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Inleiding 

 Onlangs stond het nog in de redactionele kolom van De Stan-
daard: „God‟ is niet dood in Europa; de secularisatie heeft niet tot 
de uitbanning van het religieuze geleid (DS 16.08.2005). Wel 
blijkt de aard van religie en religiositeit grondig veranderd te zijn: 
minder geïnstitutionaliseerd en dus individueler, minder afhanke-
lijk van de christelijke verhaaltraditie en daardoor eerder onbe-
paald. Twee jaar geleden kopte De Morgen: “Twee derde van jon-
geren en hoog opgeleiden gelooft in het spirituele” (DM 
10.04.2004). Ook ander sociologisch onderzoek laat uitschijnen 
dat de onttovering van de wereld mensen onbevredigd achterlaat, 
zodat ze op zoek gaan naar „iets meer‟. Enige tijd geleden lieten 
enkele Nederlandse atheïsten zich zeer kritisch uit over zo‟n hang 
aan „iets meer‟, dat ze het „ietsisme‟ doopten: het zou een restpro-
duct zijn van de door de moderniteit bijna volledig uitgebannen re-
ligie. Ze klaagden over de onwil en het gebrek aan durf, waardoor 
geseculariseerde mensen er niet toe komen de laatste en logische 
stap naar het atheïsme te zetten. Dergelijk vasthouden aan iets 
meer, dergelijk zoeken naar het spirituele, het religieuze, blijkt bij 
nader inzien inderdaad het resultaat te zijn van processen die het 
religieuze landschap van Europa de voorbije halve eeuw grondig 
hebben veranderd. Zowel detraditionalisering (het wegdeemsteren 
van de christelijke verstaanshorizon) als religieuze en levensbe-
schouwelijke pluralisering (de confrontatie met andere vormen van 
religieuze beleving) hebben de ontplooiing van een algemene vage 
religiositeit gestimuleerd, en dit zowel binnen als buiten de christe-
lijke kerken.  
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 Hoe kunnen theologen deze ontwikkeling analyseren en evalue-
ren? Welke uitdaging stelt het ietsisme aan het actuele christelijke 
geloof en de theologische reflectie hierop? (a) Dienen theologen 
deze religiositeit te verwelkomen als een nieuwe kans, als een „her-
betovering‟ van de wereld, waarmee ze na jaren van secularisatie 
en antikerkelijk atheïsme eindelijk opnieuw in dialoog kunnen 
gaan? In dat geval is het ietsisme inderdaad de gedroomde ge-
sprekspartner met het oog op een nieuwe joint venture tussen cul-
tuur en religie. Bovendien toont het ietsisme, die als een soort „cul-
turele negatieve theologie‟ het resultaat is van de religieuze ver-
schuivingen in Europa, dan de weg van de toekomst voor het chris-
telijke geloof: ze biedt de theologie immers de kans om opnieuw 
aan te sluiten bij de eigen negatief-theologische tradities. En waar-
om niet: misschien is het ietsisme wel de toekomst van het christe-
lijke geloof, in lijn met de socio-culturele transformatie van het re-
ligieuze, van God, in Europa. (b) Of is eerder het omgekeerde het 
geval? Zien theologen zich genoodzaakt dit ietsisme af te wijzen 
als een zwak en oppervlakkig overblijfsel van de secularisatie? 
Misschien staat het voor een vlakke, lege religiositeit die parasi-
teert op de traditionele religies en die al te gemakkelijk een rustge-
vend religieus comfort biedt aan mensen die de grote dromen van 
de moderniteit en de traditionele religieuze verhalen achter zich 
gelaten hebben. Dan is deze religiositeit wel de perfecte oplossing 
voor diegenen die niet de volle consequenties van het harde athe-
isme willen dragen en zich tegelijk niet willen of kunnen overge-
ven aan een gelovig christelijk engagement. 
 Wellicht zijn noch een te vlugge omhelzing noch een botte af-
wijzing aangewezen wanneer men zich waagt aan een theologische 
reflectie over dit fenomeen. Het ietsisme is immers een niet te ver-
onachtzamen karakteristiek van de actuele West-Europese reli-
gieuze situatie. Het is de uiting van een tendens in onze heden-
daagse context die de manier waarop mensen – inclusief christenen 
– vandaag de dag kijken naar religie en religiositeit grondig heeft 
veranderd. Want het ietsisme houdt geen halt aan de deuren van de 
kerk, maar beïnvloedt ook rechtstreeks de wijze waarop christenen 
hun eigen geloof beleven en duiden. Een theologische kritiek moet 
daarom behoedzaam te werk gaan en aandacht hebben voor de 
complexiteit van dit religieuze fenomeen. De theologie bevindt 
zich immers nooit in een vacuüm: ze kan nooit los gezien worden 
van de geschiedenis, de cultuur en de maatschappij waarin ze staat. 
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Integendeel, theologie is steeds het resultaat van een voortdurend 
proces van recontextualisering waarin het christelijk geloof en de 
reflectie hierover vanaf het prille begin betrokken zijn

1
. De theolo-

gie heeft steeds opnieuw gereageerd op culturele veranderingen en 
er haar fundamentele denkpatronen, woordenschat en paradigma‟s 
kritisch-creatief op afgestemd.  
 In deze bijdrage zal ik het ietsisme in onze hedendaagse cultuur 
analyseren als een soort „cultureel gedragen negatieve theologie‟. 
Hiermee verwijs ik naar de culturele religieuze gevoeligheid voor 
een eerder onbestemd „iets meer‟, dat niet meer benoemd kan of 
mag worden

2
. Ik zal betogen dat culturele ontwikkelingen, aanslui-

tend bij de processen van detraditionalisering en pluralisering, de 
vorming van een dergelijke vage religiositeit gestimuleerd hebben. 
Mijn verwijzing naar negatieve of apofatische theologie, soms ook 
apofasis genoemd, moet dan heel algemeen begrepen worden als 
het wantrouwen tegen of het onvermogen tot het benoemen van 

 
1 Ik ben mij uiteraard bewust van het feit dat ik hier een cirkelredenering 

voltrek. Immers, door het wezen en de taken van de fundamentele theologie 

op deze manier te kaderen, veronderstel ik reeds een aantal zeer specifieke 

fundamenteel-theologische opties. Voor een meer uitgebreide bespreking van 

deze veronderstellingen alsook van het begrip recontextualisering, zie mijn 

Onderbroken traditie. Heeft het christelijke verhaal nog toekomst?, Kapellen, 

Pelckmans, 1999, 22004, hoofdstuk 1; alsook: Zeg nooit meer correlatie. Over 

christelijke traditie, hedendaagse context en onderbreking, in Collationes 33 

(2004) 193-219. 
2 Een goed voorbeeld hiervan is het geloof in een persoonlijke God: 

slechts één vijfde tot één derde van de West-Europese bevolking houdt nog 

vast aan dit geloof, waarbij dit geloof in bijna alle gevallen verstaan moet 

worden als een geloof in God als geest of levenskracht. Minstens kunnen we 

hieruit besluiten dat het woord God polysemisch is geworden, en dat er niet 

langer een uniforme betekenishorizon is gegeven. Een ander geloof dat onder 

druk is komen te staan is het geloof in het leven na de dood. Ongeveer de helft 

van de West-Europese bevolking onderschrijft dit geloof nog, al kunnen we 

vaststellen dat in de manier waarop dit leven geïnterpreteerd wordt de verrij-

zenis zware concurrentie moet dulden van het reïncarnatiegeloof. Zie: 

L. HALMAN, The European Values Study. A Third Wave. Source Book of the 

1999/2000 European Values Study Surveys, Tilburg, WORC, 2001, resp. pp. 

94, 87 en 92. 
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„wat de mens overstijgt‟
3
. In deze context zal ik nagaan hoe deze 

„culturele negatieve theologie‟ het christelijke geloof en de theolo-
gie zelf reeds getekend hebben. Ten slotte zal ik trachten aan te to-
nen dat het ietsisme het hedendaagse geloofsverstaan inderdaad 
fundamenteel uitdaagt, maar dan wel anders dan op de hierboven 
vermelde manieren. Want er is wel degelijk een fundamenteel ver-
schil tussen deze culturele negatieve theologie en de wijze waarop 
christelijke negatieve theologie het christelijke geloof van binnen-
uit uitdaagt. Culturele apofasis kan het christelijke geloof ertoe 
brengen de eigen specificiteit, inclusief de eigen negatief-
theologische traditie, te herontdekken en te mobiliseren, om tot een 
nieuwe verhouding te komen tot de actuele context. 

Detraditionalisering en het verlangen naar „iets meer‟ 

 Het is duidelijk dat het proces van detraditionalisering niet 
heeft geleid tot het verdwijnen van de religie in Europa, maar eer-
der tot een nieuwe invulling ervan

4
. De onophoudelijke de-

christianisering van Europa – zowel op het institutionele als op het 
persoonlijke niveau – heeft niet geleid tot een puur seculiere cul-
tuur of maatschappij, maar eerder tot een nieuw soort vage religio-
siteit. Zoals gezegd hebben sommigen deze religiositeit aangeduid 
met de term ietsisme. Hiermee verwijzen ze veralgemenend naar 
het feit dat een vaag „er moet toch iets meer zijn‟ vaak het enige is 
wat mensen nog aannemen. Enkelen stellen dat deze religiositeit 
niet zozeer het onvolwassen restant is van de secularisatie, maar de 
nieuwe vorm waarin zich het religieuze bewustzijn van de mens-
heid vandaag de dag manifesteert. Deze religiositeit geldt dan als 
resultaat van de onttovering door de seculiere rationaliteit en haar 
utopieën, maar ook als antwoord op het harde nihilisme van de 

 
3 Voor een andere bezinning op de negatieve theologie, zie hoofdstuk 8 

van Onderbroken traditie. 
4 Cf. Y. LAMBERT, “A Turning Point in Religious Evolution in Europe”, in 

Journal of Contemporary Religion 19 (2004) nr. 1, pp. 29-45, en verder: H. 

COX, The Myth of the Twentieth Century. The Rise and Fall of „Secularisa-

tion‟, in G. BAUM (ed.), The Twentieth Century. A Theological Overview, Ma-

ryknoll, N.Y., Orbis, 1999. 
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postseculiere maatschappij
5
. De confrontatie met het toevallige en 

zinloze karakter van het bestaan, drijft de mens naar een nieuwe 
vorm van religiositeit, die speciale aandacht heeft voor persoonlij-
ke ervaringen en verantwoordelijkheid en zich tegelijk afzet tegen 
de traditionele orthodoxe religies. Deze nieuwe religiositeit is de 
uitdrukking van een religieus verlangen dat, als antwoord op onze 
huidige context, de hoop uitdrukt dat er nog iets meer is dan wat de 
wetenschappelijke wereldbeelden ons voorhouden. De keerzijde 
van dit ietsisme is allicht de huidige overdadige religieuze verbeel-
ding die aanleiding geeft tot nieuwe religieuze bewegingen die hun 
inspiratie halen uit de oosterse religies, maar ook tot de herontdek-
king van oude Keltische religies en allerlei vormen van syncretis-
me. 
 Het verlaten of zelfs deconstrueren van de specifiek christelijke 
geloofsinhouden, rituelen en praktijken is niet alleen zichtbaar bij 
diegenen die het christendom verlaten hebben, maar manifesteert 
zich ondertussen ook binnen de christelijke kerken zelf. In een we-
kelijkse column van een Vlaamse krant, „De Verloren Zoon‟

6
, was 

het volgende getuigenis van een rooms-katholieke jeugdpastor te 
lezen onder de titel „Iedereen iets goddelijk‟: 
 “Op de vraag naar de zin van het leven in het algemeen, pro-
beer ik zelfs geen antwoord te vinden. Ik kan alleen maar voor me-
zelf spreken. Mijn leven lang al vraag ik me regelmatig af waarom 
ik op deze aardbol ben. Ik ben er toe gekomen te geloven dat in elk 

 
5 Cf. S.W. COUWENBERG, “Onttovering van het geloof en het „ietsisme‟ 

als eigentijdse uiting van religieus verlangen”, in Streven (2004) 10-20; 

G. GROOT, Geloven en geluk: over het krediet van een religieuze cultuur (Al-

frinklezing 2004), Vught, Radboudstichting, 2004, pp. 5-22. 
6 Deze reeks drukt op haar manier de zogenaamde „transformatie van de 

religie‟ in de hedendaagse maatschappij uit. Religie blijkt opnieuw een modi-

eus thema te zijn geworden in kranten en tijdschriften, zeker wanneer het als 

erg individualistisch, of beter nog als atypisch of exotisch wordt voorgesteld. 

Vele van deze bijdragen zijn onlangs samengebracht in: G. VAN DEN BROECK, 

De verloren zoon. Op zoek naar de zin van het leven, Kapellen, Pelckmans, 

2005. Zie ook de inleiding van de Britse editie van het vrouwenblad Cosmo-

politan dat een nieuwe rubriek Spirituality in the City heeft ingevoerd. In deze 

rubriek wordt gefocust op een aantal alternatieve vormen van religie (in con-

trast tot een georganiseerde religie), praktisch tips en technieken, de manier 

waarop beroemdheden religieus in het leven staan, … 
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mens iets heel krachtig en puur zit. Je zou daar allerlei woorden 
voor kunnen gebruiken: het wezen, de passie, de innerlijke kracht. 
Ikzelf gebruik graag het woord goddelijkheid, omdat het eigenlijk 
over iets onnoembaars gaat. Goddelijkheid, daar is het om te doen 
in dit leven. In mijn veelvuldige contacten met jongeren zie ik dat 
ze vaak worstelen met pijn, verdriet, teleurstelling. Als jeugdpastor 
probeer ik dan te helpen om het goddelijke, de kracht in hen op te 
zoeken. Wie deze bron kan aanboren, kan ook beter omgaan met 
kwetsuren”

7
. 

 Het getuigenis van deze jeugdpastor verwijst naar een God die 
ondoordringbaar is, of beter nog: naar het goddelijke dat onuit-
spreekbaar is. Dit goddelijke wordt verstaan als de diepste kern 
van elke mens die mensen kan dragen in tijden van pijn en misluk-
king.  
 Volgens Hans van der Ven, pastoraaltheoloog in Nijmegen 
(Nederland), bevestigt empirisch onderzoek de wijdverspreide 
aanwezigheid van een dergelijke spiritualiteit. Recente onder-
zoeken tonen aan dat de transformatie van het geloof in God van-
daag gekenmerkt wordt door vier karakteristieken

8
. (a) Vooreerst 

lijken mensen niet langer meer te geloven in een God die plots kan 
tussenkomen en die alles overheerst en controleert. Hiërarchische, 
monarchale en patriarchale godsvoorstellingen, maar ook de god-
delijke almachtigheid, de goddelijke wil en voorbestemming blij-
ken hinderpalen te zijn voor het geloof in God. Ze roepen immers 
al te vlug corresponderende geloofshoudingen van onderwerping, 
gehoorzaamheid en schuld op. Bovendien voeden ze een beeld dat 
God en mens in competitie tegenover elkaar staan. (b) Van der Ven 
merkt tevens de opkomst van polycentrische denkbeelden en voor-
stellingen van Gods aanwezigheid en werking in de wereld op. 

 
7 G. VAN DEN BROEK, Iedereen iets goddelijks (De verloren zoon), in De 

Standaard, 19.11.2003. 
8 Cf. J.A. VAN DER VEN, God Reinvented? A Theological Search in Texts 

and Tables (Empirical Studies in Theology, 1), Leiden, Brill, 1998, pp. 14-19; 

ID., “Faith in God in a Secularized Society”, in Bulletin ET 9 (1998) 21-45; 

ID., “Contemporary Theology in a Secularized Society”, in Bulletin ET 9 

(1998) 199-219; ID., Gegenwärtige christliche Konstellationen. Säkularisier-

ung und Desäkularisierung?, in M. RUSECKI, K. KAUCHA et al., Chrześci-

jaństwo jutra, Lublin, Towarzystwo Naukowe, 2001, pp. 181-228. 
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God wordt niet langer voorgesteld als de ene bron van waaruit en 
waarnaartoe alles beweegt. Deze tendens gaat gepaard met een ze-
ker polytheïsme. Onderzoek geeft aan dat overgave aan anonieme 
krachten en geesten, maar ook het geloof in de rol van zowel het 
toeval als het lot of het bestaan van een Plan en de voorzienigheid, 
niet ongewoon zijn. Ook de combinatie van de twee komt veelvul-
dig voor: het toeval wordt er als een plan van een hogere kracht 
gezien waartoe men toegang heeft door astrologie, horoscopen en 
andere spirituele activiteiten. Het is net alsof de drie Schikgodin-
nen opnieuw de lakens uitdelen: alsof het Toeval (Tuchè), het Lot 
(Moira) en de Noodzakelijkheid (Anagkè) het web van de draden 
van het leven spannen en de mensen op die manier helpen om om 
te gaan met het lijden, de dood en het kwaad. (c) Als derde karak-
teristiek vermeldt Van der Ven de bevinding dat de meeste mensen 
God opvatten als niet-persoonlijk (wat niet hetzelfde is als het ne-
gatief geconnoteerde „onpersoonlijk‟): als het „goddelijke‟. De 
beelden van adem, kracht, geest, stuwkracht, prikkel en inspiratie 
wijzen ons op het feit dat God bij voorkeur gezien wordt als een 
niet-persoonlijke goddelijke kracht en energie. (d) Ten slotte, in 
nauwe relatie tot de derde karakteristiek, is er de huiver voor een al 
te expliciet verbeelden van God. Velen hebben het moeilijk met 
het Bijbels-christelijke portret van een persoonlijke God die 
spreekt, weet, voelt, liefheeft, oordeelt en beloont. Wie zich eerder 
aangetrokken weet tot niet-persoonlijke godsbeelden, heeft daaren-
tegen vaak een voorkeur voor wat Van der Ven de „an-iconiciteit‟ 
van God benoemt: het afzien van beelden en voorstellingen van 
God. Enigszins paradoxaal voorgesteld: het behoort precies tot de 
actuele godsvoorstelling dat van God geen beelden en voorstellin-
gen aangehouden worden. Dergelijke attitude mag bovendien niet 
te vlug als onwetendheid of vaagheid afgedaan worden, maar zou 
een belangrijk aspect van de transformatie van het actuele godsge-
loof uitmaken

9
.  

 
9 “Though some claim that such views are a matter of religious agnosm 

(cf. HOUTEPEN, 1997, 53ff.), it could also be that we have arrived at a structur-

ally different cultural phase in which it is necessary to emphasise God‟s ani-

conicity, alongside and in connection to His iconicity” (J.A. VAN DER VEN, 

God Reinvented, p. 19, in verwijzing naar A. HOUTEPEN, God: een open 
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 Om het christelijke geloof voor de hedendaagse mens opnieuw 
geloofwaardig te maken, pleit Van der Ven op basis van deze be-
vindingen voor het aanpassen van de traditionele theïstische doc-
trine. De theologie moet zichzelf laten raken door deze uitdagende 
verschuivingen en meer het immanente karakter van God bena-
drukken. Ze moet durven verwijzen naar het polycentrische ka-
rakter van het goddelijke, het gebruik van niet-persoonlijke Gods-
beelden aanmoedigen, en grenzen stellen aan een te nadrukkelijke 
verbeelding van God.  
 Het is duidelijk dat deze spirituele en theologische trends een 
soort negatieve theologie voorstaan die zich door de cultuur heeft 
laten inspireren én motiveren. Ze streeft naar het relativeren van de 
christelijke traditie, en meer specifiek van deze elementen die als 
dominerend en verdrukkend ervaren worden. Het resultaat is een 
spiritualiteit die meer plaats laat voor diversiteit, vrijheid, kracht, 
energie, optimisme, enzovoort. Religiositeit wordt op die manier 
een bron van enthousiasme en vreugde die de mens de kracht kan 
geven om het hoofd te bieden aan de schaduwzijden van het be-
staan

10
. Deze cultureel-apofatische attitude lijkt op te roepen tot het 

schrappen van alle oude en zwaarbeladen religieuze beelden en 
ideeën. Zo kan er ruimte ontstaan voor nieuwreligieuze beelden en 
ideeën die meer aansluiting vinden bij het religieuze verlangen 
naar harmonie, cohesie, enzovoort. 
 Dit brengt ons tot enkele observaties en een stelling. Het iets-
isme maakt integraal deel uit van de hedendaagse zoektocht naar 
zin, vervulling en harmonie. Op zich vormt het reeds een implicie-
te kritiek op de zinloosheid van de moderne maatschappij en de 
leegte die de seculiere rationaliteit heeft achtergelaten. De demy-
thologisering of onttovering van de wereld wordt omgedraaid in 
een herbetovering. Daarnaast licht in deze religieuze heropleving 
ook iets op van de onbestendigheid waarmee mensen tot identiteit 
komen. Identiteitsvorming heeft vandaag immers plaats in een we-
reld waarin de grote sturende verhalen en tradities verdacht en on-
geloofwaardig geworden zijn. Individuen voelen zich geconfron-

 
vraag. Theologische perspectieven in een cultuur van agnosme, Zoetermeer, 

Meinema, 1997). 
10 Zie ook de analyses door A. VAN HARSKAMP in Het nieuw-religieuze 

verlangen, Kampen, Kok, 2000. 
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teerd met een uitgebreid aanbod van religieuze en levensbeschou-
welijke „producten‟ terwijl ze nauwelijks over begeleiding of struc-
tuur beschikken die hen zou kunnen helpen bij het maken van hun 
keuze. Het subject dat als het centrum van zijn eigen zingeving 
wordt bejubeld, ervaart hierbij een geweldige decentrering, zeker 
wanneer het aanbotst tegen ervaringen van eindigheid. Het subject 
is niet langer de meester over de eigen betekenisstichting. In het 
ietsisme tracht het met deze decentrering om te gaan door deze te 
plaatsen binnen een zelfoverstijgingsbeweging. De grensbeleving 
van het subject wordt religieus verbonden met de ervaring van „iets 
meer‟, dat niet zelden gelokaliseerd wordt in de diepste kern van 
het eigen zelf. Of nog concreter gesteld: het moderne proces waar-
bij het subject vergoddelijkt werd, blijkt zich verder te ontwikkelen 
in een postmoderne vergoddelijking van het gedecentreerde sub-
ject.  
 De vage religiositeit zou dan tegelijk zowel het symptoom als 
de oplossing zijn van het zelfbewuste moderne subject dat zichzelf 
niet langer meester is. In zijn zoektocht naar identiteit, zin, harmo-
nie, stabiliteit en veiligheid voegt het menselijke subject zich in 
een beweging van zelftranscendentie naar iets anders, naar het 
goddelijke. Zodoende laat deze zelfoverschrijding zowel de gren-
zen van het menselijke subject zien als de mogelijkheid om ermee 
om te gaan. Het feit dat steeds meer mensen geloven in een leven 
na de dood bevestigt deze gedachte. Juist omdat het zoeken naar 
zin een act van het zelf geworden is, is het moeilijk om de eigen 
dood, als het einde van dit zelf, te plaatsen

11
. Vandaar dat de her-

nieuwde religieuze interesse, als „de vergoddelijking door decen-
trering‟, eerst en vooral het beheersen van de contingentie op het 
oog heeft. Het ietsisme opent als het ware een rustgevende en har-
telijke horizon waarin alles een plaats krijgt en alles met alles ver-
bonden is. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom deze cultu-
rele negatieve theologie als keerzijde een overvloedige religieuze 
verbeelding kan hebben, die op haar beurt dan weer gevoed wordt 
door de diversiteit van de religieuze markt. En verrassend genoeg 
zijn daar verschillende fenomenen in opgang die in de moderniteit, 
ook in theologische middens, verworpen of geontmythologiseerd 

 
11 Cf. Y. LAMBERT, „Turning Point‟, p. 43. 
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werden, zoals het geloof in engelen, mirakels, bovennatuurlijke 
krachten, … 
 Bij deze religieuze heropleving is het legitiem zich af te vragen 
waarom mensen in hun zoektocht naar identiteit en religie niet te-
rugkeren naar het christendom, zeker wanneer we vaststellen dat 
veel van hen nominaal nog steeds christen zijn (want gedoopt). 
Omwille van de voortschrijdende detraditionalisering is het cultu-
reel gesproken echter weinig opportuun een onmiddellijke link te 
leggen tussen deze vage religiositeit en het christelijke geloof. De 
christelijke verstaanshorizon determineert niet langer het levensbe-
schouwelijke kader waarin onze samenleving en cultuur zich be-
vinden. Sommigen wijten dit aan het feit dat het christelijke geloof 
zich van de cultuur vervreemd heeft en stellen daarom, zoals Van 
der Ven, dat de taal en de structuren van de kerk verouderd zijn en 
vernieuwd moeten worden. Het is niettemin een overdenking 
waard of dit werkelijk het volledige antwoord is op de vraag. Mis-
schien is er iets in het christelijke geloof zelf dat een te gemakke-
lijke terugkeer van diegenen die de karakteristieken van het cultu-
rele negatieve theologie delen, bemoeilijkt.  

Pluralisering en het relativeren van de christelijke particulariteit 

 Naast detraditionalisering is, zoals vermeld, de pluralisering 
van de religie een aspect van de transformatie van de religie in Eu-
ropa, en dit zowel vanuit een intra- als een interreligieus perspec-
tief. Het bewustzijn van deze pluralisering is gegroeid door het 
toenemende aantal contacten met andere religieuze tradities (via 
toerisme, media, migratie,…). Niettemin lijkt het erop dat het besef 
van deze religieuze diversiteit een bijkomende voedingsbron is 
voor de cultureel gemotiveerde apofatische theologie die we in de 
vorige paragrafen beschreven hebben. In het huidige culturele be-
wustzijn leeft een nog groeiende eensgezindheid dat boven, onder 
of achter de vele vormen en tradities van religiositeit en spirituali-
teit uiteindelijk eenzelfde religieus verlangen en eenzelfde relatie 
tot het goddelijke (of hoe deze transcendente realiteit ook benoemd 
wordt) steekt. Religieuze veelheid is dan het gevolg van het feit dat 
dit ene religieuze verlangen, afhankelijk van tijd en plaats, cultuur 
en context, op verschillende manieren wordt uitgedrukt. Deze ver-
onderstelling is terug te vinden in zowel christelijke als niet-
christelijke middens.  
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 In de reeds genoemde reeks „De verloren zoon‟ uit De Stan-
daard, maar dan een maand eerder, stond een getuigenis van een 
vrouw, actief in één van de grootste, Vlaamse, rooms-katholieke 
vrouwenbewegingen

12
. In haar jeugd was ze sterk geëngageerd in 

de pastorale activiteiten van haar parochie en heeft ze theologie ge-
studeerd aan de K.U.Leuven: 
 “Nadien zat ik eigenlijk verveeld met al die theoretische kennis 
en dat westerse godsbeeld van God buiten en boven ons. Hoe jong 
ik ook was, ik had al ervaringen achter de rug die me meer naar de 
essentie deden zoeken. Dat ik naar India vertrok voor een docto-
raalstudie was een gelukkige samenloop van omstandigheden. 
Toen ik er de oude teksten van de Bhagavadgita las, ging plots de 
gehoopte wereld van diepte voor me open. In die eeuwenoude ge-
schriften stond te lezen waar ik al jaren op broedde: dat god een 
inwonende god is. God en mens kunnen een samenwerkend ge-
nootschap zijn. 
 God is voor mij veel ruimer dan een persoon of de figuur van 
Christus. Momenteel gebruik ik voor God liever de omschrijving 
perspectief van ruimte, openheid en continu appèl. Als ik wakker 
word, is mijn eerste gedachte: wat staat me vandaag allemaal te 
wachten? En: hoe kan ik dit alles doen op een manier dat ik in-
strument ben van God? Alles wat ik doe, is in feite niet meer dan 
meewerken. Daar hoef je niet godvruchtig voor te zijn, en evenmin 
is het een gespeelde rol. Het is een wezenlijk gevoel dat me veel 
doet relativeren en loslaten. (…) 
 Zelf ervaar ik meer en meer een soort eenheid. (…) Ik herinner 
me een prachtig moment toen ik aan de voet van de Himalaya een 
bibliotheek bezocht die zich specialiseerde in alle godsdiensten van 
de wereld. Toen we daar met een bont gezelschap naar de zonson-
dergang stonden te kijken, vloeide alles samen voor mij. Het werd 
me plots duidelijk dat er maar één ervaring is. Al de rest is vorm. 
Die ervaring kun je God noemen, of eenheid. Alles is met alles 
verbonden. Of om het met een typisch hindoeïstisch beeld te zeg-
gen: als een mens zichzelf laag na laag afpelt komt hij bij een kern 
die harmonieus is. Al de rest scheidt. (…) 

 
12 G. VAN DEN BROEK, Een inwonende God (De verloren zoon), in De 

Standaard, 29 oktober 2003. 
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 Het allerdiepste van mezelf terugvinden in het allerdiepste van 
een ander, en zo een mens van betekenis zijn voor de samenleving, 
daar gaat het om”. 
 Samen met de detraditionalisering lijkt dus ook de pluralisering 
in een negatieve theologie te resulteren die zich ontdoet van de me-
taforen, concepten en verhalen van de christelijke traditie. Deze 
apofatische tendens relativeert in het christelijke geloof precies dat 
wat hiervan een uniek, specifiek geloof maakt – en dus juist dat 
wat het christelijk verhaal doet verschillen en soms zelfs botsen 
met andere religies. In de mate waarin de specificiteit van het 
christendom een obstakel vormt om te komen tot de onderliggen-
de, originele religieuze ervaring van harmonie en eenheid, moet 
deze worden uitgewist. Wat van het christendom een particuliere 
godsdienst maakt, dient tussen haakjes geplaatst of minstens ge-
neutraliseerd te worden als slechts één manier om naar het godde-
lijke te verwijzen. Het gedeelde ene gevoel van religieuze authen-
ticiteit, van het verlangen naar heelheid en harmonie, doet mensen 
uitwissen wat verschil binnenbrengt – zoals particuliere waar-
heidsclaims, specifieke praktijken en verhalen, beelden en concep-
ten.  
 Hetzelfde procédé kan men vaststellen bij heel wat theologen 
die nadenken over de verhouding tussen het christelijke geloof en 
de andere godsdiensten. Verschillende metaforen worden gebruikt 
om de religieuze pluraliteit vanuit een onderliggende eenheid te 
begrijpen. Zo is er het beeld van de verschillende wegen die leiden 
naar dezelfde, mystiek in wolken gehulde bergtop; de gelijkenis 
van de verschillende delen en ledematen van de olifant; de parabel 
van de verschillende perspectieven die men kan innemen bij het 
bekijken van een dauwdruppel die glinstert in de dageraad

13
; het 

model van de vele kleuren van de regenboog, enzovoort. Zoge-
naamde pluralistische denkers als John Hick en Paul Knitter ver-
dedigen een dergelijke positie. Religieuze pluraliteit is bij hen uit-

 
13 Het eerste beeld heb ik beschreven in De Godmens Jezus: struikelblok 

of hoeksteen van het interreligieuze gesprek?, in M. LAMBERIGTS & L. KENIS 

(eds.), Mens van God – God van mensen. Leuvense theologen in gesprek met 

kardinaal Godfried Danneels, Antwerpen, Halewijn, 2005, pp. 69-88, pp. 83-

84; het tweede en derde in het negende hoofdstuk van Onderbroken traditie, 

pp. 128-132. 
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eindelijk de andere zijde van een meer fundamentele religieuze 
eenheid en vervult zelfs een pedagogische rol in een alomvattend 
leerproces naar meer religieuze harmonie en vrede

14
. Daarom moet 

de incarnatie (God is mens geworden in Jezus) als een mythe be-
schouwd worden, als een metafoor, als de christelijke manier om 
onze relatie met het transcendente (The Real) uit te drukken. De 
incarnatie mag zeker geen historische claim, noch een claim van 
uniciteit of onvervangbaarheid inhouden

15
.  

 In zijn bijdrage aan het verslagboek van het LEST IV-congres
16

 
over religieuze ervaring en theologische epistemologie (te Leuven 
in 2003), formuleert Sebastian Painadath, een Indisch christelijk 
theoloog die werkt aan het Center for Indian Spirituality (Kalady, 
Indië), een gelijkaardig punt. Hiertoe neemt hij het klassieke on-
derscheid dat Paul Tillich maakt tussen religie en cultuur op: „de 
cultuur is de vorm van de religie, de religie de inhoud van de cul-
tuur‟.

17
 Hij vervangt echter „religie‟ door „spiritualiteit‟ en „cul-

tuur‟ door „religie‟: “religie is de ontvouwing van spiritualiteit; spi-
ritualiteit is de dieptedimensie van religie”. Religies zijn voor Pai-
nadath concrete symbolische vormgevingen van spiritualiteit ter-
wijl spiritualiteit de substantie uitmaakt van de religies. “De uni-
versele spirituele ervaring vindt concrete uitdrukking in de diversi-

 
14 Zie bijvoorbeeld J. HICK, An Interpretation of Religion. Human Re-

sponses to the Transcendent, Basingstoke, McMillan, 1989, pp. 299-315, p. 

380; P.F. KNITTER, One Earth Many Religions. Multifaith Dialogue & Global 

Responsibility, Maryknoll, N.Y., Orbis, 1995, pp. 35-37 (met dank aan F. 

Glorieux). 
15 Cf. J. HICK, The Metaphor of God Incarnate, Londen, SCM, 1993. 
16 LEST staat voor Leuven Encounters in Systematic Theology, een twee-

jaarlijks internationaal congres georganiseerd door de afdeling Systematische 

theologie van de K.U.Leuven. Voor meer informatie: 

http://www.theo.kuleuven.be/lest. 
17 Cf. P. TILLICH, Kirche und Kultur, in Die Religiöse Substanz der Kultur. 

Schriften zur Theologie der Kultur (Gesammelte Werke, band IX), Stuttgart, 

Evangelisches Verlagswerk, 1967, p. 42; zie ook: Uber die Idee einer Theolo-

gie der Kultur, in o.c., pp. 21-22; verder, in afgeleide vorm: Systematic Theo-

logy, Chicago, IL, Chicago University Press, 1951-1964, 3 vol., vol 1, p. 76 

(met dank aan A. Depoorter). 
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teit van de religies”
18

. Spiritualiteit, gefundeerd in een mystieke 
betrokkenheid op het transcendente, is bijgevolg wat de verschil-
lende cultureel historische religies verbindt. Wie doorheen de reli-
gie niet tot die dieperliggende spiritualiteit reikt, laat de religie ver-
starren tot fundamentalisme.  
 Men kan zich afvragen of de hindoemetafoor waarnaar in het 
boven geciteerde tekstfragment gerefereerd wordt, namelijk die 
van de noot waarvan men laag na laag pelt om uiteindelijk bij een 
harmonieuze kern te geraken, wel het meest aangewezen beeld is 
om in te schatten wat de aard van de religieuze pluraliteit is. Mis-
schien past de metafoor van de ajuin beter om de draagwijdte van 
dergelijke apofatische „afpel‟-beweging juist in te schatten. Wan-
neer we bij de ajuin laag na laag verwijderen, blijft er uiteindelijk 
immers geen kern over, maar enkel de verschillende schillen. Wie 
door het schrappen van religieuze praktijken, rituelen, verhalen en 
overtuigingen op zoek gaat naar de universele kern van een gods-
dienst, blijft met lege handen achter.  

Ambiguïteiten en opportuniteiten 

 Deze cultureel gemotiveerde apofatische tendensen leren ons 
iets over de actuele situatie waarin christenen geplaatst zijn. Ze be-
palen in belangrijke mate de context van waaruit deze uitgedaagd 
worden over hun geloof na te denken. Bovendien spreken deze 
tendensen blijkbaar ook christenen aan en bevragen ze het christe-
lijke geloof van binnenuit. Dat de twee geciteerde getuigenissen 
van pastors zijn, is in dat verband veelzeggend.  
 Ook de positie die de Nederlandse protestantse theoloog Gijs 
Dingemans voorstaat in „Ietsisme‟ – Een basis voor christelijke 
spiritualiteit? leert dat het vraagteken in de ondertitel van dit zeer 
recente essay voor menigeen eigenlijk mag wegvallen. Voor Din-
gemans getuigt het ietsisme immers van de fundamentele religieu-
ze basisverhouding van de mens tot Iets groter, die vorm krijgt in 
verschillende culturen via verschillende religies. Het christendom 

 
18 Cf. S. PAINADATH, Diversity of Religions, Unity in Spirituality, in 

L. BOEVE, Y. DE MAESENEER, S. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Religious Experi-

ence and Contemporary Theological Epistemology (BETL, 188), Leuven, 

Peeters Press, 2005, pp. 141-151, pp. 144-145. 
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is dan onze historisch-bepaalde inkleuring van deze verhouding tot 
het heilige, zoals ook andere godsdiensten „opvangnetwerken‟ zijn, 
“waarin mensen door de eeuwen heen geprobeerd hebben in het 
reine te komen met dat grote Mysterie, de Ene, de Onnoembare, of 
God”

19
. Dingemans gaat dus uit van een fundamentele continuïteit 

tussen het ietsisme en het christelijke geloof, waarbij het ietsisme 
in onze huidige context van detraditionalisering nieuwe vormen 
van kerkvorming en spiritualiteit mogelijk maakt. Hij verwijst hier 
naar nieuwe geloofsgemeenschappen („woestijnbloemen‟) die “al-
lemaal op zijn minst openheid moeten bieden voor het Grote Mys-
terie, dat ondoorgrondelijk op de achtergrond van onze werkelijk-
heid staat, en in de diepte verbonden moeten zijn met de oerbron-
nen van de religie”

20
. Culturele negatieve theologie en christelijk 

geloof worden hier in theologisch opzicht nog nauwelijks onder-
scheiden. Het aantrekkelijke van het ietsisme bestaat voor Dinge-
mans precies erin dat het het Mysterie mysterie laat zijn: “het is 
goed dat we nu veel oude ballast en bedenksels over God over-
boord kunnen gooien om op een nieuwe manier tegen het ver-
schijnsel religie aan te kijken”

21
.  

 Of dit de wijze is waarop de uitdaging van het ietsisme voor het 
christelijke geloof aangegaan moet worden, durf ik te betwijfelen 
Om dit punt duidelijker te kunnen maken wagen we ons eerst aan 
een meer uitdrukkelijke analyse van dit fenomeen, eerst door het te 
beschrijven in relatie tot een christelijk Godsverstaan, vervolgens 
door de ambiguïteiten en opportuniteiten ervan aan te geven.  

Beschrijving van het ietsisme in relatie tot een christelijk godsver-
staan 

 Vanuit het perspectief van een christelijke verstaanshorizon kan 
men stellen dat het ietsisme – als culturele negatieve theologie – in 
al zijn verscheidenheid afscheid neemt van de christelijke God die 
zich in de particuliere geschiedenis openbaart. Hieruit blijkt een 
dubbel onbehagen ten opzichte van een God die als een Tegenover 

 
19 G. DINGEMANS, „Ietsisme‟ – Een basis voor christelijke spiritualiteit?, 

Kampen, Kok, 2005, p. 71. 
20 Ibid., p. 151. 
21 Ibid., p. 71. 
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concrete geschiedenis met ons maakt. Dit onbehagen betreft im-
mers zowel (a) het geloof in een God als Tegenover als (b) de con-
crete manier waarop deze God zich heeft laten kennen in de parti-
culariteit en de contingentie van de geschiedenis. Anders gezegd: 
mensen hebben het moeilijk met (a) de openbaring en (b) de wijze 
waarop openbaring concreet geschiedt. (a) Tijdgenoten hebben 
vooreerst inderdaad moeite met de andersheid van God, een God 
die vanuit zijn/haar verschil met de geschiedenis op de geschiede-
nis afkomt – een God die zich openbaart als de andere van de we-
reld en de geschiedenis. Ze ervaren een onvermogen om zich een 
transcendentie voor te stellen die écht ontsnapt, die echt voorafgaat 
aan het menselijke. Dit onvermogen wordt enkel versterkt wanneer 
deze transcendentie zich bovendien laat kennen als een persoonlij-
ke God die mensen appelleert, verontrust, uitdaagt, oordeelt, enzo-
voort. Het betreft een onbehagen met zowel de structuur van het 
geloof als het komen tot geloof, begrepen als antwoord op een 
vooraf gegeven en uitdagend appèl. (b) Dit onbehagen betreft zoals 
gezegd niet alleen de christelijke God als Tegenover, maar ook de 
wijze waarop deze God concreet zichtbaar wordt in de particulari-
teit van de geschiedenis. Christelijke godskennis is intrinsiek ver-
bonden met de interpretatie van concrete gebeurtenissen en verha-
len, die ingebed zijn in de particuliere geschiedenissen van inter-
pretatie en beleefd worden door specifieke interpretatie-
gemeenschappen. Mensen hebben moeite met de onherleidbare 
band tussen openbaring en particuliere geschiedenis, een geloofs-
traditie die concrete geschiedenis maakt en er onlosmakelijk mee 
verbonden blijft. Christenen belijden immers dat deze God zich 
laat kennen, op definitieve wijze, onherhaalbaar, uniek, in bijzon-
dere gebeurtenissen op specifieke tijdstippen. Het culminatiepunt 
hiervan is de geloofsbelijdenis dat de concrete mens Jezus van Na-
zaret de Christus is en dat God zich in deze Jezus Christus op on-
vergelijkelijke wijze heeft geopenbaard. Onder het oogpunt van de 
geschiedenis gaat het hier echter om gebeurtenissen en ogenblik-
ken die even contingent en particulier zijn als iedere andere histori-
sche aangelegenheid.  
 Omwille van het steeds verder wegebben van de overlap tussen 
de christelijke verstaanshorizon en de actuele cultuur wordt het af-
scheid van de te expliciet christelijke God van de geschiedenis 
manifester dan ooit. Het is moeilijk geworden om het ietsisme via 
één of andere theologische correlatiemethode als „in wezen nog 
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christelijk‟ te recupereren. Er is niet langer een gemakkelijke link 
te maken tussen deze culturele vage religiositeit en het christelijke 
geloof

22
. Eerder dan het poneren van continuïteit tussen beide, 

vraagt deze religieuze heropleving om een analyse die oog heeft 
voor wat onderscheidt. Drie zaken vallen dan op. (a) De god, of het 
goddelijke, die uit het culturele apofatisme naar voren komt, ver-
trekt niet vanuit het verschil tussen God en geschiedenis, maar is 
holistisch van aard. De onderliggende ervaring is er één van een-
heid en harmonie. Het goddelijke is overal, in iedereen; geen enke-
le particuliere beeldvorming of uitdrukking kan het goddelijke be-
palen of beperken. Het is niet gebonden aan of gedefinieerd vanuit 
verhalen en gebeurtenissen, maar altijd en overal. Deze religiositeit 
spreekt van een goddelijke oerkracht die zich nu net niet aan een 
specifieke plaats en tijd bindt. Vandaar dat dergelijke religiositeit 
vaak gepaard gaat met een circulaire tijdsopvatting en veel minder 
met een lineaire. (b) Ten tweede gaat deze religiositeit gepaard met 
een immanentisering van het goddelijke, vaak uitmondend in een 
soort pantheïsme, eventueel zelfs gekruid met neo-animistische 
trekken en zogenaamde paranormale verschijnselen. (c) Ten slotte: 
vanuit een epistemologisch oogpunt verbindt dit type religiositeit 
religieuze waarheid met het algemene, met het ene religieuze mys-
terie, de oerbron, met wat aan elke bepaling ontsnapt. Wat concreet 
en particulier is, kan eventueel vorm of expressie hiervan zijn, 
maar moet uiteindelijk achtergelaten worden wanneer men tot de 
diepste kern, tot de waarheid wil doordringen. Wie God resoluut 
vanuit de narrativiteit en particulariteit van de christelijke traditie 
denkt, botst, doorheen de confrontatie met dergelijk denken over 
het goddelijke en de religie, met het specifieke profiel van het 
christelijke godsgeloof. 

Opportuniteiten 

 Zoals we al stelden, leert deze culturele apofatische trend ons 
iets over de actuele context, en de wijze waarop mensen vanuit de-
ze context tegen het christelijke geloof aankijken. Voor een theo-
logie die vandaag een nieuwe verhouding zoekt tot deze context, is 

 
22 Al is dit precies, zoals gezegd, de strategie die Gijs Dingemans voor-

staat in „Ietsisme‟ – Een basis voor christelijke spiritualiteit?.  
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het belangrijk aandacht te hebben voor zowel de opportuniteiten 
als de ambiguïteiten. Eerst sommen we de opportuniteiten op. (a) 
Er gaat van deze culturele apofatische tendens onmiskenbaar een 
godsdienstkritiek uit, die zich keert tegen een te transcendente 
God, tegen een God en godsdienst die mensen klein houdt en van 
zichzelf doet vervreemden. (b) Bovendien ventileert deze trend een 
kritiek op de moderniteit; ze geeft uiting aan het bewustzijn dat er 
grenzen zijn aan het menselijke kennen en kunnen. Een louter op 
rationaliteit en seculariteit gebouwde horizon van betekenisstich-
ting miskent blijkbaar de diepere lagen van het menselijke leven en 
samenleven. (c) Ten slotte spreekt uit deze religiositeit de wil tot 
verzoening tussen de godsdiensten, het streven naar een vredevolle 
samenleving tussen de mensen van diverse levensovertuigingen en 
religies – het verlangen naar eenheid, verzoening, harmonie en vol-
tooiing. 

Ambiguïteiten 

 Zowel vanuit cultureel als vanuit theologisch opzicht zijn er 
naast opportuniteiten ook ambiguïteiten aan te duiden. (a) Ten eer-
ste doet de natuur van God en het goddelijke zoals deze zich mani-
festeert in het culturele apofatisme, de vraag rijzen of we hier niet 
te maken hebben met een god van het zelf, een vergoddelijkt zelf 
(zelfvergoddelijking via „decentrering‟). Dit resulteert veeleer in 
een opvatting van goddelijkheid die uiteindelijk zo onbepaalbaar 
blijft dat ze niets meer zegt, dat ze uiteindelijk geen verschil meer 
kan maken. Het lijkt wel te gaan om mijn of onze goddelijkheid. 
Wat is hier projectie? Wat zijn hier de voor werkelijkheid genomen 
wensen? (b) Ten tweede is er de link tussen deze religieuze herop-
leving en wat klassiek als bijgeloof en projectie werd gezien: ma-
gie, paranormale fenomenen en krachten, enzovoort. Dit doet de 
vraag rijzen of er nog criteria aangeduid kunnen worden voor „wa-
re‟ en „valse‟ godsdienst, andere criteria dan de mate waarin gods-
dienst de mens verzoent met de contingentie van zijn of haar be-
staan, de grenzen waartegen hij of zij aanbotst… (c) Ten derde, 
hierop verder doorgaand, als we spreken over verzoening, voltooi-
ing, vervulling, harmonie, etc.: verzoening voor wie? En hoe? 
Leidt dit soort religiositeit niet weg van de concrete geschiedenis, 
creëert het geen ruimte van onbetrokkenheid om het in de geschie-
denis te kunnen uithouden? Dit lijkt al te gemakkelijk te midden 
van zoveel onverzoendheid, conflict, lijden, onrecht en dood. Voor 
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de Duitse theoloog Johann Baptist Metz is dit overduidelijk, wan-
neer hij schrijft: “Religie is er enkel nog in Dionysische vorm, als 
het verwerven van geluk door het vermijden van leed en droefheid, 
en als het tot rust brengen van onbestemde angsten. Religie is er 
als mythische betovering van de ziel, als psychologisch-esthetische 
verontschuldigingsmechanisme voor de mens, die alle eschatolo-
gische verontrusting heeft stilgezet in de droom van de eeuwige te-
rugkeer van hetzelfde, of ook – nog religieuzer – in de opnieuw 
opduikende zielverhuizings- en reïncarnatiefantasieën”

23
. (d) Een 

laatste cluster van vragen: functioneert godsdienst eigenlijk wel als 
geluksleverancier? Kan godsdienst wel zo functioneren? Slaagt 
dergelijke religie erin mensen echt te helpen wanneer ze botsen op 
of overvallen worden door de contingentie van het bestaan? En in 
de mate dat deze cultureel gemotiveerde negatieve theologie zich 
ook intern-christelijk ontwikkelt, rijst de vraag of dit de wijze is 
waarop de christelijke godsdienst werkt. Meer specifiek vraagt de 
theoloog zich af of dergelijke vage holistische godsdienst, zonder 
al te veel narrativiteit en particulariteit, een alternatief biedt voor 
het christelijke geloof, dan wel voor gelovigen vandaag eerder de 
voltooiing ervan is, de nieuwe gestalte van het christendom is: is 
het ietsisme de toekomst van het christendom? 
 Een affirmatief antwoord op deze laatste vraag zou kunnen im-
pliceren dat de transformatie van de religie in Europa ook de trans-
formatie van het christelijke geloof bewerkt: de relativering van 
het christelijke geloof in een God die zich als „Tegenover‟ onher-
leidbaar in de concrete geschiedenis openbaart. Deze relativering 
van het specifiek christelijke resulteert dan in een soort algemene 
religiositeit. Vandaar dat de theologische vraag aangaande het 
ietsisme als volgt luidt: bepaalt het cultureel gemotiveerde apofa-
tisme waarvoor het staat, ook voor christenen een nieuwreligieuze 
bestaanswijze? Geldt het ook voor hen als de hedendaagse ver-
schijningswijze van het christelijke geloof, misschien zelf als haar 
voltooiing? Of is het eerder een uitdrukking van een post-
christelijke levensattitude?  

 
23 J.B. METZ, Religion, ja – Gott, nein, in J.B. METZ & T.R. PETERS, Got-

tespassion. Zur Ordensexistenz heute, Freiburg, Herder, 1991, pp. 11-62, p. 

24. 
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Het herontdekken van de christelijke negatieve theologie in het 

hart van de radicale theologische hermeneutiek 

 Het zal de lezer niet verbazen dat we geneigd zijn om voor het 
laatste antwoord te kiezen. Het culturele apofatisme is eerder de 
exponent van een post-christelijke religiositeit dan wel de toe-
komst van het christelijke geloof. Zoals reeds aangehaald vrezen 
we immers dat twee onlosmakelijk met elkaar verbonden aspecten 
van het christelijke geloof verloren gaan. Enerzijds staat het geloof 
in een God als Tegenover van de geschiedenis, bepaald vanuit het 
constitutieve verschil tussen God en mens/geschiedenis, op het 
spel; anderzijds komt het belang van Gods betrokkenheid op de 
mens en de geschiedenis in het gedrang, een betrokkenheid die 
maar concreet vorm krijgt en gelezen kan worden in de particulari-
teit van de geschiedenis. Het is van deze twee aspecten dat de le-
vende christelijke traditie getuigenis aflegt in verhaal, praxis, doc-
trine en ritueel. Bovendien maken ze, gecombineerd, het specifieke 
kritisch-hermeneutische bewustzijn van de christelijke verhaaltra-
ditie uit. Want in het christelijke geloof gaat het niet in de eerste 
plaats om de mens op zoek naar God, maar uiteindelijk om het 
antwoord van de mens op de zoektocht van God naar de mens. Ge-
loven is dan de keuze om vanuit het perspectief van deze God naar 
de geschiedenis te kijken en deze te interpreteren. Christenen gelo-
ven in een God die zich als concrete liefde openbaart en die als 
Liefde lees- en interpretatiesleutel wordt voor de geschiedenis.  
 Dit maakt een al te gemakkelijke gelijkschakeling tussen het 
culturele apofatisme en de christelijke negatieve theologie onmo-
gelijk. Nochtans lijkt zich hier, volgens sommigen, een opportuni-
teit te presenteren, die een nauwe verbinding tussen cultuur en 
christelijke traditie opnieuw mogelijk moet maken. Precies in het 
ietsisme zou zich een nieuwe mogelijkheid aandienen om de rele-
vantie en de plausibiliteit van het christelijke geloof opnieuw cul-
tureel te verankeren. De culturele negatief-theologische tendens 
vormt dan het aanknopingspunt om de christelijke traditie te corre-
leren met de postmoderne context. Echter, de voortgaande detradi-
tionalisering en de pluralisering van het levensbeschouwelijke 
landschap verhinderen een te gemakkelijke veronderstelling van 
continuïteit. Meer nog, voor vele denkers gaan ze gepaard met een 
nieuwe en verhoogde gevoeligheid voor discontinuïteit en verschil. 
Het is zeker zo dat de christelijke theologie zich uitgedaagd moet 
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weten door het culturele apofatisme, maar niet in de eerste plaats 
om het te recupereren omwille van de gelijkenissen met haar eigen 
apofatische bewustzijn. Integendeel, het culturele apofatisme 
dwingt de christelijke theologie om opnieuw haar eigen specifieke 
positie te herontdekken, haar eigen theologische apofatische tradi-
tie incluis. In een christelijk radicaal hermeneutisch bewustzijn 
heft de apofasis het positieve spreken over God niet op, maar is ze 
intrinsiek in dit spreken aan het werk. In wat volgt wil ik dit punt 
verder duidelijk ontwikkelen.  
 Het specifiek christelijke kritisch-hermeneutische bewustzijn is 
een resoluut theologisch bewustzijn dat aanstuurt op een ononder-
broken christelijke radicale hermeneutiek van de geloofsgeschie-
denis waarin God aan het werk is. Deze hermeneutiek startte al in 
het Oude Testament, waar het exodusgebeuren voor het joodse 
volk de theologische leessleutel vormt voor Gods werkzaamheid in 
de geschiedenis. Deze continue theologische interpretatie van de 
uittocht uit Egypte functioneert zowel in etiologisch („omdat toen, 
daarom ook nu‟) als paradigmatisch („zoals toen, zo ook nu‟) op-
zicht. In de theologische hermeneutiek van het heden van het jood-
se volk vormt het exodusgebeuren het structurerende patroon voor 
nieuwe ervaringen van Gods heilvolle betrokkenheid op de ge-
schiedenis, ervaringen die tegelijk de exodus-Godservaring op-
nieuw gestalte geven

24
. Het overgeleverde verleden biedt hen een 

interpretatie van het verleden terwijl het beleefde en geïnterpre-
teerde heden de heilservaringen van het verleden opnieuw actuali-
seert. Het is precies in dit soort hermeneutiek dat het joods-
christelijke apofatisch-theologische bewustzijn gesitueerd moet 
worden. Godsopenbaring en beeldverbod gaan er samen: de open-
baring aan Mozes bij het brandende braambos “Ik ben er voor u” 
(Ex 3,14) loopt immers uit op het “U zult geen beelden maken” op 
de Sinaï (Ex 20,4), want “Ik ben de Heer uw God die u heeft weg-
geleid uit Egypte, het slavenhuis” (Ex 20,2). Het negatief-
theologische kritische bewustzijn leidt dus niet weg van de ge-
schiedenis, God scheidend van het historische en het particuliere, 
maar kwalificeert de wijze waarop de geschiedenis theologisch ge-

 
24 Voor een duidelijke uitwerking hiervan, zie: D. SATTLER & T. 

SCHNEIDER, Gotteslehre, in T. SCHNEIDER (ed.), Handbuch der Dogmatik, 

Düsseldorf, Patmos, 1992, pp. 51-119, pp. 54-75. 
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interpreteerd moet worden. Want de God die zich openbaart in de 
geschiedenis is niet in het historische te vatten. Elk aanduiden van 
Gods werkzaamheid in de geschiedenis is daarom voorwerp van 
een onophoudelijke hermeneutiek.  
 Hetzelfde kritische bewustzijn is aan het werk in het Nieuwe 
Testament. Ook hier wordt vanaf het begin de christologische lees-
sleutel van de theologische geschiedenishermeneutiek negatief-
theologisch geradicaliseerd. Ook nu leidt deze radicale hermeneu-
tiek God en de godsgelovigen niet weg uit de geschiedenis, inte-
gendeel. Het transfiguratieverhaal (Mc 9,2-10 par.), waar Jezus als 
de verheerlijkte Christus gepresenteerd wordt in gesprek met Elia 
en Mozes, is wat dit betreft veelzeggend. Marcus schrijft bijvoor-
beeld dat Jezus‟ kleren zo wit werden “zoals geen bleker op aarde 
ze maken kan” (Mc 9,3). De verheerlijkte Christus is niet in het 
aardse te vatten. Als Petrus dan vol ontzag voorstelt om drie tenten 
te bouwen, weet hij inderdaad niet goed wat hij moet zeggen (Mc 
9,6) De evangelist die zijn toevlucht neemt tot dit verhaal om iets 
over Jezus uit te drukken, laat vervolgens God zelf Jezus typeren, 
waarna hij het gebeuren plots afsluit: toen de leerlingen rondkeken, 
zagen ze niemand meer buiten Jezus. Ze moeten opnieuw de berg 
afdalen. Dat de verrezen Christus niet in het aardse te vatten is, 
maar tegelijk niet losstaat van de aardse Jezus, wordt op bijzondere 
wijze in het verhaal van de Emmaüsgangers uitgedrukt (Lc 24,13-
32). De twee reizigers naar Emmaüs ontmoeten een vreemde, die 
zich in de ontmoeting in woord en daad laat herkennen als de 
Christus maar bij de herkenning zich onmiddellijk aan hen ont-
trekt. In de herlezing van de Schriften en de maaltijdgemeenschap 
openbaart zich de verrezen Christus. Bovendien geeft de evangelist 
hier aan dat precies in het concrete woord en maaltijd houden de 
gemeenschap met deze verrezen Christus gerealiseerd kan worden. 
 Hier botsen we inderdaad op het christelijk apofatisch-
theologische voorbehoud: slechts in het uiterst concrete, in het his-
torische en contingente  en in een interpretatie hiervan – komt 
God onherleidbaar en definitief nabij, echter zonder hiermee sa-
men te vallen. Incarnatie betekent dan ook nooit het opheffen van 
het historisch-particuliere in termen van het universele, of van het 
contingente/historische in termen van het absolute, maar het in-
schrijven van deze laatste in het eerste, zonder afbreuk te doen aan 
het eerste, maar tegelijk ook zonder dat het laatste zomaar geïso-
leerd kan worden van of herleid kan worden tot het eerste. Slechts 
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in het uiterst menselijke openbaart God zich – slechts in het uiterst 
historische leest de christen Gods aanwezigheid en werkzaam-
heid

25
.  

 Gods onuitspreekbaarheid heeft niets te maken met vaagheid, 
noch met iets dat van het concrete wegleidt, maar leidt naar de ge-
schiedenis zelf. God als het Andere van de geschiedenis is op die 
geschiedenis betrokken als een zeer bepaalde Liefde die zich in de 
geschiedenis waarmaakt, als een profetische uitdaging aan allen 
om Gods onzichtbare aanwezigheid en werkzaamheid zichtbaar te 
maken – zoals ook de liefde tussen twee mensen geen onbepaald 
gegeven is, maar zich enkel realiseert en slechts overleeft als het 
zeer concreet, tastbaar en levengevend beleefd wordt. Ook al heeft 
de taal van de liefde er geen woorden voor; ook al doet elk spreken 
haar uiteindelijke mysterie tekort. 

Particulariteit en de taal van het geloof 

 Een waarschuwing is op dit punt evenwel gepast. De hernieuw-
de interesse voor de particulariteit van het christelijke geloof zou 
eenvoudigweg verstaan kunnen worden als een pleidooi voor meer 
aandacht voor de particuliere geloofstaal waarin de traditie haar ei-
gen verhalen en doctrines doorgeeft. Geloof heeft inderdaad te ma-
ken met een bepaald taalgebruik en christen-zijn heeft bijgevolg 
ook te maken met het zich eigen maken van dit taalgebruik. Niet-
temin hoeft dit niet noodzakelijk te leiden tot een blind en eigen-
zinnig particularisme of een soort dogmatisch fundamentalisme. 
En dit precies omwille van het negatief-theologische kritische be-
wustzijn dat in dit particuliere traditionele spreken aan het werk is. 
We lichten dit kort toe. 
 Op de grens tussen kerk en maatschappij worden theologen (en 
pastores) minstens met twee problemen geconfronteerd. (a) Voor-
eerst geven mensen zich, omwille van het bewustzijn van de niet-
reduceerbare particulariteit van de christelijke taal, in toenemende 
mate rekenschap van het feit dat ze niet meer, zelfs niet als chris-
ten, vertrouwd zijn met de taal en de grammatica van het christelij-

 
25 Zie hiervoor verder ook mijn De Godmens Jezus: struikelblok of hoek-

steen van het interreligieuze gesprek?, pp. 69-88. 
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ke geloof. Meer nog, beïnvloed door de culturele apofatische ten-
densen beschouwen velen van hen deze taal en grammatica als te 
particulier, als een te beperkende bepaling van de religiositeit en de 
spiritualiteit waarnaar ze op zoek zijn

26
. Voor sommige theologen 

is deze onwil of onmacht om met deze particulariteit om te gaan, 
vervolgens het argument bij uitstek om op te roepen tot een gron-
dige herziening van de taal van de christelijke traditie. (b) Maar 
ook het omgekeerde komt voor. Omwille van de gegroeide gevoe-
ligheid voor het specifieke karakter van de christelijke taal, waar-
schuwen nogal wat theologen en kerkleiders tegen elke aanpassing 
van deze christelijke taal en houden ze vast aan een quasi-letterlijk 
doorgeven van de overgeleverde verhalen en geloofsbeginselen. 
Aanpassing staat voor hen gelijk aan verraad en uitholling.  
 In de beide gevallen komt men niet langer tot een gezonde 
theologische recontextualisering van de christelijke traditie. (a) In 
het eerste geval leidt de roep om aanpassing onder invloed van de 
culturele apofatische tendensen weg van één van de belangrijkste 
accenten van het christelijke geloof, namelijk de „inscriptie‟ ervan 
in een particuliere geschiedenis en specifieke taal. Er is geen nega-
tieve theologie zonder positieve theologie, geen apofasis zonder 
katafasis. Ook al bevraagt de negatieve theologie elke positief 
spreken over Gods betrokkenheid op de geschiedenis van binnen-
uit, toch is dergelijke positieve theologie een noodzakelijke voor-

 
26 Zie bijvoorbeeld ook de onderliggende theologische vooronderstellin-

gen van de bijdrage van E. BORGMAN, H. VAN DRONGELEN, T. MIJKNECHT, 

Zaaien in goede grond. Pastoraat als zoeken naar een gemeenschappelijke 

taal, in Tijdschrift voor Theologie 44 (2004) 97-107: Het betreft hier de theo-

logische evaluatie van een initiatief van studentenpastores aan de Technische 

Universiteit van Delft. Studenten worden samengebracht om te reflecteren 

over de eigen beroepskeuze en waarnaartoe ze met hun leven willen. Voor-

eerst wordt gesteld wordt dat in het gesprek met studenten afgezien wordt van 

het “nadrukkelijk binnenbrengen van eigen overtuigingen uit de christelijke 

traditie”, omdat ze ervaren worden “als inbreuk van opvattingen die gelden als 

paternalistisch en intolerant” (p. 102). En vervolgens wordt uitdrukkelijk be-

vestigd dat “het zoeken naar een [nieuwe] gemeenschappelijke en gemeen-

schapsscheppende taal de kernactiviteit van pastores [is] en een van de gestal-

ten die geloof in Gods blijvende, heilzame presentie in de hedendaagse con-

text kan aannemen” (p. 106). Op pagina 105 klinkt het dat voor deze studen-

ten hiermee wellicht de „nulgraad van de religie‟ bereikt wordt. 
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waarde voor de negatieve theologie. Een voorbeeld is hier de cul-
tureel-apofatische moeilijkheid met de christologische claim van 
het christelijke geloof: Jezus is niet zomaar een profeet zoals ande-
re profeten, maar het gezicht van God in de geschiedenis. (b)

 
In het 

tweede geval beperkt het gebruik van het argument van de niet-
reduceerbare particulariteit van het christendom elke speelruimte 
voor een legitieme theologische traditiehermeneutiek. Vaak be-
doeld als een kritiek op overdreven aanpassing van de traditie aan 
de context, slaat deze houding om in een onderwaardering van het 
apofatisch-theologische kritische bewustzijn dat in het hart van elk 
positief, particulier spreken aan het werk is. Verder doorgaand op 
het voorbeeld van de christologische waarheidsclaim: een dergelij-
ke houding blokkeert dan elke poging om, in dialoog met de he-
dendaagse context, nieuwe Jezusbeelden te ontwikkelen die in 
staat zijn om op tegelijk contextueel en theologisch plausibele wij-
ze getuigenis af te leggen van de Christusbelijdenis. Een actuele 
recontextualisering van het christelijke geloof leidt inderdaad tot 
een verhoogde gevoeligheid voor haar intrinsieke gebondenheid 
aan taal en geschiedenis (die dan theologisch gemotiveerd kan 
worden door een verdere uitwerking van de theologische categorie 
van de incarnatie), maar ook tot een versterkt bewustzijn van het 
radicaal-hermeneutische karakter van elk positief spreken. Meer 
nog: het besef van deze radicale hermeneutiek maakt intrinsiek 
deel uit van de particulariteit en de grammatica van de christelijke 
traditie, en deze kan slechts operationeel worden wanneer men 
grondig met deze traditie vertrouwd is.  

Conclusie 

 De theologische herontdekking van de niet-reduceerbare parti-
culariteit van het christelijke geloof, alsook van de radicale herme-
neutiek in hart van deze particulariteit, stelt theologen voor min-
stens twee belangrijke uitdagingen. Te midden van het culturele 
apofatisme waarschuwt deze herontdekking vooreerst voor een 
weliswaar cultureel aanvaard, maar toch al te gemakkelijk relative-
ren van de verschillen tussen overtuigingen en religies, alsof achter 
alle verschillen en conflicten alles uiteindelijk neerkomt op dezelf-
de kern van religiositeit. Ten tweede waarschuwt deze herontdek-
king ook voor een al te rigoureus particularisme dat de radicale 
hermeneutische dynamiek uitschakelt waarin elk christelijk spre-
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ken over Gods betrokkenheid op mens en geschiedenis gevat zit. 
Precies dit hermeneutische bewustzijn maakt het mogelijk ook 
vandaag naar sporen van deze betrokkenheid uit te kijken in onze 
concrete geschiedenis. En misschien biedt de dialoog tussen de 
verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen hierbij kansen 
voor christenen. Want als God zich vandaag openbaart, is het om-
wille van het onherleidbare historische karakter van de christelijke 
openbaring, misschien hier, precies in de concrete dialoog en con-
tactname, dat voor christenen God en diens universele heilswil 
vandaag zichtbaar worden. Een dergelijke theologische interpreta-
tie van de huidige geschiedenis resulteert dan niet in het relativeren 
van de historische particulariteit van de betrokken religieuze tradi-
ties (met het oog op een consensus achter of boven deze particulie-
re tradities), maar kan misschien een vertrekpunt worden om deze 
geschiedenis verder te zetten, en om, inderdaad voor christenen, de 
onzichtbare God zichtbaar te maken. 
 



 

 

 


