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Lieven Boeve | De moderniteit zag Edward Schil-
lebeeckx niet als verlies of bedreiging, maar als 
nieuwe kans en zelfs bondgenoot om het chris-
ten-zijn authentiek te beleven. Ook nu kan het 
christelijke geloof getuigen van het heil-van-Gods-
wege. Voor hem heeft dat alleen kans op slagen 
als de theologie erin slaagt de diepe betekenis van 
het christelijke geloof te ontsluiten in woorden en 
denkwijzen die moderne mensen aanspreken. Dat 
vereist dat kerk en theologie zich niet afsluiten maar 
dialogeren met de culturele en maatschappelijke 
context. Alleen als ze erin slagen de blijde bood-
schap in relatie te brengen met wat mensen nu ten 
diepste toe beweegt en bevrijdt, kunnen ze door 
nieuwe perspectieven van genade en heil worden 
aangesproken. Want de God van Jezus Christus is 
een op mensen betrokken God.

Die inzichten zijn de vrucht van zijn lange levens-
weg. Hij werd geboren in 1914 in Antwerpen en trad 
in 1934 in bij de dominicanen. Hij studeerde filosofie 
en theologie aan hun opleidingen in Gent en Leuven.
Was zijn filosofische training veeleer open – hij werd 
ook geïntroduceerd in Edmund Husserls fenome-
nologie –,  zijn theologische vorming was klassiek 
neothomistisch. Vanaf 1945 studeerde hij in Parijs 
aan Le Saulchoir en de Sorbonne, waar hij nauwe 
contacten had met Yves Congar en Marie-Domini-
que Chenu. Die Franse dominicanen maakten een 
blijvende indruk op hem. Ze behoorden tot de nou-
velle théologie, een vernieuwingbeweging die on-
der de verdachtmaking van de kerk stond, maar te-
vens Vaticanum II mee mogelijk maakte.

Vooral van Chenu leerde hij de ontwikkeling van 
traditie in historisch perspectief begrijpen. Schille-
beeckx promoveerde in 1951 tot doctor in de theolo-
gie op de sacramentologie van Thomas van Aquino. 
Tegen een verzakelijkt sacramentsbegrip stelde hij 
het heroverwegen van de sacramenten als sym-
boolhandelingen voor. In 1958 werd hij hoogleraar 
dogmatische theologie en geschiedenis van de 
theologie aan de Katholieke Universiteit van Nijme-
gen. Hij bleef dat tot aan zijn emeritaat in 1982.

De Nederlandse bisschoppen vroegen hem hen 
te helpen bij de voorbereiding en de debatten van 
Vaticanum II. Hij behoorde met Karl Rahner, Jo-
han-Baptist Metz, Hans Küng, maar ook Joseph 
Ratzinger, tot de stichters van het internationale 
tijdschrift Concilium, dat de geest van het Conci-
lie uitdrukkelijk wilde bevorderen. Nadien beïn-

vloedde hij het Nederlandse Pastoraal Concilie, in-
clusief de publicatie van de Nieuwe Catechismus. Bij 
zijn terugblik op die periode stelde hij vast dat de 
context veel sneller veranderd was dan het Conci-
lie, de kerk en de theologie hadden kunnen voor-
zien. De geloofscrisis sneed veel dieper en de kerk 
liep van in het begin achter de feiten aan.

Na het Concilie wijdde hij zich aan het wetenschap-
pelijke werk waarmee hij zijn faam vestigde. Naast 
publicaties over theologische methode, kerk en 
ambt, vormt zijn christologische trilogie zijn mag-
num opus: Jezus, het verhaal van een levende (1974), 
Gerechtigheid en liefde (1977) en Mensen als verhaal van 
God (1989). In 1994 publiceerde hij zijn Theologisch 
testament: notarieel nog niet verleden, dat een – nog 
altijd lezenswaardige – sterk persoonlijke kijk geeft 
op zijn leven en denken. In zijn levensavond herzag 
hij grondig zijn vroegere sacramentologische werk, 
maar die studie bleef onvoltooid. Tot driemaal toe 

– in 1968, 1979 en 1984 – begon de Congregatie voor 
de geloofsleer een onderzoek naar de orthodoxie 
van Schillebeeckx’ theologie, zonder dat dit ooit tot 
een veroordeling leidde. Hem werden eredoctora-
ten uitgereikt – in 1974 aan de K.U.Leuven – en in 
1982 kreeg hij de Erasmusprijs.

Schillebeeckx voltrok mee de wending naar de her-
meneutiek in de katholieke theologie. Na hem is 
het immers zeer moeilijk christelijk geloofsverstaan 
los te zien van het spel van ervaring en interpretatie, 
waarin traditie en geloofsgemeenschap altijd be-
trokken zijn. Christen-zijn heeft te maken met een 
bepaalde wijze van beleven en interpreteren van er-
varingen. Want het is in het concrete leven dat God 
zich als gerechtigheid en liefde openbaart. Dat was 
zo in het verleden, maar dat geldt ook in heden en 
toekomst. Theologie is maar geloofwaardig en re-

levant als ze aanknoopt bij de actuele (geloofs-)er-
varingen en die in relatie brengt met de ervaringen 
van heil van Godswege die de eerste volgelingen 
van Jezus doormaakten.

Voor Schillebeeckx gaat het over twee cruciale erva-
ringen: de ‘abba’-ervaring van Jezus, waaruit zijn in-
tieme band met zijn Vader spreekt, en de verrijzenis-
ervaring van de eerste leerlingen na de kruisdood: 

“Hij leeft, en Hij komt terug”. Hun paaservaring is een 
bekeringservaring die de verbondenheid met Jezus 
herstelt, hen weer samenbrengt en de aanzet vormt 
voor de christelijke gemeenschap. Die ervaring, in 
Jezus Christus heil gevonden te hebben van Gods-
wege, wordt in het Nieuwe Testament veelvoudig 
verwoord. Diezelfde grondervaring stuwt de chris-
telijke ervaringstraditie: ze krijgt keer op keer nieuwe 
vorm, als taal, geschiedenis en context veranderen.

In de moderniteit en secularisatie staan gelovigen 
weer voor de vraag over hoe God vandaag heil is 
voor mens en wereld. Ze moeten daarom nagaan 
welke ervaringen de christelijke grondervaring kun-
nen ontsluiten. Volgens Schillebeeckx geeft de ‘con-
trastervaring’ daar de toegang toe. Die seculiere 
(voor-religieuze) ervaring, van geschokt te worden 
door lijden en onrecht, ontsluit tegelijk de verwach-
ting van een betere toekomst. In het ‘onvoorwaar-
delijke Nee’ tegen lijden en verdrukking wordt een 
‘open, hoopvol Ja’, een geloof in de humaniteit van 
de mensheid, openbaar. De christelijke identiteit 
krijgt betekenis als die seculiere contrastervaring 
verbonden wordt met de christelijke grondervaring 
van heil. In het menselijke streven naar gerechtig-
heid en bevrijding komt de God van liefde en genade 
nu tot spreken. Het engagement voor de lijdende, 
de strijd voor het ‘Humanum’, is dé plaats waar 
Gods betrokkenheid op de mens ervaarbaar wordt.

Precies omdat het in geloof gaat over contextu-
ele interpretaties van de fundamentele ervaring 
van heil, was hij zeer bezorgd over het halsstar-
rige vasthouden aan traditionele verwoordingen, 
praktijken en structuren. Ze belemmeren het ont-
sluiten van de christelijke grondervaring. Dat mo-
tiveerde hem tot scherpe kerk- en traditiekritiek. 
Zo verweet hij de kerk dat ze door haar al te hiërar-
chische werkwijze gelovigen van zich vervreemdt 
en dat ze de eucharistie en geloofsgemeenschap 
zelf op het spel zet door vast te houden aan achter-
haalde ambtsopvattingen die het priesterschap 
voorbehouden aan celibataire mannen.

In memoriam Edward Schillebeeckx

Heil van Godswege  
voor de moderne mens
Edward Schillebeeckx, de meest 

gelezen en internationaal bekendste 

Vlaamse theoloog van na het Tweede 

Vaticaanse Concilie overleed aan de 

vooravond van Kerstmis, op 23 de-

cember, in Nijmegen. De belangrijke 

(post-)conciliaire theoloog ging met 

open vizier de dialoog tussen christe-

lijke traditie en seculiere cultuur aan. 

Lieven Boeve, decaan van de faculteit 

Godgeleerdheid van de K.U.Leuven, 

schreef voor Tertio dit in memoriam.

Zijn belangrijkste les
Zijn invloed op meer dan twee generaties gelovigen en theologen is nauwelijks in te schat-
ten. Hij leerde theologen in gesprek gaan met nieuwe wijsgerige stromingen en mensweten-
schappen, met  cultuur en samenleving. Hij toonde aan dat een theologisch perspectief op Je-
zus Christus niet zonder de inbreng kan van het historisch-kritische onderzoek naar Jezus van 
de geschiedenis. Hij benadrukte dat je heil niet alleen individueel en spiritueel moet begrijpen, 
maar dat het ook praktische, politieke en ecologische dimensies heeft. Zijn belangrijkste les 
blijft dat christen-zijn met het concrete leven zelf te maken heeft. De ‘leer’ is niets zonder het le-
ven. Alleen geloof, kerk, traditie en wereld die telkens weer heil van Godswege tastbaar bemid-
delen, vinden uiteindelijk genade in Gods ogen. Want “God is elk ogenblik nieuw”. (LB)

‘Christen-zijn  
heeft te maken met 
een bepaalde wijze 
van beleven en 
interpreteren van 
ervaringen.’

Voor Edward Schillebeeckx is ‘de leer’ niets zonder het leven. 
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