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In Boven is onder ons neemt Rick Benjamins ons in vogelvlucht mee langs Duitse en Engelse 

perspectieven op theologie in een postseculier tijdperk. Het is een indrukwekkend en vooral 

inzichtelijke uiteenzetting van “hoe er over God kan worden gedacht na het theïsme, dus 

nadat God van daarboven is verdwenen, terwijl het heilige, transcendente of verhevene zich 

nog steeds aan ons kan voordoen, ook buitenkerkelijke kaders.”1 Het boek is een antwoord - 

zo leren we op de laatste pagina – op de vraag die hem zo vaak is gesteld: of hij gelooft dat 

God bestaat. Een vraag die hem in andere tijden noopte tot hakkelen of aanzette tot 

tegenvragen, maar beiden waren uiteindelijk onbevredigend. Vandaar dit boek als “een 

weloverwogen antwoord op die vraag.” Het is dan ook een eer dat hij mij als jonge 

onderzoeker heeft gevraagd om hier vandaag te reageren op dat weloverwogen antwoord, 

waarvan ik zomaar vermoed dat het ook een geesteskind is.  

 

Startpunt? 

In vele opzichten herken ik mij in de zoektocht die Rick Benjamins onderneemt. Mijn eigen 

onderzoek naar het werk van de filosofen Richard Kearney en John D. Caputo is ontstaan uit 

een vergelijkbaar vermoeden dat er ook in deze postseculiere tijd nog iets zinvols te zeggen 

moet zijn over God voorbij God als een bovennatuurlijk en metafysisch wezen. Toch is er 

denk ik ook een belangwekkend verschil, en dat verschil wordt duidelijk als je het boek 

opent. Voor Benjamins is het werk van Harry Kuitert het startpunt omdat het, naar eigen 

zeggen, “de ontwikkeling toont die veel van zijn lezers waarschijnlijk doormaakten, namelijk 

die van gelovige tot religieuze zinzoeker.”2  

Voor mij ligt het anders. Ik ben van een generatie voor wie Kuitert weinig 

zeggingskracht meer heeft—precies zoals Benjamins zelf benoemt. Als afbraaktheoloog 

belichaamt Kuitert een beweging die plaatsvond voor mijn tijd. Grootgebracht als dochter 

van een katholiek en een samen-op-wegprotestant en gevormd door de gefragmenteerde en 

stedelijke multiculturele samenleving uit de jaren ’90 en ’00 hoefde ik mij uit niks los te 

maken. Een orthodox algemeen christelijk geloof was al zo ver uit zicht dat het betwijfelen 

ervan niet meer vernieuwend was, maar eerder de grondtoon van een wereld waarin alles 

mogelijk leek te zijn. Omgeven door zinzoekers en een aanbod van talloze individuele 

antwoorden en cursussen op het gebied van existentiële zingevingsvragen, maar ook met 

Godschaamte á la Stephan Sanders, begon ik een tegenovergestelde beweging te maken naar 

de traditie van de theologie, geïnspireerd door de vraag: Waarom nog wel? En dus niet 

Kuitert’s vraag: Waarom niet meer? Het kostte mij een hele studie om iets te begrijpen van de 

theologische taal die mij zo vreemd was, en het was daarom dat de denkers uit Benjamins’ 

hoofdstuk “God opnieuw” al als student zo tot mijn verbeelding spraken. Want voorbij de 

zekerheid en vanzelfsprekendheid van God pogen Kearney, Caputo en Keller de ervaring van 

het transcendente te duiden, met daarbij de vraag wat God nog zou kunnen betekenen in deze 

postseculiere tijd? 

 

Het is op dit punt dat ik aansluit bij de denkbeweging die Benjamins maakt in zijn boek 

Boven is onder ons. In wat volgt zal ik in twee punten uiteenzetten waarom ik denk dat met 

de gereformeerde Kuitert als startpunt, en Benjamins’ kritiek benadering van Kuitert’s idee 
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dat God bedacht is, de nadruk te veel ligt op “God denken” waardoor enkele wezenlijke 

accenten van Kearney en Caputo naar mijn mening onderbelicht blijven.  

 

(1) Tussen woord en vlees: Kearney’s ethisch-eschatologisch imperatief van het 

mogelijke 

Wat ik mis in het betoog van Benjamins is de nadruk die Kearney zelf wel legt op incarnatie 

of “vleesgeworden immanentie.” In de verder zeer scherpe analyse die Benjamins biedt van 

de Ierse filosoof Richard Kearney benadrukt hij terecht dat bij Kearney, als leerling van de 

Franse filosoof van de hermeneutiek Paul Ricoeur, de relatie “tussen zelf en de ander van 

groot belang” is.3  Hij noemt het zelfs de rode draad van Kearney’s denken. “Het zelf of het 

subject,” zo zegt Benjamins, “probeert zichzelf in de wereld te verstaan en moet dat doen in 

een voortdurende wisselwerking met het andere of de ander.” Het is dit proces van verstaan, 

of interpretatie, waarbij het eigene van het zelf en het vreemde van de ander voortdurend in 

relatie staan, betekenis geven en leiden tot een dieper verstaan. Maar aan de rand van deze 

wederzijdse ontmoeting tussen zelf en ander “blijft een onvertaalbare kern.” Volgens 

Kearney is er namelijk altijd “iets meer te zeggen en begrijpen, een onuitputtelijk residu dat 

nooit gekend zal worden. En het is dit ‘meer’ – wat in veel religies God wordt genoemd …”4 

Maar dit “meer” kan je volgens Kearney evengoed tegenkomen in de vreemdeling, het 

vreemde in mensen, en het vreemde in onszelf. Het vreemde is daarom heilig voor Kearney, 

omdat “ze altijd iets anders belichaamt, iets meer, iets anders dan wat het zelf kan bevatten.”5 

“Transcendentie is,” dus “op deze manier vlees geworden in immanentie.”6  

Benjamins stipt het belang van dit “meer” in immanentie of de sacramentele 

verbeelding wel aan, maar laat het in zijn evaluatie van Kearney aan het einde van het 

hoofdstuk niet terugkeren. Terwijl uit die nadruk op immanentie blijkt dat dit proces van 

betekenis geven aan de transcendente dimensie, van een God-die-kan-zijn, ‘meer’ is voor 

Kearney dan alleen hoofd- en denkwerk. Benjamins beschrijft hoe Kearney God interpreteert 

als een God-die-kan-zijn, “een gever van mogelijkheden.”7 Vanuit dit fundament van het 

mogelijke is het aan mensen om die mogelijkheden te vertalen en betekenis te geven in onze 

wereld en daarmee komt dus onze hele werkelijkheid, onze existentie en ons lichaam mee.8  

Het is dit idee van co-creatie, waarin God en mensen wederzijds afhankelijk zijn, dat volgens 

Kearney ook maakt dat een anatheïstische ervaring van God niet is voorbehouden aan 

“hypercognitieve cogitos,” maar “door elk mens dat diep verwonderd is over wat de 

existentie betekent.” Anatheïstische momenten, zou je daarom denk ik als existentiële of 

mystieke ervaringen kunnen beschrijven die “worden ervaren in onze— stemmingen, 

affecten, zintuigen, emoties—nog voordat ze ondervraagt worden door het verstand.”9  

Tot slot, onthullen de mogelijkheden van een God-die-kan-zijn ook een ethisch appèl 

aan ons mensen. Het is immers aan ons mensen om die fundamentele mogelijkheden, of het 

koninkrijk van God, werkelijk te maken. Kearney stelt zelf “de terugkeer van God is niet 

alleen iets dat de mens kan realiseren (omdat God de mens de mogelijkheden geeft) maar het 

is iets dat de mens moet realiseren en waarvoor de mens verantwoordelijk is.”10 Kearney sluit 
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daarom zijn boek Anatheïsm af met een hoofdstuk genaamd, “In the act” [In de daad: tussen 

woord en vlees]. Uiteindelijk draait het voor Kearney om die sacramentele momenten, 

waarop “we terugkeren van tekst naar actie, van het domein van de kritische interpretatie naar 

de wereld naar de dagelijkse praktijk en transformatie. Deze ultieme overgang van het woord 

naar het vlees is dagelijks te zien wanneer iemand een beker koud water geeft aan een 

dorstige vreemdeling. Want in zulke situaties is iemands geloof in God als vreemdeling niet 

een kwestie van theorieën of ideeën, maar van een levende getuigenis van de wereld die vlees 

wordt.”11 Kortom, voor Kearney staat er bij de vraag naar God na God meer op het spel dan 

“God denken.” In de mogelijke ervaring van het transcendente komt voor hem nadrukkelijk 

onze hele existentie mee. Een God-die-kan-zijn is voor hem bovenal een begrip dat geleefd 

moet worden, werkelijk gemaakt, daarin zit haar waarde. Hij neemt daarom een voorbeeld 

aan Dorothy Day, Jean Vanier en Mahatma Gandhi die hun leven in dienst stelden van dat 

ethische appèl om aan het koninkrijk van God handen en voeten te geven hier op aarde.  

 

(2) John D. Caputo: Mag het een tikje politieker?  

In de overtuigende schets die Benjamins geeft van Caputo - zelden zag ik iemand zo puntig 

de kernpunten van zo’n complexe denker uiteenzetten - viel mij één ding op. Benjamins 

eindigt de bespreking met een paragraaf genaamd “Leven tot de dood.” Die paragraaf gaat 

over Caputo’s meest recente boek Cross and Cosmos: A Theology of Difficult Glory dat zich 

richt “op de geloofsvoorstelling van het kruis, die als voorstelling een gebeurtenis en een roep 

bevat, maar geen doorgang biedt naar de waarheid van een eeuwige glorie daarachter.”12 Het 

is een goede systematische uiteenzetting, maar ik mis in Benjamins bespreking de politieke 

geladenheid van Caputo’s radicale theologie van het kruis. In Caputo’s zoektocht laat hij zich 

namelijk inspireren door de zwarte bevrijdingstheologen James H. Cone en Delores 

Williams. Cone evalueert de klassieke theologie van het kruis tegen de achtergrond van het 

raciale geweld in de Verenigde Staten en stelt dat de nadruk in een dergelijke theologie te 

veel ligt op geestelijke verlossing, waardoor de theologie van het kruis een apolitieke 

theologie dreigt te worden, als een opiaat van het lijden. In een dergelijke interpretatie waarin 

geestelijke en politieke verlossing uit elkaar worden gehaald lijkt “de les van het kruis aan 

allen die hier op aarde lijden, dat zij dit tranendal geduldig moeten verdragen en de andere 

wang moeten toekeren, omdat zij in de hemel beloond zullen worden, terwijl hun vervolgers 

tot in alle eeuwigheid gestraft zullen worden.”13 Het overtuigt Caputo van het gevaar dat 

dreigt als theologie zich loszingt van politieke realiteit, hij stelt daarom dat de urgentie van 

het kruis “niet een schreeuw is om vrijheid later in de hemel, maar een schreeuw is om 

vrijheid nu. Het is een theologisch punt dat het kruis ook een politieke theologie is. Jezus 

stierf een heel politieke dood.”14  

In deze conclusie dat Jezus machteloos sterft te midden van de meest 

gemarginaliseerden van deze wereld wordt Benjamins observatie over Caputo’s 

kruistheologie duidelijk: “achter het kruis zit geen strategie die tot glorie of overwinning 

leidt, maar het kruis getuigt van een ‘moeilijke glorie’ in de nederlaag.”15 In Caputo’s 

radicale theologie legt hij nadrukkelijk de verbinding tussen de machteloosheid van Jezus aan 

het kruis en de politieke realiteit, wat mij betreft had daar meer het accent op mogen liggen in 

het betoog van Benjamins. Voor Caputo is “de naam van God de naam van een macht … die 

staat bij de armen, de gevangenen, de onderdrukten, de laatste niet de eerste, de 
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buitenstaanders en niet de ingewijden, tot het bittere einde.”16 Een theologie die zich niet 

verbindt met de politieke realiteit van de meest kwetsbaren en machtelozen riskeert niet 

alleen een theologie van macht te worden, maar bovenal alle maatschappelijke 

geloofwaardigheid te verliezen in een wereld waar nog altijd zoveel onrecht is.  

 

Verwijdende cirkels  

Met Benjamins deel ik de fascinatie voor het transcendente of “dat andere,” wat wij mensen 

“God” noemen, dat zich “verzet tegen maakbaarheid, beheersbaarheid en begrijpelijkheid, 

waardoor een nieuwe gevoeligheid voor religie ontstaat en religie terugkeert van eigenlijk 

nooit helemaal weggeweest.”17 Het is die ervaring die ons uitdaagt in dit postseculiere 

tijdperk om na de dood van God, “God opnieuw” te ontdekken. Benjamins doet daarom met 

Boven is onder ons een waardevolle toevoeging aan het theologisch debat in Nederland. Niet 

alleen introduceert hij op toegankelijke wijze een hele reeks hedendaagse theologische 

denkers aan het brede Nederlandse publiek, maar bovendien laat hij zien dat (vrijzinnige) 

theologie vandaag de dag springlevend is. In een tijd waarin het christendom zich steeds 

nadrukkelijker in het maatschappelijke en politieke debat lijkt te associëren met 

conservatieve en rechtse stemmen, levert Benjamins met zijn boek een waardevol 

tegengeluid.  

Tegelijkertijd vraag ik me af of met een focus op voorstellingen en het denken van 

God, Benjamins niet te veel de nadruk legt op de ratio. Immers, het voorgestelde godsbegrip 

bij Caputo en Kearney als een roep, verlangen, of appèl van het mogelijke is niet los te 

koppelen van de politieke en ethische werkelijkheid van deze wereld. Sterker nog, God, of 

wat gaande is onder die naam, is zowel voor Caputo als Kearney iets wat werkelijk moet 

worden in onze daden hier op aarde, in onze existentie. Ik vraag me daarom af: Staat 

Benjamins focus op het denken van God na het theïsme, niet in sommige opzichten haaks op 

de voorgestelde post-theïstische theologie zoals die van Caputo en Kearney waarin het 

uiteindelijk aankomt op het “doen?”  

 Ik voel zelf daarom meer voor een theologie die, zoals de dichter Rainer Maria Rilke 

het noemt, “verwijdende cirkels” trekt rondom God. Daarmee bedoel ik een denkbeweging 

waarmee we niet in beelden of gedachten dichter bij God proberen te komen, maar waarbij 

het woord God ons beweegt, ons opent, ons aanzet tot actie, ons steeds opnieuw vragen laat 

stellen: 

 
Ik leef mijn leven in zich verwijdende cirkels 

die zich uitstrekken over de wereld. 
Misschien maak ik deze laatste niet af 

daar ik geef mezelf eraan over. 
 

Ik cirkel om God, om de oertoren.  
Ik cirkel er al duizenden jaren omheen 

en ik weet nog steeds niet: ben ik een valk, 
een storm, of een fantastisch lied? 
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