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Beste Rick, 

Dat je mij, als niet-theoloog, hebt gevraagd om hier te reageren op je boek en dat ik die uitnodiging 

heb aanvaard, is voor ons beiden een waagstuk. Denken over God na God – wat heb ik daar als 

sociaal wetenschapper over te zeggen? Het helpt misschien dat ik me op gezette tijden afvraag of ik 

niet alsnog theologie zal gaan studeren, omdat ik denk dat daar vragen aan de orde zijn die me 

wezenlijk interesseren. Je boek zie ik dan ook als een geschenk, omdat het weergeeft hoe het 

academisch theologische gesprek, voor zover het gaat over God na God, zich ná de jaren zeventig en 

tachtig heeft ontwikkeld. Een cursus theologie, bijna in zakformaat, voor wie aan theologie studeren 

mogelijk niet meer zal toekomen. Ik heb je boek dan ook met veel interesse gelezen en het ontvouwt 

zich inderdaad als een gesprek met vele schakeringen. 

Voor mij komt met het lezen van je boek wel iets op scherp te staan, en ik zal in mijn reactie de 

dingen ook op scherp stellen. Veel voorstellingen van God vind ik uiterst problematisch en sommige 

daarvan heb ik in mijn persoonlijke leven als beklemmend ervaren. Ik heb mij daarvan los moeten 

maken en mijn interesse in de theologie komt voort uit eigen bestaansvragen. Daarnaast maak ik me 

zorgen over wat ik de levensbeschouwelijke armoede van onze samenleving noem, waar het ons aan 

taal en uitdrukkingsvormen lijkt te ontbreken om met elkaar het gesprek te voeren over wat ons ten 

diepste raakt en wat dat betekent voor goed samenleven. Dat econonomische waarden ook 

kwetsbare domeinen als onderwijs en zorg bepalen, draagt bij aan een manier van leven die op vele 

niveaus destructief uitpakt. We vernietigen daarmee onze onderlinge relaties, en zetten op de niet zo 

lange termijn onze eigen levenskansen en die van vele andere levensvormen op het spel. 

Tegen de achtergrond van die persoonlijke vragen en existentiële zorg, lees ik jouw boek. Daarin 

schrijf je, ik citeer:“Toch is en blijft het woord God een betekenisvolle term, ook als traditionele 

opvattingen over God niet meer worden aangehangen. Dat woord helpt ons om een transcendente 

dimensie van de wereld te benoemen en onszelf in de wereld te oriënteren. God is daarin, weliswaar 

anders dan voorheen, nog steeds van belang.” (p.9) Ik heb je boek gelezen vanuit de vraag of het 

woord God inderdaad behulpzaam is en of God nog steeds van belang is in het licht van de grote 

existentiële uitdagingen van onze tijd. Waarom is dat zo? Is dat aan iemand die een problematische 

relatie tot dat woord God heeft, duidelijk te maken? Ik lees een belofte in wat je schrijft over de 

betekenis van het woord God voor jouzelf: ‘Het verwijst simpel gezegd en globaal gesproken naar 

wat ons draagt, overstijgt, roept, omvat of onderbreekt. Het helpt ons om ons in de wereld te 

positioneren, doordat het benoemt wat ons grond onder de voeten geeft, of ons van ons stuk brengt, 

wat groter is dan wij.’ Dat spreekt me aan, daar denk ik graag over mee. Ik ben ook benieuwd naar 

een concreet voorbeeld: hoe steunt dit jou in het omgaan met de grote vragen van onze tijd? Of: hoe 

zie je dat dit denken over God jouw studenten inspireert in hun leven? Misschien kun je daar straks 

iets over zeggen. 

In je boek stuit ik echter al snel op een fundamentele keuze die je maakt. Je beschrijft hoe God voor 

veel mensen verbonden kan zijn met diepgaande ervaringen of ingrijpende gebeurtenissen, of met 

een vertrouwde wereld die veiligheid biedt. Je stelt dan, ik citeer opnieuw: “Als wij over God spreken 

is die primaire beleving van groot belang, maar toch gaat het daar in dit boek niet over. Hier gaat het 

om de concepten en begrippen waarmee en waarin wij over God kunnen denken. Zij staan niet los 

van de beleving, maar zijn van een andere orde.” (p.10) 



Waarom die keuze in een tijd waarin het woord God juist helemaal niet meer raakt aan de ervaring 

van veel mensen? Waarom een conceptuele exercitie die van een andere orde is? Is de grote nadruk 

die het vrijzinnig protestantisme legt op een denkende manier van geloven niet mede de reden dat 

zij verwaarloosbaar is van omvang? Moeten we ervaring van God en denken over God niet steeds 

met elkaar in relatie houden wil spreken of schrijven over God zinvol zijn? Je eigen tekst geeft 

aanleiding dat zo te zien. Je schrijft: “Mensen kunnen zich aangesproken, gesteund, beoordeeld of 

bevraagd weten door wat zij ervaren als de stem van God. (..) Die ervaring leidt tot reflecties, 

waardoor individuen, groepen of tradities zich ideeën vormen over God, het heilige of het 

transcendente.” (p.16) 

Ervaring en ideeën kunnen volgens jou alleen getoetst worden in het gesprek. Het gesprek, zoveel 

mogelijk vrij van dwang, belang en overheersing, lijkt je “fundamenteel om vanuit de eigen ervaring 

tot gezamenlijke reflectie te komen en te bepalen wat als de stem van God kan gelden”. Het denken 

is dus geworteld in de ervaring, en dat lijkt mij van cruciaal belang als het om een gesprek over God 

gaat. Niet omdat de subjectieve ervaring het laatste woord moet hebben – ik ben het er direct mee 

eens als je zou weerleggen dat dat in onze samenleving te vaak geclaimd wordt. Wel omdat het 

denken over God me zo vaak losgezongen lijkt te zijn van de ervaring en dan nietszeggend wordt, een 

aaneenrijging van conceptuele abstracties die rondzingen in een klein circuit van liefhebbers zonder 

verbinding met geleefd geloof. Ik breng dus in gesprek met jouw boek steeds mijn ervaring in om te 

onderzoeken of het voor mij nog gaat over iets dat ik kan herkennen in mijn eigen leven en of het 

behulpzaam is dat ‘iets’ in termen van God te benoemen. Dat is voor mij een spannende exercitie. 

Na de aanzetten die ik in de inleiding vond voor het bij elkaar houden van ervaring en denken, 

beleving en conceptualisering, maak je de kloof in hoofdstuk 2 weer groter, waar je Hegel prefereert 

boven Schleiermacher. Over Schleiermachers visie schrijft je dat hij de kern van religie niet zoek in 

leerstelligheden of vaste overtuigingen, maar in de ontvankelijkheid voor het universum zoals het 

zich toont in de wereld en de mensen om ons heen. Je concentreert je op Hegel “omdat hij 

begripsmatig meer te bieden heeft, wat voor de systematische theologie nu eenmaal van groot 

belang is”. Toch wel jammer, denk ik dan, want de keren dat je over ontvankelijkheid spreekt in je 

boek, wordt bij mij een snaar geraakt, terwijl de verhandeling over wat je zelf de ingewikkelde 

gedachtegang van Hegel noemt, voor mij volstrekt los staat van ervaring en geleefd geloof. Het blijft 

voor mij een woordenspel waarin Geest steeds in termen van geest wordt uitgelegd en verhelderd. 

Sluit een dergelijk conceptuele exercitie werkelijk het beste aan bij de interesse van de systematische 

theologie? En als dat zo is – waag ik te vragen – heeft die systematische theologie dan niet haar beste 

tijd gehad? 

Maar ik loop op de zaak vooruit. In reactie en kritiek op Hegel is veel op gang gekomen in de 

theologie, zo maakt je boek duidelijk. Bij je bespreking van recente theologen bekruipt me echter een 

nieuwe aarzeling. In de eerste plaats vraag ik me af of de systematische theologie inderdaad vooral 

een métier is van westerse mannen. In het door jou gepresenteerde mannenbolwerk is Catherine 

Keller het enige vrouwelijke geluid, niet-westerse theologen komen niet aan het woord. Wat zegt dit 

over de stem van God zoals die in jouw boek naar voren komt?  

Verder valt op dat de meeste theologen zich alleen om mensen lijken te bekommeren. Voor Keller is 

dit anders door het belang dat zij hecht aan relaties en door haar gesprek met de politiek filosoof 

William Connolly, die de vervlechting van mensen met andere bestaansvormen benadrukt. Pas in 

relatie tot haar denken valt de term ecologische crisis. Je maakt in je boek en ook in je inleiding 

daarnet duidelijk dat onze verhouding tot de werkelijkheid voor jou centraal staat. De wereld doet 

iets met ons, wil iets van ons, werkt op ons in, gaat ons aan. God verwijst volgens jou naar die 

werkelijkheid, maar de manier waarop de door jou gepresenteerde theologen daarover spreken, 



blijft heel abstract. Ondanks globale aanduidingen als wereld, schepping, leven, natuur of het andere 

lijkt het grootste deel van de systematische theologie geen oog te hebben voor concrete, niet-

menselijke verschijningsvormen in hun vaak door mensen veroorzaakt lijden. Dat is althans het beeld 

dat ik krijg van denken over God: het draait vooral om de mens. Niet voor niet heet het laatste 

hoofdstuk van je boek ‘God door mensen’. Zo wordt toch steeds weer weer de bijzonderheid en 

uitzonderlijkheid van de mens, de ‘exception’ in Kellers termen, benadrukt. Wat voor betekenis kan 

een dergelijke theologie hebben in een tijd van ecologische crisis? Wat betekent het voor de 

theologie dat deze planeet beter af zou zijn zonder de destructieve diersoort mens? In haar gedicht 

Broze aarde, een mis voor het universum neemt de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog een Credo op 

waarin klinkt: 

‘Ik geloof […] in de Aarde die lijdt onder homo sapiens, wordt vervuild, vernietigd, en vermoord; 

maar die […] zal kantelen, steigeren, en de mens van zich afschudden […] ik geloof in […] de 

wederopstanding van de Planeet, en een leven van Eeuwige Zorgzaamheid.’  

Wat betekent het dat in de lange geschiedenis van christendom en theologie niet meer tot die 

zorgzaamheid is bijgedragen en misschien eerder impulsen zijn gegeven voor de huidige 

vernietiging? Zou dat niet de centrale vraag moeten zijn van hedendaagse theologie? En vraagt het 

op orde krijgen van onze relatie tot de aarde niet om veel terughoudender te zijn in het denken en 

spreken over God? Dat is de keuze die Antjie Krog maakt in haar mis: door God grotendeels weg te 

laten, wordt de zorg voor de aarde uit zijn handen getild en kan de mens zijn verantwoordelijkheid 

niet ontlopen. Bovendien blijken we God op heel andere plekken te moeten zoeken dan begrippen 

als Geest en Zijn suggereren, namelijk in belichaamde zijnden die vaak onzichtbaar blijven en lijden. 

In Krogs Broze Aarde roepen onbeduidende stemmen om aandacht: 

‘Ik ben God! roept het wintergras dat de vlakten rijpwit kleurt 

Ik ben God! roepen de kleine kinderen die hun voetbal door het stof sturen 

Ik ben God! roept het gezin naast de deinende rubberboot 

Ik ben God! schittert de plasticbezoedelde zee.’ 

Natuurlijk begrijp ik dat je je in je boek hebt moeten beperken. Je onderzoekt het denken over God 

na God, en je maakt daarin keuzes. Maar in die keuzes toont zich iets en je boek roept bij mij een 

verlangen op, een verlangen naar een vorm van theologie waarin God kan verschijnen als 

bekommernis om concrete, niet-menselijke bestaansvormen, en waarin een vertaalslag wordt 

gemaakt van theologische abstracties naar de grootste uitdaging waar de mensheid voor staat, de 

grotendeels zelf-veroorzaakte ecologische crisis. Het woord God helpt ons om ons in de wereld te 

positioneren, zo schrijf je, maar helpt het ons ook bij een fundamentele herpositionering, of staat het 

die eerder in de weg? Is het mét dit woord wel mogelijk om los te komen van schadelijke schema’s, 

zoals jij beoogt? 

Is een theologie denkbaar die het leven op aarde centraal stelt en die zich er rekenschap van geeft 

dat de mensheid haar relatie tot de aarde radicaal moet herdefiniëren in termen van partnerschap, 

wederzijdse afhankelijkheid en liefdevolle zorg? Openingen bieden de ‘minimal theology’ van Frits de 

Lange, die geloof verbindt met de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor fragiel en kwetsbaar 

leven, misschien ook het anatheïsme van Richard Kearney die over heiligheid in het alledaagse 

spreekt en de theopoëzie van Caputo die bevestiging van het eindige leven zoekt, en vooral Kellers 

politieke theologie van de aarde. Dat biedt hoop, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat 

we voor de benodigde omkering van denken eerder bij dichters moeten zijn met hun verrassende 

perspectieven op God, dan bij theologen. Ik wil mijn reactie afsluiten met de laatste strofes van het 



gedicht Een meisje in de tuin van Antjie Krog over het spel van haar kleindochter, waarin het meisje 

volledig verweven raakt met de planten en dieren in de tuin:  

een meisje vouwt haar hand open: ‘ik 

heb net op tijd een bij uit het water gered 

want ik praat Bij’s’ ze weet het en ze weet 

het ook niet: hoe ze met haar strakgebonden haren 

en boerenvoetjes al deelt in het waarachtige 

niemand hoeft haar ooit iets over God te leren 

Antjie Krog, Medeweten (2014) 

 


