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Met opnieuw een fantastische titel, weet Rick Benjamins prachtig te treffen waar het in de 

theologie en het geloof over gaat. Hij zelf zal willen zeggen: waar het in de vrijzinnigheid 

over gaat, maar ik denk dat hij daarmee zijn positie te kort doet. En dat het voor grote delen 

van de zich ‘rechtzinnig’ theologie noemende theologie, dan verleidelijk zou kunnen zijn hem 

als niche-denker terzijde te schuiven. En dat zou spijtig zijn, want ’Boven is onder ons’ is 

simpelweg een andere manier om van incarnatietheologie te spreken? Daar zal iedere 

orthodoxe theologie zich dus mee moeten verstaan. 

Voor Benjamins bestaat er wel een verschil tussen deze beiden benaderingen, die hij aan de 

hand van de opstanding verduidelijkt. Een ‘meer orthodoxe’ theologie neemt ‘het historische 

gebeuren’ als grondslag, terwijl voor de meer vrijzinnige variant ‘het verhaal van de 

opstanding de mogelijkheid biedt om het leven in een ander licht te zien en ultieme waarden 

in het leven tegenover de dood te heroverwegen’(268). De eerste benadering vereist een 

feitelijke echt-gebeurdheid en mikt daarbij op objectiviteit, de ander gaat om duiding die 

eerder subjectief is. Ik gebruik beide termen objectief en subjectief hier toch maar even, want 

Rick houdt er zijns ondanks aan vast. Maar het is een soort worsteling, want uiteindelijk zoekt 

hij naar verregaande relationaliteit, waarin subject en object op elkaar zijn betrokken en er een 

wisselwerking tussen God en mensen is. Terecht, lijkt mij, die betrokkenheid op elkaar. Maar 

is het een wisselwerking, of een wederzijdse bepaaldheid? En dat is niet hetzelfde, en 

evenmin een detail. Want het heeft andere implicaties. En legt andere zwaartepunten. 

Dat houd ik hem ook al jaren vruchteloos voor. Rick blijft volhouden dat ‘het subject altijd 

een rol [blijft] spelen’(268). In de regel wordt ik in gesprek met Rick kansloos overbluft en -

troeft, maar toch niet overtuigd. En ook na lezing van Boven is onder ons zou ik denken dat 

hij net wat te voorzichtig is, en dat zijn punt ‘Boven is onder ons’ sterker is dan hij zelf haast 

durft te claimen. 

Het roept een aantal vragen op, die ook met de opbouw van het boek te maken hebben. 

Terecht neemt Benjamins de theologie van Kuitert als uitgangspunt, en zoekt naar ruimte om 

na Kuitert nog betekenis te kunnen geven aan de gedachte van ‘God na God.’ Daar zit zeker 

ook een apologetisch motief onder: niet vanuit distantie, maar vanuit betrokkenheid bepleit 

Benjamins de zeggingskracht van geloof. Duidelijk is natuurlijk dat hij daarbij de vrijzinnige 

positie voorstaat: het gaat niet om een vermeende ‘echtheid’ maar om ‘betekenis’(26). Van 

harte en volop mee eens. Filosofisch verschuift de aandacht dan van epistemologie naar 

semantiek, een verschuiving die, zoals Benjamins betoogt, gelinkt kan worden aan de filosofie 

van Heidegger (en met wat meer slagen om de arm aan die van Hegel). Het is echter niet voor 

niets dat Heidegger juist niet in termen van subject en object spreekt, maar in termen van 

Dasein. Het Dasein als ‘zijnde dat ik telkens zelf ben’ gaat plat gezegd om de mens die zich 

midden in de werkelijkheid bevindt en daar existentieel mee is verbonden. Dat is niet een 

subject die het object interpreteert, maar een mens die in de eerste plaats doet, en dan 

(wellicht, vervolgens) tot reflectie kan komen. Ik denk dat dit is wat Benjamins wil bepleiten, 

maar waar hij ergens voor terugdeinst, misschien wel omdat het denken in object en subject 

zo hardnekkig is. Hij bevindt zich wat dat betreft overigens in goed gezelschap, want niemand 

minder dan Albert Einstein had precies op dit punt een beroemd meningsverschil met Niels 

Bohr. Benjamins haakt, interessant genoeg, aan bij de positie van Einstein die uiteindelijk een 

eigenstandige objectiviteit veronderstelt, als hij zegt dat ‘de observatie ingrijpt in het gedrag 



van deeltjes’(276). De ‘Kopenhagen-interpretatie’ van Bohr zegt echter dat zonder observatie 

er überhaupt geen sprake is van ‘deeltjes’. De deeltjes worden niet veranderd, maar bepaald 

door de waarneming. En dit is wat Benjamins ook voor de theologie wil bepleiten: zonder 

gelovigen geen God. Wat de natuurkunde betreft heeft hij de interpretatie van Bohr dan juist 

aan zijn kant, recent bevestigd door de toekenning van de nobelprijs aan Alain Aspect die het 

gelijk van Bohr, tegen de lezing van Einstein in, definitief heeft bevestigd. 

Het maakt de positie van Benjamins sterker. Maar het verlegt ook de aandacht. En wellicht is 

dat ook belangwekkender dan gemuggenzift over de onderbouwing. De terloopse opmerking 

van Benjamins over de natuurkunde (vermoedelijk opgepikt van Catherine Keller) is daarbij 

wel degelijk van belang. Want in het gelijk van Niels Bohr wordt de werkelijkheid zeker niet 

een bedenksel of verzinsel van de waarnemer. De kwantummechanische werkelijkheid is zo 

reëel als wat, maar krijgt pas identiteit in de waarneming. Een zwart gat wordt niet verzonnen 

door de astronoom, maar de relevantie van de data die samen het zwarte gat vormen wordt 

bepaald door de astronomische theorie. Zou God op zo’n zelfde manier niet realiteit kunnen 

krijgen; -hebben? Zoals het zwarte gat betekenis krijgt in het doen van hedendaagse 

astronomie, zo krijgt God betekenis in het doen van geloof. 

Op dit punt krijgt u zoals bij iedere goede preek gelegenheid weer in te tunen. Want het doen 

van geloof krijgt hier prioriteit. En daarmee breken we door het verschil subjectief/objectief 

heen. (Door het verschil tussen ‘een meer orthodox’ en een ‘meer vrijzinnig’ begrip van 

geloof, ook.) Want God en mens krijgen in de wederzijdse relatie inhoud en betekenis.  

Als God liefde is, zou dat niet verrassend moeten zijn. Is liefde niet een wederzijdse relatie? 

Maar zoals Benjamins schrijft, is ‘de wederkerigheid tussen God en mens in de klassieke 

theologie altijd kritisch bekeken of afgewezen’(23). Ongetwijfeld is dan aan de orde dat de 

klassieke theologie wil voorkomen dat God afhankelijk wordt van mensen. De geliefde 

onthulling van de projectie theorie: de mens schiep God naar zijn beeld, niet andersom. 

Geloof is een verzinsel of bedenksel van mensen, en daarmee gediskwalificeerd. De 

Almachtige Opperheid van God is dermate vanzelfsprekend geworden dat hier inderdaad van 

een probleem sprake lijkt te zijn. Vreemd genoeg. Want als God groter is dan ons hoofd en 

hart, dan zal geen enkele theologisch construct het wezen van God kunnen vangen, en juist 

beschrijven. Dan zullen we altijd, zoals de negatieve theologie al beweerde, alleen omzichtig 

van God kunnen spreken. Natuurlijk is het spreken over God ontsproten aan de menselijke 

taal. En dus een projectie. Maar dus ook erkend ontoereikend. Het gaat pas mis als je denkt 

dat het een sluitende beschrijving van Gods eigenheid moet zijn.  

Benjamins brengt het iets genuanceerder: ‘de bewering dat het transcendente -namelijk God- 

inderdaad afhankelijk is van mensen lijkt op het eerste gezicht tegen-intuitief’(273). Hij doelt 

daarbij dan ook niet alleen op de projectie-theorie, waar de rechtzinnigheid zo bevreesd voor 

is. Met Schleiermacher, immers, zegt ook de vrijzinnigheid dat wij onszelf niet hebben 

gemaakt (vgl. 273). Ook daar zou een voorgegeven, onafhankelijk wezen worden 

verondersteld, die aan de wereld en ons eigen bestaan zou voorafgaan. Met Benjamins meen 

ik dat Kuitert, als exponent voor een theologische religie-kritiek, voldoende af heeft gerekend 

met zo’n theïstische Gods-opvatting. 

Maar de betekenis van ‘God’ is daarmee niet uitgeput. Het atheïsme heeft God doodverklaard, 

en deelt in de kortzichtigheid van het theïsme. Maar even zo vrolijk staat onze God na drie 

dagen weer op, en hernieuwd Zijn betekenis. Vrijwel niemand had er meer op gerekend, maar 

voorbij het atheïsme blijken er mensen te zijn die betekenis zien in ‘God’. En dan wat mij 

betreft niet eens zozeer ‘nog’, maar ‘opnieuw’. Benjamins brengt deze ‘God na God’-denkers 

in kaart en in verband. En daar hebben we wat aan! Want het biedt ruimte aan ‘God’ op een 

andere manier dan hoe Hij ooit verloren ging. De duiding, deconstructie en doordenking is 

allemaal behartenswaardig en fascinerend om te lezen, zij het uit de aarde der zaak soms wat 



erg postmodernerig. Gelukkig dan dat Benjamins lijn brengt, en flink wat voorwerk doet; -kan 

ons weer schelen! 

Zonder al te technisch te zijn wordt de relatie tussen God en mensen eerder semantisch dan 

feitelijk verstaan, en gaat het om betekenis meer dan om beschrijving. En dan is die 

wederzijdse bepaaldheid van God en mens ineens een stuk minder problematisch. Want zou 

de essentie van het christelijk geloof niet zijn, dat de afhankelijkheid van God wordt erkend. 

En beleden. Dat gaat het niet om een objectieve feitelijkheid waar de zogenaamde orthodoxie 

zich op richt. Maar het gaat zeker ook verder dan een subjectieve duiding van de 

werkelijkheid die ook wel zonder zou kunnen. En het impliceert een nadrukkelijke 

consequentie. Als het de om de erkenning gaat dat de betekenis van het eigen leven in het 

licht van Christus mag worden verstaan, dan begint de theologie met doxologie. 

De precieze bewoording kan meer of minder hoogdravend worden geformuleerd, maar het 

lijkt mij dat de wederkerigheid tussen God en mensen juist gestalte krijgt in de erkenning van 

asymmetrie tussen God en mensen. Maar ook niet zonder die erkenning kan. Jezus is de 

Christus als Hij als zodanig beleden wordt. Met de belijdenis: ‘U bent de messias, de Zoon 

van de levende God,’ is Jezus pas: Heer. Maar dan ook volop; want iets anders is het niet. 

Dit lijkt me precies wat Benjamins zegt: ‘God wordt pas echt God als God door de mens 

wordt gekend, erkend of herkend’(24), en ik kan het wat dat betreft niet méér met hem eens 

zijn. Als het echter om een semantische benadering gaat, dan komt de nadruk te liggen op de 

betekenis van het gebeuren, méér dan op de uitleg of de onderbouwing. Ik vraag me dan ook 

af of we ‘door Hegel heen moeten’ en ‘door Heidegger.’ Vervolgens ‘door de 

duidingstheologie’ en ‘door de postmoderne kritiek daarop’, om tenslotte bij een post-

theïstische positie uit te komen (vgl 32). Ik snap de academische discussie natuurlijk wel, en 

ik ben het in de wijsgerige positiebepaling ook bepaald niet oneens met Benjamins, maar ik 

zou de moed verliezen als de betekenisvolheid van het geloof van al dit moeten afhankelijk 

zou zijn. Voor een gemiddelde dorpsdominee is dat allemaal maar nauwelijks bij te sloffen. 

En eerlijk gezegd denk ik óók voor de gemiddelde academisch theoloog. Misschien, ik vraag 

maar, dreigt daar te veel distantie en vereist religie, precies zoals Benjamins meent, juist een 

intieme omgang met de werkelijkheid (vgl 276). 

Die intimiteit vinden we theologisch in de doxologie, en dus in de liturgie. Dat legt een andere 

focus dan de Rooms-katholiek nadruk op de eucharistie (en de hocus-pocus van de 

consecratie), maar ook een andere focus dan de protestantse nadruk op de rol van de Bijbel, 

waarin de unieke openbaring gelegen zou zijn. De waarheid Gods moet in de hedendaagse 

aanzegging liggen en niet in de versteende tekst van ooit. Als de nadruk op de doxologie ligt, 

dan op de gedachte dat wij in Christus tot onszelf kunnen komen en dat de betekenis van het 

geloof niet in een verleden feitelijkheid ligt, maar in het begrijpen van ons eigen leven. Dat 

includeert overigens de gedachte dat de Bijbel Gods Woord is. En zelfs, als ik mij even over 

Benjamins heen verstout, dat de Bijbel van kaft tot kaft waar is. Maar niet: letterlijk waar! Het 

is steeds de vraag hoe we het Woord van God als stem van de levende, moeten verstaan. En 

dat vereist geen kennis van Grieks en nog minder Hebreeuws, maar van gesprek: hoe worden 

wij aangesproken door dit Woord? Ik ben het ook hier volkomen met Benjamins eens dat er 

géén eenduidige norm is om hier tot dwingende conclusies te komen. En dat zou ook bepaald 

geen aanbeveling zijn, want God levert maatwerk, en spreekt ons alleen steeds op gepaste 

wijze aan. 

Voordat ik nog méér aan het preken sla, tenslotte nog dit: in het religieuze gesprek spreken we 

met en tot elkaar; spreken we elkaar aan. Troostend, vermanend, inspirerend, bemoedigend 

geven wij zo stem aan het Woord van God. Dat is nooit om ons eigen gelijk op een ander te 

halen of te bevechten, maar zou vanuit de liefde altijd met het oog op de belangen van de 

ander gericht moeten zijn. Als dat gebeurt, dan belichamen we de Geest van God, en stellen 

we dus Christus present. Ik zeg het nog maar even met nadruk, want dan, inderdaad, ís boven 



onder ons. En is dat niet precies hoe de heerschappij van God zich moet manifesteren? Rick 

kan het ‘meer vrijzinnig’ vinden, in feite is dit een onversneden incarnatietheologie. En 

daarmee, naar Nicea, misschien wel ultra-orthodox! 


