
GODS VERHAAL GAAT DOOR  

in het spoor van Edward Schillebeeckx 

(1914-2009) 

 

Op 23 december 2009 is op 95 jarige leeftijd 

Edward Schillebeeckx overleden. Jarenlang was 

deze Vlaamse dominicaan de bekendste 

theoloog van Nederland door zijn invloed 

tijdens en na het Tweede Vaticaanse Concilie 

(1962-65), door zijn boeken over o.a. Jezus en 

over de mensen in de kerk en door de 

“processen” vanuit de Congregatie voor de 

Geloofsleer in Rome tegen zijn opvattingen. Dit 

alles heeft hem voor veel mensen tot een 

gezagvol vertolker van de evangelische 

boodschap gemaakt.  

Intussen is er veel in kerk en samenleving 

veranderd. De toegenomen individualisering, 

kerkverdamping en onverschilligheid hebben de 

interesse voor specifiek theologische vragen en 

antwoorden tot bijna nul teruggebracht. Maar er 

is wel veel belangstelling voor religie en 

(ongebonden) spiritualiteit. Spreekt 

Schillebeeckx nog mensen van onze tijd aan, 

beantwoordt zijn uitleg van de Schrift (het 

verhaal van Jezus) en leer van de kerk nog aan 

de behoefte van mensen? Is hij nog de theoloog 

die weet wat in mensen omgaat? 

Op deze vragen wil de serie van vier avonden 

ingaan. Geen historisch verantwoord portret van 

een ooit belangrijk theoloog, maar de zoektocht 

naar wat Schillebeeckx ons nu nog of weer te 

zeggen heeft. 

Een portret van Edward Schillebeeckx 

 

Sprekers: Drs. Bärbel de Groot en Prof.dr. Nico 

Schreurs, beiden theoloog en leden van het 

Albertinumgenootschap.  

Datum: 23 september 2010 

 

Edward Schillebeeckx heeft in enkele radio- en 

TV- interviews zich duidelijk uitgesproken over 

de ontwikkelingen in zijn leven, in de theologie 

en in het leven van de kerk. De meest 

interessante en relevante punten uit de 

interviews zijn samengevoegd en worden van 

commentaar voorzien. 

 

 

De blijvende betekenis van 

Schillebeeckx’ theologie  

 

Spreker: Prof.dr. Erik Borgman, 

hoogleraar theologie van de religie, in het 

bijzonder het christendom aan de Universiteit 

van Tilburg.  

Datum: 30 september 2010 

  

Tot 1983 heeft Schillebeeckx door zijn colleges 

aan de theologische faculteit Nijmegen veel 

studenten geïnspireerd. Na zijn emeritaat is hij 

actief gebleven als onderzoeker en schrijver. 

Zijn directe invloed werd minder, maar hij is 

met name in het buitenland steeds meer 

onderwerp van studies en dissertaties 

geworden.  

Daarbij komen thema's naar boven die tot een 

revival van zijn theologische invloed zouden 

kunnen leiden, ook in Nederland. Erik 

Borgman, zijn biograaf, vertelt waarom. 

 

 

Schillebeeckx’ verhaal van de levende 

Jezus 

 

Spreker: Dr. Stephan van Erp, universitair 

docent systematische theologie aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen. 

Datum: 7 oktober 2010 

 

Schillebeeckx’ Jezusboek is zijn bekendste 

werk. Hij heeft daarin als niet-exegeet een 

geweldige prestatie geleverd door veel 

detailstudies over leven en werken van Jezus tot 

één verhaal samen te vatten. Veel mensen 

hebben het boek gelezen of via anderen de 

fascinatie ervan ondervonden. Schillebeeckx 

heeft hun een tot dan toe onbekende Jezus 

gegeven. Waaruit bestond die fascinatie en geldt 

dat ook nu nog? 

  

 

 

 

 

 

 



Schillebeeckx’ pleidooi voor mensen in 

de kerk  
 

Spreker: Prof.dr. Hermann Häring, emeritus 

hoogleraar systematische theologie aan de 

Radbouduniversiteit Nijmegen. 

Datum: 14 oktober 2010 

 

Edward Schillebeeckx is naast zijn Jezus-boek 

vooral bekend vanwege zijn kritische en tegelijk 

loyale houding tegenover zijn, Rooms-

katholieke, kerk. Zoals in al zijn theologisch 

onderzoek is zijn visie op kerk-zijn in de 

huidige tijd gebaseerd op zijn analyse van 

bijbelse bronnen en het verleden. Daarom kan 

hij tegelijk trouw blijven aan de oorspronkelijke 

inspiratie van de vroege kerk én is hij vrij om 

voor nieuwe vormen van kerk-zijn voor de 

huidige tijd en voor de toekomst te pleiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Algemene informatie 
 

Locatie 

De lezingen worden op donderdag gehouden in 

de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen,  

uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan 

het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.  

De lezingen beginnen om 20.00 uur; na een 

koffiepauze rond 21.00 uur is er tot 22.00 uur 

gelegenheid om vragen te stellen en 

opmerkingen te maken. 

Deelname en kosten 

De lezingen kunnen afzonderlijk worden 

gevolgd. De kosten zijn € 5,00 pp. per avond  

Vriendenbijdrage 

Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op giro  

145601 t.n.v.Albertinumgenootschap, Nijmegen  

 

Voorzitter Albertinumgenootschap 

Dr. Paul Juffermans 

Website:   

www.albertinumgenootschap.nl 

 

Folders en informatie 

Margot Niekus-Dormans 

Mezenlaan 2,  6581 CM Malden 

024-3580175   

e-mail: niekus-dormans@hetnet.nl 

Ans Metz,  Prof.v.d.Heijdenstraat 36   

6524 PX Nijmegen,  024-3228285 

e-mail: anna.metz@planet .nl 
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