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een kritische analyse van de 
theologie van de godsdiensten
in het licht van de 
interreligieuze dialoog

een van de belangrijkste uitdagingen voor de hedendaagse theologie is 
de religieuze pluraliteit en de wijze waarop het christendom zich daartoe 
verhoudt. de theologische discipline die zich bij voorkeur buigt over de 
uitdagingen van de religieuze pluraliteit en de interreligieuze ontmoeting is 
de theologie van de godsdiensten. verondersteld wordt dat het niet mogelijk 
is om ‘zich – vanuit een christelijk perspectief – te engageren in interreligi-
euze dialoog zonder een krachtige theologie van de godsdiensten’1. en dus 
vertrekt de reflectie over de interreligieuze dialoog doorgaans bij een the-
ologische reflectie over de religieuze pluraliteit. Zo tekent er zich een dui-
delijke samenhang af tussen de theologische interpretatie van de religieuze 
diversiteit en de wijze waarop over de interreligieuze dialoog wordt gedacht. 
Sommige theologische interpretaties van de godsdiensten bevorderen de in-
terreligieuze ontmoeting, andere werpen veeleer hindernissen op. Het is aan 
theologen om zich de vraag te stellen of en waarom interreligieuze dialoog 
belangrijk is en in welke mate theologische claims mee de mogelijkheden 
en moeilijkheden ervan bepalen. daarom onderzoeken we in dit artikel de 
dwarsverbanden tussen de bestaande theologische modellen van religieuze 
diversiteit en de interreligieuze relatiepatronen. Om onze analyse te struc-
tureren, hanteren we als heuristisch instrument een onderscheid tussen twee 
vormen van openheid voor de religieuze ander: (1) openheid als de erken-
ning van de andersheid van de ander en (2) openheid als waardering.

Het uitgangspunt van de interreligieuze dialoog is een situatie van an-
dersheid. de ander onttrekt zich aan de eigen religieuze verstaanshorizon. 
de eerste vorm van openheid betreft de erkenning van de ander in zijn an-
dersheid, dit is erkennen dat de religieuze ander niet hetzelfde gelooft en 
de bereidheid de ander in zijn andersheid te verstaan. vooral belangrijk is 
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het zelfverstaan van de andere religies. Met betrekking tot deze vorm van 
openheid spreken we over de hermeneutische openheid of de hermeneuti-
sche geslotenheid. de vraag is: in hoeverre laten de bestaande theologische 
modellen toe de religieuze ander in zijn andersheid te begrijpen? in hoeverre 
erkennen ze het anders-zijn van de ander?

de tweede vorm van openheid die we onderscheiden, betreft de erkenning 
als de waardering van de andere religies. de deelnemers van de interreligi-
euze dialoog willen waardering krijgen voor datgene wat hun leven zin en 
richting geeft. een gelovig commitment betreft een ultimate concern2, dat 
wat het meest belangrijk is in het leven van gelovigen. en precies voor dit 
commitment verlangen gelovigen ook erkenning als waardering. Uitdruk-
kingen van miskenning kunnen hard en kwetsend aankomen3. net zoals 
uitdrukkingen van waardering gelukkig stemmen4.

de klassieke theologie van de godsdiensten en de interreli-
gieuze dialoog

in de theologische interpretatie van de religieuze pluraliteit wordt de priori-
teit gegeven aan de soteriologie. Centraal staat de heilsvraag: is het moge-
lijk voor niet-christenen om gered te worden en indien ja, hoe? Binnen de 
theologie van de godsdiensten worden verschillende antwoorden geformu-
leerd op deze soteriologische vraag, die doorgaans geordend worden in de 
nu wijdverspreide typologie van exclusivisten, inclusivisten en pluralisten. 
deze drie modellen ‘zijn het erover eens dat God het heil van alle mensen 
verlangt (1 Tim 2:4) en dat Zijn handelen erop gericht is dit heil te bewer-
ken. Zij verschillen echter grondig over de wijze waarop zij deze goddelijke 
heilsgeschiedenis concipiëren’5. in wat volgt stellen we de verschillende 
soteriologische modellen voor en onderzoeken we hun impact op de inter-
religieuze dialoog.

Het exclusivisme
Bepalend voor het exclusivisme is de stelling dat redding enkel mogelijk is 
voor christenen en dat zij die zich buiten het christendom bevinden komma 
uitgesloten zijn van het heil (Joh. 14,16; Hand. 4,12). er is één evangelie en 
één verlosser, met name Christus. enkel het geloof in Jezus als redder van 
Godswege leidt tot de verlossing. God verlangt weliswaar het heil van alle 
mensen, maar dit betekent niet dat alle mensen uiteindelijk verlost zullen 
worden. ‘Wie Jezus Christus verwerpt, versmaadt de vreugde van het heil 
en veroordeelt zichzelf tot eeuwige scheiding van God’6.

de exclusivistische heilsinterpretatie veronderstelt een theologische an-
tropologie die de realiteit van het kwaad zeer ernstig neemt7. Hoewel de 
mens geschapen is naar het beeld van God en dus een aangeboren waarde 
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heeft, is de menselijke natuur door de zonde geperverteerd. de mens is 
onvermogend om zichzelf op eigen kracht te bevrijden uit deze tragische 
situatie8. deze pessimistische antropologie wordt beantwoord met een hoge 
christologie die de goddelijkheid van Christus benadrukt en focust op het 
offer dat Jezus voor ons gebracht heeft. Jezus heeft het lot van de zondige 
mensheid op zich genomen en de mensheid zo terug verzoend met God. 
Maar deze verzoening komt er enkel door een persoonlijke geloofsrelatie 
met Christus, heiland van Godswege.

Algemeen kunnen we stellen dat de interreligieuze dialoog niet erg hoog 
aangeschreven staat bij exclusivisten en dat er door hen niet vaak naar ver-
wezen wordt. voor een houding van waarderende openheid zijn er nagenoeg 
geen aanknopingspunten. de religieuze pluraliteit is immers geen reden 
tot vreugde en zeker geen uitdrukking van spirituele rijkdom. ‘religieuze 
pluraliteit is een globale uiting van de gebroken antwoorden van de zondige 
mensheid op de algemene openbaring’9. Ook een pessimistische exclusi-
vistische antropologie draagt bij tot de negatieve perceptie van de religies. 
de exclusivisten zien vooral wat aan de aanhangers van de andere religies 
ontbreekt, met name geloof in Christus.

Wat betreft de hermeneutische openheid is duidelijk dat het exclusivisme 
weinig oog heeft voor het zelfverstaan van de religieuze ander. er is immers 
slechts één onderscheid dat telt om de aanhangers van de andere religies 
te beoordelen, met name geloof versus ongeloof. dit antithetische schema 
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klinkt door in de wijze waarop de religieuze ander begrepen wordt, dit is als 
een niet-christen. de religieuze ander wordt in het exclusivistische model 
eerder gezien als iemand die nog bekeerd moet worden dan als een gelovig 
subject dat voor zichzelf kan spreken en een eigenstandige bijdrage kan 
leveren aan de dialoog. leren in de nabijheid van de ander wordt door de 
eenzijdige focus op de discontinuïteit verhinderd.

in de praktische relatie tot ‘de religieuze ander’ bevordert dit antitheti-
sche schema in de eerste plaats dissociatie en afstand, niet ontmoeting en 
dialoog. Het kan verwacht worden dat het exclusivisme in het leven van veel 
gelovigen in de eerste plaats functioneert als een grensversterkende politiek. 
Theologisch zouden we kunnen zeggen dat het antithetische schema van het 
soteriologische exclusivisme functioneert als een self-fulfilling prophecy. 
de profetie van de verlorenheid lijkt relationeel de gebrokenheid te bevorde-
ren. de theologie die de nadruk legt op de zondigheid van de mens, die zich 
afwendt van God en naaste, mondt uit in een praktijk waar slechts ruimte is 
voor relatie met de bekende naaste. de realiteit van het rijk Gods waar de 
exclusivistische theologie naar streeft, lijkt erg ver af.

Het inclusivisme
daar waar het exclusivisme bij voorbaat de heilswaarde van de niet-chris-
telijke religies ontkent, tracht het inclusivisme een gematigder antwoord te 
formuleren op de vraag naar de relatie tussen het christendom en de andere 
godsdiensten. Zich ten volle bewust van het feit dat slechts een minderheid 
van de bevolking christen is, stellen inclusivisten op grond van het theolo-
gische axioma van Gods universele heilswil dat ‘een liefdevolle God nooit 
de meerderheid van de bevolking kan veroordeeld hebben tot de eeuwige 
verlorenheid.10’

volgens het inclusivisme is redding buiten het christendom mogelijk, 
maar enkel door wat God in Christus gedaan heeft. Anders dan de exclusi-
visten leggen de inclusivisten niet de nadruk op de noodzaak van een per-
soonlijke belijdenis van Christus als redder, maar focussen zij veeleer ‘op de 
wijze waarop de reddende kracht die in Jezus werkzaam was, toegankelijk 
gemaakt wordt voor mensen van alle tijden en plaatsen’11.

Het geloof in Gods universele heilswil en de daaruit volgende overtuiging 
dat ook niet-christenen gered kunnen worden, betekent voor inclusivisten 
evenwel niet dat alle religies gelijkwaardig zijn. Het inclusivisme houdt 
vast aan de definitieve en constitutieve heilswerkelijkheid van de godde-
lijke incarnatie. Het inclusivisme staat derhalve ‘in het perspectief van een 
overschrijding en vervulling van partiële [niet-christelijke] waarheden in 
een laatste en volledige [christelijke] waarheid’12.

de opzet van dit heilsmodel is het bevorderen van nieuwe relaties van 
wederzijds begrip en respect evenals van dialoog en samenwerking. Het 
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inclusivisme benadrukt ten eerste het geloof dat alle mensen een zelfde 
oorsprong delen13. ieder is geschapen naar het beeld van God. Als zodanig 
vormt de hele mensheid één familie. daarenboven is ook het doel van de 
geschiedenis van de mensheid hetzelfde, met name de drie-ene God. Het-
zelfde goddelijke heilsplan betreft alle mensen. Ten derde is er de gedachte 
dat het ene goddelijke heilsmysterie op verschillende wijze bemiddeld en 
toegankelijk wordt gemaakt voor andersgelovigen. Ten vierde neemt het 
feit dat God zich in Christus ten volle heeft geopenbaard niet weg dat ook 
christenen kunnen leren door de interreligieuze dialoog. in dit perspectief is 
het belangrijk te verwijzen naar het document Dialogue and Proclamation 
van de Pauselijke raad voor de interreligieuze dialoog. ‘de volheid van de 
waarheid die christenen in Christus ontvangen hebben, geeft hen niet de ga-
rantie dat zij de draagwijdte van deze waarheid volledig hebben begrepen. in 
laatste instantie is de waarheid geen ding dat we bezitten, maar een persoon 
die we moeten toelaten ons in bezit te nemen. dat is een nooit eindigend 
proces’14. daarom moeten christenen bereid zijn te leren en te ontvangen 
van andere religies en hun gelovigen.

ligt in het soteriologische exclusivistische model de nadruk op exclusi-
viteit, discontinuïteit en onderscheid en dit (vaak) ten koste van de inter-
religieuze relatie, in het inclusivisme ligt precies de nadruk op het zoeken 
naar aanknopingspunten en raakvlakken15. niet uitsluiting maar aansluiting 
en insluiting staan in dit model centraal16. Gods heilsaanbod is op definitieve 
wijze in Christus geopenbaard, maar dit mysterie is ook toegankelijk voor 
mensen die zich dus niet expliciet bekennen als christen. de religies worden 
in het verlengde van het christelijke streven naar het rijk Gods geplaatst. 
God spreekt door de religies en alle wegen leiden naar het rijk Gods. 
Hierdoor lijkt de religieuze ander en zijn/haar traditie minder vreemd dan 
eerst gedacht. Andersgelovigen zijn betrokken en opgenomen in hetzelfde 
heilsgebeuren.
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Het is duidelijk dat het inclusivisme meer perspectieven biedt om de 
banden met andersgelovigen aan te halen dan het exclusivisme. Maar tege-
lijk is het inclusivistische streven naar aanknoping meteen ook de zwakte 
van dit model: het gevaar bestaat dat de ander te veel (los) in het verlengde 
van de eigenheid wordt geplaatst. de theologische focus op de continuïteit 
tussen het christendom en de andere religies vermindert de aandacht voor 
het verschil, dit is de discontinuïteit tussen de christelijke identiteit en de 
religieuze andersheid. eén auteur zegt dat dit model hem ‘doet denken aan 
de reiziger, die alles, wat hij in ‘den vreemde’ ontmoet, begrijpt als iets dat 
hem in zijn thuisland vertrouwd is’17. dit is een vorm van hermeneutische 
geslotenheid.

dit probleem wordt nog versterkt door het feit dat de ‘complementa-
riteit’ tussen het christendom en de religies niet ‘symmetrisch’ maar wel 
‘asymmetrisch’ van aard is. Het Christusgebeuren is de climax van Gods 
heilshandelen in de geschiedenis en Gods openbaring bereikte in Jezus 
Christus zijn volheid. ‘Hoewel het waar kan zijn dat er tussen het christen-
dom en de andere religies een wederzijdse complementariteit bestaat, kan 
niet gezegd worden dat deze complementariteit symmetrisch is, gelijk in 
beide richtingen. daar waar het christendom werkelijk verrijkt kan worden 
door het proces van dialoog met andere goddelijke zelfopenbaringen in de 
geschiedenis, representeert het christendom toch Gods beslissende belofte 
aan de mensheid en in dat opzicht de ‘volheid’ van de goddelijke openba-
ring en redding’18. de ‘waarheid’ van de andere religieuze traditie is met 
andere woorden enkel waar voor zover ze overeenstemt met de christelijke 
waarheid. de spanning tussen het eigene en het vreemde toont zich hier als 
een spanning tussen het universele (allesomvattende) en het particuliere. de 
balans slaat in dit model om in het nadeel van het particuliere.

Het pluralisme en de interreligieuze dialoog: droompartners?
de pluralistische interpretatie van de religieuze diversiteit definieert zich 
door de ‘afwijzing van het aandringen op de superioriteit of finaliteit van 
Christus en het christendom’19. Zo overstijgen de pluralisten ‘de waargeno-
men arrogantie van het exclusivisme en het subtiele religieuze imperialisme 
van het inclusivisme.20’ Het pluralisme beoogt een democratisering van het 
religieuze landschap en dit op grond van een specifieke godsdienstfilosofi-
sche hypothese.

volgens de pluralistische theologen zijn alle religies historisch-cultureel 
bepaalde interpretaties van de ene ultieme goddelijke realiteit die op zich 
onuitspreekbaar, mysterieus en onbereikbaar is. de verschillende religieuze 
systemen ‘beschrijven dit Ultieme dan ook niet zoals het is op zichzelf, 
maar zoals het door toedoen van de diverse menselijke geestesvermogens 
en culturen begrepen wordt’21. Ondanks hun historisch en cultureel verschil-
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lende interpretaties van de ultieme werkelijkheid, participeren de religies 
in een zelfde heilzaam proces, begrepen als de bevrijdende transformatie 
van egoïsme naar een gerichtheid op de ultieme werkelijkheid. voor zover 
kan worden vastgesteld, bevorderen de religies in min of meer gelijke mate 
het bevrijdende transformatieproces van hun gelovigen. daarom ook is het 
gepast te stellen dat de religies soteriologisch gelijkwaardig zijn.

de pluralistische hypothese van de gemeenschappelijke grond – de ul-
tieme goddelijke realiteit – en het gemeenschappelijke soteriologische pro-
ject geven samen betekenis aan de interreligieuze dialoog. Het besef dat het 
eigen religieuze perspectief historisch-cultureel bepaald en dus beperkt is, 
maakt de interreligieuze dialoog noodzakelijk. in de dialoog met andersge-
lovigen openen zich nieuwe perspectieven en ongekende facetten van de ul-
tieme goddelijke werkelijkheid tonen zich. Aansluitend hierbij is religieuze 
identiteit niet iets dat men heeft, maar veeleer een wordingsproces dat nooit 
ten einde is. de eigen religieuze identiteit wordt dan ook niet bedreigd door 
de religieuze ander, maar gesticht in de verrijkende dialogische ontmoeting. 
Het beeld dat het beste past bij de pluralistische interreligieuze dialoog is 
dat van een gemeenschappelijke pelgrimage naar het Ultieme.

Ondanks al deze veelbelovende perspectieven is ook het pluralisme 
niet onproblematisch. de meeste gehoorde kritiek luidt dat het pluralisme 
de interreligieuze verschillen onvoldoende ernstig neemt. de affirmatie 
van religieuze verschillen wordt ondergeschikt aan de gemeenschappelijke 
grond in het licht waarvan relativering geboden is. ‘Waar conflicterende 
waarheidsaanspraken onloochenbaar zijn, neutraliseert het pluralisme de 
tegenstrijdigheid door een beroep te doen op het mysterieuze karakter van 
de al dan niet goddelijke werkelijkheid die het postulaat is van religieuze 
ervaring’22. de pluralistische veronderstelling van gemeenschappelijkheid 
leidt ertoe dat de religies gereduceerd worden tot verschijningen van het-
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zelfde. daarom ook wordt gesteld dat de term ‘pluralisme’ retorisch oneer-
lijk is. deze term evoceert immers de idee van de ‘pluraliteit’, maar wendt 
de aandacht af van het gegeven dat deze pluraliteit zich steeds verhoudt tot 
een gemeenschappelijke noemer. de veelheid bevindt zich slechts aan de 
‘oppervlakte’ terwijl op het ‘diepe niveau eenheid bestaat’23.

de veronderstelling dat de interreligieuze tegenstellingen complementair 
en convergerend zijn, beperkt het pluralistische vermogen te luisteren naar 
andersheid die niet past – andersheid die in een andere richting wijst dan 
het Ultieme. de veronderstelling dat de verschillende religies deel uitmaken 
van een gemeenschappelijk betekeniskader benadrukt teveel de continuïteit 
en brengt de interreligieuze verschillen onvoldoende in rekening. Zo leidt 
het pluralisme naar een hermeneutische geslotenheid: het pluralisme blijft 
doof voor wat niet past in het omvattende pluralistische schema. Het zelfver-
staan van de religies wordt vervangen door het pluralistische verstaan van 
de religie. Wat de pluralisten niet in overweging nemen, is de mogelijkheid 
dat de religies niet in dezelfde richting wijzen, dat de religies niet dezelfde 
(heils)vraag stellen, dat het religieuze pluralisme niet zal opgeheven worden 
in het unitieve pluralisme.

Hoe aantrekkelijk de pluralistische belofte van soteriologische gelijk-
waardigheid ook mag klinken, dit is niet de openheid die de interreligieuze 
dialoog vraagt. Hoe beloftevol de idee van gelijke waardering ook mag klin-
ken – zeker vanuit de tegenstelling met het exclusivisme en het inclusivisme 
– deze idee komt te snel en gaat voorbij aan de eerste en meest belangrijke 
voorwaarde voor de interreligieuze dialoog, met name de hermeneutische 
openheid.

Het cultureel-linguistische model en de onvertaalbaar-
heid van religies

in reactie op de pluralistische onverschilligheid voor interreligieuze ver-
schillen heeft zich een nieuw ‘model’ ontwikkeld binnen de theologie 
van de interreligieuze dialoog, dat vooral ‘het traditie-eigen karakter van 
religieuze geloofsinhouden en praktijken beklemtoont’24. Omdat de opzet 
van dit model ‘het redden van de particulariteiten’25 is, spreken we van het 
particularisme. de notie ‘particulariteit’ verwijst naar een onherleidbaar 
verschil, dat wil zeggen, een verschil dat niet teruggebracht kan worden tot 
een gemeenschappelijke grond.

De cultureel-linguïstische religietheorie
Ten grondslag van het particularisme ligt een religietheorie die focust op de 
analogie tussen religie, taal en cultuur. daarom ook wordt gesproken over 
de cultureel-linguïstische religietheorie. deze theorie vergelijkt de wijze 
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revisité, in M. Boss ,  G .  eméry  & P.  G i sel  (ed.), Postlibéralisme? La théologie de George Lindbeck 
et sa réception (lieux théologiques, 37), Genève: labor et Fides, 2004, 183-203, 190.
28 G. l indbeck ,  The Nature of Doctrine (n. 26), 40. ‘Buddhist compassion, Christian love and … 
French revolutionary fraternité are not diverse modifications of a single human awareness, emotion, 
attitude, or sentiment, but are radically (i.e., from the root) distinct ways of experiencing and being 
oriented toward self, neighbour, and cosmos.’
29 G. l indbeck ,  The Gospel’s Uniqueness: Election and Untranslatability, in Modern Theology 13 
(1997) 423-450, 433.

waarop mensen ‘religieus’ worden met de wijze waarop mensen zich een 
taal eigen maken en zich een cultuur toe-eigenen. een religieus toebehoren 
is het resultaat van een lang interiorisatieproces, waarin de persoon in kwes-
tie de particuliere religieuze taal leert spreken en de gebruiken, praktijken 
en rituelen op een gepaste wijze leert uitvoeren26. de cultureel-linguïstische 
religietheorie benadrukt dat ervaringen gevormd, ja zelfs gesticht worden 
door culturele en linguïstische vormen. enkel wanneer mensen vaardig wor-
den in een particuliere religieuze traditie, bestaat voor hen de mogelijkheid 
om religieuze ervaringen op te doen.

deze religietheorie betwist de pluralistische hypothese dat dezelfde re-
ligieuze ervaring ten grondslag ligt aan de verschillende religies. ver-
schillende religieuze tradities vormen verschillende religieuze contexten, 
dus verschillende religieuze talen. de gelovigen van verschillende religies 
hebben, eenvoudig gesteld verschillende ervaringen.27 ‘Boeddhistisch me-
delijden, christelijke liefde… en Franse revolutionaire broederlijkheid zijn 
geen verschillende wijzigingen van één enkel menselijk bewustzijn, gevoel, 
houding of sentiment, maar zijn radicaal (dit is van de wortel af) verschil-
lende manieren van ervaring en van gerichtheid op het zelf, de naaste en 
de kosmos’28. Zelfs wanneer religies ‘dezelfde’ categorieën hanteren, zoals 
God, liefde, vrede of rechtvaardigheid, zullen deze woorden iets anders be-
tekenen, precies omdat ze hun betekenis ontlenen aan de particuliere religie 
waarbinnen ze functioneren. Zeggen dat alle religies uiteindelijk over het-
zelfde gaan, namelijk liefde is totaal nietszeggend. er is geen gemeenschap-
pelijk kader waarbinnen het mogelijk is de religies te vergelijken. indien er 
al gelijkenissen en overeenkomsten zijn, dan zijn die oppervlakkig29. Het 
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cultureel-linguïstisch model stelt dat religies ‘onvertaalbaar’ zijn. We leg-
gen uit.

in het licht van de religieuze pluraliteit lijkt het ‘cruciaal om een apolo-
getische benadering te ontwikkelen die probeert een fundamenteel schema 
te ontdekken waarbinnen de religies geëvalueerd kunnen worden – een 
schema dat het mogelijk maakt om de traditionele betekenissen te vertalen 
in contemporaine, verstaanbare termen’30. Het lijkt vaak gemakkelijker en 
ook meer bevorderlijk voor de interreligieuze verhoudingen om de verschil-
lende religies ‘te vertalen in populaire en bekende categorieën dan ze te 
verstaan in hun eigen intrinsieke betekenis’. de aantrekkingskracht van het 
pluralistische discours in interreligieuze kringen is dan ook verstaanbaar. 
Het pluralisme vertaalt de veelheid van eigensoortige religies naar een ver-
staanbaar religieus schema. Het pluralisme vat de religies op als evenveel 
historisch-cultureel bepaalde expressies van het Ultieme. de religies ont-
lenen hun uiteindelijke zin en betekenis niet aan hun particuliere culturele 
of talige tooi, maar wel aan de gemeenschappelijke religieuze grond. Zo 
wordt de religieuze diversiteit verstaanbaar en krijgen de religies hun be-
staansrecht terug: het zijn uiteindelijk allemaal contexten waar min of meer 
dezelfde ultieme realiteit wordt aanbeden.

Het cultureel-linguistische model verzet zich tegen de poging om parti-
culiere religieuze betekenissen te vertalen. Wat ontsloten wordt via verta-
ling is een zwakke afschemering van de religieuze praktijk zelf. de rijke 
particuliere betekenissen gaan verloren in het vertaalproces. in het licht van 
de cultureel-linguïstische religietheorie wordt het herstel van de rijke parti-
culariteiten van de autochtone taal verkozen boven de vertaling.31 religies 
kunnen net als talen enkel begrepen worden in hun eigen termen, niet door 
ze om te zetten in een vreemde taal. Men kan een religie eigenlijk pas echt 
begrijpen door een deelnemer te worden. religieus zijn is beschikken over 
de vaardigheden om overeenkomstig het omvattende schema te handelen, 
te denken en te spreken. enkel de praktijk kan de wereld van een religie 
ontsluiten. Hermeneutisch ligt hier een sterke nadruk op het binnenper-
spectief.

Voorbij de soteriologische fixatie
de aandacht voor particulariteit leidt tot een twijfel over de hermeneutische 
zinvolheid van de soteriologische benadering van de religieuze diversiteit. 
Problematisch is vooral het feit dat de theologie van de godsdiensten lijkt 
te veronderstellen dat ‘heil’ een universele en éénduidige term is. er is 
onvoldoende oog voor de complexiteit van deze term. Aandacht voor de 
particulariteit van de verschillende religies toont echter aan dat er zeer uit-
eenlopende opvattingen bestaan over het heil32. religies zijn niet gewoon 
wegen die leiden naar hetzelfde doel. de religies stellen ook andere vragen 
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30 G. l indbeck ,  The Nature of Doctrine (n. 26), 129. ‘… essential to adopt an apologetic approach 
that seeks to discover a foundational scheme within which religions can be evaluated, and that makes it 
possible to translate traditional meanings into currently intelligible terms.’
31 G. l indbeck ,  The Gospel’s Uniqueness (n. 29), 426. ‘… impoverished abstractions (…) rich 
particularities of native tongues…’
32 G .  Jantzen,  Human Diversity and Salvation in Christ, in Religious Studies 20 (1994) 579-592.
33 S.J. duffy,  The Stranger Within our Gates: Interreligious Dialogue and the Normativeness of Jesus, 
in J .  Haers  &  T.  Merr igan  ( ed.) ,  The Myriad Christ and the Quest for Unity in Contemporary Chris-
tology (Bibliotheca ephemeridum Theologicarum lovaniensium, 152), leuven: Peeters, 2000, 3-30, 9.

en formuleren verschillende antwoorden. Het kan niet gezegd worden dat 
alle religies en hun gelovigen dezelfde heilsopvatting hebben en gericht zijn 
op hetzelfde heilsdoel. Het boeddhisme is de perfecte weg naar de verlich-
ting, maar brengt de boeddhisten niet dichter bij de christelijke heilsopvat-
ting. Zelfs religies die zeggen dat het heil in termen van bevrijding gedacht 
moet worden, begrijpen datgene waarvan de mensen bevrijd moeten worden 
anders. de heilsvraag is een christelijke vraag die niet aan de orde is binnen 
bijvoorbeeld het boeddhisme. Men heeft de boeddhist niet begrepen wan-
neer men zegt dat het achtvoudige pad het boeddhistische antwoord is op 
de christelijke heilsvraag.

de soteriologische interpretatie van de religieuze ander leidt niet tot een 
verstaan van de ander, aangezien de ander niet in zijn particulariteit ver-
schijnt. de ander wordt begrepen binnen een christelijk soteriologisch per-
spectief. de theologie van de godsdiensten die uitgaat van de centraliteit van 
de heilsvraag betreft een christelijke interpretatie enerzijds en christelijke 
waardering anderzijds van de religies. Het behoort niet tot de specifieke 
opzet van de theologie van de godsdiensten om de ander in zijn zelfverstaan 
te begrijpen. Wat de religieuze ander hoopt, wordt niet gethematiseerd.

de kritiek van het particularisme op de soteriologische benadering van 
de godsdiensten is niet enkel dat het de particulariteit van de andere religies 
niet thematiseert. Het gevaar is ook dat de soteriologische modellen chris-
tenen ‘immuniseren’ tegen de particuliere andersheid van de andere religi-
euze tradities. Men bekijkt de religieuze ander steeds vanuit de christelijke 
soteriologische vooroordelenstructuur: de religies zijn wegen naar het heil. 
de vreemdheid van de religieuze ander dringt nog maar moeilijk door. en 
eenmaal dat de ander soteriologisch ‘begrepen en geplaatst is’, is het niet 
meer zo nodig en zeker niet meer zo dringend om zich te wagen aan een 
ernstige en diepgaande kennisname van de ander in zijn particulariteit. in 
dit opzicht is de theologie van de godsdiensten te haastig met het formuleren 
van ‘eenvoudige oplossingen om onze angsten te bedaren’33. in naam van 
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de religieuze andersheid van de ander wordt het eenheidsperspectief van de 
soteriologie verdacht.

Het einde van de interreligieuze dialoog?
Het cultureel-linguïstische particularisme geeft niet zozeer een aanzet tot 
een interreligieuze dialoog, maar eerder tot een soort Living Apart  Together. 
Het particularisme gelooft vooral in de kracht van particuliere geloof-
gemeenschappen die sterk verankerd zijn in hun traditie en vertoont een 
dieperliggende zorg voor het behoud van de tradities. een auteur vergelijkt 
de particularistische theologen met de ‘veiligheidsagenten die voor de deur 
staan van iedere religie om te verzekeren dat haar identiteit en haar inte-
griteit geen geweld worden aangedaan door een andere religie’34. Het mag 
dan ook niet verbazen dat het motto van de particularist hoge muren maken 
goede buren is.

We vragen ons evenwel af of dit model niet leidt tot een soort uitvergro-
ting van deze verschillen35. Het cultureel-linguïstische model werkt met een 
religieconcept dat de ‘onvermijdelijkheid in zich draagt van een op zichzelf 
bestaande wereld, gescheiden van andere culturen met andere waarden, 
overtuigingen, gevoelens en gewoonten: een mensheid in discontinue blok-
ken verdeeld, een andere cultuur als een andere planeet’36. 

echter, dat er geen grote gemene deler is die de verschillen tussen de reli-
gies kan beslechten, betekent nog niet er tussen de religies geen of vrijwel 
geen overlap bestaat. de cultureel-linguïstische religietheorie leidt tot een 
te statische interpretatie van de verhouding tussen de religies die voorbijgaat 
aan de realiteit. de religieuze tradities verhouden zich niet op een statische 
wijze tot elkaar, zij zijn willens nillens in interactie37. ‘Het plurale levensbe-
schouwelijke veld is volop in beweging. de vele particuliere verhalen staan 
niet zomaar naast elkaar. Ze zijn daarentegen onderling in een dynamisch 
spel van uitdaging, bevraging, confrontatie, bedreiging en conflict gewik-
keld’38. de cultureel-linguïstische stelling dat als er overlappen bestaan, 
deze steeds oppervlakkig zijn, lijkt op zijn minst gezegd even voorbarig 
als de pluralistische stelling dat alle religies historisch-cultureel bepaalde 
uitdrukkingen van hetzelfde zijn.

Het is geenszins duidelijk hoe deze religietheorie verzoenbaar is met een 
interreligieus verstaan.39 ‘de cultureel-linguïstische beschrijving van de re-
laties tussen de christelijke en andere religies, is die van synchrone gehelen, 

Judaism Christianity Islam Hinduism Buddhism
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34 P.F. Knitter ,  Introducing Theologies of Religion (Faith Meets Faith), Maryknoll: Orbis Books, 
2002, 183. ‘… security guards who stand at the door of each religion to make sure that its identity and 
integrity are not violated by another religion.’
35 A. Thomasset,  Paul Ricœur: Une poétique de la morale aux fondements d’une éthique her-
méneutique et narrative dans une perspective chrétienne (Bibliotheca ephemeridum Theologicarum 
lovaniensium, 124), leuven: Peeters, 1996, 293.
36 B. van  leeuwen, Erkenning, identiteit en verschil: Multiculturalisme en leven met culturele 
diversiteit, leuven: Acco, 2003, 187.
37 W.C .  Sm ith ,  The Meaning and End of Religion (Mentor Books, 575), new York: Harpor Books, 
1964.
38 l. Boeve ,  Onderbroken traditie: Heeft het christelijk verhaal nog toekomst?, Kapellen: Pelckmans, 
1999, 76.
39 Het dient opgemerkt te worden dat lindbeck actief betrokken is bij de oecumenische dialoog, met 
name de luthers-katholieke dialoog. Het is met name ter bevordering van deze binnen-christelijke dialoog 
dat hij de cultureel-linguïstische theorie heeft ontwikkeld. Hoewel deze theorie vruchtbaar is voor de 
oecumene is dit niet zo voor de interreligieuze dialoog. Hill-Fletcher merkt in dit perspectief terecht het 
volgende op: ‘Precies dat wat [volgens lindbeck] een oecumenische voortgang (het delen van een heilig 
verhaal] mogelijk maakt, maakt de interreligieuze relaties gespannen. daar waar het nieuwe Testament 
alle christenen dezelfde categorieën biedt om de werkelijkheid te ervaren en haar stimuli te organiseren, 
bieden de verschillende religies totaal verschillende categorieën.’ J .  H ill  Fletcher ,  Monopoly on 
Salvation? A Feminist Approach to Religious Pluralism, Maryknoll, Orbis Books, 2005, 73.
40 P. Slater ,  Lindbeck, Hick and the Nature of Religious Truth in Studies in Religion 24 (1995) 57-75, 
69. ‘lindbeck’s description of relations between Christian and other religions is of synchronic wholes, 
each using a completely different set of language-games, such that we cannot know whether we mean 
the same or not when we engage in interreligious dialogue. He cannot tell us whether or not people are 
referring to the same reality or realities, speaking the truth or uttering conflicting truth-claims, when 
they compare notes on what is ‘most important’ in their lives.’
41 G. l indbeck ,  The Gospel’s Uniqueness (n. 29), 427. ‘Conversation between religions is pluralized 
or balkanized when they are seen as mutually untranslatable.’
42 G. l indbeck ,  The Gospel’s Uniqueness (n. 29), 426. ‘not only do they no longer share a common 
theme such as salvation, but the shared universe of discourse forged to discuss that theme disintegrates. 
(…) Those for whom conversation is the key to solving interreligious problems are likely to be disap-
pointed.’

die elk een ander stel taalspelen gebruiken op zo een manier dat we niet kun-
nen weten of we al dan niet hetzelfde bedoelen wanneer we ons engageren 
in de interreligieuze dialoog. de cultureel-linguïst kan ons niet vertellen of 
mensen naar dezelfde realiteit of realiteiten verwijzen, of ze de waarheid 
spreken of conflictueuze waarheidsaanspraken uitspreken, wanneer ze van 
gedachte wisselen over wat het meest belangrijke is in hun leven’40. lind-
beck, zelf één van de belangrijkste cultureel-linguïstische particularisten, 
spreekt van de ‘balkanisering’41 van de dialoog. ‘[de religies] delen niet 
langer een gemeenschappelijk thema, zoals het heil, maar de gedeelde ge-
sprekswereld bedacht om dat thema te bediscussiëren valt ook uiteen. (…) 
diegenen waarvoor de dialoog de sleutel is om interreligieuze problemen 
op te lossen, zullen ongetwijfeld teleurgesteld zijn’42.
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vreemd genoeg stellen we dus vast dat uitgerekend het model dat de er-
kenning van de particuliere andersheid van de religieuze ander zo hoog op 
de agenda plaatst, precies op het vlak van de hermeneutische openheid in 
de problemen geraakt. de reden hiervoor is in de grond, dat het cultureel-
linguïstische model het behoren tot een particuliere religieuze traditie in 
de eerste plaats opvat als een hindernis om een andere traditie te verstaan. 
verstaan is niet mogelijk vanuit een buitenperspectief (vertaling) maar 
veronderstelt een binnenperspectief. de enige oplossing voor de onvertaal-
baarheid in de context van de interreligieuze dialoog is tweetaligheid, dit is 
het leren van een tweede eerste taal. Maar echte tweetaligheid is zo uitzon-
derlijk, dat de moeilijkheden voor de interreligieuze conversatie eigenlijk 
behouden blijven.

de interreligieuze dialoog als een fragiele hermeneutische 
ruimte

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het cultureel-linguïstische 
particularisme getekend is door een zekere smetvrees. Gevreesd wordt dat 
in het contact met de religieuze ander de religieuze particulariteit uitgehold 
en gecontamineerd zal worden door vreemde religieuze betekenissen. deze 
vrees vertaalt zich in een religiemodel dat de ruimte tussen de religies 
beschouwt als een soort ‘cultureel condoom dat de realiteit van het eigen 
genieten beschermt en afschermt en tot een louter genieten van het eigene 
maakt. (…) Achter de xenofilie gaat in werkelijkheid een xenofobie schuil 
die het vreemde niet louter als verschillende van het eigene, maar ook als 
bedreigend voor het eigene ervaart’43. Het antwoord van de particularist op 
de veelheid van de religies is niet het pluralistische geloof dat de verschillen 
relativeert, maar veeleer een terugkeer naar de eigen bodem. de particularist 
aanvaardt het eigen provincialisme en draagt het met trots. een geloofscom-
mitment impliceert immers trouw aan de traditie en dus ook een zekere 
behoudsgezindheid.

deze smetvrees lijkt ons ingegeven te zijn door een reële bezorgdheid. de 
particularistische claim op interreligieuze onvertaalbaarheid hangt samen 
met de niet onterechte vrees dat interreligieuze vertalingen zowel onrecht 
doen aan de andersheid van de ander als aan de particuliere eigenheid. 
eigenlijk probeert het cultureel-linguïstische model de kwetsbaarheid van 
religieuze tradities en geloofscommitments op te vangen. deze religietheo-
rie tracht de verschillende religies in bescherming te nemen tegen verschui-
vingen, contaminaties en verlies van particuliere religieuze betekenissen, 
evenals tegen misverstanden en onbegrip. Terecht brengt het cultureel-
linguïstische particularisme deze kwetsbaarheid onder de aandacht en door-
prikt het zo een te eenzijdig ‘pluralistisch’ discours over de interreligieuze 
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43 r .  vi sker , Vreemd gaan en vreemd blijven: Filosofie van de multiculturaliteit, Amsterdam: Sun, 
2005, 37.
44 G .  danneels ,  Geloof en moderniteit, in G .  raymaekers  &  G .  van  r iel  (ed.), Hoe 
dichtbij is de toekomst? Lessen voor de eenentwintigste eeuw, leuven: Universitaire Pers leuven, 2005, 
15- 24, 18.

ontmoeting als ‘verrijking’. Toch is het antwoord van het cultureel-lingu-
ïstische particularisme op de kwetsbaarheid problematisch en dit zowel 
vanuit een christelijk-theologisch als vanuit een filosofisch perspectief. in 
wat volgt werken we beide perspectieven verder uit en ontwikkelen we zo 
enkele nieuwe aanzetten voor een theologie van de interreligieuze dialoog 
waarbinnen de andersheid van de religieuze ander wordt erkend.

Kwetsbaarheid als theologische categorie
Theologisch kan en mag de gedachte dat de religieuze pluraliteit mensen 
op een onoverkomelijke en onvermijdelijke wijze van elkaar scheidt, niet 
bevestigd worden. daar zijn verschillende redenen voor. de belangrijkste 
reden is dat de ‘kwetsbaarheid’ die inherent is aan elke dialoog en aan elk 
spreken tot het hart van het christendom behoort en dit niet wegens deze 
of gene religietheorie, maar door de wijze waarop God zichzelf ter sprake 
brengt. Kardinaal danneels brengt deze gedachte als volgt onder woorden:

God spreekt en door te spreken – en dit is belangrijk – onderwerpt Hij 
zich aan al de misverstanden die eigen zijn aan het gebruik van de taal. 
Wie spreekt kan misverstaan worden; wie spreekt kan betwijfeld worden; 
wie spreekt kan weersproken worden. dat wil dus zeggen: de God van 
israël is niet een God die heerst, troont en zwijgt. Hij spreekt. en eigen-
lijk maakt hij zichzelf daardoor bijzonder kwetsbaar. Want wie spreekt, 
poneert door het spreken zelf iemand tegenover hem die een gespreks-
partner is, en bijgevolg laat hij deze gesprekspartner de vrijheid om ja te 
zeggen en te luisteren of om neen te zeggen en af te wijzen. Het is een 
enorm risico dat de God van het christendom en jodendom neemt. Men 
vindt het nergens elders44.

de sprekende relationele God stelt zich kwetsbaar op door het gesprek aan 
te gaan met heel zijn schepping. daarbij loopt Hij het risico van het mis-
verstand, onbegrip, de afwijzing. Hij riskeert dat zijn boodschap voor de 
mensen een ‘eigen leven’ gaat leiden, dat mensen enkel horen wat ze willen. 
Hij riskeert dat de scherpte van zijn opzet verloren gaat of afgezwakt wordt. 
Maar toch, Hij spreekt. in het christendom is niet de dichotomie, maar wel 
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de dialogische betrokkenheid primair45. God is betrokken op de schepping 
en die betrokkenheid heeft hij op eminente wijze getoond in de incarnatie. 
Het Woord is mensgeworden. de incarnatie is eigenlijk de ‘vertaling’ van 
Gods betrokkenheid op zijn schepping en de mens in het bijzonder. God 
beoogt de scheppingsverbondenheid en Hij roept mensen op hieraan mee 
te werken. Theologisch kan de kwetsbaarheid dus geen argument zijn om 
de vertaalarbeid binnen de interreligieuze dialoog af te wijzen. integendeel, 
theologisch gesproken is de kwetsbaarheid juist één van de grondvoorwaar-
den van de echte ontmoeting.

de cultureel-linguïstische religietheorie die vooral de afstand tussen de 
religies benadrukt, druist niet enkel in tegen de theologische prioriteit van 
de verbondenheid. Het probleem is ook dat wanneer christenen deze religie-
theorie omarmen in de hoop het christendom te beschermen tegen mogelijke 
kwetsuren, ze eigenlijk precies de christelijke particulariteit ondergraven. 
Op verschillende manieren wordt dan duidelijk hoe het kloppende hart van 
de christelijke traditie verloren gaat.

Ten eerste treedt er binnen het cultureel-linguïstische particularisme van-
uit christelijk-theologisch perspectief een verwarring op tussen trouw aan 
God en trouw aan de traditie. Hierdoor wordt de relationele dimensie van 
het geloofscommitment aan God onvoldoende overwogen. religieus com-
mitment wordt gedacht als een toebehoren aan een traditie en het spreken 
van een particuliere geloofstaal. Geloofstrouw is trouw aan de traditie. Wat 
binnen de cultureel-linguïstische religietheorie onvoldoende wordt uitge-
klaard is dat er een verschil is tussen het spreken van de christelijke taal en 
een christelijke geloofshouding. Het is toch perfect mogelijk dat iemand de 
christelijke taal spreekt en toch geen christen is.

Hier hangt nog een tweede theologisch probleem mee samen. Het gevaar 
bestaat immers dat God wordt vastgezet in het bekende en vertrouwde van 
de traditie. God kan dan enkel ontmoet worden door christenen. Hier ont-
staat opnieuw een exclusivistische scheiding tussen christendom en andere 
religies46. dit druist evenwel in tegen het theologische axioma van Gods 
universele liefde voor de hele schepping en zijn niet aflatende heilsdialoog 
met de hele mensheid. Het is niet aan de mens om a priori grenzen op te 
leggen aan de plaats waar God zich te kennen wil geven.

vanuit een theologisch perspectief kunnen we niet anders dan de smet-
vrees die door het cultureel-linguïstische model klinkt onder kritiek te 
plaatsen. dat mensen zich terugtrekken in de beslotenheid van de eigen 
symbolische taalgemeenschap krijgt vanuit een theologisch perspectief 
geen bevestiging. dialoog en openheid behoren immers tot het hart van 
de christelijke identiteit. Op het moment waarop de christelijke traditie de 
dialoog opgeeft uit vrees de eigen particulariteit te verliezen, heeft ze haar 
eigenheid reeds verloren.
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45 G .  lafon,  Le dieu commun, Parijs: Seuil, 1982.
46 H ill  Fletcher ,  Monopoly on Salvation?, 76. ‘The problem with these constructions is that they 
create all too empathically a separation between Christians and persons of other faiths. And while this 
is a logical application of cultural-linguistic theory, this separation does not match the lived experience 
of persons in a pluralistic context.’
47 Studiedag Rituelen en zegeningen georganiseerd door het universitair pastoraal (na-)vormings-
centrum, Faculteit Theologie, leuven, 2 december 2005. d .  Pollefeyt  &  e .  de  Boeck  (red.), 
Daad-werkelijk. Rituelen en zegeningen vandaag, Acco, leuven, 2008.

Theologisch gesproken is de interreligieuze dialoog een van de manieren 
waarop christenen in navolging van God het gesprek met de wereld aangaan. 
vertaling maakt daar deel van uit. interreligieuze dialoog als een ontmoe-
ting tussen de vertrouwde wereld van de eigen geloofstaal en de vreemde 
geloofstaal van de religieuze ander, vraagt vertaling, dit is uitleggen, ver-
duidelijken, verhelderen van particuliere religieuze betekenissen door ze in 
verband te brengen met betekenissen uit een vreemd idioom. Het is zaak de 
particuliere betekenisdynamiek van de ene religie te ontsluiten voor anders-
talige gelovigen. enkel zo kan de voorwaarde van hermeneutische openheid 
waargemaakt worden. Hoe die vertaling gestalte krijgt, hangt van context tot 
context af. elke vertaling is anders. Het is dus niet zo dat ‘interreligieuze 
vertaling’ een soort pluralistische grondslag veronderstelt, die alle religies 
terugvoert naar een algemeen religieus schema. Het is gepaster te spreken 
over een soort ad hoc vertaling.

We merken overigens op dat het vertalen van de christelijke taal in de 
context van de interreligieuze dialoog niet zo heel verschillend is van wat 
christenen altijd gedaan hebben in hun relatie tot niet-gelovigen, geïnteres-
seerden, kinderen, pas geïnitieerden … Het uitleggen van het eigen geloof 
door te zoeken naar raakvlakken uit de leefwereld en de dagelijkse wereld 
(het mirakel van de geboorte, God als vader, de liefde van moeder Maria, 
de kerk als een lichaam, de zonde als een smet enzovoort) is een praktijk 
die gangbaar is in geloofscommunicatie. Zo kan men bijvoorbeeld speci-
fieke christelijke gebruiken zoals het zegenen of het vereren van beelden, 
uitleggen door het verwijzen naar handelingen die niet-christenen stellen 
(het branden van een kaarsje bij een foto van een overledene, het slapen 
met een knuffel van een gestorven kind…)47. de christelijke traditie moet 
altijd anders verteld en dus vertaald worden afhankelijk van het publiek. 
Het probleem van de interreligieuze dialoog is dus in zekere zin geen uniek 
probleem. dit neemt niet weg dat de interreligieuze dialoog veel creativiteit 
vraagt en dat niet iedere uitleg even geslaagd is. voor elk thema en elke 
doelgroep moet worden gezocht naar een andere vertaling. dit lijkt mis-
schien vanzelfsprekend, maar in het licht van de uitdaging van het cultureel-
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linguïstische model is het toch niet onbelangrijk deze wat triviale gedachte 
te beklemtonen. Ook dit is een manier om de lont uit het interreligieuze 
kruidvat te halen. religie moet aan veel groepen uitgelegd worden. dat is 
altijd zo geweest. in onze plurale samenleving zijn daar nu ook de andere 
religies bijgekomen, die eveneens voor de uitdaging staan hun geloofstaal 
uit te leggen aan andersgelovigen.

nu is het één zaak om vanuit een theologisch perspectief een argument 
op te bouwen voor interreligieuze vertaling. Maar krijgt dit theologische 
argument ook vanuit een filosofisch perspectief steun? de grote vraag is 
nog steeds hoe is vertaling mogelijk zonder het vreemde tot het eigene te 
herleiden en omgekeerd. volgens het cultureel-linguïstische model is dit 
niet mogelijk. Het misverstand is principieel. vertaling is niet mogelijk. 
de reden hiervoor is de cultureel-linguïstische veronderstelling dat de ei-
gen religieuze verstaanshorizon in de eerste plaats een hindernis vormt om 
andersheid te verstaan. Precies deze veronderstelling wordt betwist binnen 
de hermeneutische traditie, waarin ook de Franse filosoof Paul ricœur zich 
plaatst. de betekenis van het vreemde kan zich slechts ontsluiten wanneer 
die betrokken wordt op de bekende verstaanshorizon. Zo betwist ricœur 
de zelfgenoegzaamheid van talige, religieuze en culturele systemen die 
zich in een narcistische structuur opsluiten. Het verzet tegen de vertaling is 
uitdrukking van een slechte vorm van etnocentrisme. daartegenover plaatst 
ricœur de openheid voor het vreemde. Maar die openheid betekent niet dat 
we tabula rasa kunnen beginnen en onze eigen talige gesitueerdheid achter 
ons kunnen laten. We beginnen steeds in medias res, in het midden van een 
talige, culturele en religieuze context, waarmee we ons verbonden voelen. 
ricœur spreekt van de liefde voor de ‘moedertaal’. Het is precies die ‘moe-
dertaal’ die het vermogen heeft mensen als een corps verbal te openen voor 
de wereld. Taal is niet in de eerste plaats geslotenheid, maar sticht de altijd 
eindige antropologische betrokkenheid op de wereld.

ricœur bevestigt de kwetsbaarheid van zowel de eigen als van de vreemde 
talige traditie. Het is inderdaad altijd mogelijk de ander ‘in te lijven’ of ‘op 
te slokken’ in de eigen kaders. Het kan ook gebeuren dat ‘wanneer we een-
maal zijn aangesproken door een vreemde betekenis, [we er] te eenzijdig of 
te fanatiek in opgaan of worden geobsedeerd door één bepaalde, particuliere 
inhoud of interpretatie van de betekenis, ons daarin opsluiten en vastzetten, 
verstarren en blind worden, waardoor de rijkdom en grootheid van de be-
tekenis zich aan ons zicht onttrekken’48. Het feit dat dit allemaal mogelijk 
is, duidt op de kwetsbaarheid van het vreemde dat men tracht te verstaan en 
wijst op de ‘ethische’ dimensie van de hermeneutiek. in een van zijn laatste 
publicaties, Sur la traduction (2004), stelt ricœur dat de gepaste hermeneu-
tische houding om de interreligieuze vertaling waar te maken een ethiek van 
de talige gastvrijheid veronderstelt. Wat wij van bij het begin van dit artikel 
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de hermeneutische openheid hebben genoemd – de bereidheid de ander in 
zijn andersheid te verstaan – kan, aldus ricœur, gerealiseerd worden in de 
talige gastvrijheid. Tegenover de onvertaalbaarheid van de religies, plaatst 
hij het plezier van de vertaling. ricœurs reflecties over de talige gastvrijheid 
zijn bijzonder waardevol voor de interreligieuze dialoog. We gaan er in wat 
volgt dieper op in.

De talige gastvrijheid als model voor de interreligieuze dialoog
ricœur bevestigt dat aanspraken op onvertaalbaarheid zijn ingegeven door 
een zekere vrees om hetzij de eigen religieuze taal hetzij de vreemde reli-
gieuze taal onrecht te doen. vanwege die vrees duiken er weerstanden op 
tegen de vertaalarbeid, ongeacht of het gaat om de vertaling van natuurlijke 
talen of religieuze talen. deze weerstanden hebben vooral te maken met een 
verlangen naar zuiverheid en perfectie en een angst voor betekenisverlies.

de weerstand kan ten eerste komen van de vreemde religieuze taal, die 
men tracht te verstaan. de aanspraak op onvertaalbaarheid getuigt hier van 
wat ricœur het banale besef noemt ‘dat het origineel niet kan gedoubleerd 
worden door een ander origineel’49. Het verlangen naar een perfecte verta-
ling, dit is een vertaling die enkel winst oplevert en geen verlies, is echter 
een illusie. er bestaat niet zoiets als de perfecte vertaling. Zo zegt ook Stei-
ner in After Babel: ‘de geldigheid van een vertaling afwijzen omdat [verta-
len] niet altijd mogelijk is [en de vertaling] nooit perfect is, is absurd’50.

de aanspraak op onvertaalbaarheid kan ook ingegeven zijn door de sacra-
lisering van de eigen religieuze taal. de weigering van de vertaling betekent 
de weigering om het andere, het vreemde, het niet-eigene te erkennen als een 
uitdaging en voedingsbron voor het eigene. de aanspraak op onvertaalbaar-
heid getuigt hier van een zelfgenoegzaamheid, die zich uit in ‘de weigering 
van de bemiddeling van de vreemde’51. Men wil de eigen taal zuiver houden. 
deze zelfgenoegzaamheid voedt in het geheim het ‘linguïstische etnocen-
trisme en een claim op culturele hegemonie’52. ricœur verzet zich tegen de 
etnocentrische tendens, die ook het cultureel-linguïstische particularisme 
parten speelt. vertaling betekent het eigene voeden aan het onbekende en zo 
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het eigene levend houden. Het betekent zuurstof geven aan de eigen bete-
kenissen. daarin bestaat ook de betekeniswinst van de vertaling en dus het 
plezier van de vertaling.

Maar dit plezier van de vertaling wordt pas mogelijk wanneer de vertaler 
deze weerstanden erkent en overwint. daartoe moet de vertaler ten eerste 
een proces van rouwarbeid doormaken, waarin hij/zij leert verzaken aan het 
ideaal van de perfecte vertaling. die rouwarbeid is geen uitdrukking van een 
tekortschieten en evenmin van een fatalisme. Het wijst veeleer op de nood-
zakelijke erkenning van ‘het niet te overschrijden verschil tussen het eigene 
en het vreemde.’53 Tussen het eigene en het vreemde, le même et l’autre 
bestaat een relatie van asymmetrie, die niet ophefbaar is en die maakt dat het 
niet mogelijk is ooit helemaal thuis te zijn bij de ander. Het volledige ver-
staan van de ander bestaat niet. een perfecte vertaling is een illusie. Hoewel 
het niet mogelijk is de ander volledig te doorgronden in zijn andersheid, is 
dat geen ramp. er zijn immers gradaties in het begrijpen van de ander. er is 
minder en meer begrijpen, maar hoe dan ook blijft het begrijpen van andere 
tradities steeds gedeeltelijk. Het is mogelijk andere tradities tot op zekere 
hoogte te leren begrijpen. Maar de asymmetrie tussen het vertrouwde en het 
vreemde blijft bestaan. Maar, zo kunnen we er met ricœur aan toevoegen, de 
mogelijkheid van volledig inzicht ontbreekt niet enkel in de relaties tussen 
het eigene en het vreemde, maar ook in de verhouding tot de eigen identi-
teit en de eigen traditie. enkel zij die deze asymmetrie aanvaarden kunnen 
vertalen. Of nog: het erkennen van de asymmetrie tussen het eigene en het 
vreemde, het erkennen van de onmogelijkheid van een perfecte vertaling, 
maakt de weg vrij voor het geluk van de vertaling.

Het doormaken van de treurarbeid en het verzaken aan het verlangen 
naar een perfecte vertaling, wijst ten tweede op het feit dat vertalen voor 
ricœur geen louter intellectuele bezigheid is, maar vooral ook een ethisch 
probleem.54 elke vertaling staat voor de uitdaging enerzijds het onophefbare 
verschil tussen het eigene en het vreemde te erkennen en daar getuigenis 
van af te leggen en anderzijds het verschil niet op te sluiten in zichzelf. 
vertalen is een proces van heen en weer, dit is van wederkerigheid, maar 
precies in die wederkerigheid moet ook getuigenis afgelegd worden van de 
asymmetrie tussen het eigene en het vreemde. Getuigenis afleggen van deze 
ethische dimensie gebeurt in de praktijk van wat ricœur de ‘talige gastvrij-
heid, waar het plezier te wonen in de taal van de ander gecompenseerd wordt 
door het plezier het woord van de vreemde bij zich, in de eigen woonplaats 
te ontvangen’55. Het is niet mogelijk om de asymmetrie tussen het eigene 
en het vreemde op te heffen en dus is het niet mogelijk om ooit volledig 
thuis te zijn in de taal, religie, cultuur van de ander. de onmogelijkheid om 
helemaal thuis te zijn in het vreemde wordt evenwel gecompenseerd door 
het plezier het vreemde in het eigene te ontvangen. deze talige gastvrij-
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heid weigert enerzijds de ander in zijn andersheid alleen te laten – dit zou 
immers uitmonden in een onverschilligheid – en anderzijds wordt ook de 
poging de ander te domineren of op te slokken afgewezen. de ander wordt 
in zijn andersheid ontvangen. de talige gastvrijheid is een uitdrukking van 
de openheid voor de ander – een erkenning van het feit dat de ander voor 
iets staat dat verstaanbaar is, ook al kunnen misverstanden nooit vermeden 
worden. Het gepaste antwoord hierop is evenwel niet de aanspraak op ‘on-
vertaalbaarheid’, maar wel een nieuwe vertaling voorstellen, die meer recht 
doet aan de andersheid van de ander.

Zo bekeken speelt elke vertaling, en dus ook de interreligieuze verta-
ling, zich af binnen een fragiele hermeneutische ruimte. Fragiel omdat 
misverstanden niet vermeden kunnen worden en omdat betekeniswinst 
steeds samengaat met betekenisverlies. Fragiel ook, omdat er geen perfecte 
vertaling bestaat en al evenmin een volkomen verstaan. en toch is de ge-
paste theologische houding ten opzichte van de religieuze ander er een van 
gastvrijheid.

De verhouding tussen de hermeneutische openheid en de waardering van 
de ander
Het geloofsengagement en de betrokkenheid op God, maken dat de gelovige 
ook zal oordelen over de religieuze ander (dit is niet enkel zo voor christe-
nen, maar voor alle betrokken partijen). Op een gegeven moment moeten de 
‘normatieve theologische oordelen’, die tijdelijk opgeschort werden in de 
hermeneutische gastvrijheid terug binnen gebracht worden56. dit oordelen is 
geen vorm van geslotenheid of van een onvermogen het eigen confessionele 
perspectief te overstijgen, zoals de pluralisten zouden stellen. Het feit dat er 
wordt geoordeeld betekent dat men zowel de uitdaging van de ander als het 
eigen geloofscommitment ernstig neemt. Het geloofscommitment impliceert 
de niet-onverschilligheid en dus ook een positieve of negatieve (of genuan-
ceerde) waardering. de idee dat oordelen over de religieuze ander op grond 
van het eigen geloofscommitment misplaatst zou zijn, verraadt een verlan-
gen naar een eenheidsperspectief of een helikopterperspectief dat niet tot de 
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menselijke mogelijkheden behoort. etnocentrisch is niet het oordelen over 
de religieuze ander op zich, wel een waardering – ongeacht of die nu posi-
tief of negatief is – die voorafgaat aan de hermeneutische openheid57. Het is 
zowel een kwestie van openheid voor de religieuze ander als van openheid 
voor Gods transcendentie om niet a priori te bepalen wat wel en wat niet 
theologisch betekenisvol is. Het getuigt niet van meer openheid wanneer 
men bepaalde aspecten van een andere religie integreert in de eigen religi-
euze identiteit dan wanneer men bepaalde aspecten van een andere religie 
afwijst. in beide gevallen kan er sprake zijn van oppervlakkigheid.

Het eigen geloofscommitment ernstig nemen, en dus ook de eigen verwor-
teling erkennen, betekent aanvaarden dat niet alle mogelijkheden die zich 
voordoen in de interreligieuze dialoog echt mogelijk zijn. Het is mogelijk 
dat men de religieuze ander wel in zijn/haar andersheid begrijpt (herme-
neutische openheid), maar dit betekent nog niet dat de mogelijkheid van de 
religieuze ander ook een theologisch-existentieel aanvaardbare mogelijk-
heid zal zijn. voor joden is bidden tot Christus, als de Zoon van God, niet 
mogelijk. voor moslims is de leer van de triniteit blasfemie. de vertaling 
van de religies heeft zo zijn grenzen. vertaling in de context van de interre-
ligieuze dialoog heeft steeds ook te maken met een ‘onvertaalbaarheid’, pre-
cies omdat er een hiaat is tussen begrijpen en dat waarvoor men waardering 
kan opbrengen. Het is altijd mogelijk – en het zal zelfs vaak gebeuren – dat 
de vreemde ander ontoegankelijk blijft ook al hebben we hem ons herme-
neutisch toegeëigend. Wat de ander vreemd maakt, is niet zozeer dat we de 
ander niet kunnen verstaan. We kunnen de vreemde betekenissen wel her-
meneutisch ontsluiten, maar daarmee zijn deze vreemde betekenissen voor 
ons nog niet theologisch waardevol. Soms reveleert de religieuze ander iets 
van Gods vreemdheid, soms ook niet. deelnemen aan de interreligieuze dia-
loog en openheid voor de religieuze ander betekent niet dat alle verschillen 
tussen de religies opgeheven en opgelost worden. Misschien is ook dit een 
uitdrukking van de spanning tussen het hiernumaals en het hiernamaals.

Besluit

in de interreligieuze dialoog vraagt de religieuze ander om verstaan te 
worden in zijn andersheid en de hermeneutische openheid beantwoordt aan 
deze vraag. de religieuze ander wil begrepen worden in zijn andersheid en 
verwacht van zijn gesprekspartner de bereidheid zich te laten aanspreken en 
te laten onderbreken door ‘een onvertrouwdheid die niet aan de verwach-
tingspatronen voldoet’58. niet tegemoet komen aan deze vraag om herme-
neutische openheid, is een uitdrukking van het niet ernstig nemen van de 
andersheid. Sterker geformuleerd, een gebrek aan bereidheid om de ander 
in zijn andersheid ernstig te nemen, is een vorm van geslotenheid. de her-
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meneutische openheid waarin de wereld van de religieuze ander wordt ont-
vangen, is vergelijkbaar met wat ricœur eerder de talige gastvrijheid heeft 
genoemd59. Gastvrijheid is niet het opslokken van de ander. evenmin wordt 
de ander een projectie van het eigene60. Het betekent ruimte maken in de ei-
genheid om de ander te ontvangen61. Alvorens theologisch-soteriologisch te 
oordelen, alvorens te waarderen – of dit nu positief of negatief is – verdient 
de religieuze ander het om gehoord en begrepen te worden. ‘We kunnen ie-
mand pas begrijpen als we beginnen in te zien wat iemand voelt en najaagt, 
wat zijn aspiraties en verlangens zijn, hoe iemand zichzelf, de anderen, de 
natuurlijke en eventueel de bovennatuurlijke werkelijkheid begrijpt’62.

Gastvrijheid is een Bijbelse deugd. God geeft zich onder de gestalte van 
het vreemde te kennen.63 ‘God komt ter sprake als een God incognito, aan 
wie wij al dan niet gastvrijheid bieden. God toont en verbergt zich in de 
vreemdeling en, zonder te weten met wie wij van doen hebben, ontdekken 
wij bij verrassing en pas achteraf met welke houding we God tegemoet ge-
treden zijn’64. in de vreemde ander breekt iets door van Gods vreemdheid, 
dit is van zijn Heiligheid, die niet opgaat in onze categorieën, maar de mens 
op het onverwachte afstemt. ‘de religieuze uitdaging is Gods gelaat te zien 
in iemand die niet op ons lijkt, iemand wiens huidskleur anders is, wiens 
cultuur anders is, iemand die een andere taal spreekt, een ander verhaal ver-
telt, God op een andere manier aanbidt’65. Maar men kan God pas ontvangen 
in de vreemde, wanneer men God nog niet heeft vastgezet in het bekende en 
het vertrouwde. Zo wordt hermeneutische openheid ook een theologische 
gastvrijheid. Want in de gastvrijheid ontmoeten we niet enkel de ander in 
zijn andersheid, maar bestaat ook de kans dat God zich te kennen geeft.
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‘vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zon-
der het te weten, engelen geherbergd’ (Hebr. 13,2).
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Abstract. interreligious dialogue is one of the major challenges for contemporary theology. 

especially, the so-called ‘dialogical tension’ between openness and identity keep theologians 

busy: Can one maintain one’s religious identity without closing oneself toward the other? in 

general, the reflection on interreligious dialogue begins by a theological reflection on religi-

ous plurality. The idea is that one cannot, from a Christian perspective, seriously engage in 

interreligious dialogue without a sound theology of religions. This article critically assesses 

the various models (exclusivism, inclusivism, pluralism, particularism) for a Christian the-

ology of religions in view of the challenge of interreligious dialogue, by asking how these 

models relate to the dialogical tension between openness and identity. i will argue that we 

need to overcome the classical theological approach of religious plurality and move into the 

direction of a hermeneutics of interreligious hospitality.




