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Inleiding

Was de ontmoeting met de religieuze vreemde in
het verleden eerder uitzonderlijk, vandaag maakt
de andersgelovige deel uit van onze directe leef-
wereld. Het religieus pluralisme vormt niet enkel
een uitdaging op maatschappelijk vlak, maar ook
de theologische reflectie buigt zich sinds enkele
decennia over de betekenis van de religieuze veel-
heid voor de christelijke traditie. Binnen de
theologie van de godsdiensten profileert de plura-
listische interpretatie van de religieuze diversiteit,
die stelt dat alle religies gelijkwaardig zijn, zich
steeds sterker als het enige ethische en theologi-
sche aanvaardbare paradigma in de hedendaagse
context van religieuze pluraliteit. Volgens de
pluralistische theologen zijn alle religies histo-
risch-cultureel bepaalde interpretaties van de ene
ultieme goddelijke realiteit. De verschillende
religieuze tradities zijn evenveel wegen die leiden
naar het heil. Epistemologisch gesproken steunt
het pluralisme op het kantiaans onderscheid tus-
sen het noumenon, de onkenbare ultieme godde-
lijke realiteit, en de fenomenae, de religieuze
tradities. De uitkomst van dit theologisch
paradigma is dat de verschillen tussen de
religieuze tradities, hoewel reëel, uiteindelijk
secundair zijn ten opzichte van de gemeenschap-
pelijke grond. 

In dit artikel plaatsen we deze pluralistische
benadering van de interreligieuze ontmoeting onder

kritiek vanuit het ethisch-gekwalificeerde denken
van de joodse filosoof Emmanuel Levinas, die stelt
dat niet het verschil de alteriteit maakt, maar de
alteriteit het verschil. Levinas is de filosoof bij uit-
stek die verzet aantekent tegen iedere poging om de
ander in te passen in een bepaald systeem of een
zekere totaliteit. De ander manifesteert zich immers
aan mij als radicaal anders en dient zich zo aan als
een ‘overstijgende beweging’, als een overschrij-
ding van mijn pogingen om hem of haar te vatten.
Geïnspireerd door het denken van Levinas, stellen
we dat de pluralistische interpretatie van de religi-
euze diversiteit de alteriteit van de ander herleidt
tot het niveau van de verschijning of tot de
fenomenologie. De pluralisten reduceren de
alteriteit tot de erkenning van het religieuze verschil.
Daarom slagen zij er niet in de ander als radicaal
anders te benaderen. De pluralistische zienswijze,
die stelt dat alle religies uiteindelijk verschillende
expressiewijzen van eenzelfde noumenale essentie
zijn, biedt volgens het levinasiaanse denken dan ook
geen grond voor de interreligieuze dialoog omdat
zij de ander slechts reduceert tot diens verschil en
zo een verdoken poging inhoudt om de ander te
annexeren in het eigen gedachtegoed. Vanuit de
optiek van de filosoof van het Gelaat van de ander
maakt elke stroming die de andersgelovige wil inlij-
ven in een overkoepelend denksysteem zich schul-
dig aan de moord op het Gelaat van de ander. Het
willen begrijpen en vatten van de ander kan aldus,
hoe paradoxaal het ook klinkt, niet fungeren als de
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basis binnen de interreligieuze dialoog, aangezien
deze bevattingspogingen onderhuids aangedreven
worden door het verlangen om de verschillen tussen
onszelf en de ander te verklaren en zo de ander te
kunnen beschouwen als ‘een variatie op het zelfde’.
Toch betekent dit niet dat er volgens Levinas geen
grond zou bestaan om de dialoog met de radicaal
andere aan te gaan. Integendeel, het Gelaat van de
ander roept mij zelfs op om het gesprek met deze
ander niet uit de weg te gaan. Het is precies het
appèl dat vanuit de ander tot mij gericht wordt, dat
het epistemologische platform biedt voor de inter-
religieuze dialoog. 

In het eerste deel van dit artikel lichten we de
fundamentele ideeën van de pluralistische theolo-
gie van de interreligieuze dialoog toe. Vervolgens
formuleren we in het tweede deel een kritiek op
het pluralisme vanuit het denken van Levinas. Tot
slot dalen we in het derde deel af naar het
fundament waarop het huis van de interreligieuze
dialoog daadwerkelijk gevestigd is.

De interreligieuze dialoog en het pluralistische model

In de literatuur over de aard, premissen en draag-
wijdte van de interreligieuze dialoog wordt door-
gaans uitgegaan van de zogenaamde theologie van
de godsdiensten. Deze theologische discipline
denkt na over de vraag in hoeverre het mogelijk is
voor niet-christenen om het (christelijk) heil te
bereiken. Binnen de theologie van de godsdiensten
hebben zich drie modellen ontwikkeld – het exclu-
sivisme, het inclusivisme en het pluralisme – die
elk een andere interpretatie voorstellen van de
heilsproblematiek. We zullen zien dat het plura-
lisme, dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van
alle religies en de andere twee modellen afwijst
wegens een ongeoorloofde aanspraak op superio-
riteit, zich opwerpt als het paradigma bij uitstek
dat recht kan doen aan de ethische eis van open-
heid voor de religieuze ander. 

De theologie van de godsdiensten en de heilsvraag
– De thematiek van de religieuze diversiteit staat

centraal binnen de theologie van de godsdiensten.
Deze dogmatische discipline zoekt, zoals we reeds
zegden, in de eerste plaats een antwoord op de
zogenaamde heilsvraag. Twee vragen moeten daar-
bij van elkaar worden onderscheiden. Enerzijds is
er de vraag of het voor niet-christenen mogelijk is
het heil te bereiken. Anderzijds is er de vraag
welke rol de verschillende religies spelen in Gods
heilsplan. De speelruimte waarbinnen de theolo-
gie van de godsdiensten kan zoeken naar een
antwoord op beide vragen wordt bepaald door
twee fundamentele christelijke geloofsstellingen,
met name Gods universele heilswil (1Tim 2,4) en
de verbinding van deze heilsmogelijkheid met het
Christusgebeuren: het leven, de dood en de verrij-
zenis van Christus. Binnen de theologie van de
godsdiensten kunnen we drie verschillende posities
onderscheiden die doorgaans geordend worden in
een nu wijdverspreide typologie van exclusivisten,
inclusivisten en pluralisten.1 Deze typologie werd
in 1983 vooreerst in kaart gebracht door Alan Race
in zijn studie ‘Christians and Religious Plura-
lism’.2 Elk van deze modellen formuleert een
specifiek antwoord op de boven geformuleerde
heilsvraag. 

De exclusivisten leggen vooral de nadruk op de
particulariteit van het Christusgebeuren en dit in
het nadeel van Gods universele heilswil. Het
exclusivisme steunt op een radicaal onderscheid
tussen wie de waarheid bezitten en wie leven in
ongeloof of bijgeloof, tussen wie leven in de waar-
heid en wie leven volgens valse overtuigingen. ‘In
het christendom, vangt dit model aan met de
bevestiging van een radicale scheiding tussen de
christelijke openbaring en alle andere vormen van
religie, en de aanwijzing van het christendom als
de enige bron van openbaring’.3 Het exclusivisme
stelt dat enkel zij die geloven in Christus het heil
kunnen bereiken. De uitspraak die doorgaans met
het exclusivisme in verband gebracht wordt, is het
latijnse ecclesiocentrische adagium ‘extra eccle-
siam nulla salus’ of ‘buiten de kerk geen heil’. Dat
was eeuwenlang de positie van de rooms-katho-
lieke kerk.4 Vandaag vinden we het exclusivisme
nog terug binnen de evangelicale christocentrische
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theologie, die stelt dat er ‘buiten de persoonlijke
belijdenis van Christus als Heiland geen redding’
is. De exclusivistische positie komt uiteindelijk
neer op de veroordeling van alle niet-christenen,
aangezien de heilsmogelijkheid op directe wijze
verbonden wordt met het geloof in Christus als
redder.

Het inclusivisme legt zich er vooral op toe de
twee pijlers van de christelijke theologie – Gods
universele heilswil en de heilsnoodzakelijkheid
van het Christusgebeuren – samen te denken. Het
stelt dat niet-christenen gered kunnen worden,
maar dat Christus wel steeds betrokken is in het
heilsproces. Het geloof in Gods universele heils-
wil, en de daaruit volgende overtuiging dat ook
niet-christenen gered kunnen worden, betekent
voor inclusivisten echter niet dat alle religies
gelijkwaardig zijn. Het inclusivisme blijft
vasthouden aan de definitieve heilswerkelijkheid
van de goddelijke incarnatie. De uniciteit van het
christendom wordt niet gerelativeerd. Christus
blijft de norm. We moeten het inclusivisme der-
halve plaatsen ‘in het perspectief van een over-
schrijding en vervulling van partiële waarheden in
een laatste en volledige waarheid’.5 Sinds het
Tweede Vaticaans Concilie wordt deze positie ver-
eenzelvigd met het rooms-katholieke standpunt.
Dit concilie wijdde het document Nostra Aetate,
‘de verklaring over de houding van de kerk ten
opzichte van de niet-christelijke godsdiensten’ aan
deze problematiek: ‘De katholieke Kerk verwerpt
niets van datgene wat in deze godsdiensten waar
en heilig is. Met oprechte eerbied beschouwt zij
die gedrags- en levensregels, die - hoewel in veel
opzichten verschillend van wat zij zelf houdt en
leert - toch niet zelden een straal weerspiegelen
van die Waarheid, welke alle mensen verlicht. Zij
echter verkondigt en moet zonder ophouden ver-
kondigen de Christus, die is ‘de weg, de waarheid
en het leven’ (Joh. 14: 6) in wie God alles met
Zich verzoend heeft’.6

Het pluralisme, tot slot, relativeert het Chris-
tusgebeuren als noodzakelijke voorwaarde voor
het heil en focust voornamelijk op Gods liefde en
het geloof dat God het heil van alle mensen wil.

Het stelt dat de verschillende religieuze tradities
alle gelijkwaardige wegen naar het heil zijn. Eén
van de argumenten die pluralisten aanhalen om de
overgang naar het pluralisme te wagen, is de gege-
venheid dat onze religieuze identiteit bepaald
wordt door het toeval van onze geboorte. Naarge-
lang de cultuur, het land en de familie waarin men
geboren wordt, neemt men het joodse, christelijke
of boeddhistische geloof aan. Het inzicht in de
contingentie van de religieuze identiteit is
voldoende reden om alle aanspraken op superiori-
teit en absolute waarheid te verwerpen als onhoud-
baar. Een andere reden waarom het pluralisme de
meest plausibele theologische keuze lijkt, is het
gegeven dat in naam van absolute waarheidsaan-
spraken, religies in staat zijn tot de grootste wreed-
heden. Het geloof in de superioriteit en het abso-
lute karakter van het eigen geloof leidt tot religieus
geweld. Het pluralisme laat dergelijke houdingen
niet toe, door de gelijkwaardigheid van de
verschillende religies te poneren. 

Het is het pluralistisch paradigma dat binnen
de contemporaine theologie naar voren geschoven
wordt als het fundament voor de interreligieuze
ontmoeting. 

De epistemologische basis van het pluralisme – De
grondlegger van het pluralisme is de Britse gods-
dienstfilosoof John Hick. Uit ongenoegen met de
veronderstelde christelijke superioriteit eigen aan
het exclusivisme en inclusivisme, ontwikkelt Hick
een metatheorie om de religieuze diversiteit te
verklaren. Hick past het eerder vermelde kantiaanse
onderscheid tussen het noumenale enerzijds en de
fenomenen anderzijds toe op de religieuze sfeer. ‘De
ultieme goddelijke realiteit op zich (noumenon) is
onuitspreekbaar, mysterieus en onbereikbaar. Elke
poging tot voorstelling schiet tekort.’7 De verschil-
lende religieuze systemen ‘beschrijven dit Ultieme
dan ook niet zoals het is op zichzelf, maar zoals het
door toedoen van de diverse menselijke geestesver-
mogens en culturen begrepen wordt.’8 Zo kunnen
we stellen dat de verschillende religies historisch-
cultureel bepaalde interpretaties zijn van het onken-
bare ‘Ultieme.’ Alle religies gaan terug op een
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gemeenschappelijke grond, maar interpreteren deze
anders. De verschillen tussen de religies zijn echter
niet fundamenteel, want – zo stelt Hick – ‘elke
traditie vormt op haar eigen manier een voorstel-
ling van het ‘onrecht en kwaad’ van het gewone
menselijke bestaan en tegelijkertijd verkondigt elke
[religie] een oneindig beter vooruitzicht, nogmaals
op verschillende manier begrepen.’9 Maar al deze
verschillende formuleringen wijzen uiteindelijk op
éénzelfde heilsproces, met name de transformatie
van ego-gerichtheid naar de gerichtheid op het
Ultieme. Volgens de pluralistische theologie delen
de religies niet enkel eenzelfde ultieme werkelijk-
heid als bron van alle religieuze ervaring, zij
vormen eveneens verschillende heilswegen.
Ondanks hun historisch en cultureel verschillende
interpretaties van de ultieme werkelijkheid, partici-
peren de godsdiensten, volgens Hick, in eenzelfde
heilzaam proces, dat hij omschrijft als de bevrij-
dende transformatie van egoïsme naar een gericht-
heid op de ultieme werkelijkheid. Alle godsdiensten
zijn in dat opzicht contexten van redding en heil.
Het christelijke heil, de boeddhistische verlichting,
het nirvana binnen de hindoeïstische traditie, ze
wijzen alle op hetzelfde transformatieproces. Alle
religies zijn gelijkwaardige heilswegen naar de
ultieme goddelijke realiteit.

Het pleidooi voor het pluralisme is zeer sterk
ethisch gekleurd en is ingegeven door de gedachte
dat aanspraken op absolute waarheid en particula-
riteit uitmonden in interreligieuze conflicten. De
pluralisten verwerpen zowel het exclusivisme als
het inclusivisme omdat beide modellen een
superieure positie toekennen aan het christendom
ten opzichte van de andere godsdiensten.
Dergelijke ongelijke verhouding sluit volgens
pluralistische theologen een oprechte interreli-
gieuze dialoog uit. Daartegenover plaatst het plu-
ralisme het ideaal van openheid voor de religieuze
ander –een ideaal dat, volgens de pluralisten,
slechts gerealiseerd kan worden wanneer de
verschillen tussen de religies gerelativeerd worden
vanuit de erkenning dat het Ultieme uiteindelijk
onkenbaar is. Het pluralisme werpt zich binnen de
theologie op als de incarnatie van de noodzakelijke

dialogale waarden, zoals openheid voor verschil
en andersheid. 

Het pluralistische complementariteitsmodel onder
kritiek

De pluralistische epistemologie heeft verstrekkende
gevolgen voor de interreligieuze dialoog en de ver-
houding tot gelovigen van andere religieuze tradi-
ties. Enerzijds biedt dit theologisch paradigma een
sterk onderbouwde motivatie en dus een stevig
draagvlak voor de blijvende betekenis van de inter-
religieuze dialoog. De pluralistische interpretatie
van de religieuze tradities als cultuurhistorisch
bepaalde interpretaties van het Ultieme, draagt
immers bij tot de hypothese van complementariteit
en de gelovige opdracht zich open te stellen voor
het perspectief van de ander. Het eigen perspectief
is contextueel bepaald en dus beperkt. De dialoog
is de mogelijkheid bij uitstek om de grenzen van
het eigen verhaal open te breken. De andersgelo-
vige wijst ons zo op de lacunes in ons eigen ver-
haal en toont hoe zijn perspectief een aanvulling
kan betekenen. Zo schrijft Hick: ‘Nu de religieuze
tradities op bewuste wijze met elkaar in interactie
treden, in wederkerige observatie en dialoog, is het
mogelijk dat hun toekomstige ontwikkeling steeds
meer de weg van de convergentie zal inslaan.
Tijdens de volgende eeuwen zullen zij zonder twij-
fel blijven evolueren en het is dus mogelijk dat zij
steeds dichter naar elkaar zullen groeien, en dat de
namen zoals ‘christendom, boeddhisme, islam,
hindoeïsme op een dag niet langer de dan gangbare
gestalten van de religieuze ervaring en haar
uitdrukkingen zullen beschrijven.’10

Anderzijds kan men zich, vanuit het ethisch-
kritische denken van Levinas toch de vraag
stellen in hoeverre ook het pluralistische para-
digma zich schuldig maakt aan een reductie van
de ander tot hetzelfde. De andersgelovige wordt
in deze benaderingswijze herschapen tot een
object dat ‘past’ binnen het alomvattende kader
dat de pluralistische theologen a priori hebben
ontworpen.11
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Het pluralisme als een expressie van onze zijns-
poging – Volgens Levinas probeert de mens van-
uit zijn natuurlijke zijnspoging de hem omringende
wereld te conceptualiseren, te diagnosticeren en te
classificeren. Levinas presumeert dat het subject
zich het bestaan toe-eigent, wat hij aanduidt met
de term ‘hypostase’. Om het meesterschap te
verwerven over het zijn – wat Levinas als een ano-
nieme, ‘ver-niets-ende’ macht duidt – poogt het
subject de omringende leefwereld, met al de objec-
ten en subjecten die hem toebehoren, te bevatten
en te begrijpen zodat de werkelijkheid beheersbaar,
cultiveerbaar wordt voor dit subject. Men zoekt
met andere woorden de wereld te begrijpen zodat
men er ook kan op ingrijpen en hij leefbaar wordt
voor het menselijk wezen. Aan deze bevattingspo-
gingen zijn echter een aantal classificatiemecha-
nismen verbonden die dermate totalitair toegepast
kunnen worden, dat zij resulteren in ‘de moord op
het Gelaat van de ander’. Wij gaan hier verder in
deze bijdrage nog op in. Deze pogingen tot syste-
matisering monden uit in de reductie van alteriteit
van de ander. 

Vanuit dit perspectief kunnen we een scherpe
kritiek leveren op het pluralisme als een typische
poging om de religieuze vreemde te begrijpen en
te vatten. We zouden kunnen stellen dat de plura-
listen de diversiteit aan religies trachten te ‘be-grij-
pen’ en daarom een theorievorming construeren
waarbij ze uitgaan van een gemeenschappelijke
grond en de verschillen tussen mij en de ander
verklaren vanuit een aantal socio-historische
evoluties. Het a priori formuleren van een
gemeenschappelijke grond (noumenon) impliceert
zo een eminente poging om de ander op te sluiten
in een soort alomvattend denksysteem. Daarbij
werken de pluralisten met een ‘fenomenologie van
de gemeenschappelijkheid’, die ertoe leidt dat de
religies en de religieuze alteriteit gereduceerd
worden tot verschillende verschijningen van
hetzelfde. De religieuze tradities zijn slechts
verschillende interpretaties van eenzelfde gemeen-
schappelijke grond en zijn slechts variaties op het
ene heilsthema. De veronderstelde gemeenschap-
pelijkheid tussen de verschillende religies leidt tot

een homogenisering van de religieuze heterogeni-
teit: men wil de irrationele veelheid overbruggen
door een eenheid op te leggen aan de werkelijk-
heid. Echter, net zoals twee mannen, die druk in
gesprek zijn over hun relatie tot hun echtgenoten,
niet tot de conclusie kunnen komen dat zij ‘over
hetzelfde’ spreken omdat beide vrouwen blauwe
ogen blijken te bezitten – precies omdat daarmee
nog niets gezegd is over de relatie als dusdanig –
zo kan men ook in de interreligieuze dialoog niet
constateren ‘dat men uit hetzelfde hout gesneden
is’ omdat men een bepaalde uiterlijke fenomenali-
teit gemeenschappelijk heeft. De essentialistische
strekking die gepaard gaat met de pluralistische
theologie van de godsdiensten betekent een
enorme beperking voor de interreligieuze dialoog
en haar deelnemers en plaatst tevens een buffer op
het bespreekbaar maken van alteriteit. ‘Zelfs wan-
neer het onderwerp van de gemeenschappelijke
grond zich niet op rechtstreekse wijze opdringt,
verbiedt de veronderstelling van een gemeen-
schappelijke grond een werkelijke dialoog. Dit is
omdat echte dialoog een luisteren naar oprecht
vreemde ideeën impliceert, daar waar de veron-
derstelling van een gemeenschappelijke grond de
vreemdheid van wat gehoord kan worden beperkt.
De luisteraar die overtuigd is van een gemeen-
schappelijke grond zal de volledige nieuwigheid
van wat gezegd wordt niet kunnen horen’.12 Het
pluralistische paradigma en zijn veronderstelling
van een gemeenschappelijke grond, sluiten de
mogelijkheid van echte onderbreking door de
ander van de gekende denkschema’s uit. Dit wordt
nogmaals bevestigd door het feit dat de interreli-
gieuze dialoog zich profileert vanuit de comple-
mentariteitsgedachte, welke de mogelijkheid
tenietdoet dat de ander mij werkelijk uit mezelf
wegtrekt en in vraag stelt. De interreligieuze
dialoog wordt zo – bewust en/of onbewust – een
vertolking van het narcisme. De ander is een
loutere bevestiging of eventuele aanvulling van het
zelf. We stellen ons de vraag of de pluralistische
veronderstelling van complementariteit niet leidt
tot de functionalisering van de gesprekspartner.
Eenvoudig gezegd: men vertrekt vanuit de vraag
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‘Wat kan ik leren?’, waardoor de interreligieuze
dialoog meteen herleid wordt tot een instrument
van mijn baatzuchtige ego. Zo wordt de ander
gereduceerd tot een verrijking voor mijn eigen
persoonlijkheid, een component in mijn persoon-
lijk leerproces. De representanten van een
bepaalde religieuze traditie zijn dan ook slechts zo
lang en in die mate ‘interessant’ dat zij een bij-
drage kunnen leveren voor de leef- en denkwereld
die het subject op essentialistische of ‘verzelfstan-
digde’ wijze uitbreidt.13 De waarde van het
verschil bestaat dan slechts in de wijze waarop dit
verschil een spirituele of intellectuele verruiming
biedt van het gekende religieuze perspectief op het
Ultieme. Het verschil is met andere woorden
slechts waardevol wanneer het inpasbaar is in mijn
gecompileerde bestaanstotaliteit.14 Bovendien
introduceert men op deze manier een kwalifice-
rende hiërarchie ten opzichte van de attributen die
men aan de anders gelovigen toeschrijft, waardoor
men precies het fundament legt voor iedere vorm
van racisme. Immers, wanneer men op basis van
een egocentrisch gekleurde esthetiek beslist welke
verschillen waardevol zijn, koestert men al snel
bepaalde voorkeuren of roept men zelfs een aantal
exclusiviteiten in het leven.15

Zo bekeken toont het pluralisme zich als een
voortvloeisel van de westerse traditie en haar hang
naar systematisering, begrepen als een strategie die
overzicht, orde en een gevoel van behaaglijkheid
geeft, doordat zij het onderbrekende en confronte-
rende, ja zelfs beangstigende karakter van de
ontmoeting met de vreemde wegneemt. Met
Levinas stellen we echter de vraag of schematise-
ringen zoals de pluralistische interpretatie van de
religieuze diversiteit, recht kunnen doen aan de
onherleidbare alteriteit van de ander.

Niet het verschil sticht de alteriteit, maar de alte-
riteit sticht het verschil – ‘Als je de kleur van de
ogen van de ander gezien hebt, heb je de ander niet
gezien’ schrijft Levinas. De vraag is of de pluralis-
tische theologen, in weerwil van hun intentie, wel
recht kunnen doen aan de onherleidbare alteriteit
van de ander, wanneer het pluralistisch paradigma

a priori andersheid herleidt tot verschil. Het ver-
schil behoort tot de orde van de fysionomie of de
uiterlijke verschijningsvorm. De ander ‘verschilt’
van mij, in die zin dat hij of zij bijvoorbeeld een
verschillende huidskleur heeft of – binnen het inter-
religieuze discours – doordat hij of zij een andere
ritualistiek koestert of een andere socio-cognitieve
omgangsstijl met het religieuze vertegenwoordigt
of er differente Godsbeelden op nahoudt. Het ver-
schil als dusdanig is ‘uiterlijk’ waarneembaar, wat
an sich niet betekent dat het verschil louter ‘op het
gezicht van de ander geschreven staat’. Het ver-
schil kan zich, zoals wij reeds aanhaalden, bij-
voorbeeld ook manifesteren in een differente denk-
wijze. Cruciaal is echter dat het verschil zich
relatief snel laat ‘diagnosticeren’, waardoor het
risico reëel wordt dat aan deze ‘diagnose’ (de ver-
schillen worden geïndiceerd) een ‘prognose’ (een
wijze om met deze ander om te gaan) gekoppeld
wordt. Dit impliceert dat het verschil als dusdanig
aanwijsbaar is – men kan de vinger als het ware op
de plaats leggen waar het verschil tussen mij en de
ander ‘in den vleze’ geïncarneerd is – en vatbaar is
voor de menselijke geest. De alteriteit van de ander
ontsnapt echter voortdurend aan dit fenomeen: de
alteriteit laat zich niet indiceren, noch vatten door
onze begripsmatige structuren, maar nestelt zich
toch als een intrige in de intermenselijke relaties.
Of liever: zij is er zelfs de voorwaarde toe. De alte-
riteit behoort immers tot de orde van het Gelaat...
In het autrement qu’être bereiken mijn bevattings-
pogingen dan ook hun natuurlijke grens, want het
Zelf kan de Ander niet accapareren binnen de struc-
turen van het eigen ego. Waar het verschil ‘be-
grijp-elijk’ is, onttrekt de alteriteit zich aan de
dynamiek van het ‘willen vatten’ van de ander. De
ander reveleert zichzelf dan ook niet als mijn
andere wegens het factische gegeven dat hij of zij
van mij ‘verschil-t’, want dit verschil is an sich ‘eli-
mineerbaar’, het kan worden gereduceerd. De
ander reveleert zichzelf door het feit dat ik in de
aanblik van het Gelaat van deze ander een onher-
leidbare alteriteit ervaar. 

Het lijkt voor de interreligieuze dialoog cruciaal
om te onderkennen dat de alteriteit van de ander
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niet te reduceren valt tot de verschillen die de ander
genereert. De ander is immers niet herleidbaar tot
zijn of haar fenomenaliteit. En dit is precies hetgeen
waaraan het pluralistisch paradigma zich schuldig
maakt: het reduceert de ander tot ‘hetzelfde’16, hij
of zij wordt in deze benaderingswijze herslepen tot
een kenobject dat ‘past’ binnen het ontworpen
kader.17 De gedachteconstructie waarop dit type van
‘dialoog’ gebaseerd is, is eenvoudig: het verschil
maakt de ander en dit irrationele verschil is filoso-
fisch overbrugbaar, precies omdat het in de totale
luciditeit van de reflectie herleid kan worden tot ‘le
Même’. De waarde van het verschil blijkt ook hier
slechts waardevol wanneer het beschouwd kan wor-
den als een relatieve specificiteit binnen een gene-
raal denkkader.

Tegen de pluralistische theologie van de gods-
diensten stellen we dat het verschil méér is dan
een wisselende expressievorm van eenzelfde
genus. De discrepantie tussen onszelf en de andere
laat zich niet accapareren binnen een filosofisch-
theologisch denksysteem dat de onderscheidingen
tussen de diverse subjecten en tradities meent te
overbruggen. Het verschil dat ik bij de ander ont-
dek, kan op onvoldoende wijze worden verklaard
vanuit mijn totaliserend denksysteem. Het is
immers niet het verschil dat de ander tot ander
maakt, maar het is de ander die de mogelijke ver-
schillen genereert. De alteriteit van de ander is en
blijft immers weerbarstig, recalcitrant, incongru-
ent met ons bestaansontwerp. Zo blaast de radi-
cale alteriteit van de ander onze pseudo-alwetend-
heid tegenover deze ander en de pretenties van een
zelfgenoegzame, unilateraal geïnterpreteerde dia-
loog weg. ‘De meer veeleisende uitdaging is te
werken binnen en tussen de levende tradities, en
niet te proberen een soort zogenaamde tijdloze
essentie van hen af te scheiden’.18

De erkenning van een universeel epistemologisch
fundament als draagvlak van de interreligieuze
dialoog 

In wat volgt, schetsen we vanuit Levinas’ meta-
ethisch denken een alternatief platform waarop het

interreligieuze debat zich kan manifesteren. Het
gedachtegoed van de Frans-joodse filosoof Emma-
nuel Levinas leent zich immers niet louter tot een
kritische reflectie op de pluralistische interpretatie
van de interreligieuze dialoog. Binnen Levinas’
meta-ethiek vinden we eveneens aanzetten voor
een ethisch gekwalificeerde afdaling naar het
universeel epistemologisch fundament van de
interreligieuze dialoog. In wat volgt, proberen wij
het platform te schetsen waarop de interreligieuze
ontmoeting zich kan vestigen. Levinas effent
vanuit zijn meta-ethiek de weg voor een gekwali-
ficeerd fundament waarop de interreligieuze
ontmoeting kan steunen.

Een vogelvlucht over de levinasiaanse filosofie van
de ethiek – Levinas is gevormd binnen de
fenomenologische school van Husserl en Heideg-
ger. Hij hanteert deze filosofische stroming niet
louter om de concrete menselijke existentie te
doorgronden, maar tevens om de dynamiek van
zijn ‘filosofie van de ethiek’19 in een helder dag-
licht te stellen. In de ogen van Levinas bestaat de
waarde van deze fenomenologische methode er
precies in dat zij, over het objectief gekende en de
technisch gehanteerde kennis van onze leefwereld,
teruggrijpt naar een meer oorspronkelijke situatie,
die andere situaties op transcendentale wijze
constitueert.20 Levinas breekt dus door de totalise-
rende bevattingskaders heen door dieper af te
dalen naar het ‘anarchisch beginsel’ dat niet
gekleurd is door ons interpretatieve spreken, maar
dat daarentegen aan de ontologie zelf voorafgaat.
Levinas heeft gedurende zijn filosofische werk-
zaamheden gepeild en gezocht naar de meest
oorspronkelijke ervaringen van het individueel
doorleefde bestaan. Levinas vindt deze oorspron-
kelijke ervaring in de ontmoeting met de ander.
Immers, wanneer ik in de ontmoeting met de ander
mij door deze ander geraakt weet, betekent dit dat
ik in mijzelf de mogelijkheidsvoorwaarde draag
om mij door deze andere te laten aanspreken. Nog
voor ik met de ander in dialoog treed, verkeer ik
met andere woorden in de mogelijkheid om mij
verantwoordelijk te voelen jegens deze ander: een
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verantwoordelijkheid waarin ik besef dat ik hem of
haar niet mag ‘be-grijpen’ in mijn totalitaire en
reductionistische bevattingspogingen. Het is de
ander die aan mij appelleert om hem of haar àls
ander tegemoet te treden. Ik ben dus existentieel
vooraf getekend door de ander – want in mij vloeit
reeds een ondergrondse stroom die mij toestaat om
het appèl van de ander te horen.21 Deze intieme
verbondenheid tussen de ander en mij – een ethi-
sche verbondenheid die zelfs aan mijn bestaan
voorafgaat – is voor Levinas dan ook de essentie
van ‘de zaken’, het oorspronkelijke fundament, het
archaïsch beginsel. Deze ‘interschepsellijke ver-
bondenheid’ vraagt om een ethische realisering in
de relatie tot de ander. Wanneer de mens zijn stre-
ving naar zelfbevestiging overstijgt, betekent dit
immers dat er in hem een soort sensibiliteit aan-
wezig is waardoor hij zich precies kan laten aan-
spreken door het Gelaat van de ander. Het ‘anders
dan zijn’ kan slechts zijn intrede doen in de baat-
zuchtige zijnsact wanneer de mens reeds vooraf
door dit andere getekend is. Levinas wijst er in zijn
vertoog ‘Autrement qu’être’ dan ook op dat de
ultieme fundering van het ethisch handelen een
religieus fundament is. Het is immers God die zich
in mijn naaste openbaart en mij – doorheen het
Gelaat van de ander – onvoorwaardelijk opvordert
om de ander met schroom te bejegenen en niet te
herleiden tot een component in mijn bestaanspo-
gingen. Zo plaatst hij de medeschepsellijke ver-
antwoordelijkheid, dit wil zeggen de relationele en
religieuze condities van het menselijk bestaan, op
de voorgrond. In het licht van deze reflectie menen
wij dat de aanvangsbasis voor de interreligieuze
dialoog gezocht dient te worden in onze openheid
en onze betrokkenheid op het andere dan onszelf.
Wie vertrekt vanuit ons ‘uitstaan naar het andere
dan onszelf’ schept een vrije ruimte om de ander
tegemoet te treden als ander.

De ethische grondslag van de interreligieuze dia-
loog roept ons op tot een reflectie in de tweede
graad – Vanuit Levinas’ meta-ethiek gaan wij op
zoek naar het fundamentele platform waarop de
interreligieuze dialoog zich kan enten. Wij zullen

expliciteren hoe de interreligieuze dialoog stoelt
op het ethisch beginsel van verantwoordelijkheid
door en voor de ander. Precies omwille van deze
zorg voor de kwetsbare ander weet het menselijk
subject zich geroepen om de dialoog aan te gaan
over de interne geloofs- en interpretatieprocessen
waarop de eigen religieuze traditie zich gefundeerd
weet. 

De hierboven geschetste betrokkenheid op de
ander vormt binnen het levinasiaanse denken het
fundament voor iedere potentiële ontmoeting en
dus ook voor het interreligieuze treffen. Levinas
onderstreepte immers in zijn meta-ethisch, wijs-
gerig denken onze menselijke plicht tot solidari-
teit met de gehele schepping, precies op basis van
onze geschapenheid. Het feit dat alles en allen het
bestaan ontvangen hebben, verbindt ons met elkaar
op een onvervreemdbare wijze en provoceert ons
om zorgend om te zien naar het andere dan ons-
zelf.22 Wij stellen dat precies in deze ethische
oproep – het morele appèl om het Gelaat van de
ander respectvol tegemoet te treden – het episte-
mologische fundament ligt waarop het huis van de
interreligieuze dialoog steunt. De interreligieuze
dialoog heeft dus een ethische oorsprong. Het
besef aangedaan te zijn door het andere dan zich-
zelf en de ethische provocatie om deze andere
‘om-zicht-ig’ te benaderen, vormen de grondslag
van iedere authentieke, niet-totalitaire ontmoeting
en dus ook van de interreligieuze ontmoeting. De
diepe en onvoorwaardelijke solidariteit met alles
en iedereen, die geïncarneerd ligt in de alomvat-
tende werkelijkheid van de schepping, is een voor
iedereen ervaarbare, existentiële realiteit die tege-
lijk de vruchtbare bodem en een fundamentele,
spirituele richtingaanwijzer vormt binnen de inter-
religieuze dialoog. Dit is de ‘open ruimte’, het ont-
moetingsplatform, waar de verschillende religieuze
tradities elkaar op authentieke wijze tegemoet kun-
nen treden.

Deze existentiële verankering in de religieuze23,
alomvattende werkelijkheid vormt de creatieve
oorsprong en de gelegenheid tot wederzijds
respect, tot verrijking en revisie over en weer. Wij
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zijn reeds op het andere dan onszelf gericht en de
erkenning van deze alterintentionaliteit slaat de
brug uit naar het andere. Immers, ‘[d]e hele wer-
kelijkheid is er al totaal, onvoorwaardelijk bevrij-
dend, pal onder onze ogen die ziende blind blij-
ven.’24 Sterker nog, vanuit onze voorschepselijke
condities zijn wij dermate vervlochten met het
andere dan onszelf, dat wij ‘een ander zijn’.
Bovendien kan Levinas’ benadering van onze
intermenselijke verbondenheid aan de interreligi-
euze dialoog een nieuw en eigentijds perspectief
toekennen, precies omdat zij de fundamentele
betekenis en de unieke waarde van de relatie ‘ik-
jij’ onthult: het jij en het ik, die in samenhang en
onderlinge ethische betrokkenheid oprijzen uit het
chaotische niets. ‘[W]aarachtige persoonlijkheid
(individualiteit) kan alleen overeind blijven in een
context, waar het “een ander zijn” finaal is en niet
herleidbaar tot welke totaliteit dan ook, of dat nu
de geschiedenis, het absolute niets of een (pan-
theïstische) God is.’25 Het besef dat ik door de
‘anders andere’ ben aangedaan stelt immers een
vlijmscherp verbod in om het andere te laten
opslokken door de onverzadigbare totaliteit van het
eigen zijnde. Immers, in de solitude van ‘het-
zelfde’ kan het ik niet in verhouding treden tot het
andere. Zo kunnen wij de valkuil van het plura-
lisme vermijden, waarin de ander herleid wordt tot
de totaliteit van een gemeenschappelijke grond die
zich manifesteert in variërende expressies.

Vanuit de hierboven geschetste visie kunnen wij
tevens een scherpe kritiek leveren op een tendens
die zich bij een aantal pluralistische denkers mani-
festeert, met name de angst om de ander te bevra-
gen op de wijze waarop hij of zij gestalte geeft aan
het religieuze. De laatste decennia leeft in het
interreligieus discours een soort bevreesdheid om
beschuldigd te worden van een ‘religieus chauvi-
nisme’ of om aanspraken op een zekere superiori-
teit te uiten waardoor men aan de anders gelovige
geen kritische vragen meer durft te stellen. Dat kan
in het pluralisme aanwezig zijn in de vorm van de
presuppositie: ‘het is uiteindelijk toch allemaal
slechts een kwestie van smaak’ – want finaliter

draait het om eenzelfde innerlijke beleving – en de
gustibus non est disputandum. Respect voor de
ander impliceert echter niet dat men de confronta-
tie uit de weg zou gaan. Het is immers op basis
van de ons voorafgaande existentiële verbonden-
heid met de integrale werkelijkheid onze morele
plicht om een dialoog aan te gaan over de relatio-
nele verbondenheid tussen God en mens en tussen
de mens en de integrale schepping. Wij preciseren
deze stellingname. Ter illustratie verwijzen wij
naar het fictieve voorbeeld van een crimineel die
een gebedsplaats binnenwandelt en die zich plots
gegrepen weet door een gevoel van Aanwezigheid.
Een jaar later keert hij terug naar deze religieuze
plaats en formuleert het verlangen om zich te
bekeren. Het veranderingspunt in het leven van
deze persoon is echter niet de affectieve ervaring
van Aanwezigheid, hoe sterk deze hem of haar ook
mag hebben aangegrepen. Iedere mens kent in zijn
of haar leven een dergelijke meerervaring die men
religieus, maar even zeer naturalistisch kan inter-
preteren. Binnen deze singuliere geschiedenis fun-
geert het jaar dat zich uitstrekt tussen de eerste
keer dat deze persoon het heiligdom betreedt en
de tweede maal dat hij of zij zich daar bevindt als
een cruciaal punt van ommekeer. Tijdens dat
bezinningsjaar heeft er immers een reflectie plaats-
gevonden op deze diepgaande ervaring. De aard
en de oorsprong van dit gevoel werden kritisch
onderzocht en vormen in deze specifieke situatie
de aanleiding voor een uitgesproken Godsrelatie.
In de interreligieuze dialoog dienen wij precies te
reflecteren over deze reflectie. Het interreligieuze
spreken is met andere woorden een reflectie in de
tweede graad.26 De religieuze gemeenschap dient
in de interreligieuze dialoog te vertolken, te expli-
citeren en te legitimeren waarom zij op deze spe-
cifieke wijze vorm geeft aan de relatie tussen God
en de schepping.27 Deze toelichting over de trans-
cendentale ervaring – om met Karl Rahner te spre-
ken – die iedere religie schraagt, onttrekt zich in
een authentieke dialoog aan iedere vorm van
reductie en totalisering, precies omdat zij het
‘anders dan zijn’ als uitgangspunt neemt. De expli-
citering en de vertolking van het fundament, het
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waarom van hoe men denkt, stelt ons immers in
staat om de diverse religies niet te laten absorbe-
ren door ‘het grijze van de nacht’. Iedere religie
berust op de erkenning en de interpretatie van een
voorafgaande ervaring. Door deze hermeneutiek
ter sprake te brengen, kunnen wij op een ethisch
gekwalificeerde wijze spreken over het godde-
lijke.28 Wij delen immers een bestaan waarin wij
voorafgaandelijk werden geaffecteerd door het
andere/Andere dan onszelf, maar de wijze waarop
dit gestalte wordt gegeven is niet eender. Ieder
beeld van God is immers slechts een beeld en mis-
schien zelfs een inauthentisch en vals beeld, maar
sommige Godsbeelden zijn wellicht meer bedrieg-
lijk dan andere. Het gekwalificeerde spreken over
onze relatie tot het goddelijke biedt ons dan ook
niet alleen de mogelijkheid om kritisch om te gaan
met de anders gelovige29, maar ontkracht tevens
de hypothese dat alle godsdiensten wegen zijn die
op een gelijkwaardige wijze naar het heil voeren.
Binnen het interreligieuze discours wordt veelvul-
dig de metafoor benut van het wiel waarbij alle
spaken naar de pion voeren. Een interreligieuze
dialoog kan echter door een kritische en reflexieve
dialogale contemplatie op de relationele perceptie
van het goddelijke en het relationele zelfbegrip van
de diverse religies uitwijzen of iedere religieuze
vormgeving (de spaak) op gelijkmatige wijze naar
het goddelijke (de pion) refereert, niet vanuit de
vermeende superieure positie van de onderzoeks-
rechter die claimt ‘alwetend’ te zijn – maar die
zich slechts baseert op de almachtsdrang van het
eigene – maar vanuit het pre-existentiële gegeven
dat wij reeds het andere zijn.

Besluit

In dit artikel hebben wij een ‘meta-reflectie’ op de
interreligieuze dialoog ontwikkeld, waarbij we het
theologisch pluralisme, dat tot op heden het domi-
nante paradigma is binnen het interreligieuze land-
schap, confronteerden met het ethisch gekwalifi-
ceerd denken van de Frans-joodse filosoof
Emmanuel Levinas. Vanuit het levinasiaanse den-
ken stelden wij dat het pluralistische model,

ondanks zijn ethische motivatie om onaanvaard-
bare vormen van uitsluiting resulterend uit abso-
lute waarheidsaanspraken te verhelpen, uiteinde-
lijk uitmondt in een poging om de andersgelovige
in te passen in een alomvattend denksysteem dat
de werkelijkheid in al haar facetten poogt te vat-
ten. Met Levinas stelden wij dat een dergelijke
gesloten denkbeweging geen recht kan doen aan
de ander – al claimt het pluralisme wel respect te
tonen voor de andersgelovige – precies omdat het
meest eigene van deze ander genegeerd wordt:
diens radicale alteriteit. De alteriteit van de ander
wordt immers gereduceerd tot de waarneembare
verschillen en deze worden op hun beurt zorgvul-
dig ingepast en ingebed in een overkoepelend con-
ceptueel denkkader. Binnen het pluralistische para-
digma bestaat het gevaar dat men zich exclusief
focust op de modaliteiten van de diverse religieuze
tradities, waardoor de andersgelovige gereduceerd
wordt tot het verschil dat hem of haar van ons
schijnt te onderscheiden. Wij mogen en kunnen
ons niet uitsluitend fixeren op de uiterlijke ver-
schijning of fenomenaliteit van bepaalde religieuze
structuren precies omdat wij dan voorbijgaan aan
datgene wat er werkelijk op het spel staat, met
name diens recalcitrante, incongruente alteriteit.
Het is precies deze alteriteit, die door de pluralis-
tische stroming bedreigd wordt, die Levinas ver-
heft tot het fundament dat de religieuze beleving
schraagt. De verantwoordelijkheid door en voor de
ander fungeert voor Levinas als het existentiële a
priori waar iedere mens door getekend is. Het is
deze betrokkenheid op de ander die ons ertoe aan-
zet om op een authentieke en waarachtige wijze
de dialoog met de andersgelovige aan te gaan: wij
weten ons immers dermate geaffecteerd door deze
ander dat wij hem of haar niet wensen te bedrei-
gen in diens anders-zijn. Dit kan echter niet zon-
der een uitgebreide dialoog over en reflectie op de
eigen geloofsdynamiek, de inherente hermeneutiek
van elke religieuze traditie en de interpretatiepro-
cessen waarmee gelovigen het religieuze aanbod
verwerken. De zorg om de ander geen onrecht aan
te doen – dit wil zeggen om hem of haar niet vast
te zetten in het gediagnosticeerde verschil – noopt
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ons dan ook tot een ‘reflectie in de tweede graad’ of tot een reflectie op onze socio-cognitieve omgangs-
vormen met de religieuze tradities van onze voorouders.
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toont echter e contrario aan dat het verlangen zich niet laat bevredigen door een object van deze of generlei aard.) Men
reveleert zichzelf met andere woorden als het centrum van de praxis van de interreligieuze dialoog, waarbij de aan-
trekkelijke punten van de anders gelovige worden aangegrepen als een invulling voor de leemten die men in het eigen
bestaan ervaart. De ander wordt dan ook niet erkend als ander, maar als een contributie aan het eigen narcistische
geluksstreven.

14. Deze problematiek hangt samen met de reductie van de alteriteit van de ander tot zijn of haar uiterlijke
verschijningsvorm (zie verder in dit artikel).

15. Dit betekent echter geenszins – zoals verder nog zal blijken – dat men niet zou kunnen opteren voor een bepaald
religieus systeem. Wij wijzen enkel op het risico om kwaliteiten te verbinden aan verschillen in godsdienstbeleving.

16. De ander is hier slechts – om met Aristoteles te spreken – een specifieke verschijningsvorm van een generale
soort. De radicaliteit van de ander reikt echter veel verder dan de uiterlijk waarneembare verschillen. Deze radicale
alteriteit zal zich dan ook als een intrige in de intermenselijke relaties vestigen en er uiteindelijk toe leiden dat de
egogeoriënteerde zijnstotaliteit wordt opengebroken en dat men het intentioneel uitstaan naar het andere dan zichzelf
herontdekt óf dat men de ander verwerpt als een hardnekkig recalcitrant en weerbarstig subject dat weigert om zich te
assimileren aan onze filosofische constructies. Ook hier ontaardt de interreligieuze dialoog in een polemiek. 

17. E. LEVINAS, o.c., p. 15.
18. M. BARNES, Theology and the Dialogue of Religions, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 12. ‘The

more demanding challenge is to work within and between the living traditions, not to seek to extract from them some
supposedly timeless essence.’

19. Wij merken op dat voor Levinas het woord ‘ethiek’ veeleer een synoniem is voor ‘een oorspronkelijk – of, zoals
hijzelf graag schrijft, een “vóór-oorspronkelijk” – opzien naar ‘het Goede’ dat aan het zijn en het heelal van alle zijn-
den voorafgaat en het overtreft’. Het begrip ethiek betreft in Levinas’ filosofie dus niet zo zeer de beschouwing van morele
normen en waarden, maar wel een ‘meta-ethiek’ waarin het ik door en voor het andere dan zichzelf verantwoordelijk
wordt gesteld. Citaat zie Voorwoord van A. Peperzak op E. LEVINAS, Het menselijk gelaat, Amsterdam, 2003, p. 9.

20. In deze context kunnen wij beter spreken over een ‘transfenomenologische’ benadering, dan over een fenomeno-
logische interpretatie. Levinas blijft immers niet louter stil staan bij de wijze waarop de fenomenen zich aandienen, maar
daalt daarentegen af naar een ‘ondergrondse stroom’ die het hartcentrum vormt waarop deze fenomenen zich enten.

21. Voor een goed begrip van deze stellingname onderstrepen wij dat het hier gaat om de mogelijkheidsvoorwaarde
om zich door de ander te laten aanspreken. Het feit dat deze transcendentale conditie aanwezig is, betekent echter nog
niet dat ik sowieso er ook voor kies om de ander recht te doen als ander. De mens is dus noch louter conatus essendi,
noch louter altruïsme. De keuze voor onszelf of voor de ander berust dan ook nooit op een natuurfataliteit. Telkens weer
maakt het ethisch subject een vrije keuze om voor de kwetsbare ander te zorgen of om in zichzelf te investeren (in de
zin van het uitbouwen van een reductionistisch en totalitair systeem, waarin de ander ondergeschikt wordt aan mijn
pogingen om de werkelijkheid te ‘be-grijpen’ en beheersbaar te maken).
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wat ‘verbinden’ betekent. De ethische verplichting – die uit onze voorschepselijke verbondenheid spreekt – om zorgend
om te zien naar het andere dan onszelf is met andere woorden de grondslag voor het interreligieuze debat.

24. T. LATHOUWERS, ‘Waarom kwam Boddhidharma naar het Westen?’ in J. BOR, I. BULHOF (red.), ‘Het antwoordloze
waarom’, Kampen. Agora, 2001, p. 198. 

25. J. VAN BRAGT, ‘Kyoto Philosophy – Intrinsically Rationalistic?’ in Rude Awakenings. Zen, the Kyoto School & The
Question of Nationalism, Honolulu, 1994, p. 254. Geciteerd en vertaald in T. LATHOUWERS, o.c., p. 215. De boeddho-
loog van Bragt vermeldde dat de joodse auteur Levinas hem inspireerde in de hierboven weergegeven overtuiging. Wij
trekken hier de parallel met de Japanse zenmeester Shibayama, die in zijn oeuvre Zen Comments on the Mumonkan over
de ‘absolute subjectiviteit’ spreekt als ‘de totaal andere dimensie van de absolute vrijheid’.

26. Dit betekent in geen enkel opzicht dat je door een filosofische reflectie gelovig kan worden. Geloven is een act
van vertrouwen, het vergt – net als in de liefdesrelatie – een onberedeneerbare sprong (cf. Kierkegaard). Het denken over
het geloof garandeert met andere woorden deze sprong niet, maar het denken komt wel voor en na de sprong. Het geloof
is niet irrationeel.

27. Op deze wijze kan men tevens onderzoeken of men niet eenvoudigweg de singuliere of collectieve verlangens en
angsten op een imaginair transcendent scherm geprojecteerd heeft.

28. Binnen de joodse en de christelijke traditie is de bijbelse God dan ook steeds ethisch gekwalificeerd.
29. De kwalitatieve Godsrelatie biedt met andere woorden een mogelijkheid om de verschillen tussen de diverse

geloofssystemen ter sprake te brengen en op hun ethische kwaliteit te toetsen. Dit impliceert echter niet dat aan het
fenomenale verschil een kwalificatie verbonden wordt. Deze kwalificatie zou dan immers vanuit het subject zelf
plaatsvinden. Het zelfzuchtige ego reveleert zich dan in een illusoire almacht als de rechter over goed en kwaad. De
kritische benadering van de anders gelovige vindt haar inspiratie echter in de bewustwording van de anarchische, ethisch
getinte interschepsellijke verbondenheid die op diverse wijze relationeel gestalte wordt gegeven.


