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De deugden in ere hersteld 
Peter Kreeft 

"Wij hebben Jezus gereduceerd tot enkel 
zachtmoedigheid en vriendelijkheid omdat 
we alle deugden hebben teruggebracht tot 
slechts één: de vriendelijkheid. We hebben 
Jezus met onze maatstaven gemeten in plaats 
van onze maatstaven aan Hem te meten." In 
zijn boek Back to Virtue (1986), dat enige tijd 
geleden in vertaling is verschenen, schuwt 
Peter Kreeft de naam wordt op z'n Engels 
uitgesproken scherpe stellingnamen niet. 
Met grote helderheid schetst hij de morele cri
sis waarin de moderne samenleving is beland, 
maar vooral ook de enige weg die ons die crisis 
te boven kan doen komen: een terugkeer naar 
de traditionele wijsheid van de christelijke én 
klassieke traditie. 
Kreeft is hoogleraar filosofie aan Boston Col
lege, een Jezuïetenuniversiteit in de VS, en is 
sterk geïnspireerd door schrijvers als Lewis, 
Tolkien en Chesterton en filosofen als Plato, 
Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino 
en Pascal. Dit boek is er een in een lange reeks 
van zijn hand, vooral op het gebied van ethiek 
en christendom. In vertaling verschenen ook 
Christendom voor moderne heidenen (2004) en De 
reis (2000), bij dezelfde uitgever. 
De deugden in ere hersteld biedt een'geestelijke 
psychoanalyse' en een weg uit het dal. De En
gelstalige ondertitel van het boek ('Traditional 
Moral Wisdom for Modern Moral Confusion') 
geeft overigens een betere duiding van de 
inhoud van het boek dan de Nederlandstalige 
('De noodzakelijke voorwaarde voor een ge
zonde maatschappij'), hoewel dat laatste zeker 
niet onjuist is. Het begint echter in hoofd en 
hart. "Voor het eerst in de geschiedenis heb
ben we de objectieve morele wet verloren." 
We geloven niet meer in deugdzaamheid, 
maar doen nog slechts aan 'moreel ping
pong', terwijl ons technologische kunnen tot 
op grote hoogte is gestegen. Nu we nucleaire 
wapens hebben - het boek werd geschreven in 
1986 - kunnen we ons geen moreel relativisme 
veroorloven. "In een tijdperk waarin alles 
kan en alles mag, is deugdzaamheid revolu
tionair geworden. In een tijdperk van rebellie 
is autoriteit radicaal. In een tijdperk waarin 
vooruitgang tot vernietiging moet leiden, is de 
traditie de prins op het witte paard." 
Het is noodzakelijk dat we opnieuw ortho
dox worden. 'In een tijd van relativisme 
is orhodoxie de enige mogelijke rebellie', 
aldus Kreeft. Orthodoxie bestaat hier uit de 
synthese tussen de christelijke en klassieke 
morele tradities, zoals die door kerkvaders als 
Augustinus en Thomas van Aquino tot stand 
werd gebracht. De kern bestaat uit de klassieke 
(kardinale) deugden wijsheid, gematigdheid, 
moed en rechtvaardigheid, de theologische 
(theologale) deugden geloof, hoop en liefde, 
de zaligsprekingen in de Bergrede en de zeven 
hoofdzonden (trots, hebzucht, jaloezie, woede, 
luiheid, lust en gulzigheid). Kreeft ziet in de 
deugdenleer van de klassieke auteurs, met 
name van Plato, al een voorloper van het 
christendom, niet wat de verlossing betreft, 
maar wel op het punt van de moraal. "Plato 
geeft ons de grammatica van de deugd en 
Jezus de poëzie." In het boek schetst Kreeft 
in trefzekere bewoordingen wat we onder de 
(on)deugden dienen te verstaan en waarin 
deze zich concreet uiten. 
De synthese tussen christendom en klassiek 
gedachtegoed is in de katholieke traditie 

gemeen 
echter in hoofd en hart. "Voor het eerst in 
de geschiedenis hebben we de objectieve 
morele wet verloren." We geloven niet meer 
in deugdzaamheid, maar doen nog slechts 
aan 'moreel ping-pong', terwijl ons technolo
gische kunnen tot op grote hoogte is gestegen. 
Nu we nucleaire wapens hebben - het boek 
werd geschreven in 1986 kunnen we ons 
geen moreel relativisme veroorloven. "In 
een tijdperk waarin alles kan en alles mag, is 
deugdzaamheid revolutionair geworden. In 
een tijdperk van rebellie is autoriteit radicaal. 
In een tijdperk waarin vooruitgang tot verni
etiging moet leiden, is de traditie de prins op 
het witte paard:' 
Het is noodzakelijk dat we opnieuw ortho
dox worden. 'In een tijd van relativisme 
is orhodoxie de enige mogelijke rebellie', 
aldus Kreeft. Orthodoxie bestaat hier uit de 
synthese tussen de christelijke en klassieke 
morele tradities, zoals die door kerkvaders als 
Augustinus en Thomas van Aquino tot stand 
werd gebracht. De kern bestaat uit de klassieke 
(kardinale) deugden wijsheid, gematigdheid, 
moed en rechtvaardigheid, de theologische 
(theologale) deugden geloof, hoop en liefde, 
de zaligsprekingen in de Bergrede en de zeven 
hoofdzonden (trots, hebzucht, jaloezie, woede, 
luiheid, lust en gulzigheid). Kreeft ziet in de 
deugdenleer van de klassieke auteurs, met 
name van Plato, al een voorloper van het 
christendom, niet wat de verlossing betreft, 
maar wel op het punt van demótaal. "Mato 
geeft ons de grammatica van de deugd en 
Jezus de poëzie." In het boek schetst Kreeft 
in trefzekere bewoordingen wat we onder de 
(on)deugden dienen te verstaan en waarin 
deze zich concreet uiten. 
De tussen christendom en klassiek 

is in de katholieke traditie 
gem.~engoed, maar de deugdenleer is in de tra

van de Reformatie een ondergeschoven 
kindje, Dat laatste is jammer, want het soms 
nogal abstracte protestantse zondenbegrip 
zou gebaat zijn bij een veel concretere invull
ing. Voor reformatorische christenen die dat 
een brug te ver vinden, zou lectuur van het 
werk van C.S. Lewis verheldering kunnen 
scheppen. Zijn boek De afschaffing van de mens, 
ook door Kreeft aangehaald, is daarbij een 
goed vertrekpunt, zeker voor mensen 'die 
de geschiedenis enkel beschouwen als een 
periode van duisternis gevolgd door Ons'. 
Maar u kunt ook met een gerust hart het boek 
van Kreeft zelf ter hand nemen. Het is zeer de 
moeite waard (en voor het geld hoeft u het 
ook niet te laten). 

Bas Hengstmengel, Leiden 

Peter Kreeft, De deugden in ere hersteld. Drie
bergen: Navigator Boeken; 2003. 185 pag., 
€14,95. 

Herstelwerk 
Ds. Willem Smouter 

De Heilige Geest is een van de moeilijkst te 
begrijpen onderwerpen voor een christen en 
zondermeer onderwerp van discussie. Ds. 
Willem Smouter hoopt antwoord te geven 
op de geloofsvragen die hieromtrent bij veel 
christenen bestaan. Wie zijn geloof wil ver
diepen en een bredere visie wil ontwikkelen 
op de gaven van de Geest raad ik dit werk 
van ds. Smouter ten zeerste aan. Natuurlijk 

is het de oproep van Paulus om te streven 
naar de Geest in 1 Korintiers 14: 1, maar dan 
is nog niet gelijk duidelijk hoe de theologische 
disputen door de eeuwen de Geest in Zijn 
werk hebben aangetast. Smouter probeert dit 
thans te verhelderen en de Heilige Geest, zo 
lezen we in zijn voorwoord, vooral niet voor 
te schrijven wat deze heden ten wel en 
niet kan of mag. 
De kern van Smouter's betoog laat zich lezen 
in zijn eigen samenvatting: 'Wat onze God 
bedoelde bij de schepping, wat hij herstelde in 
Jezus en zal voltooien bij de wederkomst, dat 
wil Gods Geest in ons werken en versterken: 
Dit is zijn hoofdstelling en van daaruit 
probeert hij de lezer in verscheidene hoofd
stukken zicht te geven op vIsie. 
Hij plaatst de Geest in de context van Gods 
voorzeggingen in de Profeten en de gebeurt
enissen rondom de komst van de Messias en 
de Heilige Geest met Pinksteren, Om dat uit 
te leggen lezen we in zijn boek de beschrijving 
van Lukas (in hoofdstuk 4) hoe Jezus vanaf de 
eerste dag dat hij predikte aanstoot gaf aan de 
joden door slechts het 'genadejaar' te aan te 
kondigen en de'dag des oordeels' (voorlopig) 
achterwege te laten. Dat is merkwaardig want 
de profeten verbinden de verlossing van het 
volk Israel tel ken kere met de Heer die als 
rechter over de mensen zal oordelen. En elke 
persoon die hier scheiding in brengt hebben 
de joden vanzelfsprekend te wantrouwen. 
Het is Jezus zelf die daarentegen heel duidelijk 
aangeeft 'De Geest rust op mij, want hij heeft 
mij gezalfd ..:, om te verklaren dat 
de tijd van verlossing is aangebroken en dat de 
Schrift vanaf die in vervulling gaat. 
Jezus is als eerste mens van vlees en bloed ten 
volle toeberust met de gaven van Gods Geest 
en we moeten Jezus' wonderen dan ook vooral 
bezien als kracht die vanuit God de Vader, 
door de Heilige Geest, Gods scheppingswerk 
herstelt. Het heeft God behaagd de dag des 
oordeels uit te stellen om voor de zonden van 
de mensen te sterven opdat elk vreemd volk 
Hem zou leren kennen. We leven kortom in 
een tijd waarin we de genade reeds ontvan

hebben maar waarin nog niet ieder mens 
evangelieboodschap heeft gehoord of 

aangenomen. Het is daarom ook dat Jezus aan 
zijn discipelen een Helper beloofde die hen de 
gaven zou geven het evangelie te verkondigen 
(tot op de dag van vandaag). 'Leven door de 
Geest is eigenlijk alleen maar mogelijk wan
neer je bewust gaat staan in de spanning die 
de profeten oproepen. In die spanning dat je 
mag proeven van het komende koninkrijk, 
maar dat je moet erkennen dat het koninkrijk 
er nog niet is, omdat de Koning nog niet terug 
is' (pagina 25). 
Wij mogen dan als gelovigen de Geest en zijn 
gaven als voorschot - want zo staat het er in de 
brieven van Paulus; arraboon - op het eeuwige 
leven ontvangen. En we lezen in 1 Korintiers 
13: 8-10 hoe dan de liefde zal overblijven en 
al wat beperkt is zal verdwijnen. Het zal dan 
weer net zo zijn als in het paradijs. 
De geestesgaven omvatten volgens ds. 
Smouter niet slechts de 'gewone' gaven van 
de Geest maar ook profetie, gebedsgenezing 
en klanktaal. Natuurlijk is dit onderwerp van >discussie, maar Smouter geeft de polemiek 
die is ontstaan helder weer en weet mij te 
overtuigen van de aanwezigheid van de zog
enoemde 'bijzondere gaven van de Geest' ook 
in deze tijd. Een van zijn argumenten - en het 
zou te uitvoerig zijn om alle argumenten in 
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zijn betoog te noemen - verhoudt zich tot de 
calvinistische denkwijze om deze 'bijzondere 
geestesgaven' niet langer in de hedendaagse 
kerk toe te staan. De Bijbel maakt echter in de 
woorden en in de geest van haar tekst geen 
enkel onderscheid tussen de gaven van de 
Geest. Allen zijn ter opbouw van de gemeente 
en functioneren als een lichaamsdeel. Slechts 
klanktaal is ter gebruik van de gelovige zelf, 
tenzij deze klanktaal voor de gemeente uitlegt. 
Het misverstand is O.a. ontstaan door wat 
Calvijn schrijft in zijn commentaar op Romein
en 12:6. 'Hij maakt hier onderscheid tussen 
'wonderbaarlijke genadegaven' (admirabiles 
gratiae) en 'gewone gaven' (ordinariae dotes)' 
(pagina 111). Paulus gebruikt in deze passage 
echter beide keren de term charismata, genade
gaven, en Smouter ziet daarin een bevestiging 
van zijn standpunt dat woorden van profetie, 
genezing door gebed en klanktaal in deze tijd 
gewoon voorkomen. 
Maar daarmee zijn we er nog niet. Het boek 
handelt verder uitvoerig over Gods doel met 
de mens en de context van de Heilige Geest 
daarin, hetzelfde in verhouding tot het volk 
Israel, de vruchten van de Geest en de gaven 
van de Geest. Vooral hoofdstuk 10 die gaat 
over 1 Korintiers 12,13 en 14 vind ik doortas
tend en verhelderend. Te allen tijde probeert 
Smouter voorzichtig te zijn in het doen van 
uitspraken en probeert ook vooral misbruik 
van de geestesgaven in kaart te brengen en 
te voorkomen. 
Niettemin geeft Smouter een goed overzicht 
van de gaven van de Geest en geeft hij stof tot 
nadenken, toepassingsmogelijkheden voor de 
gemeente en het persoonlijke geloofsleven en 
een gedegen theologisch-wetenschappelijke 
onderbouwing voor zijn, voor gereformeerde 
begrippen, best wel controversiele stel
lingen. 

Benjamin van Bilsen, Morgenster, Zi~mc 
bwe r:1 
Willem Smouter, Herstelwerk - de Geest wer I 
van schepping lol voleinding. Zoet!ltmeer: 
Boekencentrum; 2007. 152 pag., 02,90. 

Jezus van Nazareth 
Joseph Ratzinger/ Benedictus XVI 

De paus heeft dit boek geschreven als uitdruk
king van zijn persoonlijke" zoektocht naar 
Jezus. Hij ziet het boek nief als onderdeel van 
zijn leerambt. Door midçlel van dit boek wil 
hij een getuige zijn van Jezus Christus. Hij 
wijst op Jezus als Verlosser, al verdedigt hij 
ook zijn traditionele visie tegenover die van 
moderne theologen;" 
Het boek 'Jezus viin Nazareth' is het eerste 
van een tweedelige serie over de persoon en 
het werk van Jez~. Verschillende aspecten uit 
het leven van Jez(us worden behandeld, zoals 
de doop van Jezus in de Jordaan, de Bergrede, 
het gebed des Heren, de verheerlijking op de 
berg, de belijdenis van Petrus en uitspraken 
van Jezus over zichzelf. Ook bespreekt hij geli
jkenissen, in het bijzonder die van de verloren 
zoon, de rijke man en de arme Lazarus en de 
barmhartige Samaritaan. Verder werkt hij de 
beelden die Johannes gebruikt uit, zoals het 
beeld van het water, de wijnstok, het brood en 

de herder. Het tweede deel gaat waarschijnlijk 
over de geboorte, het lijden en de opstanding 
van Jezus. Het boek is goed te lezen, Ratz
inger geeft veel informatie en gaat diep op 
de onderwerpen in. In de tien hoofdstukken 
die het boek rijk is wordt Jezus steeds belicht 
vanuit het Oude Testament. Jezus wordt 
afgeschilderd als de nieuwe Profeet die de 
geschriften vervult. Hij wordt gezien als de 
persoon die de universaliteit heeft gebracht, 
Hij is de vervulling van de belofte aan Israël, 
gekomen voor de hele wereld. Aan de andere 
kant wordt Hij ook als de tweede persoon in 
de Drie-eenheid beschreven. Jezus als de Zoon 
van God, die in gemeenschap met de Vader 
leeft. Ratzinger beschrijft de wezensgelijkheid 
van Vader en Zoon, volgens de belijdenis van 
Nicea en de drie titels van Jezus: Kyrios (Heer), 
Messias (Christus) en Zoon van God. 
Volgens de paus verliezen de woorden van 
Jezus aan kracht wanneer Hij alleen gezien 
wordt als liberale hervormingsrabbi. Het is 
van wezenlijk belang, volgens Ratzinger, dat 
de gebeurtenissen in de Bijbel historische 
gebeurtenissen zijn. Hij wil de historische 
Jezus en de Christus van het geloof dicht bij 
elkaar houden. De teksten van de evangeliën 
gaan pas leven wanneer we geloven dat Jezus 
werkelijk mens en God was. De paus gaat in 
tegen de gedachte dat de historische Jezus 
en het beeld van Jezus dat gevormd is door 
de traditie van de kerk niet met elkaar over
eenkomen. Hij erkent wel dat er een bepaalde 
traditievorming is en dat de grote concilies 
uit de eerste eeuwen na Christus bepalend 
zijn geweest voor ons beeld van Jezus. Maar 
dit beeld is niet in tegenspraak met de evan
geliën volgens hem. Ook geeft hij kritiek op 
de gedachte dat het christelijk geloof pas na 
Pasen is ontstaan, volgens hem moet men 
teruggaan naar de historische werkelijkheid 
voor Pasen. 
Ratzinger trekt ook lijnen naar onze tijd. Hij 
ziet de keuzes die Jezus moest maken tijdens 
de verzoekingen in de woestijn als bepalend 
voor deze tijd. Ieder mens moet ook nu kiezen 
tussen Jezus of de duivel. Dit is het punt 
waarop mensenwegen van elkaar scheiden, 
men kiest voor of tegen God. Wanneer het gaat 
over het veranderen van stenen in brood trekt 
hij de lijn door naar de ontwikkelingshulp 
van het Westen. Volgens hem is die alleen 
op materiële principes gegrond. Het brood is 
in stenen veranderd in plaats van andersom. 
Ook ageert hij tegen de centrale posities van 
macht, winst, succes en het zich goed voelen 
in onze maatschappij. 
De roomse invloed in het boek is gering, het 
duidelijkst komt zij naar voren bij de eucha
ristie. De paus ziet de vierde bede van het 
Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks 
brood, als een gebed om eucharistie. Dit 
boek is aan te bevelen omdat het geschreven 
is door het hoofd van de Rooms Katholieke 
kerk. Daarnaast wordt de orthodoxie in dit 
boek verdedigd tegenover moderne ideeën. 
Dit boek kan je helpen om je gedachten over 
Jezus te vormen en te verwoorden. 

Esther Imminkhuizen, Rotterdam 

J. Ratzinger, Jezus van Nazareth, Arnhem: 
Uitgeverij Terra - Lannoo; 2007. 380 pag., 

€29,95. 

Licht op Markus 
John Blanchard 

Het afgelopen studiejaar werd er op Sola 
Scriptura gekringd over het Evangelie van 
Markus. Dit boek van de bekende apologeet 
en spreker John Blanchard heb ik gebruikt om 
tussen de Bijbelkringen door bezig te zijn met 
dit Evangelie. Het is geen groot naslagwerk, 
maar een boekje dat beknopt uit elk gedeelte 
van het boek Markus een aantal waardevolle 
notities licht. 
Licht op Markus is speciaal geschreven om 
jonge christenen te leren de Bijbel te lezen. In 
de inleiding geeft Blanchard een aantal tips 
om met dit boekje aan de slag te gaan en het 
gelezen gedeelte toe te passen op het leven 
van alledag. Dan volgen er 45 Bijbelstudies. 
Naast een korte uitleg - meestal in twee of drie 
punten - volgt nog een tekstverwijzing naar 
een ander Bijbelgedeelte. De aandachtspunten 
zijn niet heel vernieuwend en moeilijk qua 
inhoud, maar zorgen er wel voor dat je stil 
wordt gezet bij de diepte van Jezus' woorden 
en wandel. Door dicht bij de tekst te blijven, 
word je gedwongen la Ihe point te gaan. Het 
gaat hier om de kracht van eenvoud - en 
tegelijk ontdek je juist daardoor de rijkdom 
van Gods Woord. 
Dit boekje is ook door de ervaren bijbellezer 
goed te gebruiken voor het houden van stille 
tijd. 

Nadine van Hierden, Utrecht 

John Blanchard, Lichl op Markus - 45 korle 
Bijbelstudies. Utrecht: De Banier; 2007. 103 
pag., 02,75. 

1 Petrus: Vreemdelingen ver van huis 
Nelly van Kampen - Boot 

Een nieuw deel uit de serie Luisterend Leven 
van het boekencentrum, ditmaal over de 
eerste brief van Petrus. De serie heeft tot doel 
het mediteren over en het bestuderen van 
de bijbeltekst bij elkaar te brengen. Na een 
algemene inleiding over het doen van bijbel
studie en de eerste Petrusbrief wordt in negen 
hoofdstukken de gehele brief besproken. Elk 
hoofdstuk is opgedeeld in drie gedeeltes 
persoonlijke bijbelstudie en een gedeelte voor 
bijbelstudie in groepen. Dit maakt het boekje 
erg geschikt om te gebruiken voor groepsbi
jbelstudie en om daarnaast in je persoonlijke 
stille tijd met hetzelfde gedeelte bezig te zijn. 
De eerste Petrusbrief begint met een lof
prijzing aan God die door de opstanding van 
Zijn Zoon ons opnieuw geboren heeft doen 
worden. Hierdoor mogen wij leven in de hoop. 
Hiermee wordt de basis gelegd voor wat ver
der in de brief besproken wordt. Petrus doet 
een oproep om heilig te leven. Hij doet ook 
een oproep om verantwoording af te leggen 
van de hoop die in ons is. De gemeenten aan 
wie Petrus schrijft leven in een andere positie 
dan dat wij leven. Zij worden vervolgd om 
hun christen-zijn; Petrus bemoedigd en roept 
hen op standvastig te blijven. 
Hoewel de brief van Petrus geschreven is aan 
christen in een totaal andere tijd en situatie 
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