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In Boven is onder ons stel ik dat het nog steeds belangrijk is om over God na te denken, ook 

nadat we afscheid hebben genomen van een God daarboven. Met behulp van het woord God 

kunnen wij ons op een heel eigen manier verhouden tot de werkelijkheid om ons heen. De 

wereld is meer dan alleen maar een kale feitelijkheid, doordat ze iets met ons doet, iets van ons 

wil, op ons inwerkt, ons aangaat, of hoe je dat maar wilt zeggen. God verwijst naar die 

werkelijkheid en wat ons daarin draagt, overstijgt, roept, omvat of onderbreekt. Tegelijkertijd 

weet ik ook dat God misschien wel het meest uitgewoonde en problematische woord is dat we 

hebben. Hoe gaan we daar zinnig mee om?  

 

In een doordenking van de theologie van Harry Kuitert kom ik tot de conclusie dat een groot 

probleem rond dat woord God is gelegen in de bijna vanzelfsprekende neiging om met God een 

wezen aan te wijzen dat los van ons staat. Zo’n God – wordt gezegd – is niet meer dan een 

verbeelding en bestaat dus niet echt. Ik vind dat te simpel gesteld.   

 Ik denk dat we verder komen als we God met Hegel en Heidegger opvatten als Geest of 

Zijn. God staat dan niet langer vreemd tegenover ons, maar raakt aan wat wij zelf ten diepste 

zijn. Wij zijn geesten en zijnden, die aan Geest en Zijn deelnemen en daardoor bepaald of 

gekarakteriseerd worden. Geest en Zijn bestaan in ons – ze manifesteren of realiseren zich in ons 

– als geestelijke, zijnde wezens. De winst van deze visie is volgens mij dat je een directe link legt 

tussen God en mens. Ze staan niet tegenover elkaar, maar naarmate mensen meer tot zichzelf 

komen, komen ze dichter bij God. 

 

Met deze stap haal ik wel een paar problemen binnen, waarvan ik me rekenschap probeer te 

geven. Ik geef de filosofie een belangrijke plek in de theologie en daarmee neem ik afstand van 

de Bijbel als enige bron voor de theologie en open ik de vraag naar de verhouding van Schrift, 

traditie, rede en ervaring. Tegelijk kom ik in ingewikkeld vaarwater terecht, omdat Hegel en 

Heidegger niet op één lijn liggen. Heidegger, de vader van het postmodernisme, stelt Hegel, als 

exponent van het moderne denken, onder kritiek. Beide distantiëren zich van het premoderne 

christendom. Denken over God raakt daardoor verwikkeld met allerlei sociale, culturele en 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Na Hegel en Heidegger zijn we God als losstaand wezen wel kwijt, maar niet het overstijgende 

van de werkelijkheid (die ons draagt, roept, onderbreekt etc.) waartoe wij ons verhouden. In drie 

hedendaagse theologische richtingen wordt die overstijgende werkelijkheid op verschillende 

manieren met God verbonden. Ik geef ze hier sterk verkort weer. 

 In de Duitse duidingstheologie ligt een grote nadruk op het menselijke subject, dat in 

staat is om de wereld als een zinvol en samenhangend geheel te beschouwen. Daarin zit een 



goddelijke vaardigheid die mensen ook een goddelijke waardigheid geeft. Er zit iets in hen dat 

boven hen uitgaat, dat ze vrij en verantwoordelijk maakt om de wereld in cultuur te brengen.  

In het postmoderne deconstructie-denken wordt erop gewezen dat wij de wereld vooral 

zijn gaan interpreteren in schadelijke schema’s. Een God die bestaat als hoogste beginsel is 

precies de borg die deze schema’s overeind houdt en stut. Daar moeten we dus radicaal vanaf. 

Maar om nu te verhinderen dat de schadelijke schema’s door andere dragers overeind gehouden 

worden (de rede, de menselijkheid, de vooruitgang),  moeten we God weer terughalen, die als 

on-grond de schema’s niet fundeert, maar juist beentje licht en de wereld daardoor opent. 

Bij een aantal constructieve denkers wordt God vooral gezien als mogelijkheid. God 

geeft ons mogelijkheden om te transformeren of te veranderen en als wij die mogelijkheden goed 

gebruiken, kunnen wij God daarmee verwerkelijken, die dus ook verandert.  

 

In grote lijnen ga ik mee met de constructieve denkers die een wisselwerking tussen God en 

mensen bepleiten. Het woord God is geschikt om te gebruiken als aanduiding van wat ons 

overstijgt. Wat ons overstijgt, wordt echter ook gevormd door de woorden en beelden die wij 

daaraan geven. Dat is geen loze verbeelding, zeg ik met de duidingstheologen,  maar de manier 

waarop wij überhaupt met werkelijkheid kunnen omgaan. Het is wel een duiding waar je steeds 

kritisch op moet zijn, zeg ik met de deconstructie-denkers, want je kunt de wereld en het 

overstijgende  ook met schadelijke schema’s vorm geven. Ik hou vast dat de werkelijkheid meer 

is dan een kale feitelijkheid die op formule te brengen is, doordat ze iets met ons doet en ons 

daarin overstijgt. Dat overstijgende krijgt vorm in de verwoordingen die wij het geven en is 

daardoor mede van ons afhankelijk. Ik denk dat God en religie en de christelijke traditie van 

belang zijn omdat ze het overstijgende benoemen en een bepaalde vorm geven, of ons daarvoor 

taal aanreiken, waardoor wij beter met de werkelijkheid of met meer werkelijkheid kunnen 

omgaan.     

 

      

       

 

 


