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Voorwoord bij de  
Nederlandse vertaling

Hierbij treft u de Russische en de Nederlandse tekst aan van Sofia, de goddelijke 
Wijsheid. Het bevat in kort bestek de kern van Boelgakovs’ sofiologie dan wel theo-
logie. En het is bij mijn weten de eerste keer, dat dit boekje en überhaupt enig werk 
van hem in het Nederlands is vertaald. Deze befaamde Russische theoloog heeft 
lange tijd niet de waardering gekregen die hem toekomt. Toch hoort hij thuis in het 
rijtje van theologische giganten uit de twintigeste eeuw zoals Barth, Tillich, Bon-
hoeffer, De Lubac, Balthasar, Rahner, Congar, Cullman, Dix, de gebroeders Nie-
buhr, Schmeman, Florovski en Michael Ramsay.1 Hoog tijd dus voor theologisch 
en belangstellend Nederland er kennis van te nemen. Tot nu toe was er alleen een 
vertaling in het Engels beschikbaar: The Wisdom of God uit 1937, in 1993 bewerkt en 
opnieuw uitgegeven2. De Russische tekst werd nooit eerder gepubliceerd.

Een kopie van een doorslag van het Russische getypte origineel heb ik jaren 
geleden gekregen van vader Boris Bobrinskoj, de toenmalige rector van het Institut 
de Théologie Orthodoxe St Serge te Parijs. Maar ik had op dat moment onvoldoende 
kennis, tijd en inzicht om met deze tekst iets te doen. Later heb ik me verdiept in 
deel 2 van Boelgkovs’ Dogmatiek: De Trooster. Dat was voor mij de aanleiding om 
‘Sofia’ in het Nederlands vertalen. Maar dit typoscript was moeilijk leesbaar, met 
handgeschreven aanvullingen, doorhalingen en verbeteringen. Daarom heb ik die 
eerst op de tekstverwerker ingevoerd, en meteen in de hedendaagse Russische spel-
ling gezet. Daarna heb ik bijbelplaatsen en waar mogelijk andere citaten gecontro-
leerd, en als het niet anders kon kleine correcties aangebracht. Nu zag ik het goed 
leesbaar voor me.

Toen dit karwei in 2010 eenmaal gereed was, kreeg ik de kans het bij drukke-
rij/uitgeverij Orthdruk in een kleine oplage te laten drukken3. Deze uitgave wordt 
inmiddels gebruikt als basistekst voor vertalers: Voor een Poolse vertaling, ook 
voor een Duitse bij de Forschungsstelle Sergii Bulgakov, onderdeel van de theo-
logische faculteit van de Universiteit van Freiburg (Zwitserland), en nu dus voor de 

1. Zie Cisterian Studies Quarterly 2008 vol.43 p. 489 in een boekbespreking n.a.v. de vertaling in het 
Engels van Boelgakovs’ trilogie О Bogotsjelovjetsjestve, vertaald door Boris Yakim met als titel: The 
Humanity of God, uitgeverij Eerdmans, Grand Rapids USA.
2. Lindisfarne Press, New York.
3  . ISBN 978-83-89396-40-2.
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Nederlandse vertaling. Orthdruk is gevestigd in Białystok in het oosten van Polen. 
Vanouds wonen in dat gebied veel orthodoxen, en velen van hen hebben (Wit-)Rus-
sisch als moedertaal. 

Na 2010 ben ik met de vertaling in het Nederlands begonnen. Boelgakovs’ 
taal is een verzorgd en mooi Russisch van eind 19e en begin 20e eeuw, heel goed en 
prettig te lezen, soms wat wijdlopig in de ouderwetse geleerdentaal van toen. Lange 
zinnen met veel lijdende vormen, met nogal wat woorden die ook in oude woor-
denboeken slecht zijn te vinden of op het eerste gezicht niet in het verband passen. 
Oudere vormen van woorden, wel herkenbaar maar buiten gebruik. Gelukkig is er 
een laatste redmiddel: de Russische variant van ons Groot Woordenboek der Neder-
landse Taal, nl. het Natsionalny Korpoes Roesskogo Jazyka, digitaal te raadplegen, dat 
citaten in hun zinsverband geeft van schrijvers uit diverse disciplines. 

Terwille van de leesbaarheid heb ik sommige lange zinnen bekort, soms 
omgezet, lijdende vormen beperkt of vervangen. Ik heb waar mogelijk4 bijbelplaat-
sen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) geciteerd. Boelgakov citeert voornamelijk 
uit de Russische Synodale Vertaling van 1876, en een enkele keer uit de Kerkslavi-
sche Bijbel, de zgn. Elisabethbijbel, de eerste uitgave verscheen in 1751. 

Ik heb gekozen voor een Nederlandse fonetische weergave van het Rus-
sisch, en voor een eenvoudige titulatuur. Benamingen zoals de Heilige, de Zalige, 
de Apostelgelijke, de Eerwaarde N.N. e.d. heb ik doorgaans vermeden. Ook heb ik 
me gehouden aan bij ons gebruikelijk kerkelijk respectievelijk theologisch jargon. 

Petten, april 2016 Dick Verhoef, drs. theol.
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va 1977
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4. Zo bv. in Gen.1 waar de Russische Synodale vertaling: ‘obraz i podobie = beeld en gelijkenis’ heeft, 
maar de NBV ‘evenbeeld’. 
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Введение

Кто посетил храм Св.Софии в Константинополе и пережил его от-
кровение, тот навсегда окажется обогащён новым ведением о мире в 

Боге, о Божественной Софии. Этот небесный купол, приникающий к земле 
и ее объемлющий, в конечных образах и формах выражает бесконечность, 
всеединство, неподвижную вечность в образе творения мира, чудо гармонии. 
Эта легкость, ясность, простота, дивная гармония, при которой совершенно 
исчезает тяжесть купола и стен, – это море света, льющегося сверху и владею-
щего всем этим пространством, пленяет покоряет, убеждает: Я в мире и мир 
во Мне. Это Платон окрещённый в христианство, его горняя область, куда 
души возносятся к созерцанию идей. Но языческая София Платона смотрит-
ся и постигает себя в Софии Божественной, и поистине храм Св. Софии есть 
художественное ее доказательство и оказательство, божественный покров над 
миром. Это есть последнее молчаливое откровение греческого гения о Софии, 
Премудрости Божией, завещанное векам. Это чудо архитектуры, возникшее 
в теологический век по воле императора – богослова, осталось вне видимой 
связи с богословием Юстинианова века, которым возжён этот факел векам гря-
дущим. Купол Св. Софии увенчивает и как бы обобщает богословское творче-
ство эпохи вселенских соборов. Храм Софии, Премудрости Божией, как ми-
ровой благовест вселенской церкви в граде Нового Рима, что он означает? Есть 
ли это только изваянная аллегория, подобно храмам Ирины, Веры, Надежды и 
под.? Однако им запечатлелось храмовое творчество эпохи, ибо храмы Софии 
стали созидаться и в Византии, и в землях славянских, во всей таинственной 
неопределённости и многозначности этого символа. Пусть это храм Христов, 
однако Христа в аспекте Софии, Христа-Софии, – что это значит? Византий-
ское богословие само не дало ответа о том, что свидетельствовало храмовое 
зодчество, и завещало свою иератическую софиологию, как богословскую про-
блему векам грядущим.

Ее не расслышал и не приметил Рим древний, civitas Dei, как civitas 
Romana. Вселенскость Церкви здесь была воспринята как духовная крепость, 
Imperium Romanum, организация церковной власти с ее сосредоточием в лице 
первосвященника Римского. 
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Inleiding

Wie de kerk van de Heilige Sofia te Constantinopel5 heeft bezocht en dat 
als een open boek6 heeft ervaren, is daarmee voorgoed verrijkt met een 

nieuw weten over de wereld in God, over de Goddelijke Sofia. Deze hemelse koepel, 
die zich tegen de aarde aanvlijt en deze omvat, drukt in eindige vormen oneindig-
heid uit, al-eenheid, onbeweeglijke eeuwigheid in de gestalte van de schepping van 
de wereld, een wonder van harmonie. Dat gewichtloze, dat heldere, die eenvoud, 
die verrukkelijke harmonie waarbij de zwaarte van koepel en muren geheel wegvalt, 
die zee van licht, die van boven af neerstroomt en heel deze ruimte beheerst, dié 
boeit, dwingt en overtuigt: Ik ben in de wereld en de wereld is in Mij. Dat 
is een gekerstende Plato. Dat is zijn hemelse gewest, waarheen de zielen opstijgen 
om de ideeën te aanschouwen. Want de heidense Sofia van Plato wordt zichtbaar en 
tastbaar in de Goddelijke Sofia. En werkelijk, als kunstzinnige creatie overtuigt de 
kerk van de Heilige Sofia ons ervan, dat de wereld onder Gods hoede staat. Het is 
de laatste zwijgende openbaring van het Griekse genie over Sofia, de Wijsheid van 
God, als opdracht voor de toekomst.

Dit architectonische wonder, ontstaan in een theologische eeuw op bevel van 
keizer-theoloog Justinianus7, bleef zonder waarneembare connectie met de toenma-
lige theologie, die de fakkel voor de toekomst had ontstoken. De koepel van de Heilige 
Sofia is de kroon op het theologische oeuvre van de periode van de oecumenische 
concilies; vat het als het ware samen. De kerk van Sofia, de Wijsheid Gods, als wereld-
wijde evangelieverkondiging van de wereldkerk in het Nieuwe Rome, wat houdt dat 
in? Is het alleen maar allegorie in steen, zoals bij kerken gewijd aan Irina (Vrede), Vera 
(Geloof ), Nadezjda (Hoop) e.d.? Toch heeft het zijn stempel gedrukt op de toenma-
lige kerkbouw. Men begon immers met het bouwen van Sofia-kerken zowel in Byzan-
tium alsook op slavische bodem, met alle mysterieuze vaagheid en meerduidigheid 
van dit symbool. Wel de kerk van Christus, maar dan van Christus in het licht van 
Sofia, van Christus-Sofia. Wat wil dat zeggen? De Byzantijnse theologie zelf heeft zich 
niet uitgelaten over dat, waar de kerkelijke bouwkunst van getuigde, en liet haar hiëra-
tische sofiologie na als theologisch probleem voor de toekomst. 

5. (noot vertaler) Voorheen Byzantium, sinds ± 330 Constantinopel, sinds 1453 Istanboel.
6. (noot vertaler) Russisch: … и его откровение … = … en zijn openbaring…. 
7. (noot vertaler) Stichter van de Hagia Sofiakerk, regeerde van 527-565.


