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Preprint
Colin E. Gunton, A Brief Theology of Revelation: The 1993 Warfield Lectures, Edinburgh,
T&T Clark, 1995; x + 134 pp., £16.95, ISBN 0567097269.
Deze korte aanzet tot een openbaringstheologie is in veel opzichten een knappe prestatie.
De rode draad door Guntons betoog is wel: `Whatever it is, revelation in Christian
theology is mediated' (18). Openbaring wordt bemiddeld door `the humanity of the
incarnated Christ' (124), door Schrift en belijdenis, door de natuur en door de traditie.
Opvallend is ook het sterke trinitarische accent dat openbaring bij Gunton krijgt, en vooral
de nadruk die valt op het werk van de Geest: `Pneumatology is ... the key to any
adequate theology of revelation and its mediation' (125). Waar het gaat om het
openbarend karakter van Schrift en belijdenis beklemtoont G. sterk het propositionele
aspect. Terecht onderscheidt hij daarbij scherp tussen zin en propositie. Één propositie kan
in verschillende zinnen gearticuleerd worden, en wat bijvoorbeeld een vertaler doet is
proberen een zin in een andere taal te vinden die dezelfde propositie articuleert. `The ball
is red' en `De bal is rood' articuleren dezelfde propositie. De stelling dat proposities
geopenbaard zijn, hoeft dus niet te leiden tot de claim dat de woorden waarin ze
gearticuleerd zijn, voor alle tijden dezelfde moeten blijven. Een andere culturele context
kan een `vertaling' nodig maken. Direct nadat G. dit onderscheid heeft geïntroduceerd,
lijkt hij zelf echter ook in de valkuil van gelijkstelling van zin en propositie te vallen. Over
de claim dat God Vader is, zegt hij in reactie op Sallie McFague `I hold it to be part of
Christianity's revealedness, that God is to be named as Father' (8). Hij claimt vervolgens
dat wij het vaderschap van God slechts op moeten geven `if there are reasons to believe
that the past was wrong' (9). De vraag waar McFague het over heeft – en waar G. aan
voorbijgaat – is echter: welke propositie wordt gearticuleerd in de zin `God is Vader'? Die
propositie is niet dezelfde als in `Noach is vader', want uit `Noach is Vader' volgt `Noach
is man' en uit `God is Vader' volgt – volgens de traditie – niet `God is man'. Is het niet
denkbaar dat er culturele omstandigheden zijn waarin de propositie die van oudsher
uitgezegd wordt met de zin `God is Vader' meer adequaat in een andere zin verwoord kan
worden, of waarin naast Vaderschap een ander beeld gebruikt moet worden? Aan deze
vraag gaat G. voorbij. Zo ontkomt G. zelf bij tijd en wijle ook niet aan de
`oversimplification' waar hij in flaptekst en woord vooraf voor waarschuwt. Dit neemt niet
weg, dat wij hier met een zeer lezenswaardige studie te maken hebben.
Marcel Sarot
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