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Slotbeschouwing 

In de ondertitel van deze studie noemen wij Noordmans 'een kerkvader'. Noordmans 
wilde geen partij, geen richting, geen school vormen, maar de kerk dienen. J.M. Hasselaar 
schreef in 1958: 'Iemand wie het (...) om de katholieke en apostolische kerk gaat, is 
binnen de engere constellaties moeilijk te 'plaatsen'.' Hasselaar vervolgde: 'Een ethisch 
of confessioneel of dialectisch theoloog zonder meer is Noordmans niet geweest, hoe
wel hij het eigene van deze modaliteiten in zich had opgenomen. De jonge Noordmans 
komt uit de 'ethische' richting, met grote affiniteit tot zijn leermeester J.H. Gunning Jr. 
Gunning heeft hem nooit losgelaten. Maar in Noordmans' eerste opstellen - lang vóór
dat Barth's uitlegging van de brief aan de Romeinen (1921) een vaste greep op hem 
kreeg - merken wij iets van een stille omwenteling. Tegenover historiserende tendenzen 
wijst Noordmans op het onafleidbaar gezag dat historische openbaring rechtens eigen 
is en hij spreekt dan reeds uit dat het leerstuk van de predestinatie en van de Triniteit te 
groot van formaat zijn voor de posities die in de 'ethische theologie' zijn ingenomen.' 
In aansluiting aan deze korte typering van de jonge Noordmans willen wij in deze slot
beschouwing proberen een nadere plaatsbepaling van Noordmans als kerkelijk theo
loog te geven. 

Een 'gereformeerd' theoloog 

In geestelijk opzicht groeide Oepke Noordmans op in de nadagen van het Friese Re
veil. De invloedssfeer van zijn ouderlijk huis is voor hem van grote betekenis geweest. 
Dat blijkt niet het minst uit enkele treffende meditaties, die hij aan het einde van zijn 
leven geschreven heeft. Thuis beleefde Oepke de gereformeerde levensstijl van 'ernst 
en eenvoud', waarover hij later in de lezingen 'Gereformeerd-ethisch' (1928 en 1929) 
en in zijn bijdragen over 'Liturgie' uitvoerig zal schrijven. 'Ernst' als grondlijn van de 
gereformeerde levenssfeer is volgens de auteur vooral gelegen in het besef van 's men
sen regelrechte verhouding tot God; er is onmiddellijke gemeenschapsoefening. Zoals 
de ernst de waarheid van het leven is, zo is de eenvoud de schoonheid ervan. In dit 
verband moet de huiselijke 'godsdienstoefening' genoemd worden. De kerk was voor 
Noordmans om te beginnen de huiskerk. Noordmans' beschrijving van de kerk van 
zijn jeugd heeft hem in 1939, toen hij de degens met G. van der Leeuw kruiste, een kri
tische opmerking van de voorman van de liturgische beweging opgeleverd. Van der 
Leeuw bewonderde die beschrijving, maar als theoloog kon hij Noordmans' manier 
van doen niet billijken. 

In Oosterend en Scharnegoutum leerde Oepke ook, dat het geestelijk leven zich 
niet in de binnenkamer moet opsluiten. Naar calvinistisch besef dient de godsverering 
uit te lopen op het leven in de wereld. Met een beroep op Calvijn formuleert hij dat in
zicht in 'Gereformeerd-ethisch' als volgt: 'Het leven zelf is de grote oefenschool. Wan
neer wij God iets schuldig zijn, dan moeten we ons niet met een loos vertoon er vanaf 
maken. Maar we zijn Hem het werkelijke leven schuldig. (...) Het geloof is direct prak
tisch. Een binnenkamer is er niet. We staan met ons geloof midden in het leven en de 
wereld.' Wij attenderen hier weer op Noordmans' meditaties, alsook op de bijdrage 
'Binnen de pinkstercirkel' ( 1935), waarin de auteur verschillende 'levenswerkelijkheden' 
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bespreekt; die worden in de lichtkring van de openbaring getrokken. Wij voegen hier 
aan toe, dat Noordmans het leven wel kritisch bekeek, in het licht van de eeuwigheid. 
Hij voelde zich verwant met de geest van het puritanisme, die hij van huis uit meegekre
gen had. In het boek 'Liturgie' (1939) schrijft hij over het puriteinse spiritualisme, '(...) 
dat nooit in de historie de huiselijke sfeer zozeer is verinnigd en geheiligd, het Woord 
Gods zo priesterlijk door de huisvader werd bediend, de psalmen zo sacraal binnen de 
muren van iedere woning hebben geklonken en hun echo's hebben gehad in de diepste 
schuilhoeken van het hart, als juist toen.' 

Een 'hervormd' theoloog 

Noordmans' vader was hervormd in hart en nieren. Dat bleek vooral ten tijde van de 
Doleantie. In afscheiding zag Noordmans Sr. geen oplossing voor de kerkelijke pro
blematiek. Noordmans jr. heeft de scheuring van 1886 in het gezin waarin hij opgroeide, 
meegemaakt. Dat heeft hem 'bijkans traumatische bezwaren' (de redactie van Noord
mans' Verzamelde Werken) tegen 'de onderneming' (P.D. Chantepie de la Saussaye) 
van 1886 bezorgd. In zijn oeuvre zijn evenwel ook andere geluiden te horen. Zo schrijft 
hij op 12 september 1955 aan A. Wapenaar: 'Ik heb steeds de scheiding van 1886 en 
1834 als een onwezenlijke gevoeld. (...) Ik ben altijd wel van mijn vroegere huisgenoten 
blijven houden. (...) Ik mag misschien tegenover u bekennen, dat ik de scheiding van 
1886 steeds meer als historisch zie. Laat mij het zo mogen zeggen: Het moet uit zijn! 
Het is onverantwoord!' 

In zijn vroege werk ontwikkelt Noordmans een ecclesiologie, die enkele speci-
fiek-hervormde noties bevat. In de eerste plaats moet het begrip 'solidariteit' genoemd 
worden. Daarbij gaat het om de vraag, of men zich verbonden weet met de schare, het 
volk in z'n geheel. Solidariteit staat dus tegenover 'zuivering'. Voor Noordmans was 
de volkskerk met haar gemengde karakter een volwaardig type van kerk-zijn. Hier 
moet de naam van Ph.J. Hoedemaker genoemd worden. Waarbij wij opmerken, dat 
Noordmans van volkskerk in de betekenis van 'staatskerk' of iets dergelijks niets moest 
hebben. In Noordmans' latere werk komt de volkskerkgedachte vaak terug. Dat geldt 
niet het minst voor wat hij al in zijn vroege pennenvruchten over 'de schare' gezegd 
heeft. Overigens: daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ecclesiolo-
gische bezinning met betrekking tot het karakter van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Dit alles brengt ons bij het tweede begrip in Noordmans' denken over de kerk: 'aposto
laat'. Van een echte apostolaatstheologie is bij de jonge Noordmans nog geen sprake, 
maar de eerste gedachten over de roeping van de kerk heeft hij in het begin van zijn 
predikantschap al wel geuit. Daar moet aan toegevoegd worden, dat hij zich tegenstander 
verklaarde van een zodanige opvatting met betrekking tot de volkskerk, dat die in het 
sociale leven zou opgaan. Dat gevaar signaleerde hij bij J.R. Slotemaker de Bruine en 
P.D. Chantepie de la Saussaye. Een latere parallel van deze kritische kanttekening is te 
vinden in Noordmans' confrontatie met de apostolaatstheologie van H. Kraemer. 

Een 'confessioneel'theoloog 

Noordmans' vader was geen lid van de Confessionele Vereniging, maar was wel een 
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confessioneel'denkend man. Het meest voelde hij zich verwant met Hoedemaker, met 
wie hij persoonlijke contacten onderhield. Noordmans jr. werd geen confessioneel theo
loog, althans niet in strikte zin. Hij had vooral grote moeite met het wettische Schrift-
bewijs van het confessionalisme. Overigens: een soortgelijke benadering zag hij bij het 
neocalvinisme, in het bijzonder bij A. Kuyper. Bovendien verzette hij zich tegen de 
juridische opstelling inzake de kerkelijke problematiek zoals hij die bij confessionelen 
tegenkwam. Die invalshoek deed hem terugdenken aan de Doleantie. Deze kwestie 
speelde vooral in het midden van het tweede decennium van de twintigste eeuw. (Toen 
vonden ook enkele aanvaringen tussen Noordmans en confessionele ambtsbroeders in 
Friesland plaats.) Meer dan twintig jaar later zou hij daar nog op terugkomen, sprekend 
over 'de ouderwetse confessionele actie van + 1915'. In de periode van 1929 tot 1939, 
toen de reorganisatiebeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk een nieuwe fase in
ging, keerde Noordmans zich vaak tegen repristinerende tendensen binnen het Neder
lands Hervormd Verbond tot Kerkherstel. Meer dan eens maakte hij daarbij 'gebruik' 
van de 'confessionele idealist' Hoedemaker. 

Hoewel Noordmans in strikte zin geen confessioneel theoloog was, ging de 
confessie hem ter harte. Dat blijkt niet het minst uit de lezing 'Catechismusprediking' 
( 1909). De eerste stelling die Noordmans daarin formuleert, luidt: 'Catechismuspredi
king is gewenst, opdat er een summier vervat van de fundamenten der christelijke reli
gie in de kerk zij.' Verderop in het referaat noemt de spreker de catechismus 'de stern-
vork voor de prediking': 'Ze geeft de toon aan.' In 'Catechismusprediking' is in nuce 
reeds aanwezig wat Noordmans in het artikel 'Het kerkelijk dogma' (1934), in het 
boek Herschepping (1934) en in de lezing 'De betekenis van de kerkelijke symbolen 
voor onze tijd' ( 1940) breder zal uitwerken. Noordmans besluit de lezing over catechis
musprediking met de stelling: 'Men geve blijk heilig doordrongen te zijn van het besef, 
dat de dingen Gods een mysterie zijn, opdat ieder gesticht worde.' Zelf kende Noord
mans dat besef. Daarom keerde hij zich tegen elke vorm van dogmatische fixatie. Te
recht heeft men hem wel tot de irreguliere dogmatici gerekend. Reeds op grond van 
wat hij in het artikel 'Pragmatische houding' (1918) schrijft, is dat te verdedigen. In dat 
artikel stelt hij onder meer, dat een theologische traditie zich evengoed kan voortplan
ten in prediking, gesprek en tijdschriftartikel als in lijvige dogmatieken. 

Een 'ethisch'theoloog 

In 'Pragmatische houding' afficheert Noordmans zich als ethisch theoloog. In het arti
kel pleit hij voor een theologie van het karakter. Daarmee neemt hij afstand van een 
theologie van het gevoel en van een theologie van het zelfbewustzijn. Met het karakter 
bedoelt hij zeker geen filosofisch getint ervaringsbeginsel te propageren. Hij omschrijft 
het karakter als 'de volhardende toewijding van een Gode overgegeven geest'. De na
druk valt op de ontvankelijkheid. In deze verwoording van het ethisch beginsel is zo
iets als een openbaringstheologische invalshoek te onderkennen. In vergelijking met 
het referaat 'Dogmatische zekerheid' (1906) is sprake van een ontwikkeling. Dat neemt 
niet weg, dat Noordmans binnen de ethische kaders blijft. Toch is de verschuiving in 
zijn ethische positie opvallend, omdat bij de meeste ethische theologen van zijn dagen 
juist een omgekeerde beweging aan het licht trad. Zij neigden meer naar de 'subjec-
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tieve' benadering van het geloof dan naar de 'objectieve'. Zelf heeft Noordmans later 
gesproken over 'de autonomie' in ethische kringen. 

Wij hebben Hasselaar horen spreken over 'een stille omwenteling' in Noord
mans denken. Die heeft zich omstreeks 1921 voltrokken. Noordmans heeft dat zelf ook 
aangegeven. In zijn proefschrift heeft E. van der Sluis zijn denkontwikkeling in zijn 
Friese periode gepresenteerd. In dit verband moet evenwel aan de volgende stelling 
van H.W. de Kn ij ff gerefereerd worden: 'Hoewel in Noordmans' theologische ontwik
kelingsgang grote veranderingen hebben plaatsgevonden, die met de term 'van ethisch 
naar dialectisch' juist en biografisch aantoonbaar kunnen worden aangegeven, is er 
toch een opvallende eenheid, die men 'zowel ethisch als dialectisch' zou kunnen noe
men.' Een systematische beoordeling van de verschuiving in Noordmans' denken valt 
buiten het bestek van ons onderzoek, waarin de historische toelichting centraal staat. 

De verschuiving in Noordmans' denken kan geïllustreerd worden aan de hand 
van zijn gewijzigde visie op het karakter. Pleitte Noordmans in 1918 nog voor een 
christelijke karaktercultuur à la N. Beets, in Herschepping beschrijft hij het christelijke 
leven als 'van geheel eigen aard': 'Het is niet een gegeven ding, waarop dan het geloof, 
zo goed en kwaad als dat ging, invloed zou moeten trachten te krijgen. Zulk een leven, 
van biologische, culturele of zedelijke aard, is niet bedoeld. De kerk brengt haar eigen 
leven mee in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Wanneer men christendom en na
tionaliteit, christendom en cultuur, christendom en moraal met elkaar probeert te vere
nigen, dan kan dat nooit geheel lukken.' 

Een katholiek theoloog 

De katholiciteit van de kerk stond bij Noordmans hoog in het vaandel. Dat blijkt onder 
meer uit het referaat 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk' (1913). Daarin 
sluit de spreker zich aan bij het streven naar kerkelijke vernieuwing zoals dat aan het 
einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw door Gunning en Hoede
maker naar voren gebracht was. Ook uit andere bijdragen blijkt, dat het Noordmans 
om de eenheid van de kerk te doen was. In de periode van 1929 tot 1939 heeft hij zich 
daar opnieuw voor ingezet, als vooraanstaand lid van de vereniging 'Kerkopbouw'. 

Binnen het verband van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft Noordmans ge
probeerd bruggen te bouwen naar de verschillende richtingen. In het referaat 'Beslistheid' 
(eind 1906), dat hij voor een confessioneel publiek gehouden heeft, breekt hij een lans 
voor het ethisch karakter der waarheid en pleit hij voor vernieuwing van de geloofsleer. 
Volgens hem zit het Modernisme daar ook op te wachten. De vraag die het Modernis
me gesteld heeft, moet naar zijn mening niet op supranaturalistische wijze door logi
sche argumentatie, maar door betoon van zedelijke kracht beantwoord worden. In 1911 
riep Noordmans de modernen op, de klassieken van het christendom niet te vergeten. 
Eenjaar later verdedigde hij de ethische positie tegenover de vrijzinnige G. Hulsman, 
die daarmee afgerekend had. In de kring van de jong-modernen ontwaarde Noordmans 
in het tweede decennium van de twintigste eeuw positieve ontwikkelingen. Tot deze 
groep moeten ook de latere rechts-modernen gerekend worden. Zij stelden zich op 
dualistisch standpunt. Noordmans is steeds met de vrijzinnigen in gesprek gebleven. 
Hij heeft zich onder meer over het werk van H.T. de Graaf en K.H. Roessingh uitgela-
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ten. Op 9 januari 1942 schrijft hij aan Kraemer: 'Met de vrijzinnigen heb ik levenslang 
een zeker geestelijk contact gehad en ik kan steeds min of meer met hen opschieten.' 

Frans Haarsma heeft opgemerkt, dat hij zich wellicht te zeer met de gereformeer
de stijl van geloven en leven vereenzelvigd heeft om met de gemiddelde rooms-katholie-
ke priester of leek een gemeenschappelijk uitgangspunt te vinden; nog afgezien van het 
feit dat de tijd van de dialoog zich pas aan het einde van zijn leven begon aan te kondi
gen. Uit 'Pragmatische houding' blijkt Noordmans' belangstelling voor de Engelse 
wijze van theologiebeoefening. Die interesse is gebleven. Zo zal Noordmans zich later 
diepgaand bezighouden met het werk van J.H. Newman. 

De 'jonge' Noordmans heeft in zijn leven tal van invloeden ondergaan. Zo werd hij in 
bepaalde zin een gereformeerd theoloog èn een hervormd theoloog èn een confessio
neel theoloog èn een ethisch theoloog. Maar hij kan niet bij deze of gene richting on
dergebracht worden. Uiteindelijk was het hem om de calvinistische oecumene te doen. 
Met het oog daarop probeerde hij de richtingen te overstijgen, als 'pontifex', 'bruggen
bouwer'. Dat wilde deze kerkvader doen vanuit 'de ware bisschoppelijke geesf waar
mee hij gezegend was. 




