung) van de gestalte in geheugen en verstand van de gelovigen om des te dieper hun 
leven te bestemmen dat Christusvormig moet worden”33. Het beeld van Christus wordt in de 
gelovige ‘ingeprent, gegraveerd, gestempeld’ opdat diens leven ‘Christus-vormig’ zou 
worden, ‘in hetzelfde beeld’ getransformeerd.  

Aan de kant van de gelovige veronderstelt dit proces van transformatie een fundamentele 
ontvankelijkheid, een passieve openheid voor een actieve gestalte. De geloofshouding wordt 
door von Balthasar gezien als een ‘zich klaar houden voor een andere, van God uit actieve 
vorm’, voor ‘het inprenten van de Christusgestalte door God in de gelovige’34. Door binnen 
zichzelf ruimte te maken voor de gestalte van Jezus Christus, laat het gelovige subject 
Christus in zich gestalte aannemen om tot Paulus’ ervaring te komen: ‘“Ik leef niet meer, 
maar Christus leeft in mij” [Gal 2, 20]’35. Von Balthasar citeert nog meer Paulus om dit 

                                                 
28 H I, 216.  
29 H I, 217. 
30 Parallel aan het esthetische proces dat von Balthasar aanduidde met de term ‘in-beelding’ (cf. supra), vindt hij 
met betrekking tot de Christusgestalte zelfs een nieuwe term uit: ‘Eingestaltung’. Eingestaltung is een moeilijk te 
vertalen term die letterlijk zoiets zou geven als ‘in-gestalting’, en die wijst op het (zich) indrukken van een 
gestalte in iemand of iets. We zouden het ook kunnen vertalen als ‘in-formatie’, in de letterlijke zin dat een vorm 
zich inprent, of ‘transformatie’, begrepen als omvorming door een actieve vorm. 
31 H I, 119. Cf. 2 Kor 3, 18: 
‘Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden 
tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem [tên autên eikóna metamorphoúmetha apo dóxês eis dóxan]; zo werkt de 
Heer die Geest is.’ (Willibrord 1975)  
Von Balthasar vertaalt deze passage letterlijker zodat het in de grondtekst gehanteerde esthetische taalregister 
beter uitkomt. (We kozen hier voor de oude Willibrord-vertaling omdat deze meer aanleunde bij de tekstversie 
die von Balthasar lijkt te gebruiken – dus zonder de vergelijking ‘als in een spiegel’ waarvan de voor het overige 
gelijklopende Willibrord-vertaling van 1995 melding maakt.)  
32 H I, 233. Merk op dat in ons artikel de rol van de Heilige Geest, waarvan het geloof een gave is, niet expliciet 
wordt uitgewerkt. Von Balthasars Christologische focus mag dit wezenlijke aspect natuurlijk niet doen vergeten. 
33 H I, 307.  
34 H I, 233.  
35 H I, 219.  
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‘objectieve, onophefbare overspeeld zijn van de hele ik-sfeer door de sfeer van Christus’ te 
verhelderen:  ‘“Hem wil ik kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren en participeren 
aan zijn lichaam, opdat ik mee gelijkvormig gemaakt zou worden aan zijn sterven om 
misschien te mogen komen tot de opstanding van de doden” (Phil 3, 10-12).’36  

In deze navolging van Christus, of beter: het mee-gelijkvormig gemaakt worden aan en 
door Christus, neemt de gelovige deel aan ‘een goddelijke, van God uit bewerkte en 
gevormde sym-pathie (sum-pátheia, letterlijk: ‘samen-passie’)’37. Door een proces van 
inprenting deelt de christen met lichaam en ziel in de pathos, de passie – de liefde en de pijn – 
van Christus. Gelijkvormigheid impliceert participatie in het lijden van Christus. De 
christelijke godservaring is dus het tegenovergestelde van de gedesincarneerde apathie: ‘de 
assimilatie van de geloofservaring aan de basiservaring van de Mensgewordene, die een 
ervaring in afzien, gehoorzaamheid en lijden was, een plaatsvervangend “proeven van de 
dood” (Hebr 2, 9)’38. De geloofservaring bestaat in het geässimileerd worden aan de ervaring 
van Christus.  
 
 
KRITISCHE EVALUATIE: IS ESTHETISCHE ERVARING EEN GESCHIKTE ANALOGIE? 
 
Alle theologische taal is analogie: dat wil zeggen dat de mens met menselijke taal over God 
probeert te spreken. Daarbij dient men zich er steeds van bewust te zijn dat er ‘tussen 
Schepper en schepping niet zulk een gelijkenis kan uitgezegd worden, waarbij niet 
onmiddellijk een groter verschil moet uitgezegd worden’ (Vierde Latheraans concilie, 1215). 
De vraag is of de esthetische ervaring een geschikte analogie levert voor de geloofservaring.  
 
Naar een verruimd geloofsbegrip 
Von Balthasar laat alvast uitgebreid zien dat deze analogie overeenstemt met een heel aantal 
Bijbelse tradities – wij beperkten ons tot zijn interpretatie van Paulus. Ook vanuit het aloude 
theologische criterium ‘lex orandi, lex credendi’ (‘de wet van het bidden is de wet van het 
geloven’) is er veel voor zijn benadering te zeggen. Zijn theologische esthetica laat toe om tal 
van bestaande gebedspraktijken beter te begrijpen39. Voor de hand liggend is het functioneren 
van oosters-orthodoxe iconen; von Balthasar zelf werpt bijvoorbeeld, in het spoor van 
Romano Guardini, een verrassend licht op het rozenkransgebed (de mysteries)40. Een verdere 
troef van zijn benadering is dat klassieke begrippen om geloof te duiden zoals ‘instemming’ 
en ‘gehoorzaamheid’ een andere kleur krijgen41. Zo schrijft hij onder de titel ‘Christelijke 
instemming’ in een woordspel met de stam ‘-stemm-’.  

‘Het begrip ‘stemming’ vat zowel de esthetische als de theologische aspecten samen: het is 
bestaan als een door de Geest gestemd instrument, dat (als een windharp) onder het waaien 

                                                 
36 H I, 219. 
37 H I, 212.  
38 H I, 251. 
39 Cf. bv. Enzo BIANCHI, prior van Bose, Gebed en evangelisatie, in Kom en zie. Tekstboek Brussel-Allerheiligen 
2006, Antwerpen: Halewijn, 2006, 57-64. In deze tekst kan men gemakkelijk alle kernbegrippen van het boven 
ontwikkelde theologisch-esthetische model herkennen.  
40 Voor een knap inzicht in de esthetische procédés van dit gebed: zie Romano GUARDINI, De rozenkrans, 
Utrecht: Spectrum, 1941. Cf. Hans Urs VON BALTHASAR, Die dreifache Kranz. Das Heil der Welt im 
Mariengebet, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1979. 
41 In de Catechismus van de Katholieke Kerk (1997) is bijvoorbeeld volgende omschrijving te vinden: ‘Door het 
geloof onderwerpt de mens zijn verstand en wil geheel aan God. Met heel zijn wezen betuigt de mens zijn 
instemming met de zich openbarende God.  De heilige Schrift noemt dit antwoord van de mens aan de God die 
openbaart:  “gehoorzaamheid van het geloof”.’ (nr. 143) Op het eerste gezicht ligt de focus op het verstand en de 
wil, de vermogens die met de wegen van het ware en het goede verbonden zijn.  
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van de Geest op de juiste wijze weerklinkt. Het is gestemd-zijn als overeenstemming met het 
ritme van God zelf, niet alleen toestemming tot Zijn Zijn, maar tot Zijn vrije wil die de mens 
telkens opnieuw toewaait. En door deze volgzaamheid is het uiteindelijk ook de juistheid 
[Stimmen] in de mens zelf, [...] die hem tot werk van de goddelijke kunstenaar maakt. Maar 
daarover hoeft het instrument zich niet te bekommeren.’42   

Geloven is meer dan instemmen met wat je hoort verkondigen (fides ex auditu – Rom 10,17), 
maar je laten stemmen in de toonaard van Christus. Waar de metafoor van het horen verwijst 
naar een specifieke, geïsoleerde act, vergelijkt ‘stemming’ de gelovige met een 
muziekinstrument dat als geheel op een bepaalde toon wordt gestemd. Geloven als ‘gestemd-
zijn’ is te situeren op een fundamenteler niveau dan de onderscheiden vermogens en acten. 
Door de expliciete verwijzing naar het stemmen van een instrument vermijdt von Balthasar 
ook dat ‘stemming’ in de figuurlijke zin als ‘gemoedsgesteldheid’ zou worden begrepen. De 
theologie situeert het ‘christelijke gestemd-zijn’43 op het niveau van het ‘afgestemd zijn op de 
werkelijkheid als geheel’44.   

Stemming laat von Balthasar ook toe om de ‘wending naar het objectieve’ te 
benadrukken. Geloven is ‘toe-stemming’ in de letterlijke zin van het woord: het ‘gestemd 
worden tot’. ‘Einstimmung’ dient op haar beurt eerder als ‘gestemd zijn in, naar’ dan als 
‘ instemming’ vertaald te worden45. Opvallend zijn verder ook de overwegend passieve 
woordvormen die een dynamiek van decentrering uitdrukken, van transformatie en 
opgenomen worden. In de ‘resonantie naar en voor God’46 gaat het om een onteigening die 
bestaat in de ‘omzetting van de eigen innerlijk stemming in een onbekende, ongewone 
sfeer’47. ‘Het is niet zomaar een stemming zonder richting of object, maar bewust instemmen 
in het stemmen tussen Christus en de opdracht van Zijn Vader, in de heilshistorische toe-
stemming, die de Heilige Geest in hem is en bewerkt’ 48. Het gaat om een ‘deelname van het 
gehele ervaren van de mens aan de wijze waarop God zelf het goddelijke ervaart’49. De 
christelijke geloofservaring stemt zich af op een christologische maat, de maat van Christus.  
 
Theologisch-esthetisch objectivisme 
Om zich af te zetten tegen een subjectivistische benadering verdedigt von Balthasar in zijn 
theologische esthetica een objectivistisch perspectief. Daarmee vertolkt hij een cruciaal 
inzicht in de eigen aard van wat geloven is. Tegenover de moderne vormen van subjectivering 
die bestaan in de toe-eigening van de ervaring door het ervarende menselijke subject, beroept 
von Balthasar zich op een oude theologische traditie die stelt dat de gelovige zijn of haar 
eigen geloof nooit met zekerheid kan kennen. Geloof kan nooit geheel zelfzeker zijn, kan 
zichzelf nooit zelfverzekerd waarmaken, omdat de geloofservaring niet voorbij kan aan de 
objectieve bemiddeling in Christus en de Kerk, voor zover ze Zijn Lichaam is. In zijn 
objectivistische theologische esthetica benadrukt von Balthasar de fundamentele onteigening 
van het subject die maakt dat men theologisch kan stellen dat  ‘de gelovige ‘objectieve’ 
ervaringen kan doormaken in Christus en in de Kerk, die hijzelf niet subjectief-psychologisch 
hoeft te vatten’50. De geloofservaring is zodanig door het object ervan bepaald dat een 
subjectief bewustzijn er geen noodzakelijke voorwaarde voor is.  

                                                 
42 H I, 242-243. 
43 H I, 234. 
44 H I, 235. 
45 Cf. H I, 235. 
46 H I, 236. 
47 H I, 244.  
48 H I, 243. 
49 H I, 240.  
50 H I, 248. 
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Von Balthasars analogie voor deze onteigende ervaring, een ervaring die niet subjectief-
bewust wordt ervaren, is de ervaring van de liefde waarin 

‘wie liefheeft, in alles afziet van het eigene, en verlangt om in zichzelf alle ruimte in te 
ruimen voor de geliefde, zodat hij ook de ervaring, die de geliefde doormaakt en heeft, als 
zijn eigen ervaring opneemt. Tegenover datgene dat iemand die niet liefheeft zijn ‘eigen 
ervaring’ noemt, wil wie liefheeft deze ervaring niet meer in zichzelf, maar alleen in de 
geliefde doormaken’51.  

De liefdeservaring wordt hier beschreven met behulp van dezelfde wederzijdse beweging die 
we eerder al ontmoet hebben in het schema van de esthetische ervaring. Het gaat hier 
duidelijk om een beweging van decentrering in de richting van het object van de liefde. Wie 
liefheeft, komt vroeg of laat op een punt dat hij of zij niet meer in het centrum van de eigen 
ervaring staat. Een sprekende illustratie van dit proces is mijns inziens de ervaring van een 
moeder die aan het bed van haar zieke kind de eigen ervaring vergeet en zich zodanig met het 
lijden van dit kind identificeert dat zij de pijn van het kind als de hare ervaart. Een ander 
voorbeeld is misschien te vinden in de liefdesmystiek in het beroemde gedicht van Vasalis, 
waarin ze het tragische verlangen vertolkt om te ervaren wat de geliefde ervaart, om als het 
ware in de ander te zijn52. 

Analoog aan dit ‘liefdesobjectivisme’, spreekt von Balthasar van een 
‘geloofsobjectivisme’:  

‘de gelovige kan ‘objectieve’ ervaringen doormaken in Christus en in de Kerk, die hijzelf niet 
subjectief-psychologisch bewust hoeft te vatten. Ze zijn op een gelijkaardige wijze in 
Christus en in de Kerk ‘in bewaring gegeven’, zoals de goddelijke gestalte die aan de Zoon 
eigen was gedurende zijn verandering in de knechtsgestalte bij de Vader ‘in bewaring 
gegeven’ was’53. 

Men kan dit moeilijke citaat begrijpen in de richting van situaties waarin de gelovige als het 
ware gedragen wordt door het geloof van de kerkgemeenschap. Denken we hier aan moeilijke 
momenten in het leven waarin de gelovige zich kan toevertrouwen of zelfs vastklampen aan 
de objectieve vormen die door de Kerk worden aangereikt. Soms krijgt een mens niets anders 
gezegd dan een oude gebedsformule zoals het Kyrie of een gepreveld weesgegroet, of gewoon 
een eeuwenoud gebaar zoals het kruisteken of het knielen. Op dat moment spreek het gelovige 
‘ik’ niet uit eigen ervaring, is het zich vaak zelf niet geheel bewust van de inhoud van wat het 
uitspreekt of doet, maar weet dit ‘ik’ zich opgenomen in een geloofstraditie. Is dit een 
voorbeeld van onteigende ‘objectieve’ ervaring?  

Von Balthasars objectivistisch perspectief kan mijns inziens ook het liturgische fenomeen 
verhelderen dat gelovigen in de eucharistieviering samen het credo opzeggen. In de 
geloofsbelijdenis zeg het subject ‘Ik geloof’, maar dit ‘Ik’ zegt het wel samen met de 
gemeenschap – en niet weinig gelovigen zouden beginnen te haperen als ze het credo op hun 
eentje zouden moeten opzeggen. Hoe dan ook zijn er weinig gelovigen die elke zin uit die 
kernachtige belijdenis persoonlijk zouden kunnen verantwoorden, laat staan dat ze er op basis 
van eigen ervaring zouden kunnen voor borg staan. De diepe zin van wat op het eerste gezicht 
slechts zwakte lijkt, is dat dit duidelijk maakt dat mijn geloof nooit louter mijn geloof is, maar 
het gedeelde geloof van een gemeenschap in Christus.  

                                                 
51 Ibid. 
52 Margaretha VASALIS, Gedichten, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1998, p. 63: 

Soms, als gij zwijgt en uit het venster schouwt,  
grijpt mij uw schoonheid als een wanhoop aan, … 
Dat ik u zien moet en u niet kan zijn,  
van u gescheiden door mijn eigen ogen,  
dat gij daar zit, zo buiten mij geboren,  
het doet als een geboorte pijn. … 

53 H I, 248. Von Balthasar verwijst hier naar de kenotische Christus-hymne in Fil 2,5-11. 
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Von Balthasar zelf benadrukt dat dit geloofsobjectivisme niet louter beschouwd mag 
worden als een soort troost voor mensen die nog geen of weinig eigen ervaring in het geloof 
hebben. Zelfs de grote voorbeelden in het geloof, zoals Paulus, getuigen van hun ervaring dat 
hun eigen geloofservaring tekortschiet: ‘De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij 
weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Rom 8,26). Geloven blijft steeds deelname in het 
geloofsleven van Jezus Christus en Zijn Kerk. De overgave van de eigen subjectiviteit aan de 
subjectiviteit van de Zoon en de Kerk kan volgens von Balthasar juist de diepst mogelijke 
geloofservaring zijn omdat de gelovige hierin ervaart dat het subject van de ervaring steeds in 
de omvattende subjectiviteit van Christus ingelijfd is. Wanneer Paulus schrijft “Hem wil ik 
kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren en participeren aan zijn lichaam, opdat ik 
mee gelijkvormig gemaakt zou worden aan zijn sterven om misschien te mogen komen tot de 
opstanding van de doden” (Fil 3, 10-12), ziet von Balthasar daarin de bevestiging dat de 
geloofsact in de eerste plaats een deelname is in de ervaring die Christus zelf doormaakt.   
 
De ambiguïteit van het esthetische 
Zoals de wegen van het ware en het goede de gelovige kunnen laten ontsporen in de richting 
van rationalisme en moralisme54, of zelfs fanatisme, is ook het esthetische ambigu. Het 
esthetische heeft onmiskenbaar een bijzondere kracht, maar is tegelijkertijd ook bij uitstek het 
terrein waar de kijker of toeschouwer vatbaar is voor manipulatie en onbewuste beïnvloeding. 
De manier waarop reclame vandaag de dag alle esthetische middelen inzet, spreekt voor 
zich55. Ook binnen het politieke veld is esthetisering verre van onschuldig. Zo wijst 
literatuurtheoreticus Paul de Man bijvoorbeeld op het feit dat politici, en zeker de minder 
democratisch gezinden onder hen, zichzelf graag presenteren naar het model van de 
kunstenaar. De Man citeert in dit verband nazi-propagandachef Joseph Goebbels in de jaren 
1930: 

‘Ook de staatsman is een kunstenaar. Het volk is voor hem wat steen is voor de beeldhouwer. 
Leider en massa zijn even weinig een probleem voor elkaar als kleur een probleem is voor 
een schilder. Politiek is de plastische kunst van de staat zoals schilderen de plastische kunst 
van de kleur. Daarom is politiek zonder het volk of tegen het volk onzin. Een massa 
transformeren in een volk, en een volk in een staat – dat is altijd de diepste zin geweest van 
de ware politieke taak’56. 

Bij stalinisten uit dezelfde periode zijn evenzeer voorbeelden te rapen. Hedendaagse 
vormen van populisme lijken trouwens eenzelfde opvatting over politiek te hanteren. Eén van 
de redenen waarom autoritaire leiders graag naar esthetische analogieën grijpen, is omdat 
kunstwerken de respons van een vrijwillige overgave kunnen opwekken. Denken we hier ook 
aan het gebruik van muziek in oorlogssituaties om mensen dingen te laten doen die ze 
normaal niet zouden willen. Weldenkende burgers worden marionetten van de blinde macht. 
In feite wordt de fatale verleidingskracht van het esthetische nergens treffender uitgedrukt dan 
in het bekende sprookje van de rattenvanger van Hameln waarin de fluitspeler ratten en 
mensen in de ban krijgt door zijn muziek.  

Ook von Balthasar is zich bewust van de ambiguïteit van het esthetische en heeft het 
meermaals over het schone als valstrik. Verwijzend naar Bonaventura stelt hij: schoonheid 
‘kan zozeer schijnen dat de verwijzing naar God erin over het hoofd gezien wordt. Dan wordt 

                                                 
54 Cf. bv. Joris POLFLIET, Liturgie vieren tussen moralisering en ‘didactisme’, in Collationes 38 (2008) 83-101. 
55 Cf. Yves DE MAESENEER, Sint Franciscus versus McDonald’s? Globalisering onder theologisch-esthetische 
kritiek, in Thomas KNIEPS-PORT LE ROI – Lieven BOEVE (eds.), Gods sacramentele aanwezigheid in de wereld 
van vandaag, Leuven: Acco, 2008, 45-62. 
56 Geciteerd in Paul DE MAN, Aesthetic Ideology. Uitgegeven en ingeleid door Andrzej Warminski, 
Minneapolis/Londen: University of Minnesota press, 1996, 154-155. 
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ze “tot muizenval, want de schoonheid van het schepsel lokt de mens aan”’57. Niettemin krijgt 
de esthetische beeldspraak ook bij hem soms een beklemmende toon. Herlezen we het eerder 
geciteerde in verband met de esthetische ervaring:  

“wanneer zich de binnenruimte van een schoon muziekstuk of schilderij voor ons opent en 
ons gevangen neemt, raakt de ganse mens in vibratie en wordt tot antwoordende ruimte en 
‘ resonantiekast’ van het schone dat in hem gebeurt”58.  

Het mooie kunstwerk verschijnt hier als een kooi die ons gevangen houdt. Ook het 
weerkerende beeld van de ‘resonantiekast’ voedt de suggestie dat het subject gereduceerd 
wordt tot een echo van het schone. Een gelijkaardige ondertoon klinkt in volgend citaat: 

“Hij ‘vindt’ het niet alleen aangrijpend, maar ervaart zichzelf als erdoor gegrepen en 
in bezit genomen [...] totaal in de werkelijkheid van het schone getrokken en eraan 
overgegeven, erdoor bepaald [bestimmt], erdoor bezield” 59. 

Het initiatief ligt volledig bij het schone, stuurt de beweging van de mens die erdoor bewogen 
wordt. Wordt de menselijke persoon in de esthetische decentrering een marionet?  

Wanneer von Balthasar deze esthetische analogie toepast op het christelijke geloof, zijn 
gelijkaardige bedenkingen te formuleren: 

‘de gehele mens moet tot antwoordende ruimte gemaakt worden. Hem op deze klank af te 
stemmen, hem het reactievermogen op dit goddelijke experiment te verlenen, hem tot viool 
voor deze strijkstok klaar te maken...’60 

Als je erbij stilstaat, is het niet bepaald de manier waarop we over onszelf wensen te denken: 
als chemische stof waarop experimenten worden uitgevoerd, als instrument dat zich willoos 
onderwerpt aan de muzikant. Verdwijnt de menselijke stem tot echo van God? Eindigt 
geloven als ‘gestemd worden’ in eenstemmigheid ten koste van de mens?  

‘De letterlijk meeslepende schoonheid van Christus, die navolging eist, zal niet 
anders beantwoord kunnen worden dan wanneer de integrale mens zich er naar voegt  
en zijn hele bestaan als vervormbare stof voor zijn beeld bereid stelt’61.  

Wordt de mens hier gereduceerd tot een soort plasticine voor de Christus-matrijs? Draait von 
Balthasars kritiek van de subjectivering uit op haar spiegelbeeld: een de-subjectivering?  
  
Jezus Christus als object en subject van geloofsact 
Leidt deze objectivistische onteigening van de geloofservaring niet tot een vernietiging van 
het subject? Men zou kunnen opwerpen dat dit wantrouwen net zo misplaatst is als de vraag 
van een onderkoelde rationalist aan een van liefde brandende minnaar of in diens passionele 
overgave de voorwaarden tot het in stand houden van zijn autonome subjectiviteit wel 
gevrijwaard blijven. Zelf wijst von Balthasar er alvast op dat iemand die niet bemint de 
ervaring van de liefde niet echt kan vatten, en met name de ervaring van onteigening, die 
precies in de ervaring van Gods liefde prominent naar voren komt. Dit wil echter niet zeggen 
dat von Balthasar de liefde van elke kritische beschouwing vrijstelt. Von Balthasar is zich 
terdege bewust van de ambiguïteit van de liefde en de esthetische dynamiek die hiermee 
gepaard gaat. Zo wijst von Balthasar erop dat de liefde tussen twee mensen, wanneer ze 
verabsoluteerd wordt, demonisch wordt, precies in de absolute overgave van een eindig 
wezen aan een ander even eindig wezen.  

Een gelijkaardig zelfverlies kan ook optreden in de esthetische ervaring, bijvoorbeeld in 
de idolatrie ten opzichte van een kunstwerk of een kunstenaar. In feite is dit risico inherent 
aan de esthetische ervaring, en zo ook potentieel in het geloven dat hiermee een analogie 

                                                 
57 Hans Urs VON BALTHASAR, Herrlichkeit II. Fächer der Stile. Teil 1: Klerikale Stile, Einsiedeln, 1962, 351. 
58 H I, 212. 
59 H I, 238. 
60 H I, 212. 
61 H I, 213. 
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vertoont. Zeker in tijden van esthetisering kan een perverse vorm van geloven ontstaan waarin 
de gelovige zichzelf op nefaste wijze zou verliezen. In dat geval zou de Kerk verworden tot 
een dweperige fanclub. Of erger: tot een totalitaire beweging van fundamentalistische 
signatuur waarin gelovigen zich gedragen als ‘marionetten van God’. Dat christelijk geloven 
niet hoeft uit te lopen op een fatale onteigening waarbij het menselijke subject verpletterd 
wordt, heeft alles te maken met het specifieke object waartoe de gelovige zich verhoudt62. Het 
geloofsobject is namelijk zelf een subject, meer bepaald een persoon waarin de menselijke en 
goddelijke natuur verenigd zijn. De mens kan zich vertrouwvol overgeven in de geloofsact 
omdat God ons in Jezus Christus is voorgegaan: 

 ‘Christus, de volle en voltooide mens, maakt in zijn geheel de ervaring door wat God is. Hij 
is met lijf en ziel de belichaming van deze ervaring. Christus als de mensgeworden God 
echter, doet ook als God de ervaring op wat de mens is’63. 

Als hypostatische eenheid is Jezus Christus tegelijkertijd subject én object van ervaring. 
In Hem ervaart God de mens en de mens God. In de ontmoeting tussen God en mens in Jezus 
Christus wordt het statische schema van de esthetische ervaring opengebroken in een 
wederkerige verhouding die tussen mens en kunstwerk niet denkbaar is. De onteigening die 
de esthetische ervaring kenmerkt, wordt in het geloof als het ware verdubbeld. Onteigening is 
in het geloof geen éénrichtingsverkeer waarbij de mens verliest en God wint. Aan de 
onteigening van de gelovige mens, gaat een onteigening vooraf van God ‘die uit zichzelf 
uitgaat om mens te worden en aan het kruis voor de wereld te sterven’ (Pseudo-Dionysios, 
Div. Nom. IV 13)’64. Geloven is ‘de overgave aan Hem die zich eerst voor ons heeft 
overgegeven’65. Onteigening is in gelovig perspectief niet op te vatten als ontmenselijking, 
maar als een dubbele beweging:  

‘van God naar de mensengestalte, van de mens naar de Godsgestalte, en deze verdubbelde 
onteigening bevat het concreetste leven. Leven van de mens, die zijn vorm krijgt door zijn 
vorm te laten openbreken tot de vorm van God. Leven van God, die door af te zien van Zijn 
vorm, gehoorzaam tot de dood, voor de mensen het goddelijke leven binnengiet in de vorm 
van het sterfelijke bestaan. Als kruispunt van deze beide levens die zichzelf opgeven, is 
Christus, aan het kruis en in de heerlijkheid, de ultieme gestalte waarin God en wereld elkaar 
ontmoeten’66.  

Von Balthasars objectivistische notie van geloofsact berust op de gedachte dat het 
‘primaire subject’67 van de christelijke ervaring Jezus Christus zelf is, en dat Jezus Christus 
het archetypische model van de geloofsact is68. Onze eigen geloofsact is te begrijpen als een 
navolging van het geloof van Christus in de Vader. Het christelijke geloof richt zich steeds 
naar en is een afdruk van het originele beeld van de Godservaring van Christus. 

‘In deze hoogste archetypische ervaring worden de mensen uitgenodigd en op hun wijze 
ingeoefend. Dit oerbeeld is beide tegelijk: het onnabootsbare en datgene wat nagebootst moet 
worden’69.  

De notie ‘archetypische ervaring’ beklemtoont enerzijds de andersheid van Christus’ ervaring.  
Het archetype of originele beeld is gekenmerkt door een onnavolgbaarheid die elke vorm van 
navolging of participatie bij voorbaat bemoeilijkt. Anderzijds opent Christus zelf ook de 

                                                 
62 Op de potentiële weerbaarheid van andere godsdiensten tegen deze ontsporing kan hier niet ingegaan worden. 
63 H I, 292. 
64 H I, 209. 
65 H I, 219. 
66 H I, 648. 
67 H I, 254.  
68 Voor een briljante uitwerking van deze gedachte, cf. Fides Christi, in Hans Urs VON BALTHASAR, Sponsa 
Verbi. Skizzen zur Theologie. II, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1961, 45-79.  
69 H I, 292. 
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mogelijkheid tot een  ‘nabootsende deelname’70. Als Godmens heeft Jezus Christus aan de 
mensen de mogelijkheid gegeven om aan datgene waaraan je niet kan deelnemen toch deel te 
nemen. Deze deelname is dus geen eigen prestatie, maar een gave van God. Het geloof van 
Christus openbaart God als Vader en opent op die manier voor de mens de weg om kind van 
God te worden en op die manier boven zichzelf uit te participeren aan het Leven van God 
zelf. Hierdoor verdwijnt het menselijke subject niet, maar vindt het zijn eigenste redding en 
voltooiing. 
 
 
DE KUNST TE ONTVANGEN: THEOLOGISCH-ESTHETISCHE TOEPASSING OP HET HUWELIJK  
 
Wanneer in kerkelijke milieus de term ‘esthetisering’ valt, is deze doorgaans negatief geladen. 
Vaak wordt ermee bedoeld dat godsdienst tot een louter esthetisch gebeuren verwordt, 
vrijblijvend, voor de uiterlijke schijn. Het ‘esthetische’ kan echter niet gereduceerd worden tot 
show en entertainment, net zoals waarheid niet met dogmatisme gelijkgesteld kan worden. 
Von Balthasar opent de ogen voor de eigen kracht en diepgang van het schone. Om te 
begrijpen wat geloven betekent, kan de esthetische ervaring een geschikte analogie leveren 
die aspecten naar boven haalt die in andere benaderingen onderbelicht blijven. Zelf gaven we 
aan dat het theologisch-esthetische paradigma ook kan ontsporen. Op wereldschaal zijn zowel 
de onschuldige als de meer schadelijke varianten van dergelijk ontspoord geloof legio – in 
alle godsdiensten. In de Vlaamse Kerk lijkt vooralsnog geen van beide ontsporingen een reëel 
gevaar te vormen – hier geen noemenswaardige Jesus-gekte of militant fundamentalisme. 

De pastorale relevantie van het in dit artikel vertolkte perspectief zal hier kort worden 
aangeraakt met betrekking tot de huwelijkscatechese71. Het ergert menig pastoraal 
verantwoordelijke dat meer en meer randkerkelijken als motivatie aangeven dat het kerkelijk 
huwelijk toch zo mooi is of dat het hen een unieke ervaring lijkt. Als het koppel in kwestie 
daarentegen iets oppert over de ‘christelijke waarden’, wordt dit gretig aangegrepen om een 
ethisch discours te ontwikkelen – met het risico van moralisering, maar dat is een ander 
verhaal. Waarom lijken esthetische motieven in de ogen van geëngageerde gelovigen naast de 
kwestie te zijn? We zijn in onze streken niet gewoon om de esthetische weg te beschouwen 
als toegangspoort tot authentiek geloof, met eigen kansen en beperkingen. Hier zou von 
Balthasars verruimd begrip van geloven het mogelijk maken een gevoeligheid aan te spreken 
die de huidige generatie jongeren kenmerkt.  

Daarbij moeten we niet naïef zijn. In een context van esthetisering dreigt het sacrament 
van het huwelijk – voor andere sacramenten geldt dit evenzeer – te gaan functioneren als een 
middel tot zelfexpressie. Dit komt neer op een subjectivering van het sacrament waarin het 
koppel zichzelf wil uitdrukken en laten bewonderen door een kerkelijke ceremonie72. Hier 
biedt von Balthasars perspectief tegengas. Misschien schuilt de kracht van de 
huwelijksliturgie er juist in dat er een objectieve vorm wordt geboden om iets te dragen dat 
een verstandig mens op eigen kracht nooit zou durven te doen. Juridisch gesproken is het 
volstrekt onverantwoord een onvoorwaardelijk contract te tekenen – ‘ik wil je vrouw/man zijn 
in goede en kwade dagen …’. Mede daarom wordt de veel voorkomende catechetische 

                                                 
70 H I, 294. 
71 In een ander artikel zou het belang van de metaforiek van het huwelijk in von Balthasars theologische esthetica 
ontwikkeld kunnen worden. Of nog: het thema van de echtscheiding en zijn theologie van de Stille Zaterdag.  
72 Dit wordt nog versterkt door de vrijheid om zelf teksten en muziek te zoeken die men op vele plaatsen als een 
verworvenheid beschouwt. Hoe dan ook blijft het belangrijk om de kandidaat-trouwers te confronteren met de 
eigenheid van het genre ‘huwelijksviering’ en bepaalde elementen waar niet aan te sleutelen valt. Dit zou 
trouwens aansluiten bij een ander veelgehoord motief: ‘in een kerk trouwen is echter’. De gezochte echtheid, de 
authenticiteit, zit precies in de objectieve vorm, die al generaties meegaat. Hoed u voor namaak! 
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oefening om zelf de eigen huwelijksbelofte te schrijven ervaren als een lastig huiswerk. Het 
resultaat is vaak een stukje sentimenteel proza, waarin het ja-woord persoonlijk verantwoord 
wordt – ‘ik wil met je trouwen want…’. Dat de traditionele formule daarentegen geen ruimte 
laat voor subjectieve redenen, is misschien omdat daardoor onbewust toch allerlei 
voorwaarden binnengesmokkeld worden in een belofte die onvoorwaardelijk dient te zijn. 
Wat als de liefste op een dag niet meer de zon in huis is of geen engelengeduld blijkt te 
hebben?  

In theologisch-esthetisch perspectief is het nogal ongelukkig om hen zelf een 
huwelijksbelofte in elkaar te laten knutselen. Dit gaat in tegen von Balthasars inzicht dat de 
vorm ons vooraf gaat en dat onze ontvankelijkheid de voorwaarde is om getransformeerd te 
kunnen worden (in dit geval tot man en vrouw) en geïncorporeerd te worden (in de echt 
verbonden). De ironie wil dat in een tijd waarin veel aan de creativiteit van de trouwers wordt 
overgelaten, deze zich des te meer onderwerpen aan de strakke formele eisen van een 
duurbetaalde ceremoniemeester. Onwillekeurig voelen ze aan dat ze die dag het initiatief niet 
in eigen handen kunnen nemen, maar zich in vertrouwen overgeven aan iets dat door een 
ritueel wordt beschermd en gewaarborgd. In handen van een commerciële firma wordt deze 
juiste intuïtie jammer genoeg geëxploiteerd op een manier die de ambiguïteit van het 
esthetische mooi illustreert. Een bruiloft lijkt soms verdacht veel op marionettentheater.  

Zelf heb ik in de Antwerpse stadspastoraal ervaren dat een huwelijksvoorbereidingsdag 
vlot verloopt tot het onderdeel ‘geloof’ aangesneden wordt. Intelligente twintigers, die op hun 
werk vaak complexe problemen helpen oplossen, slaat de schrik om het hart dat hen gevraagd 
zal worden een volstrekt onwetenschappelijke theorie over mens en wereld te onderschrijven. 
Aan te nemen zonder bewijs. De huwelijkscatecheet krijgt het op zijn beurt op zijn heupen: 
waarom willen deze mensen dan kerkelijk huwen als ze niet geloven? Veelal volgt dan een 
uitgebreid betoog over de evangelische ethiek en hoe belangrijk het is ernaar te leven. De 
kandidaat-trouwers halen opgelucht adem. Daar staan ze ook achter. Het blijft hen echter 
onduidelijk wat nu de link is met het sacrament van het huwelijk. In de evaluatie achteraf 
gaven ze steevast te kennen dat ze het onderdeel ‘geloof’ het minst ter zake vonden. 

Geïnspireerd door von Balthasar besloten we met onze ploeg om dit onderdeel radicaal 
om te gooien. Geen poging meer om in kort bestek de kern van het christendom uit te leggen, 
maar hen brengen waar ze willen zijn. Veel koppels willen niet zozeer voor de Kerk trouwen, 
dan wel in de kerk – liefst de meest barokke van de stad. We wandelden met hen naar het 
begijnhof. In het kleine kerkje wijdden we hen in in de christelijke symbolen van de Liefde. 
Een meditatie in woord, beeld en muziek bij ‘drie geheimen van de liefde’: het licht van de 
paaskaars waar hun huwelijkskaars het vuur van ontvangt, maar ook van de godslamp als 
waakvlam die nooit uitgaat, de tafel waar brood en leven gebroken wordt, en het woord van 
de belofte die zij zullen worden73. De verstilling miste haar effect niet. Op het einde werden 
de koppels uitgenodigd om zelf het licht te ontvangen van de paaskaars. Het was ontroerend 
hoe plechtig ze met hun kaarsje naar voren schreden. 

Achteraf vonden de koppels, die even geseculariseerd en randkerkelijk waren als altijd, 
dit unaniem het hoogtepunt van de dag. Ergens denk ik dat zo’n theologisch-esthetische 
benadering van het sacrament van het huwelijk de grote meerwaarde kan zijn die de pastorale 
begeleiding van deze koppels te bieden heeft. De focus is dan op het huwelijk als gave en 
overgave, minder als opgave – de vele echtscheidingen maken hen van dit laatste al 
voldoende bewust. Liefde mag dan een werkwoord zijn, sacramenteel gezien is het in de 

                                                 
73 De tekst van deze meditatie is bij de auteur te verkrijgen. (Met dank aan de medewerkers van de Antwerpse 
Stadspastoraal/De Loodsen.) 
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eerste plaats een geschenk74. Als gelovige kan je daarvan getuigen en de analogie laten zien 
tussen de esthetische dynamiek van het sacrament en die van de liefde. En dat geloven een 
mogelijkheid is die leeft van gelijkaardige beweging. Net als trouwen bestaat geloven in een 
overgave die geen onverantwoord risico is, maar gebaseerd is op een belofte die ons gegeven 
is. Ontvangen is de kunst.  
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ABSTRACT 
FAITH IN THE 21ST CENTURY. A PERSPECTIVE IN THE WAKE OF HANS URS VON BALTHASAR’S 

THEOLOGICAL AESTHETICS 
The theological aesthetics of Hans Urs von Balthasar offers an inspiring perspective to 
understand the act of faith in our contemporary context of aestheticisation. The analogy 
between the aesthetic experience and the Christian experience helps to articulate the dynamics 
of faith in terms of a twofold process of decentering – transformation and incorporation. Von 
Balthasar emphasizes the primordial initiative of Christ in the act of faith. In a critical 
evaluation of his approach we appreciate his capacity to bring to the light objective aspects 
that are often neglected in the wide-spread subjectivist conception of faith. However, we also 
warn for the risks which are inherent in the use of an aesthetic paradigm. Its objectivist 
perspective may foster de-subjectivisation, and as such merely inverse the subjectivisation of 
faith which von Balthasar wants to avoid. Antidote for this risk is a profoundly Christological 
notion of the act of faith. In a concluding comment, we touch upon some pastoral 
consequences for the sacrament of marriage.  
 

                                                 
74 Dit principe kan ook toegepast worden op de vormselcatechese. Die staat in onze streken vaak in het teken van 
het ‘engagement’. Tot frustratie van de catechisten denken kinderen en ouders vaak eerder aan het feest en de 
cadeaus. Wat zou het geven als we het vormsel opnieuw meer gaan zien als gave dan als opgave?  Het vormsel is 
niet zozeer iets wat je doet, maar iets wat je ontvangt – ‘confirmatio’ als bekrachting niet door de gevormde, 
maar van de gevormde? Kinderen worden dan geïnitieerd in het geschenk van het geloof, waaruit dan een 
geëngageerd antwoord kan volgen. Die initiatie kan overigens dankbaar gebeuren door te vertrekken vanuit de 
symboliek en schoonheid van het kerkgebouw dat gaandeweg ontdekt kan worden met vormelingen en hun 
ouders. Waarom op een ouderavond geen rondleiding in de kerk geven met een gids die hen ongekende schatten 
kan openen? (Op Monumentendag gaan ze toch met drommen naar de kerk?)  


