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Preprint
Eberhard Jüngel, Theologie van de aanvechting; Christelijk geloof op het snijpunt van
theïsme en atheïsme; Vertaald en ingeleid door drs. J. Augustus (Sleutelteksten in
godsdienst en theologie 14), Zoetermeer, Meinema, 1991; 144 pp., Hfl.24,50, ISBN
9021161133.
In deze bundel vindt men een Nederlandse vertaling van enkele van Jüngels artikelen uit
de jaren 1983 - 1986, voorafgegaan door een inleiding van drs. J. Augustus. De vertaalde
teksten zijn: "Meine Theologie - kurz gefasst," "`Auch das schöne muss sterben' Schönheit im Lichte der Wahrheit," "Die Offenbahrung der Verborgenheit Gottes," "Geduld
Gottes - Geduld der Liebe" en "Gottes schöpferisches Anfangen als schöpferische
Selbstbegrenzung." De Duitse originelen van deze teksten verschenen op verschillende
plaatsen, en zijn inmiddels gebundeld in Wertlose Wahrheit (München 1990). De keuze van
de teksten is bijzonder gelukkig: de gekozen teksten zijn inleidend, hebben diepgang en
zijn actueel. De vertaling is tamelijk vrij, maar geeft - ondanks enkele schoonheidsfoutjes i.h.a. de betekenis van het origineel goed weer. Jüngels werk heeft de reputatie nogal
ontoegankelijk te zijn, en daarom zal deze vertaling ook goede diensten kunnen bewijzen
aan hen die wel Duits lezen, maar terugschrikken voor de vaak massieve woordkunst van
Jüngel. De inleiding van drs. J. Augustus is daarentegen een gemiste kans: zij is niet
alleen langer dan de afzonderlijke van Jüngel opgenomen teksten, maar - door haar
compactheid - zeker ook ontoegankelijker.
Marcel Sarot
(213 woorden)
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