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 Stellingen  
 

behorend bij het proefschrift van  
Freerk Jan H. Berghuis,  
Divine Descent. Rhetoric, Linguistics and Philosophical Theology in Origen, Contra Celsum 4.1-22 
 

1. De interpretatie van teksten uit de periode van het vroege christendom wordt verrijkt 
wanneer de gebruikelijke aandacht voor de theologisch-filosofische inhoud wordt aangevuld 
met een benadering op basis van linguïstisch-retorische methodes.  
 

2. De afwisseling van verdedigingsstrategieën die Origenes toepast in Contra Celsum, vloeit 
voort uit de dubbele doelstelling van het werk: weerleggen en onderwijzen. 
 

3. Door in Contra Celsum geregeld te herinneren aan Celsus’ uitspraak ‘Ik weet alles’ typeert 
Origenes hem impliciet als het tegenbeeld van Socrates. 
 

4. Door in Contra Celsum geregeld de bereidheid tot onderzoek en toetsing van opvattingen uit 
te spreken typeert Origenes zichzelf impliciet als een volgeling van Socrates. 
 

5. Het meningsverschil van Celsus en Origenes aangaande de notie van een ‘goddelijke afdaling’ 
is geworteld in hun verschillende visie op God en zijn relatie tot de wereld. 
 

6. Origenes’ overtuiging dat het christendom een inclusieve godsdienst is, voedt zijn afwijzing 
van een hoogdravende ‘retorische’ stijl en van de claim dat godskennis alleen bereikbaar is 
voor filosofisch geschoolden. 
 

7. De laatste vier woorden van Contra Celsum 4.12 (οὕτω δὲ καὶ ἀναβαίνειν) zijn waarschijnlijk 
later aan Origenes’ tekst toegevoegd. 
 

8. Er zijn goede redenen het preludium in C voor orgel van J.S. Bach (BWV 547) te beluisteren 
als een verklanking van essentiële elementen van Origenes’ theologie. 
 

9. Online-lessen in het middelbaar onderwijs zijn minder geschikt om leerlingen kritisch te leren 
lezen, nadenken en discussiëren. 
 

10. Waarom zou de laatste stelling geen retorische vraag mogen zijn? 
 

 


