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1. De nieuwere wijsgerige theologie
Ter inleiding
Gijsbert van den Brink en Marcel Sarot

l

Hoe is Uw Naam?

Wanneer Mozes in Exodus 3 bij de berg Horeb vanuit een brandende
braamstruik aangesproken wordt door 'de God van Abraham, Isüak
en Jacob', is hem die aanduiding niet genoeg. Om zijn zending tegenover zijn volksgenoten te kunnen legitimeren vraagt Mozes naar
Gods Naam. Dat het gaat om de God die Zijn daden gesteld heeft in
de oergeschiedenis van Israël, zullen zij niet als afdoende legitimatie
beschouwen. Namens zijn volksgenoten vraagt Mozes daarom hoe
Gods Naam is - kennelijk in de verwachting daarmee zicht te krijgen
op Gods diepste wezen. Kennis van Gods Naam betekent niet alleen
dat wij weten over wie wij het hebben, maar ook dat wij God bij
Zijn Naam kunnen aanspreken en zo kunnen betrekken bij wat ons
ter harte gaat (Von Rad 1960, 195v.). Verder maakt kennis van iemands naam die persoon in de culturele wereld van het oude Oosten
tot voorwerp van vloek en zegen, die geacht worden zeer reële invloed uit te oefenen. De vraag naar kennis kan dus ook een vraag
naar macht zijn.
Dat laatste lijkt hier echter niet aan de orde te zijn, want de
vraag naar Gods Naam wordt Mozes niet kwalijk genomen. Een
gemakkelijk te begrijpen antwoord krijgt hij intussen niet. De exacte
betekenis van de naam die Mozes te horen krijgt - door oudtestamentici tegenwoordig meestal getranscribeerd als YHWH -, houdt
exegeten nog steeds bezig. In het Oude Testament zelf wordt over de
betekenis van Gods naam trouwens nergens gespeculeerd. Wij willen
hier volstaan met de vaststelling, dat twee nuances in elk geval meeklinken: onmanipuleerbaarheid en bestendige nabijheid. 'Ik ben die
Ik ben' of 'Ik ben Ik' - in elk geval een 'ontwijkende tautologie'
(Berkhof 1985, 111) - drukt allereerst iets uit van soevereine verhevenheid boven alles wat manipuleerbaar is. Deze God laat zich
zomaar niet 'plaatsen', men krijgt Hem niet in de vingers, Hij gaat

alle voorstellingsvermogen te boven. Tegelijk hebben gelovigen de
eeuwen door de Naam ook gehoord als uitdrukking van Gods bestendige presentie en betrouwbaarheid. Ik ben er, Ik ben erbij als degene
die er altijd is, zo kan men parafraseren. Het is niet toevallig dat de
Naamsopenbaring plaatsvindt in de context van de bevrijdingsgeschiedenis van Israël. In Zijn onnavolgbaarheid is God reddend
nabij, zo zou men de twee-eenheid van transcendentie en presentie
die in de Naam besloten ligt kunnen formuleren (vgl. Von Rad 1960,
194; maar ook de latere exegetische literatuur is hier haast unaniem).
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Een opmerkelijke verschuiving

De laatste decennia hebben een zeer opmerkelijke ontwikkeling in de
godsdienstwijsbegeerte te zien gegeven. Gedurende het grootste deel
van de twintigste eeuw was het algemene wijsgerig klimaat zacht
gezegd onvriendelijk voor filosofen met een serieuze professionele
belangstelling voor godsdienstig geloof. Onder invloed van het logisch positivisme gold de opvatting dat de titel 'God' bij gebrek aan
een empirisch localiseerbare drager betekenisloos was, lange tijd min
of meer als gemeengoed binnen de academische filosofie. Dat beeld
is inmiddels ingrijpend veranderd. Tal van vooraanstaande filosofen,
met name (maar niet uitsluitend) afkomstig uit het Angelsaksische
taalgebied, zijn zich serieus gaan wijden aan de analyse van godsdienstige vragen. Zij schroomden niet klassieke theologische thema's
op gedisciplineerd-creatieve wijze te bestuderen met behulp van de
nieuwste logische en begripsanalytische middelen. Hun grondige
werkwijze leidde tot opmerkelijke resultaten.
Aanvankelijk werd deze herleving binnen de godsdienstwijsbegeerte voornamelijk gevoed door een kennistheoretische interesse.
Het waren vooral de klassieke argumenten voor en tegen het bestaan
van God en de daarmee verwante vragen rondom de rationaliteit van
het geloof die opnieuw aan de orde gesteld werden. Nog altijd zien
nieuwe publikaties over - om maar enkele concrete thema's te noemen - het kosmologisch Godsbewijs, het probleem van het kwaad en
de kennistheoretische betekenis van religieuze ervaring het licht. Het
gevolg van deze stroom publikaties is niet zozeer dat alle problemen
op deze terreinen momenteel opgelost zijn, maar wel dat er een veel
nauwkeuriger zicht gekomen is op waar precies wijsgerige voetangels
en klemmen liggen.

De herleving van de godsdienstwijsbegeerte had bovendien een
duidelijke uitstraling naar het algemeen-wijsgerig circuit, doordat het
mogelijk bleek langs de weg van nuchtere argumentatie elkaar te
overtuigen van de 'conceptuele prijskaartjes' die aan allerlei theologische en a-theologische posities hangen. In de VS, waar de oprichting van de Society of Christian Philosophers in 1978 een belangrijk punt in deze hele ontwikkeling markeerde, zijn op deze wijze
zelfs gerenommeerde seculiere filosofen tot een hernieuwd persoonlijk geloof gekomen (bijv. William P. Alston en Peter van Inwagen;
vgl. voor het spirituele klimaat waarin een en ander plaatsvindt Clark
1993). Wie mocht twijfelen aan de omvang van de beweging, behoeft
slechts de inhoudsopgaven van recente jaargangen van tijdschriften
als Religious Studies, Faith and Philosophy en International Journal
for Philosophy of Religion op zich in te laten werken.
De laatste jaren heeft binnen de godsdienstwijsbegeerte echter
een verschuiving plaatsgevonden van kennistheoretisch onderzoek
naar de analyse van theologische thema's om hunszelfs wil (vgl.
Morris 1987, 2). Godsdienstige en theologische begrippen worden
onderzocht op hun logische vooronderstellingen en implicaties. Dit
conceptuele onderzoek creëerde een nieuw vakgebied, dat van de
wijsgerige theologie ('philosophical theology'). Deze aanduiding
verdient de voorkeur boven het algemenere begrip 'godsdienstwijsbegeerte', omdat het onderzoek vanuit een zogeheten binnenperspectief plaatsvindt. De onderzoeker stelt zich ten opzichte van de
theologische traditie niet a priori op als een kritische buitenstaander,
maar neemt - in elk geval methodisch - de daarin gemaakte geloofsaanspraken voor zijn of haar rekening. Een probleemstelling kan dan
bijvoorbeeld luiden: 'Gesteld dat God inderdaad, zoals de traditie
zegt, eenvoudig of alomtegenwoordig etc. is, in welke zin kan zo'n
eigenschap dan consistent aan Hem toegeschreven worden? En welke
vooronderstellingen en implicaties zijn daarmee gemoeid?' Op deze
wijze wordt als het ware de grammatica van het geloof onderzocht
en blootgelegd. In feite gaat het hier trouwens meer om een hernieuwde dan om een nieuwe onderneming, want dit type onderzoek
zet een oude traditie voort. Deze loopt minstens vanaf Augustinus
over de middeleeuwse scholastiek heen tot aan iemand als Jonathan
Edwards ( 1703-1758) toe. Om zowel de continuïteit met deze traditie
als het eigentijdse karakter van de hier besproken stroming aan te
duiden, stellen wij voor deze te benoemen als de 'nieuwere wijsgerige theologie'.

Het begripsmatige onderzoek dat binnen de nieuwere wijsgerige
theologie plaatsvindt, heeft overigens wel duidelijke epistemologische
repercussies. Of een bepaalde theïstische geloofsvoorstelling begripsmatig consistent is, is immers van invloed op de algehele epistemische status van het theïsme (vgl. Kenny 1979, die vanwege z.i.
onoplosbare consistentie-problemen besluit tot de onjuistheid van de
klassiek-theïstische Godsvoorstelling). Toch verschoof het accent van
legitimatie naar explicatie, van kennistheorie naar semantiek en hermeneutiek. Centraal staat niet langer de vraag waar het wijsgerig
denken sinds de Verlichting altijd door geobsedeerd was geweest:
wat zijn de gronden waarop je je kennisaanspraken baseert? Veeleer
zoekt men antwoord op een ander type vragen: wat veronderstellen
en impliceren de aanspraken van het geloof, en hoe zouden wij die
aanspraken consistent kunnen interpreteren (vgl. Brümmer 1988, 8)?
Deze verschuiving staat wijsgerig gezien in het brede kader van de
opkomst van het postmodernisme en de teloorgang van het zogeheten
'funderingsdenken' (vgl. hierover Wolterstorff 1993, 22-44).
Begrijpelijkerwijs heeft het onderzoek naar de aard van het
Godsbegrip binnen de nieuwere wijsgerige theologie van meet af aan
hoge prioriteit gekregen. Het Godsbegrip is immers van fundamenteel
belang binnen het gehele netwerk van godsdienstige geloofsovertuigingen. Eigenlijk is het wijsgerig-theologisch onderzoek naar
conceptuele samenhangen in andere theologische loei dan de Godsleer pas recent op gang gekomen (vgl. bijv. Morris 1988; Feenstra/
Plantinga 1989). In de wijsgerig-theologische bezinning op het Godsbegrip stonden van het begin af aan vragen centraal als: is het mogelijk een logisch consistent en coherent Godsbegrip te ontwikkelen?
Wat zijn de criteria voor de toeschrijving van bepaalde eigenschappen aan God? Waaraan ontlenen wij eigenlijk ons begrip van God?
Hoe is God gerelateerd aan de categorieën van tijd en ruimte? Hoe
kunnen wij de aard van Gods kennis inzichtelijk maken? Hoe zit het
met de verenigbaarheid van bepaalde traditioneel aan God toegeschreven eigenschappen, die ogenschijnlijk op gespannen voet met
elkaar staan, bijvoorbeeld onveranderlijkheid/onlijdelijkheid en persoon-zijn, almacht en liefde, enz.? Wat houdt het in dat het universum door God geschapen is? Hoe verhoudt een en ander zich tot de
houding die wij ten opzichte van God dienen in te nemen? Het is dit
type vragen dat ook in dit boek aan de orde komt.
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Kritische tegenstemmen

Zoals aangegeven is de hier beschreven ontwikkeling een hoogst
opmerkelijke, gegeven de verregaande staat van secularisatie waarin
de westerse academische wereld geraakt is. Het ontbreekt dan ook
niet aan kritische tegenstemmen. Deze laten zich grofweg indelen in
drie categorieën. Allereerst is er uiteraard nog altijd een niet te onderschatten groep atheïsten, ongodsdienstige filosofen die van mening zijn dat het theïstische Godsbegrip zich niet consistent en coherent laat verwoorden, dat de empirische werkelijkheid van de wereld
waarin wij leven (het kwaad!) zich niet met het theïsme laat verenigen, of dat er anderszins doorslaggevende argumenten tegen het
bestaan van God of tegen het theïsme aan te voeren zijn (voor een
overzicht met literatuurlijst, zie Geivett & Sweetman 1992, 19-77).
In het gunstigste geval opteren zij met William Rowe (o.m. in
Adams & Adams 1990, 135-137) voor een 'friendly atheism': zij
geven toe dat het onder bepaalde omstandigheden voor bepaalde
mensen rationeel kan zijn om in God te geloven; in het meest ongunstige geval is hun kritiek uitermate vijandig van aard.
Zoals gezegd is deze groep nog steeds omvangrijk; naar onze
indruk verliest zij evenwel terrein. Theïsme noch atheïsme zijn met
knock-down argumenten bewijsbaar. De recente opleving van de
wijsgerige theologie heeft echter de plausibiliteit van de theïstische
positie aanzienlijk vergroot, en daarmee de tegenargumenten van het
atheïsme ontkracht. Bovendien breekt het inzicht door, dat het atheïsme niet kan volstaan met aanvallen op het theïsme, maar in een
nieuw te ontwikkelen apologie de eigen rationaliteit moet verdedigen,
hetgeen atheïsten voor niet geringe problemen stelt. Wanneer het
voorstel van de atheïst Antony Flew voor een nieuwe grondslag voor
het gesprek tussen atheïsme en theïsme meer bijval zou vinden, zou
dit wellicht het voor het atheïsme ongunstige tij kunnen keren. Flew
stelt dat de aanname van het atheïsme de basis moet zijn waarop de
discussie tussen theïsme en atheïsme gevoerd wordt, zoals de aanname van de onschuld van de verdachte de basis moet zijn waarop
een strafproces gevoerd wordt. Is de schuld van de verdachte niet te
bewijzen, dan gaat hij vrijuit; is de waarheid van het theïsme niet te
bewijzen, dan moet het als onwaar gelden. Zoals de voorlopige aanname van de onschuld van de verdachte in het strafrecht in diens
voordeel werkt, zo werkt ook de voorlopige aanname van het athéisme als basis voor het debat in het voordeel daarvan. Noch Flew
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zelf, noch anderen zijn echter met overtuigende argumenten voor dit
uitgangspunt gekomen, en hoewel Flews voorstel veelbesproken is,
vindt het weinig instemming (vgl. voor een en ander Geivett &
Sweetman 1992, 19-32, 58-73).
In de tweede plaats is er kritiek op de hedendaagse wijsgerige
theologie die in zekere zin van binnenuit komt, namelijk van filosofen en theologen die zich wel in bepaalde zin met de theïstische
traditie verbonden weten. Vanuit hun meestal liberaal-theologische
achtergrond achten deze denkers de herleving van de klassieke discussies over Gods bestaan en eigenschappen volledig misplaatst. Zij
zouden een vorm van onto-theologie impliceren die sinds de Aufklärung en de latere wijsgerige ontwikkeling (Heidegger, Adorno
etc.) als geheel en al achterhaald moet worden beschouwd. De van
Heidegger afkomstige term onto-theologie houdt in dit verband in,
dat God beschouwd wordt als een zijnde onder de zijnden, als één
van de vele entiteiten die onze tijd-ruimtelijke werkelijkheid rijk is.
Weliswaar het hoogste zijnde en als zodanig uniek, maar desondanks
toch ook één van de vele, met net als alle andere diverse goed omschrijfbare eigenschappen.
Volgens deze critici getuigt dit onto-theologisch denken van een
al te naïeve en grove vorm van theologisch realisme. Godsdienstige
en theologische uitspraken over God moeten volgens hen niet gezien
worden als cognitieve waarheidsaanspraken waaraan een externe
goddelijke werkelijkheid geacht wordt te beantwoorden. Veelmeer
gaat het om symbolische en mythische aanduidingen van - en hier
verschillen de critici onderling - bepaalde religieuze ervaringen
(bijv. J. Hick) of evaluatieve houdingen (zo R.B. Braithwaite) of
interne spreekregels die slechts het godsdienstige taalspel bedoelen
te reguleren (D.Z. Phillips; vgl. Geivett & Sweetman 1992, 81-130).
Sinds Kant de wetenschapstheoretische fundamenten van de klassieke
metafysische theologie aantastte, is het in elk geval niet langer verantwoord uitspraken over God letterlijk op te vatten als proposities
over hoe het er met onze werkelijkheid ten diepste voorstaat. 'God'
kan onmogelijk meer zijn dan een bepaalde mentale constructie die
gelovigen nodig hebben voor praktische doeleinden, maar waarvan
niet te achterhalen valt of deze ook verwijst naar 'de ware God' (zo
Kaufman 1972, 86, 111; vgl. Hick 1989, 240vv., die in dit verband
het kantiaanse onderscheid tussen de beschikbare fenomenale en de
voor ons onkenbare noumenale werkelijkheid hanteert).
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Het is hier niet de plaats om nader op deze kantiaanse kritiek in
te gaan. Men vergelijke daarvoor bijvoorbeeld Plantinga 1981, 10-26,
en Morris 1988, 2-8 (die zich er terecht over beklaagt dat men de betreffende kritiek slechts zelden in de vorm van heldere en eenduidige
argumenten tegen het theologisch realisme aantreft). Wel is van
belang er op te wijzen dat ze momenteel vaak wordt aangevuld met
verwijzingen naar recentere gebeurtenissen, zoals de holocaust en de
mondiale bewustwording van het religieuze pluralisme. Beide zouden
nog verder bijdragen aan de ongeloofwaardigheid van de traditioneeltheïstische Godsconceptie, en een meer agnostische positie noodzakelijk maken (zo Kaufman 1989). Vraagt men hoe en waarom dit
precies het geval is, dan valt opnieuw op dat de kritiek argumentatief
niet erg uitgewerkt is. Vertegenwoordigers van de bekritiseerde nieuwe trend in de godsdienstfilosofie hebben tot nog toe dan ook weinig
moeite gehad deze te weerleggen (vgl. Stump & Kretzmann 1990).
Zij zien niet in waarom wij vandaag hooguit nog 'in pianissimo' (De
Vries 1989) over God zouden mogen spreken.
De derde vorm van kritiek is eveneens van 'interne' aard. Zij kan
in de praktijk de tweede vorm dicht naderen (vgl. Freddoso 1983, 1),
al zullen critici van deze derde categorie zich doorgaans minder snel
laten verleiden tot sweeping statements van het type 'sinds Kant is
metafysica niet meer mogelijk'. Zij hebben namelijk niet zozeer
wijsgerige of algemeen-culturele, maar zeer specifieke theologische
problemen met het klassieke theïsme, en dus ook met de opleving
daarvan in de hedendaagse wijsgerige theologie. Dat geeft hun kritiek
een geheel eigen karakter. Men zal hen niet direct horen ontkennen
dat aan het godsdienstig spreken over God objectieve werkelijkheid
beantwoordt, maar zij zullen zeer gespitst zijn op de vraag welke
God het dan precies is wiens bestaan beleden wordt. In het Godsbegrip van de wijsgerige theologie zien zij een nieuwe manifestatie van
de 'God van de filosofen', wiens wezen geheel in het verlengde ligt
van onze eigen menselijke intuïties over hoe (een) God zou moeten
zijn. En die intuïties zijn nu eenmaal nog altijd in belangrijke mate
gestempeld door het antiek-Griekse volmaaktheidsideaal, dat volmaaktheid identificeert met transcendentie en onbewogenheid. Wanneer wij dus Gods wezen en eigenschappen uit ons denken en onze
ervaring afleiden, ontstaat volgens hen haast automatisch het beeld
van een afstandelijke en kille godheid. Het theïstische Godsbegrip
draagt daardoor de sporen van de extreem-transcendente godsidee
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van Plato, en van de onpersoonlijke 'onbewogen Beweger' van Aristoteles, die zich per definitie niet met de wereld inlaat.
Hoe anders is, zo stellen deze critici, de God die ons in de Bijbel
tegemoet treedt! Christoph Schwöbel heeft recentelijk treffend gewezen op het handelen van God als de samenvattende horizon van de
wijze waarop God in de Bijbel ter sprake komt. De centrale focus
van alle bijbelse teksten en literaire genres is de wijze waarop God
handelend optreedt in schepping, verzoening en vernieuwing van
mens en wereld. Schwöbel laat daarbij, alvorens een poging tot overbrugging te wagen, zien hoezeer de eigenschappen die de Bijbel aan
deze persoonlijk en doelgericht handelende God toeschrijft op gespannen voet staan met de wijsgerig-theïstische traditie, waarin het
godsbegrip vooral een aanduiding is van de noodzakelijke, tijdloze
en onveranderlijke grond van het bestaan (Schwöbel 1992, 50-54).
Anderen, met name onder hen die eenzijdiger dan Schwöbel gestempeld zijn door de theologie van Barth en Brunner, zijn minder optimistisch over de mogelijkheden van een vergelijk. Zij wijzen op de
eigen-aardige inhoud van de bijbelse openbaring, die zich een heel
eigen, moeilijk te systematiseren redebeleid schept (De Kruijf 1994;
vgl. ook Van de Beek 1994: 'een boek met prenten en verhalen'). De
klassieke Godsleer verwijten ze Gods we/en behandeld te hebben als
'opslagplaats' van allerlei abstracte eigenschappen; alleen al in het
spreken over 'eigenschappen' van God zien zij 'het gevaar van rationalistische onbeschaamdheid in de theologie' opdoemen (Beker &
Hasselaar 1978, 57v.).
In het verlengde hiervan ligt de kritiek van de bevrijdingstheologie en andere vormen van contextuele theologie, die erop wijzen dat de wijsgerige theologie van het hier besproken type een
uitgesproken status quo-bevestigende werking heeft. Zij benadrukken
dat de God van de Bijbel juist een God is die bevrijdend handelt ten
gunste van wie onderdrukt worden. Men kan derhalve niet op een
integere wijze theologie beoefenen onder afzien van de huidige sociaal-maatschappelijke praxis, die immers nog altijd gekenmerkt
wordt door allerlei al dan niet verkapte vormen van onderdrukking
(zie voor een goed voorbeeld van deze variant, Surin 1986, met felle
kritiek op het werk van godsdienstfilosofen als A. Plantinga en vooral R. Swinburne).
In feite zijn wij met deze derde vorm van kritiek weer terug bij
Mozes, met wie wij deze inleiding begonnen. Wie evenals Mozes
Gods Naam als uitdrukking van Gods wezen wil kennen, teneinde
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God zo als het ware in de vingers te krijgen, moet het doen met een
'ontwijkende tautologie': Ik ben die Ik ben. God laat zich slechts
ontmoeten als een levende werkelijkheid, die ons stoort in ons handelen en denken, maar die Zich niet in ons bestaande wereldbeeld
laat inpassen. Mozes was met de tautologie tevreden, en liet zich
vanuit de levende ontmoeting met God in gehoorzaamheid en vertrouwen inschakelen in diens bevrijdend handelen. Onderscheiden de
hedendaagse wijsgerige theologen zich niet van hem doordat ze in
plaats daarvan blijven doorvragen naar Gods Naam - dat is naar de
precieze aard van Gods wezen en eigenschappen? Terwijl die nou
juist alleen ontdekt wordt in de geschiedenis die God gaat - in Israël,
in Jezus Christus, in de kerk, en ook, zullen anderen toevoegen, in
bevrijdingsbewegingen over heel de wereld heen? Daarom zal ook
alleen degene die zich in deze geschiedenis laat inschakelen, door de
juiste houding van gehoorzaamheid, vertrouwen en beschikbaarheid
jegens God in te nemen, Gods Naam werkelijk leren kennen. Kortom: de wijsgerig-theologische poging om God als het sluitstuk van
een rationeel verantwoord wereldbeeld te beschrijven, miskent het
gegeven dat Godskennis niet van discursieve aard is, maar het karakter heeft van een persoonlijke relatie tussen God en mens die gebaseerd is op Gods bevrijdende openbaring en gekenmerkt wordt door
geloof, liefde en bekering.
Anders dan de atheïstische en de 'wijsgerig-culturele' kritiek is
deze theologische kritiek op de wijsgerige theologie nog onvoldoende
beantwoord en verwerkt door haar hedendaagse beoefenaars. Voor
een deel is dit te verklaren vanuit het feit dat de dialectische theologie in de Anglo-Amerikaanse wereld, uitzonderingen zoals de theologie van T.F. Torrance daargelaten, in het algemeen toch minder
invloedrijk is gebleven dan op het continent. Daardoor worden de
bedenkingen die in de continentale theologie bestaan tegen de herleving van de godsdienstwijsbegeerte daar minder scherp aangevoeld.
Het is bijvoorbeeld opvallend dat Morris in zijn jongste studie over
deze thematiek wel toegeeft dat sommige van onze intuïties over
Gods eigenschappen zozeer bepaald zijn door een filosofische traditie, dat zij vanuit de bijbelse openbaring gecorrigeerd dienen te
worden. Hij denkt dan concreet aan de oude, stoïsche intuïtie dat het
volmaakter is om niet dan om wel lijdensvatbaar te zijn. Ten onrechte heeft de traditie volgens Morris uit deze intuïtie geconcludeerd, dat God onlijdelijk is. Hij beschouwt dit gegeven echter als
een betreurenswaardig incident, dat geenszins in mindering komt op
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de principiële juistheid van de klassieke wijsgerig-theologische methode als zodanig. De Bijbel heeft men hierbij dus hooguit nodig als
een soort controle achteraf (Morris 1991, 43-45).

4

De Utrechtse bijdrage

De boven geschetste herleving van de wijsgerige theologie is aan ons
land niet geheel voorbij gegaan (zie voor een overzicht van de recente stand van zaken in de Nederlandse godsdienstwijsbegeerte als
geheel, Adriaanse 1990). Met name aan de theologische faculteit te
Utrecht heeft de afgelopen jaren veel wijsgerig-theologisch onderzoek plaatsgevonden, dat inmiddels een duidelijke eigen en internationaal erkende plaats heeft gekregen in de beweging als geheel.
Ook in de Engelse literatuur spreekt men momenteel over de 'flourishing Utrecht school' in de wijsgerige theologie die zou zijn ontstaan (Mark Wynn in Religious Studies 30, 1994, 250). De auteurs
van de onderhavige bundel worden allen tot deze Utrechtse school
gerekend, maar zijn geen van allen helemaal gelukkig met die benaming. Een dergelijke aanduiding suggereert immers een eenvormigheid die er in feite niet is, en doet gemakkelijk de onderlinge
diversiteit af als minder belangrijke accentverschillen binnen een
overkoepelend gemeenschappelijk geheel. Hoe groot de diversiteit
intussen is, laat zich goed aflezen uit de hier bijeengebrachte opstellen.
Anderzijds heeft het Utrechtse onderzoek inderdaad wel een
duidelijke eigen kleur in het internationale spectrum van de hedendaagse wijsgerige theologie. Formeel komt die eigen kleur bijvoorbeeld uit in de concentratie op de eigenschappenleer. De in de klassieke theologie aan God toegeschreven attributen bleken een ongemeen boeiend, omvangrijk en samenhangend onderzoeksprogramma te kunnen reguleren! Meer inhoudelijk wordt de specifieke kleur
van het Utrechtse onderzoek onder meer bepaald door het gegeven,
dat niet alleen de atheïstische en de wijsgerig-culturele, maar ook de
specifiek theologische kritiek gehoord en verwerkt wordt. Vandaar
ook de titel die aan deze bundel is meegegeven: deze laat zien dat
het de auteurs niet te doen is om de God van de filosofen, maar om
die van Israël - al blijven zij met Mozes vragen naar diens Naam
(vgl. Ex. 3:13). Laten wij een en ander nu nader illustreren aan de
hand van een zevental kenmerken, die te midden van alle diversiteit
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tussen de verschillende opstellen in deze bundel wellicht kunnen
gelden als gemeenschappelijke karakteristieken van de Utrechtse
benadering. Uit deze karakteristieken laat zich ook aflezen, welke
criteria voor een verantwoord spreken over God hier gehanteerd
worden (vgl. ook Brümmer 1992, 148-156; Kosterman 1993).
( l ) Geloof op zoek naar inzicht. De auteurs van deze bundel hanteren weliswaar wijsgerige methoden, maar gebruiken de wijsbegeerte c.q. de menselijke rede of ervaring niet als onafhankelijke
kenbron (vgl. Brümmer 1988, 8). Zonder uitzondering erkennen zij,
dat wij voor onze kennis van God evenals Mozes afhankelijk zijn van
de wijze waarop God zich te kennen geeft. In de context van het
christelijk geloof betekent dit dat Gods openbaring in de Schrift niet
slechts paradigmatisch, maar normatief is voor een verantwoord
spreken over God. Derhalve is de vorm van wijsgerige theologie die
hier bedreven wordt niet algemeen theïstisch van aard, maar specifiek christelijk. Het wijsgerig karakter ervan is dus niet gelegen in
het feit dat men niet uit zou gaan van geloof of openbaring - dat is
immers wel het geval - maar in het feit dat de inhoud daarvan met
wijsgerige methoden geanalyseerd wordt. Zo sluiten de hier gepresenteerde opstellen aan bij het eeuwenoude project van het fides
quaerens intellectum (geloof op zoek naar inzicht; vgl. Van den
Brom 1993, 24). Daarbij gaat het niet om een verantwoording van
het geloof door middel van het aanbrengen van een kennistheoretische fundering, maar functioneert het geloof veel meer als uitgangspunt voor de zoektocht naar begripsmatige verheldering en
systematische zelfontvouwing. In dit opzicht verschilt deze wijsgerige theologie van elke vorm van natuurlijke theologie, waarin
gepoogd wordt een wijsgerig fundament te verschaffen aan het geloof.
Het fides quaerens intellectum krijgt in deze bundel een specifiek
theologische uitwerking: het zijn de aard en inhoud van het Godsgeloof die begripsmatig in kaart worden gebracht. Men zou het anselmiaanse principe natuurlijk ook in andere richtingen kunnen uitwerken. In een recente Utrechtse studie gebeurt dit bijvoorbeeld in
de richting van de antropologie (Veldhuis e.a. 1994). Men zou echter
ook nog kunnen denken aan een meer wijsgerige toepassing van het
principe op het onderzoek naar de werkelijkheid als geheel en in haar
diverse geledingen. In dit verband maakt René van Woudenberg een
verhelderende onderscheiding tussen de verschillende maar verwante
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projecten van 'denkend geloven' en 'gelovend denken'. In kringen
van de zogeheten Wijsbegeerte der Wetsidee concentreert men zich
vooral op het laatste project, waarbij vanuit het geloof heel de werkelijkheid in ogenschouw genomen wordt (vgl. voor een overzicht
Van Woudenberg 1992). Op deze wijze kan men zich vanuit hei fides
quaerens intellectum dus richten op God, mens en werkelijkheid. In
het Utrechtse onderzoek beperkte men zich tot dusver voornamelijk
tot het eerste.
Intussen verschillen de auteurs van deze bundel onderling als het
gaat om de methodische consequenties die aan dit theologisch uitgangspunt verbonden worden. Sommige auteurs bewegen zich heel
duidelijk in de traditie van de anselmiaanse 'perfect being theology',
waarbij het voornaamste criterium is, dat men aan God alleen die
eigenschappen toeschrijft die bijdragen aan de grootst mogelijke
volmaaktheid. Men erkent dan wel de noodzaak van een schriftuurlijke toetsing, maar deze vindt eerst na afloop plaats, wanneer de
taak van de wijsgerige theologie er op zit (vgl. Sarot 1992, 16-25,
m.n. ook n.67 over het verschil met Morris). Bij anderen interfereren
de Schriftgegevens meer van het begin af aan met de wijsgerig-theologische denkweg die afgelegd wordt. Dat kan er zelfs toe leiden, dat
een bijbelse herijking van bepaalde wijsgerige denktradities bepleit
wordt (zo bij Van den Brink i.v.m. almacht, en in zekere zin ook bij
Brümmer i.v.m. liefde).
In de bijdragen aan deze bundel beginnen alle auteurs op verzoek
van de redacteuren met zich te verhouden tot Schrift en traditie. De
lezer kan zo zelf vaststellen hoe de hier aangeduide overeenkomsten
en verschillen in benadering concreet gestalte krijgen. In elk geval
zal duidelijk worden, dat niet naar een rationalistische beschrijving
van de God van de filosofen gestreefd wordt, maar dat gevraagd
wordt naar de Naam van de God van Israël en de Bijbel. Een en
ander betekent niet, dat wij ons in de theologie tevreden zouden
moeten stellen met een louter naspreken van bijbelse teksten. Terecht
heeft men er van het begin af aan naar gestreefd de (veelzijdige!)
inhoud van die teksten ook systematisch te verwoorden in denkvormen die in de eigen culturele context gangbaar waren.
(2) Consonantie met de christelijke traditie. In de tweede plaats kenmerken zowel de nieuwe wijsgerig-theologische beweging in het
algemeen als de Utrechtse bijdrage daaraan zich door een diep respect voor de klassieke theologische traditie. Over wat daarbij precies

18

onder 'klassiek' verstaan moet worden kan men twisten, maar duidelijk is dat denkers als Augustinus en Anselmus, Thomas van Aquino
en Duns Scotus, Bernardus van Clairvaux en Johannes Calvijn een
grote rol spelen. Zoals Van den Brom opmerkt (in deze bundel,
p.84v.), waren de kerkvaders vertolkers van de bijbelse gegevens
voor hun tijd, en verdienen zij daarom ons respect. Dat respect bestaat niet slechts uit verbale loftuitingen, maar ook uit het zoeken naar
inhoudelijk-theologische aansluiting. Deze aansluiting wordt methodisch mogelijk gemaakt door de gemeenschappelijke participatie in
het project van het fides quaerens intellectum. In elk van de hierna
volgende bijdragen treft men dan ook beknopte overzichten aan van
de verschillende posities die in de geschiedenis van de theologie ten
aanzien van de behandelde eigenschap zijn ingenomen. De lezer kan
zodoende telkens nagaan, op welke wijze de door de auteurs uiteindelijk verdedigde visies aansluiten bij de traditie.
Zoals reeds aangegeven, zijn de Utrechters niet overtuigd door
de kritiek dat deze nauwe aansluiting bij de theïstische traditie onhoudbaar is geworden in het licht van latere wijsgerige ontwikkelingen. De betreffende ontwikkelingen moeten inmiddels immers zélf
voor een deel weer als achterhaald beschouwd worden. In dit opzicht
kan de opleving van de wijsgerige theologie gezien worden tegen de
achtergrond van het huidige postmodernisme in cultuur en filosofie.
Ook de Utrechters sluiten zich aan bij de postmoderne kritiek op tot
voor kort onaantastbaar geachte axioma's van het moderne denken,
zoals de autonomie van het menselijk subject, het ideaal van een
universele rede etc. In die zin is het teruggrijpen op klassiek-theologische thema's geen uiting van naïef-onhistorisch denken c.q. wijsgerige onnozelheid, maar sluit het juist nauw aan bij de algehele
contemporaine scepsis die is ontstaan ten aanzien van de verworvenheden van de Verlichting.
Intussen betekent het respect voor de klassieke theologische
traditie niet, dat deze sacrosanct verklaard wordt. Dat is alleen al
daarom onmogelijk, omdat die traditie op allerlei punten intern verdeeld is (men denke slechts aan het conflict Rome-Reformatie). Maar
ook daar waar de traditie wel eenvormig is, heeft zij niet automatisch
gelijk. Zo verdedigt Sarot in zijn bijdrage aan deze bundel tegenover
de vrijwel unanieme theïstische traditie, maar wel in gezelschap van
vele hedendaagse theologen, dat God lijdensvatbaar is. Voor zo'n
afwijzing van de traditionele positie kunnen goede argumenten bestaan. Ook in dat geval zullen echter de motieven die tot de tradi-
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tionele positie geleid hebben zorgvuldig onderzocht en zoveel mogelijk veilig gesteld moeten worden. Op deze wijze blijft de noodzakelijke continuïteit met de traditie intact.
(3) Persoonlijk Godsbegrip. Een centrale overtuiging die ten grondslag ligt aan de hier volgende opstellen is, dat God in persoonlijke
termen te karakteriseren valt. God is dan ook in staat om een persoonlijke relatie met ons aan te gaan. Met name in Brummers werk
neemt deze notie een prominente plaats in, maar impliciet of expliciet stemmen alle andere auteurs met hem in. De diverse besproken
eigenschappen zijn dan ook te beschouwen als de karaktereigenschappen van God. Interpretaties ervan die dit persoonlijk-relationele
karakter uitsluiten, worden om die reden zelfs van de hand gewezen
(vgl. het opstel van Brümmer).
Het zal duidelijk zijn dat ook dit accent een duidelijke distanciering inhoudt ten opzicht van de 'God van de filosofen'. God is niet
een onpersoonlijke boven alle zijn verheven idee (Plato), de inerte,
vrijwel eigenschapsloze doeloorzaak van de werkelijkheid (Aristoteles), of een heel de werkelijkheid doortrekkend fluïdum (Stoa).
Gods werkelijkheid is een persoonlijke werkelijkheid. Dat betekent
onder meer dat God handelt, zoals wij zagen een zeer centrale notie
in het bijbels getuigenis. Wie de hier gepresenteerde opstellen leest,
zal ontdekken dat over de eigenschappen van God niet op abstracte
wijze gespeculeerd wordt, maar dat zij afgelezen worden uit het
persoonlijk handelen van God jegens mens en wereld. Leerde ook
Mozes Gods Naam uiteindelijk niet zo kennen - niet voorafgaand
aan, maar juist vanuit Gods handelen in de omgang met Zijn volk?
Intussen plaatsen we ook hier een noodzakelijke kanttekening.
Geen van de auteurs van deze bundel staat een personalistische theologie voor. Dat over God in persoonlijke termen gesproken moet
worden, betekent nog niet dat God een persoon in de gangbare zin
van het woord is. Dat zou een al te antropomorfe voorstelling van
zaken zijn, die onrecht doet aan Gods onvergelijkbaarheid (vgl. Gollwitzer 1970, 346). Evenmin als enig ander soortbegrip is het persoonsbegrip in staat om God te vangen. ('God is in geen enkel soortbegrip te vangen', zei Thomas van Aquino reeds). Ook hier geldt:
Deus semper maiorl Keith Ward heeft er onlangs op gewezen, dat er
goede redenen zijn, juist ook vanuit de christelijk-theïstische traditie,
om God als een volstrekt unieke boven-persoonlijke werkelijkheid te
beschrijven, die weliswaar allerlei persoonskenmerken in zich inclu-
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deert maar ze tegelijk ook transcendeert (Ward 1992, 265). Alleen al
de triniteitsleer ('één wezen, drie personen') verbiedt het om zonder
meer over God als persoon te spreken.
(4) Verfijnd theologisch realisme. Ons spreken over God beoogt niet
slechts bepaalde religieuze ervaringen, morele houdingen of internlinguïstische regels te verwoorden. Weliswaar betreft het hier op
zichzelf zeer reële functies van godsdienstig taalgebruik, maar deze
moeten toch alle als reductionistisch gekarakteriseerd worden zolang
de referentiële functie buiten beschouwing blijft. Godsdienstige uitspraken over God bedoelen immers in elk geval óók te refereren aan
een ten opzichte van het gelovig subject externe werkelijkheid. Zij
behelzen derhalve cognitieve waarheidsaanspraken, die ontologische
juistheid pretenderen. De theologie kan zich dan ook niet tevreden
stellen met zogeheten tweede-orde activiteiten, die slechts betrekking
hebben op wat gelovige mensen zeggen, ervaren of doen. Tot haar
taak behoort ook het maken van eerste-orde claims, die beogen aan
te geven hoe het er in werkelijkheid voorstaat met God, mens en
wereld (contra Houtepen 1994, die stelt dat de 'analytische' benadering in het spoor van Brümmer de referentiële functie van spreken
over God buiten beschouwing zou laten).
Dat alles klinkt tamelijk robuust-realistisch. De verfijning bevindt zich nu hierin, dat deze waarheidsaanspraken gezien worden als
de constitutieve vooronderstellingen van de gelovige levenshouding
(vgl. Brümmer 1992, 146v.). Van die geloofscontext zijn zij dus niet
isoleerbaar. Zij verschillen daarom bijvoorbeeld ook van natuurwetenschappelijke waarheidsaanspraken, die in hoge mate existentieel
neutraal zijn en louter kunnen dienen ter bevrediging van onze
nieuwsgierigheid. De vraag of God bestaat is van een geheel andere
orde dan de vraag of de planeet Jupiter bestaat, omdat bij de eerste
vraag van meet af aan onze levenshouding in het geding is (Brümmer
1994, 313). Over Gods feitelijke aard en eigenschappen weten wij
dan ook alleen datgene, wat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de
houding die wij tegenover God dienen in te nemen. Die kennis is niet
uitputtend, maar wel adequaat voor een leven voor Gods aangezicht.
Voor Gods eigenschappen betekent dit bijvoorbeeld: 'Gods oneindigheid wil zeggen, dat wij niet kunnen vlieden voor Zijn aangezicht.
... Gods almacht predikt, dat bij Hem alle dingen mogelijk zijn', etc.
(Koopmans 1939, 21 of - in een andere editie - 28).
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Buiten deze existentiële betrokkenheid om kreeg Mozes Gods
Naam niet te horen, en kunnen ook wij nog altijd geen beschrijving
van Gods wezen geven zoals we dat van andere entiteiten kunnen. In
die zin is het verwijt van onto-theologie, als zouden wij God als niet
meer dan een zijnde onder de zijnden behandelen, ten opzichte van
de Utrechtse bijdrage aan de nieuwere wijsgerige theologie misplaatst. Hetzelfde geldt voor de suggestie, dat de Utrechtse school de
logische redenering in de plaats zou stellen van existentieel vertrouwen (door Van de Beek 1994, 40). Hoewel dit binnen de wijsgerige theologie geen gemeengoed is, beseffen de auteurs van deze
bundel dat Godskennis geen puur discursieve kennis is, maar kennis
die voortvloeit uit de levende gemeenschap met God. Als zodanig
blijft het intussen wel kennis - even 'hard' en evenzeer propositioneel formuleerbaar als andere vormen van kennis.
Het is ook op dit punt dat de nieuwere wijsgerige theologie zich
onderscheidt van een andere recente ontwikkeling in de internationale
godsdienstwijsbegeerte, te weten de zogenaamde Thomas-revival. Wij
hebben deze stroming boven niet genoemd bij de critici van de nieuwere wijsgerige theologie, omdat het nog nauwelijks tot een gesprek
is gekomen, maar willen er nu alsnog kort op ingaan. Het betreft hier
een sterk door het werk van de Amerikaan David Burrell geïnspireerde reactie op het neothomisme in de katholieke theologie. In ons
land wordt deze reactie vooral verwerkt in het onderzoek dat verricht
wordt aan het Thomas-instituut van de Katholieke Theologische
Universiteit te Utrecht. Het neothomisme wordt verweten dat het
Thomas van Aquino presenteert als een systeem-bouwende theoloog
die God inpast in zijn ontwerp, eenvoudige antwoorden geeft op
moeilijke vragen, en geen oog heeft voor de grenzen die aan onze
kennis van God gesteld zijn: 'everything you always wanted to know
about God, and more.' In reactie op deze Thomas-interpretatie hebben Burrell, F.J.A. de Grijs, H.W.M. Rikhof en anderen de aandacht
gevestigd op Thomas' specifieke benadering van godsdienstige taal,
en met name op de bij hem aanwijsbare tendens om veeleer aan te
duiden wat wij niet dan uit te werken wat wij wel kunnen weten en
zeggen over God.
Deze Thomas-revival heeft een veel sterkere theologie-historische inslag dan de nieuwere wijsgerige theologie. Vanuit de eigen
bijdrage aan de geschiedenis van de theologie (die overigens een
waardevolle aanvulling vormt op het gevestigde beeld van Thomas)
worden echter wel voorzichtige aanzetten gegeven tot systematisch-
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theologisch werk. Daarbij wordt zozeer benadrukt hoe moeilijk het
is om in onze tijd over God te spreken, dat een duidelijke tendens in
de richting van een negatieve theologie ontstaat. Deze tendens komt
zo nauwkeurig overeen met de hedendaagse wijsgerig-culturele kritiek op de klassieke theologie, dat alleen al daarom betwijfeld kan
worden of men hier nu eindelijk de 'ware Thomas' gevonden heeft.
Enigszins kort door de bocht zouden wij de verschillen met de eigen
Utrechtse benadering als volgt willen samenvatten: (1) wij denken
dat het gevaar voor een omvattend gesloten theologisch systeem beter
gekeerd kan worden door een brede oriëntatie op de klassieke theologische traditie als geheel (en dus niet alleen op Thomas van Aquino)
dan door heil te zoeken bij een vorm van negatieve theologie; (2) wij
denken dat de realistische kennisclaims die constituerende vooronderstellingen voor de christelijke levensbeschouwing zijn, zich niet laten
verenigen met een sterke nadruk op het negatieve karakter van de
theologie (vgl. de 12 delen van het Jaarboek van het Thomas-Instituut te Utrecht; Burrell 1986, Rikhof 1988 en Schoot 1993).
(5) Nadruk op logische consistentie. Een van de meest onmiddellijk
in het oog springende kenmerken van de in deze bundel opgenomen
bijdragen is de zorg die de auteurs aan de dag leggen om op een
logisch consistente wijze over God te spreken. Soms, zoals in het
opstel van Vos, leidt deze zorg zelfs tot een nauwkeurige verwerking
van de huidige stand van zaken in de standaardlogica (men vergelijke
in dit verband ook Vos 1981 voor wat deze zorg inhoudt als het gaat
om de wijze waarop de eigenschappenleer wijsgerig-theoretisch gestructureerd moet worden). Bij anderen functioneert de zorg voor
logische consistentie meer op intuïtief niveau als criterium voor een
verantwoord spreken over God. Maar bij allen neemt zij hoe dan ook
een belangrijke plaats in. Daaraan ligt de gemeenschappelijke overtuiging ten grondslag, dat inconsistenties en contradicties in de theologie (net als in andere levensvormen) niet diepzinnig, maar volstrekt
betekenisloos en daarom slechts verwarrend zijn. Als ik iets poneer
en het tegelijkertijd weer ontken, verliest mijn spreken zijn betekenis.
En betekenisloze woordcombinaties blijven betekenisloos, ook wanneer zij gebruikt worden om over God te spreken.
Wil een bepaalde eigenschap met recht aan God toegeschreven
kunnen worden, dan moet op een niet tegenstrijdige wijze uitgelegd
kunnen worden wat die eigenschap inhoudt, alsook wat het conceptueel gezien inhoudt dat God de betreffende eigenschap bezit. Dat
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hiertoe een omvangrijk scala aan conceptuele problemen opgelost
moet worden, wordt in deze bundel omstandig duidelijk. Maar wie
die problemen voor lief neemt vanwege het 'prijskaartje' dat aan elke
oplossing hangt, slaagt er niet in op een vruchtbare wijze theologie
te bedrijven. Logisch consistent spreken is in die zin geen keuzemogelijkheid, alsof het mogelijk zou zijn ook op andere manieren (zinvol) te spreken.
Daarmee is niet gezegd dat God gebonden zou zijn aan onze
menselijke logica, of dat wij God in onze conceptuele kaders zouden
kunnen of willen 'vangen'. Ook hier dient het besef aangaande het
Deus semper maior aanwezig te blijven. De mystieke traditie heeft
dat besef ook altijd levend gehouden door erop te wijzen dat de
laatste werkelijkheid aangaande God onuitspreekbaar is. Inderdaad
is onze verwoordbare (geloofs)kennis van God noodzakelijkerwijs
onvolledig. Maar willen wij agnosticisme - dat is de positie dat wij
niets op ondubbelzinnige wijze over God kunnen zeggen, zelfs niet
of Hij al dan niet bestaat - vermijden, dan zullen wij ons niet tot
paradoxaal taalgebruik kunnen beperken. Wij zullen integendeel zo
consistent mogelijk over Gods aard en eigenschappen moeten spreken.
(6) Omvattende conceptuele coherentie als ideaal. Niet iedere consistente uitspraak over God houden wij ook voor waar of zelfs maar
waarschijnlijk. Daarvoor is ook noodzakelijk dat zo'n individuele
uitspraak logisch samenhangt niet alleen met wat wat wij verder
aangaande God geloven, maar ook met het geheel van wat wij überhaupt voor waar houden. De auteurs van deze bundel zoeken allen
naar een dergelijke omvattende samenhang of coherentie. Een aantal
van hen beperkt zich dan ook niet strikt tot de toegewezen eigenschap, maar onderzoekt ook de conceptuele verbanden met andere
eigenschappen die doorgaans aan God toegeschreven worden. Sommigen gaan nog verder en toetsen ook of er conceptuele coherentie
bestaat met wat wij verder menen te weten. Zo gaat Dekker uitvoerig
na, of de toeschrijving van alwetendheid aan God wel in overeenstemming is met wat wij vanuit de antropologie menen te weten over
de aard van menselijke vrijheid.
Vaak lukt het ons nog wel om een bepaalde notie uit de Godsleer
consistent te formuleren, maar is het veel moeilijker die op conceptueel heldere wijze in verband te brengen met wat wij verder aangaande God geloven. Vanwege Gods uniciteit en verhevenheid ont-
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komen we immers juist in de Godsleer niet aan allerlei paradoxen.
In de theologische traditie is er altijd aandacht geweest voor de vele
paradoxen die de taal van het geloof bevat (vgl. voor een reeks voorbeelden Brümmer 1988, 52); het woordje 'nochtans' neemt er in het
algemeen een veel belangrijker plaats in dan het woordje 'dus'. Het
behoort nu tot de taak van de (wijsgerige) theologie aan te tonen dat
deze paradoxen in elk geval geen contradicties zijn, maar op een
dieper niveau met elkaar samenhangen. Hoe meer samenhang wij aan
kunnen brengen in het gehele netwerk van onze (geloofs)overtuigingen, hoe meer geïntegreerd wordt ook onze persoonlijkheid.
Intussen realiseren we ons, dat zelfs de meest omvattende conceptuele coherentie in ons spreken over God nog geen garantie is
voor de juistheid daarvan. Het aanbrengen van conceptuele coherentie betekent immers vrijwel altijd dat er knopen doorgehakt moeten
worden. Wanneer mijn noties van goddelijke alwetendheid en menselijke vrijheid conceptueel gezien onverenigbaar zijn, dan zal ik één
van beide moeten aanpassen. Maar welke, en hoe? Uiteraard zal ik
proberen de 'conceptuele prijs' die betaald moet worden zo laag
mogelijk te houden. Maar dan nog blijven vaak meerdere conceptueel
gezien gelijkwaardige mogelijkheden over. Prijs-kwaliteit vergelijkingen leveren ook hier niet altijd een onbetwistbaar resultaat op!
Meestal zal ik dus intuïtief geneigd zijn voor één van de coherente
opties te kiezen, zonder dat die keuze argumentatief volledig te onderbouwen valt. Hier blijkt dat het ideaal van omvattende conceptuele coherentie een formeel criterium is, dat op zichzelf niet afdoende is. Alleen in samenspel met de andere criteria kan het zinvol
toegepast worden.
(7) Tijdbetrokkenheid. De bijdragen die in dit boek opgenomen zijn
kenmerken zich tenslotte doordat ze over God trachten te spreken op
een wijze die adequaat is ten opzichte van de eisen die het leven
vandaag aan ons stelt. Onze menselijke denkvormen, en daarmee de
opvattingen die we collectief geneigd zijn voor waar te houden,
veranderen immers door de tijd heen. Daarom is theologie ook een
nimmer afgeronde taak: telkens weer zal het overgeleverde geloof
gerelateerd moeten worden aan nieuw gegroeide vanzelfsprekendheden. Hetzij door het daarop af te stemmen, hetzij door die vanzelfsprekendheden kritisch te doorbreken.
De hierna volgende opstellen geven meer of minder expliciet
blijk van sensitiviteit voor deze veranderlijkheid van menselijke
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denkvormen en begrippenkaders. Zij bieden in die zin geen statische
repetitie van traditioneel-theïstische posities, maar zoeken 'das Gebot
der Stunde' te verstaan. Soms moeten juist als tegenwicht tegen
bepaalde populaire opvattingen sommige geloofsaanspraken - bijvoorbeeld sommige eigenschappen van God - sterker benadrukt
worden dan andere. Zonder deze tijdbetrokkenheid zou ons theologisch spreken, al zou het aan alle andere criteria voldoen, waarschijnlijk ook niet erg plausibel overkomen. Daarom relateert Van
den Brom de leer van de goddelijke alomtegenwoordigheid zorgvuldig aan eigentijdse natuurwetenschappelijke denkvormen, en gaat
Van den Brink uitvoerig in op de problemen die juist de hedendaagse
cultuur heeft met Gods almacht vanuit de diep ingrijpende mondiale
ervaringen van lijden en pijn.
Intussen is ook hier een kanttekening op z'n plaats. Niet de
denkvormen die onze tijd voor plausibel houdt bepalen wat waar is,
maar wat waar is (ook in de Godsleer) bepaalt welke denkvormen wij
voor plausibel dienen te houden. In dit verband wijst Dekker er
onder het kopje 'onze tijd' terecht op, dat de vraag of wij vandaag
de dag nog met een bepaalde Godsvoorstelling kunnen leven, afhankelijk is van de vraag of die voorstelling waar kan zijn. Wanneer
dat het geval is, dan moeten wij er vandaag in principe nog mee
kunnen leven. In het andere geval moeten wij de betreffende voorstelling opgeven - tenzij wij kiezen voor een irrationalisme, waarbij
leven en inzicht met elkaar in strijd zijn. Maar dat is een keuze die
uiteindelijk niet alleen de wijsgerig theoloog, maar ook de serieuze
gelovige niet zal willen maken.

5

Over dit boek

Elk van de auteurs is gevraagd te schrijven over de eigenschap waar
hij eerder een omvangrijker onderzoek naar heeft gedaan. In de
meeste gevallen betrof dit een promotie-onderzoek, dat uitmondde in
één van de dissertaties over de eigenschappenleer die de afgelopen
vijftien jaar onder supervisie van prof. Brummer het licht zagen. De
redactie prijst zich gelukkig dat al degenen die tot nu toe aan het
Utrechtse eigenschappenproject bijgedragen hebben, bereid waren een
bijdrage voor deze bundel te schrijven. Dit temeer daar deze bijdragen niet louter samenvattende herhalingen zijn van wat eerder
gepubliceerd werd, maar er veelal ook sprake is van verdergaande
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bezinning, nieuwe uitwerkingen en toepassingen, nadere nuanceringen etc. Bovendien is de auteurs gevraagd zich niet op een weergave
van de eigen posities te concentreren, maar ook in te gaan op de
hedendaagse discussies zoals die rondom de door hen bestudeerde
eigenschap gevoerd worden. Zodoende krijgt de lezer een beeld van
een heel breed en boeiend terrein van onderzoek. De daarbij door de
auteurs gekozen invalshoeken zien er in vogelvlucht als volgt uit.
V. Brümmer stelt dat een liefdebegrip dat alle in de Bijbel aan
de orde zijnde aspecten wil verdisconteren, in elk geval relationeel
van aard zal moeten zijn. In de geschiedenis blijkt liefde echter vaak
te zijn opgevat niet als een relatie, maar als een bepaalde houding
(van exclusieve aandacht, extatische eenwording, hartstochtelijk
lijden, van verlangen of juist van geven). Brümmer laat nu zien, hoe
deze verschillende houdingen alle een plaats hebben binnen de opvatting van liefde als een relatie tussen personen. Ook geeft hij aan wat
een en ander betekent voor de aard van Gods liefde, en voor de wijze
waarop deze verschilt van die tussen mensen. Opvallend is daarbij
met name, dat het relationele liefdesmodel een breuk inhoudt met een
lange Grieks-wijsgerige traditie, die loopt vanaf Plato tot en met A.
Nygren. Tegenover deze traditie betoogt Brümmer, dat Gods liefde
niet slechts een schenkend, maar ook een behoevend karakter heeft:
Gods liefde verlangt, net als die van ons mensen, naar antwoord.
A. Vos laat zien hoe de hele geschiedenis van de leer aangaande
Gods onveranderlijkheid, inclusief de breed gedragen hedendaagse
kritiek daarop, geteisterd wordt door een ernstig misverstand: de
vereenzelviging van onveranderlijkheid in de zin van veranderingsloosheid met noodzakelijkheid. Door Gods onveranderlijke kennis en
wil als noodzakelijk op te vatten, slaagde de aristotelisch-thomistische traditie er niet in op een consistente manier het determinisme
te vermijden; alle objecten van Gods kennen en willen zijn dan logisch gezien immers ook noodzakelijk. De hedendaagse kritiek verzet
zich terecht tegen dit determinisme, maar meent ten onrechte dit
slechts te kunnen vermijden door aan God radicaal veranderlijkheid
en verandering in plaats van onveranderlijkheid toe te schrijven.
Johannes Duns Scotus wees hier al eeuwen geleden de juiste uitweg
in zijn zogenaamde theorie van de synchrone contingentie: Gods
kennen en willen is wel onveranderlijk in de zin van veranderingsloos, maar daarmee nog niet noodzakelijk; ook de objecten van Gods
kennen en willen zijn dus niet noodzakelijk, maar contingent. Vos
verdedigt uiteindelijk een verfijnde variant van deze scotiaanse theorie.
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L.J. van den Brom plaatst zijn bespreking van Gods alomtegenwoordigheid in het kader van de ervaring van de christelijke gemeente, dat God in haar liturgie aanwezig is zonder daarmee tastbaar
of manipuleerbaar te worden. De kerkvaders hebben in hun verwoording van het bijbelse spreken over Gods alomtegenwoordigheid gepoogd recht te doen aan het zowel transcendente als dynamisch-presente karakter daarvan. Daarbij is echter de vraag of Gods aanwezigheid ruimtelijk of ruimteloos gedacht moet worden. In het eerste
geval kan aan Gods transcendentie onvoldoende recht gedaan worden: God valt geheel of gedeeltelijk samen met de materiële werkelijkheid. In het tweede geval blijkt het onmogelijk Gods dynamischpresente handelen in onze concrete ruimte consistent te verwoorden.
Van den Brom lost het dilemma op door ruimte niet realistisch als
een ding op te vatten, maar relationeel als een orde die geconstitueerd wordt door de 'naast-elkaar relatie' van alle dingen. De hedendaagse natuurwetenschap beschrijft deze orde als een driedimensionale: lengte, breedte, en hoogte. Wanneer wij Gods tegenwoordigheid nu ruimtelijk opvatten, maar dan zo dat Gods ruimte oneindig veel meer dimensies bevat dan deze drie, blijken allerlei stukjes
van de puzzel, tot en met Christus' opstanding en hemelvaart toe,
ineens op hun plaats te vallen.
De bijdrage van F.G. Immink laat zien dat de leer van Gods
eenvoud, geheel in tegenstelling tot wat die naam doet vermoeden,
een buitengewoon complex karakter heeft. Immink onderscheidt
tussen de wijsgerig-scholastieke component ervan, die geworteld is
in de platoonse en aristotelische filosofie, en de theologische grondnoties die erin uitgedrukt worden. De laatste gaan uiteindelijk terug
op de Bijbel, en betreffen de zelfstandigheid, de verhevenheid en de
betrouwbaarheid van God. Met name de wijsgerig-scholastieke component van het dogma, die bestaat uit een identificatie van Gods
wezen met Gods eigenschappen en van Gods eigenschappen onderling, staat momenteel bloot aan hevige kritiek van zowel theologische
als filosofische zijde. Immink beschrijft beide vormen van kritiek aan
de hand van teksten van respectievelijk Miskotte en Plantinga, maar
concludeert op grond van een eigen analyse van het betreffende
scholastieke materiaal dat beiden het gelijk slechts ten dele aan hun
kant hebben. Zo wordt veelal over het hoofd gezien, dat de scholastieke verwerking van de Grieks-wijsgerige erfenis niet alleen onontkoombaar, maar ook vanuit de christelijke grondovertuiging kritisch
was. Met name Anselmus' versie van de eenvoudigheidsleer blijkt
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bovendien in principe consistent te presenteren, en vormt als zodanig
een nog altijd verdedigbare vertaling van de betreffende theologische
grondnoties in wijsgerig begrippenmateriaal.
M. Sarot schetst drie soorten argumenten waarop de kerkvaders
zich beriepen ter rechtvaardiging van de leer van de onlijdelijkheid
Gods. Deze argumenten doen een beroep op (1) de verwerpelijkheid
van gevoelens en emoties, (2) de zelfgenoegzaamheid van God en (3)
de gelukzaligheid van God. Vervolgens laat hij zien, dat de Schrift
God veeleer tekent als op een intense emotionele wijze betrokken bij
mens en wereld, en dat in het spoor van de Schrift reeds in de vroege kerk verschillende denkers vraagtekens plaatsten bij de gedachte
dat God onlijdelijk zou zijn. In de hedendaagse theologie wordt erop
gewezen dat een lijdende God beter in staat zou zijn de lijdende
mens te troosten, dat God zoals wij Hem in Jezus Christus leren
kennen, een lijdende God is, en dat als God liefde is, Hij ook moet
kunnen lijden. Alle genoemde argumenten overwegend, komt Sarot
tot de conclusie dat de door de Schrift geïnspireerde gedachte dat
God emotioneel en gevoelvol is, theologisch sterkere papieren heeft
dan de leer van de onlijdelijkheid van God. Tenslotte laat hij zien
hoe het mogelijk is om een theologie van een gevoelvolle en lijdende
God zo te ontwikkelen, dat toch in vergaande mate recht wordt gedaan aan de belangrijkste motieven van die kerkvaders die gemeend
hebben deze gedachte af te moeten wijzen.
G. van den Brink poogt de claim dat God almachtig is te verhelderen door zorgvuldig te onderscheiden tussen een theologisch en
een algemeen-wijsgerig almachtsbegrip. Hij toont aan dat het theologische almachtsbegrip op drie niveaus adequater is dan het wijsgerige. Allereerst blijkt dat de almacht die de Bijbel aan God toeschrijft
inderdaad a/macht is, maar dan wel van een zeer specifieke aard,
namelijk geheel en al gevuld vanuit Gods wezen. In het verlengde
hiervan heeft de kerkelijke traditie zich ook altijd verzet tegen zowel
de ontkenning van de onbeperktheid van Gods macht als die van de
eigenheid ervan. In de tweede plaats blijkt op conceptueel niveau het
algemeen-wijsgerig almachtsbegrip niet consistent te definiëren.
Wanneer men daarentegen de specifieke theologisch-religieuze context in acht neemt waarbinnen het begrip almacht functioneert, is een
houdbare definitie eenvoudig te formuleren. In de derde plaats is het
zeer moeilijk vanuit een abstract-wijsgerig almachtsbegrip een niet
slechts consistent maar ook nog religieus adequaat antwoord te formuleren op het probleem van het kwaad. Betrekt men hier de (trinita-
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risch-)theologische context in de overwegingen, dan is een dergelijk
antwoord ook niet eenvoudig, maar komt het geheel er toch beduidend anders uit te zien.
Evenals almacht is ook alwetendheid een bijbelse notie, zo blijkt
uit het opstel van E. Dekker. Weliswaar zijn er bijbelteksten die
suggereren dat God juist niet alwetend is (bijv. de zgn. 'berouwteksten'), maar zorgvuldige exegese en hermeneuse laten zien dat
deze toch passen binnen de 'alwetendheidslijn'. In de traditie heeft
men op deze lijn doordenkend het 'klassieke' alwetendheidsbegrip
ontwikkeld: God kent in Zijn essentiële alwetendheid alle mogelijkheden en feitelijkheden met cognitieve perfectie. Een belangrijke
vraag is echter, of dit alwetendheidsbegrip verenigbaar is met de
notie van menselijke handelingsvrijheid. Als God nu al weet wat ik
morgen ga doen, ben ik toch niet in staat morgen iets anders te doen
dan dat? Dekker laat allerlei vigerende antwoorden de revue passeren, en concludeert dat beide noties gegeven een bepaalde werkelijkheidsvisie wel degelijk verenigbaar zijn: als ik morgen anders zou
handelen dan ik feitelijk doe, dan zou God dat geweten hebben. In
deze zin bepaalt mijn handelen dus Gods kennis, en niet omgekeerd.
Deze oplossing, die nauw correspondeert met Molina's theorie van
de 'middenkennis', brengt Dekker tenslotte tot de stelling dat het
klassieke alwetendheidsbegrip nog altijd valide is.
De volgorde waarin de opstellen afgedrukt zijn, is dezelfde als
die waarin de aan de opstellen ten grondslag liggende studies oorspronkelijk verschenen. Alleen is de bijdrage van Brümmer voorop
geplaatst, niet slechts als hommage aan zijn persoon, maar ook omdat
de liefde in de christelijke traditie geldt als de eerste en meest bepalende van al Gods eigenschappen. Ten overvloede nog dit: wij pretenderen niet met de hier behandelde reeks alle of zelfs maar de
belangrijkste goddelijke eigenschappen aan de orde te stellen. Het is
zelfs de vraag of de reeks van goddelijke eigenschappen wel eindig
is. Maar omdat een oneindig aantal eigenschappen zich nu eenmaal
in geen geval laat bespreken, is de beperking tot een zevental - symbool van Gods volheid - wel zo toepasselijk.

30

Literatuur
Adams, M.M. & Adams,
R.M. (red.)
Adriaanse, H.J.
Beek, A. van de

Beker, E.J. & Hasselaar,
J.M
Berkhof, H.
Brom, Luco J. van den
Brümmer, Vincent
Brümmer, Vincent
Brümmer, Vincent
Burrell, David
Clark, Kelly J. (red.)
Feenstra, Ronald J &
Plantinga, Cornelius (red.)
Freddoso, Alfred J (red.)
Geivett, R. Douglas &
Sweetman, Brendan (red.)
Gollwitzer, Helmut
Hick, John
Houtepen, Anton W.J.

Kaufman, Gordon D.
Kaufman, Gordon D.
Kenny, Anthony
Koopmans, J.
Kosterman, Anja

Kruijf, G.G de
Morris, Thomas V. (red.)

1990. The Problem of Evil (Oxford)
1990 'Tien jaar godsdienstwijsbegeerte in Nederland',
Nederlands Theologisch Tijdschrift 44, 308-331
1994. 'Een boek met prenten en verhalen', in: E. Dekker, G.G. de Kruijf, H. Veldhuis (red.), Openbaring en
werkelijkheid. Systematische theologie tussen empirische werkelijkheid en christelijke zinervaring (Zoetermeer), 27-42
1978 Wegen en kruispunten in de dogmatiek l (Kampen)
1985. Christelijk geloof 5e druk (Nijkerk)
1993. 'Is er een Utrechtse School in de systematische
theologie?', Kontekstueel 8/3, 21-27
1988. Over een persoonlijke God gesproken (Kampen)
1992. Wijsgerige theologie in beweging (Utrecht)
1994 'Wittgenstein en de natuurlijke theologie', Nederlands Theologisch Tijdschrift 48, 306-318
1986. Knowing the Unknowable God (Notre Dame)
1993. Philosophers who Believe. The Spiritual Journeys of 11 Leading Thinkers (Downers Grove)
1989. Trinity, Incarnation and Atonement (Notre
Dame)
1983 The Existence and Nature of God (Notre Dame)
1992. Contemporary Perspectives on Religious Epistemology (Oxford)
1970. Krummes Holz. - aufrechter Gang Zur Frage
nach dem Sinn des Lebens (München)
1989. An Interpretation of Religion (Londen)
1994 'Fundamentele theologie en de vraag naar God',
afscheidscollege Radbouduniversiteit Rotterdam 6 juni,
ongepubliceerd; een korte samenvatting verscheen in:
Radboud-info 24 (juni), 5-6
1972. God the Problem (Cambridge)
1989. 'Evidentialism A Theologian's Response', Faith
& Philosophy 6, 35-46
1979 The God of the Philosophers (Oxford)
1939. De Nederlandsche Geloofsbelijdenis (Amsterdam)
1993. 'Accountability as a Criterion for Theological
Constructions', Nederlands Theologisch Tijdschrift 47,
201-214
1994. 'Utrecht op zoek naar begrip', Kontekstueel 8/4,
8-12
1987. The Concept of God (Oxford)

31

Morris, Thomas V. (red.)
Morris, Thomas V.
Plantinga, Alvin
Rad, Gerhard von
Rikhof, Herwi W M.
Sarot, Marcel
Schoot, Henk J.M.
Schwöbel, Christoph
Stump, Eleonore & Kretzmann, Norman
Surin, Kenneth
Veldhuis, Henri (red.)
Vos, Antonie
Vnes, Hent de
Ward, Keith

Wolterstorff, N.
Woudenberg, René van

32

1988. Philosophy and the Christian Faith (Notre
Dame)
1991. Our Idea of God (Notre Dame)
1981. Does God Have a Nature? (Milwaukee)
1960. Theologie des alten Testaments l (München)
1988. Over God spreken. Een tekst van Thomas van
Aquino uil de Summa Theologiae (Delft)
1992. God, Passibility and Corporeality (Kampen)
1993. Christ the 'Name' of God. Thomas Aquinas on
Naming Christ (Leuven)
1992 God. Action and Revelation (Kampen)
1990. 'Theologically Unfashionable Philosophy', Faith
& Philosophy 7, 329-339
1986. Theology and the Problem of Evil (Oxford)
1994. Onrustig is ons hart. . Mens-iijn in christelijk
perspectief (Zoetermeer)
1981 'De theorie van de eigenschappen en de leer van
de eigenschappen van God'. Bijdragen 42, 75-102
1989 Theologie im Pianissimo (Kampen)
1992. 'Is God a Person?', in: Gijsbert van den Brink,
Luco J. van den Brom & Marcel Sarot (red.), Christian
Faith and Philosophical Theology (Kampen), 258-266
1993 De rede binnen de grenzen van de religie, Amsterdam
1992. Gelovend denken. Inleiding tot een christelijke
filosofie (Amsterdam)

