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EEN THEOLOGIE VAN HET FALEN VAN DE KERK

Reflecties vanuit John Henry Newman

Geertjan Zuijdwegt

Inleiding

Theologisch nadenken over het falen van de Kerk is geen sinecure. In het 
credo belijden katholieke christenen elke zondag dat de Kerk heilig is. Die 
heiligheid is volgens het Tweede Vaticaans Concilie tegelijk gave en opgave. 
Ze is gave omdat alleen God heilig is, die er in Christus voor gekozen heeft 
de Kerk te heiligen door zijn Geest. Ze is opgave omdat de Kerk geroepen is 
haar deelname in Gods heiligheid uit te drukken in haar concrete leven (LG 
39). Dit betekent dat de zichtbare heiligheid van de Kerk kwetsbaar is. De 
Kerk heeft het dikwijls moeilijk om haar hoge roeping waar te maken. Hoe 
kunnen we haar mislukkingen theologisch begrijpen?  

Als een intellectuele discipline zoekt de theologie consistente modellen en 
verklaringen. Het is voor theologen dan ook erg verleidelijk om de span-
ning tussen de heiligheid van de Kerk en haar concrete falen op te lossen 
door een van die twee polen los te laten. Wie vertrekt vanuit een rotsvaste 
overtuiging van de heiligheid van de zichtbare Kerk, komt gemakkelijk in 
de verleiding om actuele misstanden te minimaliseren, toe te dekken met 
de mantel der liefde, of simpelweg te ontkennen. Wie daarentegen de hei-
ligheid van de Kerk buiten beschouwing laat, of aan een ideële, onzichtbare 
Kerk toeschrijft, komt al snel tot de conclusie dat uit de zichtbare Kerk 
niets goeds kan voortkomen. Hoe kan hier een wijze theologische koers 
uitgezet worden?

1. John Henry Newmans worsteling met de Rooms-katholieke 
Kerk

In de tweede helft van de negentiende eeuw worstelde de Engelse theo-
loog John Henry Newman op een intense en persoonlijke manier met deze 
vragen. Newman was pas op latere leeftijd katholiek geworden. Voordien 
was hij een van de leiders van een vernieuwingsbeweging binnen de Kerk 
van Engeland die de katholieke aspecten van de Anglicaanse traditie bena-



118

drukte, met name haar dogmatische continuïteit met de vroege Kerk. In 
die hoedanigheid publiceerde Newman in 1837 een invloedrijk werk dat de 
theologische grondslag van de beweging vormde en een onmogelijke titel 
droeg: Lectures on the Prophetical Office of the Church, viewed relatively to Roma-
nism and Popular Protestantism. In deze lezingenreeks karakteriseerde New-
man de authentieke Anglicaanse positie als een middenweg, een via media, 
tussen Rome en het evangelicaal Protestantisme van zijn tijd. 

Volgens Newman week de Rooms-katholieke Kerk in leer zowel als leven 
af van het christendom van de vroegste eeuwen en vormde daardoor geen 
overtuigend alternatief voor de Anglicaanse Kerk. Kort na zijn bekering 
in 1845 publiceerde Newman zijn An Essay on the Development of Christian 
Doctrine om aan te tonen dat de leer van de Rooms-katholieke Kerk wel 
degelijk de authentieke expressie is van de leer van de apostelen. Toch bleef 
zijn eerdere positie hem parten spelen. Nog in 1874 werd Newman gecon-
fronteerd met een Anglicaans geestelijke die zijn Prophetical Office gebruikte 
als argument tegen het rooms-katholicisme (Newman, 1975, 137-140). Dit 
kwam omdat Newman naast dogmatische problemen ook actuele misstan-
den in de Rooms-katholieke Kerk had aangekaart. Hoe keek hij daar nu, als 
katholiek, tegenaan? 

Newmans Preface 

Het antwoord vinden we in Newmans uitgebreide introductie bij de heruit-
gave van de Prophetical Office in 1877. In die Preface neemt Newman het op 
tegen wat wellicht de meest geduchte tegenstander van zijn apologetische 
carrière was, zijn anglicaanse zelf van veertig jaar geleden. Hoewel Newman 
zich hier voor het eerst publiek over het falen van de Kerk uitspreekt, had 
hij in zijn brieven al vaak met dit thema geworsteld. Zijn kerkhistorisch 
inzicht en zijn persoonlijke ervaringen met Rome hadden hem één ding 
duidelijk gemaakt: de misstanden vielen niet te ontkennen. Tegen een an-
glicaanse correspondente sprak hij zich uit in woorden die aan duidelijk-
heid niets te wensen overlieten: “Het gelaat van de zichtbare Kerk is zonder 
twijfel bijzonder teleurstellend, wat zeg ik, in zekere zin een schandaal, voor 
een eerlijk mens.” Bovendien, zo vervolgt hij, “is het altijd zo geweest” (Ne-
wman, 1970, 465). De Rooms-katholieke Kerk, zo stelt hij in zijn nieuwe 
Preface, leeft maar al te vaak niet volgens haar eigen standaarden. Haar con-
crete populaire en politieke verschijningsvormen staan vaak in groot con-
trast met haar grondovertuigingen (Newman, 1877, xxxvii).



119

Newmans klacht was niet uit de lucht gegrepen. Zijn Kerk was die van het 
einde van het pontificaat van Pius IX. Ze werd gekenmerkt door een auto-
ritair bestuursmodel, een geprononceerde afkeer van de moderne wereld, 
en in katholieke landen zoals Italië en Spanje een volkse, bijgelovige devo-
tie. De definitie van de pauselijke onfeilbaarheid op het Eerste Vaticaans 
Concilie in 1870 had als gevolg dat ultramontanisme (een beweging die 
het pauselijk gezag verabsoluteerde) hoogtij vierde onder Engelse katho-
lieken. Met de nodige ironie merkt Newman dan ook op dat het blijkbaar 
“zo beschikt is in den hoge dat de Heilige Kerk nu juist dat aspect aan mijn 
landgenoten toont, dat het meest in lijn ligt met hun vooroordelen, en 
weinig goeds belooft voor hun bekering” (Newman, 1877, xxxvii). Hoewel 
die ironie aan zijn ultramontaanse tijdgenoten niet besteed was, betekent 
die uitspraak niet dat Newman partij kiest tégen de Kerk. Zijn introductie 
dient een apologetisch doel. Hij wil wel degelijk laten zien dat de actuele 
misstanden binnen de Kerk uiteindelijk geen argument zijn tegen haar 
goddelijke roeping en taak. Om dit doel te bereiken kiest hij voor de per-
soonlijke aanpak die heel zijn theologie kenmerkt – hij laat zien hoe hij zelf 
met dit soort bijzonder reële objecties omgaat. 

2. Newman over de drie functies van de Kerk

Newmans antwoord lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar bij nader 
toezien ligt er een diepzinnige theologie aan ten grondslag. De Rooms-
katholieke Kerk, zo stelt Newman, is de zichtbare voortzetting van Chris-
tus’ missie op aarde. Ze is het sacrament van Gods heil in Christus (Dulles, 
1990, 377). Om Christus’ missie te beschrijven, gebruikt Newman een mo-
del dat in de vroege Kerk al gebruikt werd, maar dat vooral in protestantse 
kringen ingang gevonden had. Deze klassieke indeling gebruikt de beelden 
van priester, profeet en koning om het werk van Christus te beschrijven. 
Christus redt en heiligt zondaars als priester, als profeet verkondigt hij ze 
Gods waarheid, en als koning, of herder, regeert hij over de mens en het 
wereldgebeuren (cf. Beal 2011). 

De Kerk deelt in menselijke mate in die drie functies. Ze is (i) een religieuze 
rite, (ii) een leer of een theologie, en (iii) een politieke macht of institutio-
neel gezag. Het bepalende beginsel van de Kerk als religieuze rite is devo-
tie en persoonlijke vorming, van de Kerk als theologie de zoektocht naar 
waarheid, en van de Kerk als gezag institutioneel nut en doelmatigheid. 
Al die drie taken hebben hun eigen specifieke excessen. Door haar emoti-
onele aard neigt devotie al snel naar bijgeloof. Het redelijk onderzoek van 
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de theologie mondt gemakkelijk uit in intellectualisme en rationalisme. 
Macht, ten slotte, ontaardt maar al te vaak in tirannie en ongebreidelde eer-
zucht (Newman, 1877, xxxix-xli). Als complex institutioneel geheel, moet 
de Kerk die veelheid aan functies, doelen en belangen in zich verenigen 
(Newman, 1877, xxxvii). 

Maar hier ligt precies het probleem. Want welke mens, of welk menselijk 
instituut is in staat om deze drie aspecten harmonieus in één gemeenschap 
samen te brengen? Newman trekt de onvermijdelijke conclusie: geen en-
kele. “Alleen als kerkelijke gezagsdragers de gave van zondeloosheid zou-
den hebben ontvangen, zouden ze beschermd zijn tegen misstappen in hun 
gedrag, beleid, woorden en beslissingen,” stelt Newman, en met gevoel voor 
understatement voegt hij er aan toe, “die gave hebben ze niet ontvangen” 
(Newman, 1877, xliii). 

Zonde, heiligheid en incarnatie: de grondslag van Newmans model

In lijn met een lange theologische traditie is Newman zich ervan bewust 
dat de Kerk een gemeenschap is die uit zondaars en heiligen bestaat. Her-
haaldelijk gebruikt hij de parabel van de tarwe en het onkruid, die samen 
groeien op dezelfde akker tot de laatste dag, als een beeld van de Kerk (cf. 
Mt 13, 24-30; Newman, 1877, lx, lxiv, lxv). Hier vindt hij aansluiting bij 
kerkvaders zoals Augustinus, die zijn toehoorders in een preek over deze 
tekst eveneens verzekerde “dat er bij elke oogst, ook als het gaat om de 
hoogstgeplaatsten en de meest verhevenen, onkruid wordt gevonden” (Au-
gustinus, 2004, 367). De Kerk omvat “zondaars in haar eigen schoot,” stelt 
het Tweede Vaticaans Concilie eenvoudig (LG 8). Misstanden binnen de 
Kerk zijn volgens Newman dan ook simpelweg onvermijdelijk in de we-
reld zoals we die kennen (Newman, 1975, 139). Het feit dat Christus zijn 
missie aan een concrete gemeenschap van mensen, met al hun menselijke 
beperkingen, heeft toevertrouwd, brengt nu eenmaal menselijk falen met 
zich mee. 

Newman geloofde op basis van de incarnatie dat de Kerk de gemeenschap 
is die zichtbaar Christus’ missie op aarde voortzet. God koos ervoor om de 
menselijke natuur aan te nemen, en zich in eigen persoon in het wereldge-
beuren te mengen. Zoals Jezus’ menselijke natuur het goddelijke Woord 
diende, zo staat de zichtbare Kerk in menselijke mate in dienst van Chris-
tus’ Geest (cf. LG 8). Gods tegenwoordigheid in de wereld stuitte echter op 
verzet. Het verhaal van Jezus’ trouw aan zijn missie tot in de dood, getuigt 
van de macht van het kwaad. Jezus’ kruisdood en verrijzenis maakten hier 
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geen onmiddellijk en zichtbaar einde aan – nog altijd bidden wij ‘verlos 
ons van het kwaad’. Maar waar Jezus zelf aan dat kwaad geen deel had, 
“behelst de geschiedenis van de Kerk de geschiedenis van grote misdaden” 
(Newman,  1975, 261). Omdat de Kerk in haar complexe en ondeelbare 
God-menselijke realiteit onder dit kwaad gebukt gaat, is ze – in de woorden 
van het Tweede Vaticaans Concilie – tegelijkertijd “heilig en altijd tot uit-
zuivering geroepen” (LG 8). Voor Newman is het incarnatorische karakter 
van het leven van de Kerk dan ook geen triomfalistisch fundament, maar 
een grondslag die altijd “een zekere mate van ambiguïteit, schandaal en 
menselijke weerstand belooft” (Weidner, 1990, lviii).

De Kerk wordt dus niet door enkelvoudigheid maar door een complexe dy-
namiek getekend. Dit betekent dat er geen eenvoudige of eenzijdige oplos-
sing is voor de onvermijdelijke spanning tussen haar verschillende functies. 
De Kerk is eerder opzoek naar een juiste balans, dan naar een rechtlijnig 
programma. Newmans kerkmodel is een systeem van ‘checks and balances’, 
gericht op het vermijden van de excessen waartoe elk van haar constitutieve 
delen uit zichzelf geneigd is (cf. Dulles, 1990, 380). Binnen de incarnatie is 
Gods eigen handelen het model van de manier waarop die balans gevonden 
kan worden. God openbaart zich niet in abstracto, maar in concrete situa-
ties waarbij hij menselijke beperkingen liefdevol respecteert. Zo wijst New-
man op het verhaal van de vrouw die aan vloeiingen leed en Jezus’ kleed 
aanraakte om genezen te worden (Mc 5,25-33). Strikt genomen, zo stelt 
Newman, was dat geen voorbeeldige geloofsdaad; ze had veel weg van een 
bijgelovige verering van Jezus’ kleren (Newman, 1877, lxvi-lxvii). Toch zegt 
Jezus tegen de vrouw, “uw vertrouwen is uw redding; ga in vrede” (Mc 5,34). 
Die begripvolle aanpassing van God aan de mens kenmerkt voor Newman 
heel de openbaring, en kan ook toegepast worden op de verhouding tussen 
de verschillende functies van de Kerk. 

Een precaire balans: Newmans model in de praktijk

In zijn Anglicaanse periode had Newman zich bijna uitsluitend op de pro-
fetische functie van de Kerk gericht. Hij erkende maar één werkzaam begin-
sel binnen de Kerk, het theologische. In lijn daarmee had hij misstanden 
binnen het rooms-katholicisme aan de theologische systemen van de mid-
deleeuwse en post-tridentijnse scholastici geweten. Nu realiseerde hij zich 
dat er drie principes aan het werk zijn in het leven van de Kerk, en schreef 
hij misstanden in haar geschiedenis eerder toe aan politieke en devotionele 
dan aan theologische excessen. Newman meent zelfs dat theologie “het 
fundamentele en regulatieve principe is van heel het kerkelijke systeem” 
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omdat ze in een directe verhouding tot de openbaring staat, die het hart 
van het christendom vormt. Sterker nog, ze is “het onderwerp, de formele 
oorzaak, en de uitdrukking” van de profetische functie van de Kerk en als 
zodanig de grondslag van de twee andere functies, die daarom “in zekere 
zin onder haar jurisdictie vallen” (Newman, 1877, xlvii). Op het eerste ge-
zicht lijkt Newman hiermee de precaire balans binnen zijn model te versto-
ren (cf. Lash, 1979, 89-108). De kerkhistorische toepassing van zijn model 
wijst echter in een andere richting. 

Newman wil in zijn Preface laten zien dat de Kerk niet alleen de profetische 
zorg draagt voor haar apostoliciteit, maar ook verantwoordelijk is voor haar 
eenheid, katholiciteit en heiligheid. De Kerk kan nooit alleen onbuigzaam 
de waarheid verkondigen; ze moet, zoals haar Heer, rekening houden met 
haar vele belangen, functies, en doelen. Op die manier kan Newman vanuit 
pastoraal oogpunt begrip opbrengen voor de kerkelijke veroordeling van 
Galilei – het was de priesterlijke verantwoordelijkheid van de Kerk om haar 
gelovigen tegen zo’n verontrustende herinterpretatie van de kosmologie te 
beschermen. Het was een vergissing om hem als een ketter te beschouwen, 
maar het is begrijpelijk dat de Kerk uit consideratie voor de vroomheid van 
de gewone gelovige toch tegen hem optrad (Newman, 1877, liv-lvi). 

Newman kijkt op dezelfde manier naar conflicten tussen de profetische en 
de herderlijke taak van de Kerk. Hij wijst op de derde-eeuwse paus Stefanus 
I, die lijnrecht tegen de theologische traditie van zijn tijd het doopsel van 
ketterse groeperingen erkende en zo herdoop uitsloot. Stefanus’ zorg om 
institutionele eenheid (deels een politieke overweging) bleek niet alleen de 
verstandigste, maar ook de meest liefdevolle koers – getuige de theologi-
sche acceptatie van zijn positie door de latere Kerk. Hetzelfde geldt voor de 
steeds gematigdere houding van kerkelijke gezagsdragers tegenover zonde 
en boete in de vroege Kerk. Opnieuw was het de traditionele leer die rigoris-
me voorschreef, terwijl pausen en bisschoppen uit zorg om het omvatten-
de karakter van de kerkelijke missie een mildere benadering voorstonden 
(Newman, 1877, lxxxix-xciii). 

Op het eerste gezicht lijkt Newman het in zijn kerkhistorische voorbeel-
den nogal licht op te nemen met de misstanden binnen de Kerk, met name 
wat de veroordeling van Galilei betreft. We moeten echter niet vergeten dat 
Newman deze handelswijze niet zozeer aanprijst. Hij geeft eerder aan dat 
het vanuit de aard van de Kerk als menselijke instelling onvermijdelijk is 
dat dergelijke conflicten plaatsvinden. Bovendien ligt er een positief theo-
logisch idee aan de basis van Newmans argument, namelijk dat de theo-
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logie, als systematische geloofsreflectie, niet de eerste, of de enige toegang 
heeft tot Gods openbaring in Jezus Christus, maar dat ze eerder een cor-
rigerende (d.i. een regulatieve) functie vervult. 

Geloof en openbaring in het leven van de Kerk

Meer dan de meeste van zijn katholieke tijdgenoten realiseerde Newman 
zich dat geloofswaarheid nooit een eenduidig en eenvoudig grijpbaar gege-
ven is. Onze kennis van God is indirect; wij zien in een spiegel, in raadselen 
(Newman, 1976, 159). Die gedachte werkt Newman uit in zijn openbarings-
theologie. De idee van het christendom in al haar complexiteit ligt besloten 
in Gods openbaring in Jezus Christus. Hoewel de gelovige een intuïtief in-
zicht in die idee heeft, kan ze die nooit in haar geheel en als zodanig vatten 
of onder woorden brengen. Het is eigen aan onze menselijke manier van 
kennen dat we die idee alleen in haar deelaspecten kunnen begrijpen, en dat 
de uitdrukking van die idee in expliciete geloofspunten tijd kost. De open-
baring betreft bovendien geen private individuen, maar een gemeenschap, 
waarbinnen de christelijke idee zich doorheen de tijd ontwikkelt. Vandaar 
dat voor de authentieke overlevering van de openbaring in de eerste plaats 
een geloofsgemeenschap en in de tweede plaats een geloofstraditie vereist is  
(cf. Newman, 1845). Zoals John Coulson opmerkt, ontmoeten we Christus 
volgens Newman dus niet “direct, en via introspectie, als een alter ego, maar 
altijd doorheen de Kerk en haar sacramenten” (Coulson, 1967, 130).

Kort samengevat stelt Newman dat de geloofsgemeenschap zich het ge-
loof steeds opnieuw toe-eigent in haar historisch leven. Maar dit doet ze 
niet alleen door theologische reflectie. God spreekt de hele persoon aan, 
niet alleen de rede. De profetische taak van de Kerk correleert dan ook niet 
automatisch, of uitsluitend, met de waarheid. Zoals Newman elders zegt, 
manifesteert de apostolische traditie, die in zijn geheel aan heel de Kerk is 
toevertrouwd, zich op verschillende manieren en tijden, “soms bij monde 
van de bisschoppen, soms door Kerkleraars, soms door het volk, soms door 
liturgie, rites, ceremonies, en gebruiken, door gebeurtenissen, discussies en 
bewegingen, en al die andere fenomenen die zich voordoen in de geschiede-
nis” (Newman, 1859, 205). De Kerk verhoudt zich dus tot de waarheid in 
al haar geledingen; in haar priesterlijke en koninklijke, zowel als in haar 
profetische functie. Vandaar dat Newman waardering kan opbrengen voor 
het verzet van kerkelijke gezagsdragers tegen sommige theologische ten-
densen. Niet alleen devotie en Realpolitik zijn gevoelig voor excessen. Ook 
theologie kan Gods openbaring in Christus uit het oog verliezen, omdat 
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ze, in Newmans woorden, vaak “te hard, te intellectueel” is, om eerlijk en 
barmhartig te zijn (Newman, 1877, xlviii). 

3. Apologetiek en kritiek in Newmans Preface

Tot zover lijkt het misschien alsof Newmans enige zorg het gladstrijken 
van kerkelijke plooien was met behulp van een ingenieus theologisch mo-
del. Het is inderdaad zo dat Newman begrip probeert te wekken bij zijn 
anglicaanse tijdgenoten voor de onvermijdelijke spanning waarin de Kerk 
haar taken uitvoert. Maar tegelijk heeft Newman een ander, minder op-
vallend doel. Zijn Preface is een subtiele en ironische aanklacht tegen de 
onevenwichtige Kerk van zijn eigen tijd. 

Wanneer Newman zijn model van de drie functies van de Kerk uiteenzet, 
wijst hij er op dat de verwezenlijking van elk van die drie functies plaats-
vindt binnen een bepaalde subgroep van de ene Kerk. Haar priesterlijke 
taak wordt vooral gerealiseerd in concrete kerkelijke gemeenschappen met 
hun priesters, haar herderlijke taak ligt voornamelijk bij de paus en de bis-
schoppen, terwijl haar profetische taak vervuld wordt binnen wat Newman 
de theologische scholen noemt (Newman, 1877, xl; cf. Merrigan, 1998, 377-
378). Bij die laatste subgroep denkt Newman aan de grote centra van theo-
logie in de vroege Kerk, de middeleeuwen en aan het begin van de nieuwe 
tijd. Wanneer hij het in de Preface over de uitoefening van het profetische 
ambt heeft, benadrukt hij vooral de rol van zulke theologische scholen. Zo-
als we eerder zagen is die rol niet te onderschatten en reguleert ze zelfs de 
twee ander functies. Het is dan ook van het grootste belang te weten waar 
Newman de theologische scholen van zijn eigen tijd lokaliseerde.  

In het antwoord op die vraag ligt de ironie van de Preface: ze zijn nergens te 
bekennen. Al in 1863 beklaagde Newman zich bij een vriendin dat er geen 
theologische scholen meer bestonden – die waren door de Franse Revolutie 
aan hun eind gekomen. Dit betekende volgens Newman de opschorting 
van de vrijheid van meningsuiting binnen de Kerk. “Het intellect wordt 
niet gebruikt,” zo omschreef hij beknopt de theologische situatie van zijn 
tijd (Newman, 1970, 447). Twaalf jaar later was Newman niet bepaald van 
mening veranderd: “De aartsbisschop is geen theoloog, en wat erger is, 
de paus is geen theoloog, en dus is theologie uit de mode.” De plek van 
de theologie wordt bijgevolg ingenomen door wat Newman de “politieke 
ultra-devotionele strekking” noemt – de ultramontanisten van zijn dagen 
(Newman, 1975, 212). Het gevolg was dat het niet langer semiautonome 
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theologische instituten waren, die theologische vragen doorworstelden en 
beantwoordden, maar pauselijke bureaucraten die klonken als theologen 
(Gaffney, 1988, 17). In de Preface zelf verwijst Newman enkel in bedekte 
termen naar deze gevaarlijke realiteit: “nooit is religie in groter gevaar, dan 
wanneer de theologische scholen door nationale of internationale proble-
men aan hun eind gekomen zijn” (Newman, 1877, xlvii). Hij laat het aan de 
goede verstaander om zijn of haar eigen conclusies te trekken. 

Besluit

Zoals James Gaffney terecht opmerkt, is het bijzonder typisch voor New-
man om bij te dragen “aan de zelfkritiek van de katholieke Kerk door een 
essay te schrijven dat zich vooral bezighoudt met het verdedigen van het 
historische katholicisme tegen hemzelf” – dat wil zeggen, zijn zelf van veer-
tig jaar eerder (Gaffney, 1988, 7). Het gevolg is dat Newman een bijzonder 
complexe tekst schrijft, waarin hij enerzijds begrip probeert te wekken voor 
de excessen van de politieke en devotionele aspecten van de Kerk doorheen 
haar geschiedenis, terwijl hij zich er anderzijds heel goed van bewust is dat 
de Kerk van zijn eigen tijd in grote mate aan diezelfde excessen lijdt. 

Newmans theologie van het falen van de Kerk is dan ook complex. Zij biedt 
ons in de eerste plaats een manier van kijken, een gevoeligheid voor de in-
gewikkelde dynamiek binnen het levende, organische geheel dat de Kerk 
is. Een dergelijke hermeneutiek leidt tot inzicht en begrip, eerder dan tot 
concrete verbeteringsvoorstellen. Tegelijkertijd biedt Newman een diag-
nostische methode die ons toelaat om actuele excessen in het functioneren 
van de Kerk te identificeren en onder kritiek te plaatsen. Newmans eigen, 
uiterst voorzichtige tekst maakt echter duidelijk dat in een bepaald ker-
kelijk klimaat zelfs het publiek identificeren van een probleem geen van-
zelfsprekendheid is. Hier stuiten we op de paradox van misschien wel elke 
theologie van het falen van de Kerk. 

Het feit dat de Kerk, in haar complexe God-menselijke realiteit, daadwer-
kelijk heilig is, en tóch door misstanden getekend wordt, is bijzonder weer-
barstig. We zien dat bij Newman. Aan de ene kant maakt hij de intrinsieke 
spanning tussen de verschillende functies van de Kerk inzichtelijk, en ge-
bruikt hij zijn model zelfs als een verdediging van de Rooms-katholieke 
Kerk. Aan de andere kant lijdt hij zelf onder het gebrek aan balans binnen 
die Kerk, en kan hij dat probleem enkel op een heel subtiele manier ter 
sprake brengen. Het is die spanning tussen het geloof in de heiligheid van 
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de Kerk en het inzicht in haar concrete problemen, die elke theologie van 
het falen van de Kerk kenmerkt, en die van ons, net zoals van Newman, 
geloof vraagt (Newman, 1877, xciv).
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