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1 Zeker Hicks publicatie The Myth of God Incarnate uit 1977, waarin hij verschillende Britse 
theologen aan het woord laat, die argumenteren dat de doctrine van de incarnatie niet letterlijk ver-
staan moet worden, deed veel stof opwaaien. Het theologische debat dat volgde op The Myth of God 
Incarnate, mondde uit in de publicaties van verschillende artikels en boeken van voor- en tegenstanders. 
M. Green, The Truth of God Incarnate, Grand Rapids, Eerdmans, 1977; M. Goulder, Incarnation and 
Myth: The Debate Continued, Londen, SCM, 1979.

2 G. D’Costa, John Hick’s Theology of Religions: A Critical Evaluation, Lanham, University 
Press of America, 1986, p. 6. 

WAAROM ERGEREN THEOLOGEN
ZICH AAN JOHN HICK?

MARIANNE MOYAERT

John Hicks pluralistische hypothese, die uitgaat van de gelijkwaardigheid van 
de verschillende religieuze tradities, geniet nog steeds veel weerklank, vooral 
in interreligieuze milieus. Toch heeft Hick ook veel kritiek gekregen. Hij heeft 
met zijn pluralistische hypothese een gevoelige snaar geraakt. Vooral theolo-
gen ergeren zich aan Hicks pluralismethese. Dit artikel stelt de vraag vanwaar 
deze ergernis? Waarom zijn theologen zo ontstemd over deze godsdienstfilo-
soof? Hoe kunnen we de polemiek die rond Hicks pluralismethese is ontstaan, 
verklaren?1 In dit artikel suggereer ik dat de controverse rond de pluralisme-
these verband houdt met de wijze waarop Hick zijn godsdienstfilosofische 
reflecties theologisch doordenkt. Er schort iets, zo luidt althans mijn stelling, 
aan de wijze waarop hij de rolverdeling tussen filosofie en theologie opvat. 
Ik beschouw Hick in deze bijdrage als een prototype om de verhouding tussen 
filosofie en theologie te doordenken. 

Hick, een ervaringsgerichte godsdienstfilosoof en problematisch 
theoloog

John Hicks denken wordt gekenmerkt door een grote intellectuele openheid, 
getuige hiervan “zijn wens om eigentijdse ontwikkelingen op het gebied van 
theologie, wetenschap, sociologie en later de studie van de verschillende 
wereldgodsdiensten ernstig te nemen.”2 Deze openheid klinkt zowel door in 
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3 T. Merrigan, ‘Religious Knowledge in the Pluralist Theology of Religions’, in Theological 
Studies 58 (1997) 686-707, p. 693. 

4 P. Knitter, ‘Preface’, in J. Hick & P. Knitter (eds.), The Myth of Christian Uniqueness, Londen, 
SCM, 1987, vii-xii, p. vii. 

5 P. Griffiths, Problems of Religious Diversity (Exploring the Philosophy of Religion, 1), Malden, 
Blackwell, 2001, p. 78.

6 J. Hick, ‘A Pluralist Way’, in D. Okholm, T. Philips (eds.), More Than One Way? Four Views 
on Salvation in a Pluralistic World, Grand Rapids, Eerdmans, 1995, 29-59, p. 37.

zijn godsdienstfilosofische reflecties als in zijn theologisch werk en vertaalt 
zich in een inductieve methodologie. Hick beschouwt de hedendaagse religi-
euze ervaring als de toetssteen voor religieuze kennis.3 Zijn visie wordt bepaald 
door de contemporaine context van religieuze diversiteit en het impact ervan 
op het religieuze leven. Er is de toegenomen kennis van andere religieuze 
tradities en vooral ook het levendige contact met personen die behoren tot 
andere religies en culturen. De religieuze ander is niet langer een abstracte 
figuur, maar toont zich in al zijn concreetheid als buur, collega, vriend, 
echtgeno(o)t(e), enzovoort. Het gevolg is dat “steeds meer christenen, samen 
met mensen met andere geloofsovertuigingen en ideologieën, het religieus 
pluralisme op een nieuwe manier ervaren - dat wil zeggen ze voelen niet enkel 
de realiteit van zoveel verschillende religieuze wegen, maar ook hun vitaliteit, 
hun invloed in onze moderne wereld, hun diepgang, hun schoonheid en hun 
aantrekkelijkheid.”4 [nadruk Knitter] De religieuze ander trekt de aandacht.5 
Hicks biografie is illustratief in dit opzicht. Aanvankelijk een evangelical, 
raakt Hick gefascineerd door de religieuze veelheid tijdens zijn pastorale werk 
in het multiculturele en multireligieuze Birmingham. In het verlengde van zijn 
werk bezocht hij geregeld synagogen, moskeeën en boeddhistische tempels. 
Hick vertelt hierover het volgende: 

In deze cultusplaatsen kwam ik spoedig tot een inzicht, dat eens opgemerkt zonneklaar 
is, maar enorm is in zijn implicaties. Hoewel de taal, de liturgische handelingen en het 
culturele ethos telkens erg verschillen, gebeurt er in een religieus opzicht telkens het-
zelfde. Mensen komen in het kader van een traditie samen om hun hart en geest open te 
stellen voor God, in wie zij geloven, en die een totale aanspraak maakt op hun leven en 
rechtvaardigheid van hen eist.6 

Mede door deze ervaringen raakte Hick ervan overtuigd dat eenzelfde ultieme 
goddelijke werkelijkheid ten grondslag ligt van de verschillende religieuze 
tradities. Ook groeide bij hem het inzicht dat de religies verschillende contexten 
zijn van heil en redding, begrepen als bevrijdende transformatie van egoïsme 
naar een openheid voor de Ultieme goddelijke werkelijkheid. “De verschillende 
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7 J. Hick, An Interpretation of Religion: Humanity’s Varied Response to the Transcendent, Lon-
den, Macmillan, 1989, p. 36.

8 J. Hick, God and the Universe of Faiths: Essays in the Philosophy of Religion, Londen, Macmillan, 
1973, pp. 120-132.

9 J. Hick, An Interpretation of Religion, Basingstoke, Macmillan, 1989, pp. 235-236.
10 T. Merrigan, ‘The Challenge of Religious Pluralism’, in Didier Pollefeyt (ed.), Jews and Chris-

tians: Rivals or Partners for the Kingdom of God?, 95-132, p. 108. 
11 J. Hick, An Interpretation of Religion, p. 244. 

tradities zijn variaties op één enkel fundamenteel thema: de plotse of geleide-
lijke verandering van het individu gaande van een opslorpende zelfbekommernis 
naar een nieuwe gerichtheid op het Ultieme, begrepen als God, Brahman, de 
Dharma, Sunyata of de Tao.”7

Hick pleit voor een ommekeer in de interpretatie van de religieuze pluraliteit, 
die hij formuleert in de pluralistische hypothese. Om de radicaliteit van deze 
ommekeer in de verf te zetten, maakt Hick gebruik van een astronomische 
vergelijking en spreekt hij over een ‘Copernicaanse revolutie’ in de godsdienst-
filosofie en theologie.8 Hick heeft een gelijkaardige revolutie voor ogen met 
betrekking tot de verhouding tussen de verschillende godsdiensten. Het betreft 
een zeer radicale en fundamentele verandering in onze voorstelling van de 
verschillende religies en de plaats die onze eigen religie hierbij inneemt. Dit 
betekent voor christenen dat ze moeten afstappen van het axioma dat het chris-
tendom in het centrum van de religieuze sfeer plaatst. Niet Christus maar de 
Ultieme Goddelijke Werkelijkheid vormt de kern en bron van alle religieuze 
ervaring en kennis. 
Deze ervaringen en rudimentaire inzichten heeft Hick doorgedacht in Interpre-
tation of Religion (1989). Daar formuleerde hij zijn pluralismethese. De kern 
van deze hypothese is de gedachte dat de verschillende religieuze tradities 
verschillende manieren zijn om de relatie met een ultieme Realiteit die al onze 
beelden overstijgt, te ervaren en voor te stellen.9 De concrete religieuze tradi-
ties bieden zowel de context waarbinnen religieuze ervaring mogelijk wordt, 
maar ook de categorieën die de gelovige toelaten om die ervaring uit te druk-
ken en haar bron vast te stellen.10 

Wat betreft het religieuze zijn er twee gegevens: ten eerste de gepostuleerde aanwezigheid 
van het Ultieme in het menselijk leven waarvan het de grondslag is en ten tweede de cog-
nitieve structuur van ons bewustzijn met zijn capaciteit om te antwoorden op de betekenis 
of het karakter van onze omgeving, inclusief haar religieuze betekenis of karakter.11 

De ultieme Realiteit op zich is onuitspreekbaar, mysterieus en onbereikbaar. 
De verschillende religieuze systemen “beschrijven dit Ultieme dan ook niet 
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12 J. Hick, Disputed Questions in Theology and the Philosophy of Religion, p. 165. 
13 J. Hick, An Interpretation of Religion, p. 245. 
14 J. Hick, Disputed Questions, p. 177. 

zoals het op zichzelf is, maar zoals het door toedoen van de diverse menselijke 
geestesvermogens en culturen begrepen wordt.”12 De verschillen tussen de 
religies kunnen we volledig toeschrijven aan culturele en historische verschil-
len, die het religieuze antwoord op de ultieme werkelijkheid, de gemeenschap-
pelijke grond en bron, hebben gevormd. 
Hick verdeelt de verschillende godsdiensten in twee groepen, overeenkomstig 
de twee basisconcepten of categorieën: personae en impersonae.13 Enerzijds 
zijn er de theïstische religies, die de ultieme werkelijkheid, bron van alle 
 religieuze ervaringen, als persoonlijk interpreteren. Anderzijds zijn er gods-
diensten die in de loop van de geschiedenis hun religieuze ervaring van het 
ultieme geconceptualiseerd hebben als een onpersoonlijke goddelijke werke-
lijkheid. Deze definiëren we als niet-theïstische religies. “In Kantiaanse termi-
nologie, kunnen we stellen dat de ultieme werkelijkheid ervaren wordt (…) 
door een van de twee basisconcepten: het concept van goddelijkheid of het 
ultieme als persoonlijk en het concept van het absolute of het ultieme als niet-
persoonlijk.”14 Maar deze twee basisconcepten kunnen niet rechtstreeks toe-
gepast worden op het Ultieme, dat transcategoriaal is. 
Volgens Hick is het onderscheid tussen het Ultieme an sich en de wijze waarop 
het ervaren wordt, de religies niet vreemd. Daarmee wil hij zeggen dat het 
pluralisme geen godsdienstfilosofische theorie is die op deductieve wijze wordt 
toegepast op de religieuze tradities, maar veeleer verworteld is in de ervaring. 
De pluralistische hypothese sluit aan bij het inzicht dat het ultieme altijd gro-
ter is dan het menselijk bevattingsvermogen en alle interpretaties overstijgt. 
In één of andere vorm is zo een onderscheid tussen het Ultieme en de wijze 
waarop het wordt uitgedrukt steeds vereist door de gedachte dat God, Brah-
man, de Dharmakaya oneindig is. Voor de christelijke traditie verwijst Hick 
in deze context naar de negatieve theologie en de mystici. Zo geeft Hick zijn 
pluralistische hypothese een apofatisch accent mee.

Verwarring over de aard van het pluralisme

Een godsdienstfilosoof die zich vandaag beperkt tot één religieuze traditie is, 
aldus Hick, een anachronisme. “Hoewel de godsdienstfilosofie in het Westen 
tot zeer recent in praktijk de filosofie van de christelijke godsdienst of iets 
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15 J. Hick, A Christian Theology of Religions: The Rainbow of Faiths, Louisville, Westminster, 
1995, p. 43. 

16 J. Hick, A Christian Theology of Religions, 1995, p. 12. 
17 J. Hick, God Has Many Names, Philadelphia, Westminster Press, 13. 
18 J. Hick, Christian Theology of Religions, 43.
19 Zie ondermeer G. D’Costa (ed.), Christian Uniqueness Reconsidered: The Myth of a Pluralis-

tic Theology of Religions, Maryknoll, Orbis, 1996. 
20 P. Eddy, John Hick’s Pluralist Philosophy of Religion (Ashgate New Critical Thinking in Reli-

gion Theology & Biblical Studies), Aldershot, Ashgate, 2002.

ruimer van de joods-christelijke traditie betekende, is haar eigenlijke onder-
zoeksonderwerp religie in haar variëteit van vormen over heel de wereld en 
over de hele geschiedenis.”15 Wie wil begrijpen waar het in religie over gaat, 
moet zich buigen over de veelheid van religieuze tradities.16 
Hetzelfde geldt, aldus Hick voor de theologie, die zich eveneens moet laten 
inspireren, ja zelfs leiden door de diversiteit van religies. Hij verzet zich tegen 
een dogmatische theologie, en noemt zichzelf een ‘problematische’ theoloog. 
Stoelt de dogmatische theologie op deductie, daar onderschrijft de problema-
tische theologie het principe van inductie. “Problematische theologie (…) 
gebeurt op het raakvlak tussen traditie en wereld – zowel de seculiere als de 
ruimere religieuze wereld – en is er op uit een nieuwe theologie te creëren in 
het licht van nieuwe situaties. (…) Probleembewuste theologie ziet zijn con-
clusies als hypothesen, open voor revisie en in dit opzicht altijd strevend naar 
een grotere adequaatheid, die vergelijkbaar is met de hypothesen van de 
wetenschappen.”17 Als theoloog wil hij een bijdrage leveren aan de voort-
durende ontwikkeling van het christelijk denken in het licht van onze kennis 
van de religieuze diversiteit.18 Gesloten tradities moeten opengebroken en her-
dacht worden. Het tijdperk van exclusivistische theologie is voorbij.
Hoewel sommige theologen Hicks pluralismethese een bijzonder warm onthaal 
hebben gegeven, zijn andere theologen snoeihard geweest in hun beoor -
deling.19 Het pluralisme, zo luidt een kritiek, doet onrecht aan de particulari-
teit van de christelijke geloofstraditie, en dit zou in extenso ook gelden voor 
de andere tradities. Het zelfverstaan van de religies wordt geweld aangedaan 
in de pluralistische hypothese. Het pluralisme is een vorm van Hineininter-
pretierung. 
Enkele auteurs, die de verdediging van het pluralisme op zich nemen, stellen 
dat deze kritiek gebaseerd is op een verkeerd begrip van het pluralisme. In John 
Hick’s Pluralist Philosophy of World Religions20 argumenteert Paul Eddy dat 
Hicks pluralistische hypothese ‘verkeerd beoordeeld wordt omwille van een 
conceptuele verwarring tussen twee vormen van godsdienstfilosofie. De eerste 
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21 P. Eddy, John Hick’s Pluralist Philosophy of World Religions, p. 142.
22 P. Eddy, John Hick’s Pluralist Philosophy of World Religions, p. 144.
23 Wat Hick doet is een soort constructieve godsdienstfilosofie en geen descriptieve. Men zou 

dit vroeger speculatief genoemd hebben. Voor het onderscheid tussen constructieve en descriptieve 
godsdienstfilosofie te maken. Zie overigens W. Van Herck, ‘De taak van de godsdienstfilosofie’, in 
Bijdragen. International Journal for Philosophy and Theology  59 (1998) 428-452.

24 P. Byrne, Prolegomena to Religious Pluralism. Reference and Realism in Religion, Londen, 
Macmillan, 1995, p. viii. 

25 P. Byrne, Prolegomena to Religious Pluralism, p. viii. Zie ook C. Gillis, ‘Radical Christo-
logies? An Analysis of the Christologies of John Hick and Paul Knitter’, in T. Merrigan & J. Haers, 
The Myriad Christ. Plurality and the Quest for Unity in Contemporary Christology (Bibliotheca 
Emphemeridium Theologicarum Lovaniensum CLII), Leuven, 2000, 521-533, p. 521.

vorm van religie-interpretatie geeft een beschrijving van religieuze fenomenen, 
inclusief de eerste-orde geloofsovertuigingen verbonden met een particuliere 
religieuze traditie. Volgens Eddy is het voor deze godsdienstfilosofische bena-
dering belangrijk dat de gelovigen van de bewuste religie zich in de beschrij-
ving herkennen. De tweede vorm van religie-interpretatie is niet beschrijvend, 
maar verklarend, aldus Eddy. John Hicks pluralisme-these moet zo begrepen 
worden. Het betreft een godsdienstfilosofische hypothese die één mogelijke 
verklaring biedt van het fenomeen van de religieuze diversiteit. Daarbij is het 
niet van tel of die verklaring wel of niet overeenstemt met het zelfverstaan van 
deze of gene particuliere religie. De pluralismethese is, aldus Eddy, een supra-
confessionele metatheorie van de religies.21 Een dergelijke verklarende meta-
theorie, zo stelt Eddy, wordt verkeerd begrepen, indien ze beoordeeld wordt als 
een beschrijvende religie-interpretatie. De kritiek op Hick pluralistische hypo-
these vloeit precies voort uit dergelijke verwarring over de precieze aard van 
zijn godsdienstfilosofie. Er sprake van een louter “conceptuele verwarring”.22 
Eddy’s stelling dat Hicks pluralismethese een metatheorie is, is niet onjuist. 
Hick heeft niet de bedoeling om met zijn godsdienstfilosofische pluralisme-
these recht te doen aan het zelfverstaan van de religies.23 Toch volstaat deze 
uitleg niet om de hevige polemiek die rond het pluralisme is ontstaan te ver-
klaren. Waarom wordt Hick een vorm van verraad24 aangewreven? Verraad 
roept de associatie op van ontrouw en een gebrek aan loyaliteit. En over welke 
loyaliteit gaat het en wat heeft Hick verraden? 
In Prolegomena to Religious Pluralism. Reference and Realism in Religion 
volgt Peter Byrne een ander spoor. Hij stelt dat de vaak snerende reacties op 
Hicks positie wellicht gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat schrijvers zoals 
Hick zowel filosofen als theologen zijn. Zijn pluralisme-these heeft zowel een 
theologische als een filosofische boodschap.25 Hicks loyaliteit ligt niet enkel 
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26 P. Byrne, Prolegomena, p. viii. 
27 P. Courtois, ‘Intern en extern gezichtspunt in humanities, religie en religieuze epistemologie’, 

in P. Courtois & W. Van Herck (red.), Rationaliteit en religieus vertrouwen (Tertium datur 5), Leuven: 
Peeters, 1999, 165-195, p. 170.

28 D. Cheetham, John Hick: A Critical Introduction and Reflection, Aldershhot, Ashgate, 2003, 
pp. 162-163.

bij de filosofie maar ook bij de theologie. Net als Eddy, meent Byrne dat de 
critici zelf verward zijn. Volgens Byrne betreft deze verwarring echter niet 
twee verschillende vormen van godsdienstfilosofie, maar wel het onderscheid 
tussen theologie en filosofie. Het pluralisme is in de eerste plaats een gods-
dienstfilosofische hypothese die het waard is overwogen, bediscussieerd en 
bekritiseerd te worden. Deze filosofische hypothese moet onderscheiden 
worden van Hicks revisionistische theologische reflecties.26 Je mag een 
godsdienstfilosofische hypothese niet beoordelen op grond van haar theolo-
gische ‘orthodoxie. Beide staan los van elkaar. Het is aan godsdienstfilosofen 
om Hicks pluralismethese te beoordelen. Theologen beperken zich beter tot 
Hicks theologische boeken, zoals bijvoorbeeld The Metaphor of God Incar-
nate.
Peter Byrne’s bemerking helpt, maar schiet toch nog tekort, omdat hij de ver-
warring eenzijdig aan de kant van de criticus plaatst. Deze moet intellectueel 
eerlijk zijn en godsdienstfilosofie en theologie duidelijk van elkaar scheiden. 
Hoewel dit niet onjuist is, ziet Byrne niet dat ook Hick zelf verward is. Er is 
zondermeer sprake van verwarring met betrekking tot het statuut en de aard 
van het pluralistische paradigma, maar deze verwarring mag niet zomaar op 
rekening van de criticus geschreven worden, maar heeft zich in Hicks plura-
lismethese zelf ingenesteld. 
Dat Hicks pluralisme voorwerp van kritiek is, heeft, mijns inziens, niet 
zozeer te maken met het feit dat Hick zowel een filosofische als een theolo-
gische boodschap heeft en dat de criticus dit onderscheid onvoldoende maakt. 
Het probleem is ook niet dat er tussen beide perspectieven kruisverbanden 
bestaan, die zijn er altijd geweest tussen de filosofie en de theologie. Het 
probleem is dat Hick zich niet houdt aan wat Paul Courtois de “rolverdeling”27 
tussen de filosofie en de theologie noemt. Het is geenszins duidelijk of het 
pluralisme nu een godsdienstfilosofische metatheorie is of een gepassioneerd 
confessioneel discours dat oproept tot een herschrijven van de traditie in het 
licht van de religieuze diversiteit.28 Hick zelf verwart zijn taak als filosoof 
en theoloog. 
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29 J. Hick, A Christian Theology of Religions: a Rainbow of Faiths, Louisville, Westminster/John 
Knox Press, 1995. 

30 J. Hick, John Hick: An Autobiography, Oxford, One world, 2005, p. 20. 
31 F. Glorieux, ‘Hick en de theologie van de religies’, in J. Geldhof (red.) Dienstmaagd of vriendin? 

Een dialoog tussen filosofie en theologie, Leuven, Acco, 2005, 81-90, p. 83.
32 J. Hick, An Autobiography, p. 17.

De troebele verhouding tussen Hicks godsdienstfilosofie en theologie

Hoewel Hick zichzelf omschrijft als een problematische theoloog, onderzoekt 
hij de verhouding tussen godsdienstfilosofie en theologie onvoldoende. 
Zo blijkt ook uit een van de fictieve interviews uit A Christian Theology of 
Religions waarin hij de verhouding tussen zijn godsdienstfilosofische werk en 
zijn theologische reflectie als volgt voor: 

Phil: Op maandag, dinsdag en woensdag stel je dus de pluralistische hypothese voor als 
een godsdienstfilosoof. En wat doe je [dan] precies als christelijk theoloog op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en wellicht ook zondag?
John Hick: Op die dagen tracht ik als een theoloog, die eerder op de week de pluralis-
tische hypothese heeft aanvaard, bij te dragen aan de voortdurende ontwikkeling van het 
christelijke denken in het licht van onze kennis van de wijdere religieuze wereld.29 

Hick geeft de indruk dat deze twee perspectieven naadloos in elkaar kunnen 
doorlopen. Dit is heel duidelijk wanneer hij zijn theologische werk The Meta-
phor of God Incarnate omschrijft als “subthema van de gehele hypothese, 
zoals ontwikkeld in An Interpretation of Religion”.30 Deze synergie blijkt ook 
wanneer hij zijn godsdienstfilosofische hypothese verdedigt in zijn eerder 
theologische boeken. De pluralisme-these functioneert als de onderbouw voor 
de theologie. Hick is ervan overtuigd “dat de filosofie de theologie kan helpen 
om haar verouderde omhulsel af te werpen en zich te actualiseren”.31 De gods-
dienstfilosofie wordt de grond waarop de theologie zich moet enten wil ze 
levend en creatief blijven. De taak van de problematische theoloog, aldus Hick, 
is de herinterpretatie van de christelijke traditie in het licht van de bevindingen 
van het ‘godsdienstfilosofische pluralisme’. Het christendom is aan een grote 
opkuisbeurt toe: al wat de erkenning van de soteriologische gelijkwaardigheid 
van de religies in de weg staat, dient geschrapt te worden.32 Dit heeft vooral 
gevolgen voor de klassieke christelijke doctrines: 

De traditionele christelijke dogma’s zijn onder meer: dat het universum begonnen is door 
een goddelijke scheppingsdaad; dat de eerste mensen in ongenade zijn gevallen, zodat 
alle mensen sindsdien zondaars zijn; dat we enkel vergeven kunnen worden door God 
dankzij de kruisdood van zijn Zoon; dat Jezus geboren is uit de maagd Maria en dat hij 
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33 J. Hick, Disputed Questions, p. 108. 
34 J. Hick, Disputed Questions, p. 118. 
35 J. Hick, The Myth of God Incarnate, p. 178. 
36 J. Hick, God and the Universe of Faiths, p. 167. 
37 De vraag naar de betekenis van de incarnatie in het licht van de religieuze pluraliteit blijft

een actueel thema binnen de theologie. P. Schmidt-Leukel, ‘Chalchedon Defended: A Pluralistic 
 Re-reading of the Two-Natures Doctrine’, in Expository Times 118 (2006) 113-119.

38 J. Hick, ‘A Response to Hebblethwaite’, in Michael Goulder (ed.), Incarnation and Myth: The 
Debate Continued, p. 194. 

lichamelijk verrezen is en opgestegen is ten hemel; dat we na de dood hetzij naar de hel 
hetzij naar de hemel gaan; dat de Bijbel goddelijk geïnspireerd is en daarom het gezags-
volle woord van God tot de mensheid; dat er geen andere weg is waarlangs we gered 
kunnen worden, behalve door het geloof in Christus.33

In zijn herinterpretatie van metafysische waarheidsaanspraken zoekt Hick inspi-
ratie bij Boeddha, die een pragmatische houding aanneemt ten opzichte van dit 
soort vragen. Volgens Boeddha is het weten van de antwoorden op deze vragen 
niet noodzakelijk om bevrijding te bereiken. De metafysische verschillen tussen 
de religieuze tradities hebben geen impact op het bevrijdingsproces. “De realiteit 
van het heil/de bevrijding is oneindig veel belangrijker dan particuliere theorieën 
erover, en de poging er op aan te dringen dat alle christenen, of alle mensen, de 
traditionele christelijke theorie, of familie van theorieën, moeten aanvaarden, zou 
soteriologisch contraproductief zijn.”34 Volgens hem, zal de tijd eens komen
– en voor de pluralisten is deze tijd reeds aangebroken – dat deze metafysische 
waarheidsaanspraken niet langer begrepen zullen worden als theorieën die geve-
rifieerd of gefalsifieerd kunnen worden en dus juist of onjuist zijn. Dit soort 
doctrines dient volgens Hick veeleer begrepen te worden als (historisch-cultureel 
bepaalde) mythen. “Een mythe is een verhaal dat niet letterlijk waar is of een 
idee dat toegepast wordt op iets of iemand, hoewel het niet letterlijk van toepas-
sing is, maar dat zijn toehoorders toch uitnodigt tot een bijzondere houding.”35 
Een ware mythe roept op en zet aan tot de heilzame transformatie van ego-
gerichtheid naar openheid voor het Ultieme. “De waarheid van een mythe is 
[met andere woorden] een soort praktische waarheid die bestaat in de gepast-
heid van de houding die erdoor wordt opgewekt.”36 Een geloofsovertuiging is 
waar, wanneer ze deze transformatie mogelijk maakt. 
De incarnatieleer wordt, volgens Hick, dan ook beter niet letterlijk verstaan.37 
Een letterlijk verstaan van deze doctrine impliceert immers dat het christendom 
door God zelf gesticht is, wat zou betekenen dat christenen zich dichter bij 
God bevinden dan andersgelovigen.38 Dit blijkt echter niet in de empirische 
realiteit. Er is geen enkele aanwijzing dat christenen beter zijn dan gelovigen 
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39 H. Coward, ‘Religious Pluralism and the Future of Religions’, in T. Dean (ed.), Religious 
Pluralism and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion (Suny Series in Religious 
Studies), New York, Cornell University Press, 1995, 45-86, p. 47. 

van andere religies. Is het ook niet zo dat de andere religies zichtbaar een grote 
bron van spiritualiteit zijn – denk maar aan de biddende boeddhisten, of de 
vastende moslims, de chassidische joden gebogen over de Schrift? En is het ook 
niet zo dat in al deze religies min of meer dezelfde praktijken plaatsvinden? 
Sterker nog, zijn het niet vaak christenen die zich in naam van hun geloof heb-
ben misdragen door de ander te verdrukken, te onderdrukken, te vervolgen of te 
koloniseren? Hick staat erg wantrouwig ten opzichte van christelijke ‘absolute 
waarheidsaanspraken’, zoals de doctrine van de incarnatie, omdat ze in het ver-
leden aanleiding hebben gegeven tot onderdrukking en geweld ten opzichte van 
anderen. De pluralistische hypothese, die uitgaat van de soteriologische gelijk-
waardigheid van de religies, impliceert de afwijzing van het letterlijk verstaan 
van de incarnatie. De incarnatie moet metaforisch opgevat worden. Zoals moe-
der Theresa bijvoorbeeld de belichaming is van de naastenliefde, zo incarneerde 
Jezus Gods liefde. Jezus’ leven was de belichaming bij uitstek van de eeuwige 
en oneindige liefde van God. De agapè is vlees geworden binnen de beperkingen 
van het leven van een joods man tijdens de eerste eeuw van Palestina. Jezus 
moet begrepen worden als een man die vervuld was van de goddelijke liefde.
De pluralistische herinterpretatie geldt niet enkel doctrines, maar in extenso de 
hele geloofspraktijk. De pluralismethese vraagt ook een ander verstaan van de 
concrete religieuze geloofspraktijk en daar bestaande symbolen en riten. 

Wat vereist is, is dat men de eigen particuliere religie gebruikt als een middel om toegang 
te verwerven tot de diepere creatieve bron van alle religies. De religieuze diversiteit en 
pluraliteit wijst op de instrumentele functie van religie. De openbaringen, doctrines en 
spirituele disciplines van de vele religies zijn de middelen waarlangs het Ene wordt 
bereikt. [onze nadruk]39 

De concrete religieuze elementen zijn hulpmiddelen om religieuze mensen in 
de gepaste houding tot het ultieme te brengen, maar ze zijn geenszins nood-
zakelijk. Eenmaal het hart zich openstelt voor het ultieme, verliezen ze eigen-
lijk hun betekenis. Onthechting is de boodschap.

Het pluralisme als normatieve confessionele taal 

Ten grondslag van de ‘actualiserende’ pluralismethese ligt een ethisch pro-
gramma: “Alvorens het een theorie is, is het pluralisme het engagement om 
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40 M. Heim, Salvations: Truth and Difference in Religion, Maryknoll, Orbis, 1995, p. 72. “Before it 
is any kind of theory, pluralism is a commitment to exorcise religious sources of human oppression”.

41 Men zou ook kunnen argumenteren dat Hick eigenlijk een postmoderne deïst is die meent een 
godsbegrip te kunnen construeren dat buiten elke religieuze traditie staat. Dit godsbegrip zou een 
zuiver filosofische betekenis hebben die totaal onafhankelijk is ten aanzien van particuliere godsdiensten. 
De pluralismehypothese is in feite een deïstische belijdenis (deze gedachte werd mij gesuggereerd 
door Walter Van Herck). 

42 Hick, A Christian Theology of Religions, 34. [Hick citeert instemmend Mahatma Ghandi] 
“What is wanted therefore, is a loving friendly contact among the followers of the great religions of 
the world and not a clash among them in the fruitless attempt on the part of each community to show 
the superiority of its faith over the rest.”

43 Dit is een allusie op het boek van de pluralist L. Swidler, zelf geïnspireerd door het Hickiaans 
pluralisme. L. Swidler & J. Cobb. & P. Knitter. & M. Hellwig (ed.), Death or Dialogue. From the 
Age of Monologue to the Age of Dialogue, Londen, Trinity Press International, 1990.

44 M. Heim, Salvations, p. 2. 

religieuze bronnen van onderdrukking uit te drijven.”40 Het wil openheid 
bevorderen voorbij de dogmatisch verknechting van doctrinele religies.41

De geschiedenis is getuige van het explosieve karakter van interreligieuze con-
flicten ten gevolge van absolute waarheidsaanspraken. Het pluralisme wil meer 
zijn dan een godsdienstfilosofische theorie. Het wil een oplossing bieden voor 
de botsing tussen de godsdiensten.42 De pluralistische theoloog baseert zich op 
deze godsdienstfilosofische reflecties om de traditionele doctrines aan te pas-
sen. Deze aanpassing is vanuit een moreel perspectief een vereiste. Een plura-
listische theologie kan een einde maken aan het tijdperk van de monoloog en 
de weg vrijmaken voor het tijdperk van de interreligieuze dialoog.43 Hicks 
Copernicaanse revolutie moet in deze context begrepen worden. Gelovigen 
moeten een keuze maken tussen het absolutisme van één traditie en de plura-
listische herinterpretatie van de mondiale religieuze situatie. Op die manier 
brengt het pluralisme de remedie voor het “kwaadaardige exclusivistische 
virus waarmee het christendom en evengoed andere religies besmet zijn: de 
ziekte van zich te verbeelden dat de eigen religieuze waarheid superieur is aan 
andere en dat het eigen pad naar redding het enige is.”44 Het pluralisme verlegt 
de blik van de gelovige: voorbij het parochiale perspectief van de particuliere 
tradities naar het gemeenschappelijke perspectief van het ultieme. Daarbij is het 
aangewezen steeds een oog te houden op de andere religies en hun gelovigen. 
Ook zij zijn immers op weg naar het ultieme en hun religies zijn evenwaardige 
heilswegen. Dit erkennen opent de weg naar interreligieuze harmonie. 
Hier ontplooit de godsdienstfilosofische hypothese van het pluralisme zich tot 
een vorm van confessioneel taalgebruik. Eén auteur stelt de zaken scherp: 
“Men zou zelfs zo ver kunnen gaan te zeggen dat Hick het Goede Nieuws voor 
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45 G. D’Costa, ‘The New Missionary: John Hick and Religious Plurality’, in International Bul-
letin of Missionary Research 15 (1991) 64-69, p. 64. 

46 L. Boeve, ‘Theologie en godsdienstwetenschappen. Een systematisch-theologisch perspectief’, 
in M. Lamberigts & L. Kenis (eds.), Quo vadis theologia? Theologie en religiewetenschap in Leuven, 
Antwerpen, Halewijn, 2008, 11-30, p. 11. 

47 L. Boeve, Theologie en godsdienstwetenschappen, p. 23.

alle mannen en vrouwen vervangen heeft door een universele ideologie van 
mythificatie: het is een mythologisch verstaan van de centrale religieuze doc-
trines die de bevrijding zal brengen.”45 Zo mondt het pluralisme uit in een 
herschrijven van verschillende religieuze waarheidsaanspraken. Zij die hiertoe 
niet bereid zijn worden verweten gesloten te zijn. 

Het buitenperspectief en het binnenperspectief

Me dunkt dat de filosofie hier afdwaalt van haar eigen pad en daardoor ook 
de theologie van haar weg brengt. Hick respecteert de grenzen tussen de theo-
logie en de filosofie onvoldoende. 
De theologie en de filosofie hebben een ander vertrekpunt. De theologie is 
fides quaerens intellectum. De theoloog spreekt vanuit een deelnemersperspec-
tief: hij leeft in en vanuit een bepaalde geloofsbetrokkenheid. De theoloog is 
met haar hart bij God en spreekt vanuit haar relationeel commitment over God. 
Dit maakt de theologie tot geloofstaal. Een theoloog zonder geloof en zonder 
inbedding in geloofsgemeenschap en traditie, is een slechte theoloog. De bron-
nen van de theologie zijn de openbaringstraditie enerzijds en de ondervinding 
van mensen in ‘onze tijd’ anderzijds. Lieven Boeve vat het als volgt samen: 

Theologen engageren zich in een reflectie over en vanuit het geloof – een reflectie die 
gevoed wordt vanuit een existentiële praxis, geworteld is in een traditie, ingebed is in een 
gemeenschap, en ondernomen wordt in concrete historisch-culturele, sociaal-politieke 
contexten, gaande van zeer lokaal, tot wereldomspannend.46

Steeds zoeken theologen naar sporen van God. Waar laat God van zich spre-
ken? Waar geeft Hij zich ook vandaag nog te kennen? Wat wil Hij van ons? 
Hoe kunnen mensen ook vandaag Gods reddende nabijheid gewaarworden? 
Op welke manier kunnen we ook vandaag mee gestalte geven aan zijn heil-
zame bedoelingen voor de mensheid? Tegen welke ontwikkelingen moeten 
christenen protest aan tekenen? “Waar vinden Kerk en wereld elkaar? Hoe 
kan de traditie als getuigenis van Gods actieve betrokkenheid op mens en 
geschiedenis, voor christenen vandaag een lees- en leefsleutel worden.”47 
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48 C. Steel, Historische inleiding tot de wijsbegeerte (Wijsgerige Verkenningen, 7) Leuven, Uni-
versitaire Pers Leuven, 1989. 

49 J. Van Der Ven, ‘Interactie en dialoog tussen religies in het perspectief van de mensenrechten’, 
in Tijdschrift voor Theologie 44 (2004) 151-182, p. 153.

De godsdienstfilosofie daarentegen baseert zich niet op de openbaring, maar 
spreekt vanuit natuurlijk verworven inzichten. De godsdienstfilosoof spreekt 
over de religie(s). Zo stelt zij zich op als waarnemer en hanteert een soort 
buitenperspectief. Dit betekent dat zij zich niet associeert met het confessionele 
perspectief, maar zich daar precies van distantieert. De godsdienstfilosofie 
tracht religie inzichtelijk te maken “door haar in verband te brengen met 
bepaalde ervaringen van de mens( het ethisch absolute, of het transcendentaal 
verlangen), met sociaal-politieke dimensies (religie als ideologie of revolutio-
naire utopie), of psychologische mechanismen (projectie).”48

De empirische theoloog Johannes Van der Ven legt dit verschil tussen binnen 
en buiten als volgt uit:

Het verschil tussen beide perspectieven is aan te duiden aan de hand van de volgende 
tegenstellingen: ‘inheemse’ taal (die men in de eigen wereld spreekt en waarmee men 
zijn omgeving benoemt) versus ‘vertaling’ (van uitspraken in de taal van de eigen wereld 
en in een andere, in een meer universele abstracte taal); het ‘geven van namen’ (aan 
mensen en situaties vanuit het deelnemersperspectief) versus ‘beschrijven’ (het vaststellen 
van overeenkomsten en verschillen); ‘inheemse beschrijving’ (van mensen en situaties 
vanuit het deelnemersperspectief) versus ‘vergelijkende beschrijving’ (met het oog op 
classificatie en generalisatie).49

Het buitenperspectief veronderstelt dus wat Wittgenstein eine übersichtliche 
Darstellung noemt, dit is een beschrijving die voldoende het overzicht bewaart 
over het bestudeerde fenomeen zodat de juiste verwantschappen en verschillen 
worden gezien en de juiste verbanden gelegd worden tussen het fenomeen en 
andere antropologische, godsdienstige en culturele fenomenen. 
Het onderscheid tussen het binnen- en het buitenperspectief onderhoudt een 
complexe verhouding met theologie en godsdienstfilosofie. Ik merk daarom 
enkele zaken op. Ten eerste, betekent het feit dat de godsdienstfilosoof nadenkt 
over religie en dus als een waarnemer spreekt, geenszins dat zij niet bewogen 
kan worden door een liefde voor religie. Omgekeerd is het niet omdat de gods-
dienstfilosoof zelf religieus geëngageerd is dat zij niet meer in staat zou zijn 
om na te denken over religie. Antoon Vergote merkt in dit perspectief terecht 
het volgende op: “Van geheelonthouding een voorwaarde voor objectiviteit 
maken, zou in ieder geval een curieuze opvatting zijn. Van iemand die de taal 
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50 A. Vergote, Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie, Kampen, Pelckmans, 19872, p. 29.
51 A. Vergote, Religie, geloof en ongeloof. Psychologische studie, p. 28.
52 A. Dell’Olio, ‘Between Exclusivity and Plurality. Toward a Postmodern Christian Philosophy 

of Other Religions’, in M. Westphal (ed.), Postmodern Philosophy and Christian Thought (The 
 Indiana Series in the Philosophy of Religion), Bloomington, Indiana University Press, 1999, 268-285, 
p. 275.

bestudeert, of de seksualiteit, vraagt men [toch ook] niet dat hij zich van die 
praktijk zou onthouden.”50 
Ten tweede, impliceert het spreken over een buitenperspectief geenszins dat 
de filosoof vrij zou zijn van vooronderstellingen en dus aanspraak maakt op 
neutraliteit. De mogelijkheid om te vertalen, te beschrijven en te vergelijken 
veronderstelt echter geen vogelperspectief of een allesomvattend overzicht. 
Het spreekt voor zich dat ook een godsdienstfilosoof ergens staat en dit ergens 
beïnvloedt de wijze waarop zij denkt over religie. “Dat de vooronderstellingen 
van het milieu en de persoonlijke belangen gemakkelijk de begrippen en 
methodes kleuren, die in principe voor iedereen dezelfde zouden moeten zijn, 
leert ons de geschiedenis. (…) Persoonlijke posities beïnvloeden ongetwijfeld 
zowel de perceptie van tekens als hun interpretatie.”51 Zo maakt het bijvoor-
beeld een verschil of een godsdienstfilosoof spreekt met een liefde voor religie 
of veeleer spreekt vanuit een afkeer voor het fenomeen dat zij bestudeert. 
Ook maakt het een verschil of de filosoof in kwestie de traditie van het logisch-
positivisme, het functionalisme of het relativisme volgt. Omwille van dit 
ergens is ook het buitenperspectief a view from somewhere52 en is ook de 
waarnemer een deelnemer in het gesprek. Het is met andere woorden niet 
omdat een godsdienstfilosoof aanspraak maakt op een buitenperspectief dat de 
specifieke filosofische richting waarbinnen zij zich situeert, ongethematiseerd 
blijft. Dat men zich bewust wordt van de eigen vooronderstellingen, kan alleen 
maar de waakzaamheid verscherpen.
Ten derde, kan ook de theoloog, die spontaan met het binnenperspectief wordt 
geassocieerd, met een zekere afstand spreken over de eigen traditie. Dit is 
zeker zinvol voor zover de kerk haar boodschap ook aan de buitenwereld wil 
communiceren. Een proberen vertalen van de inheemse taal kan een belang-
rijke stap zijn om iets van haar betekenis te illumineren naar buitenstaanders, 
voor wie het spreken vanuit God vreemd is. In de (katholieke) theologie kan 
in deze context verwezen worden naar de idee van bemiddeling. Het Woord 
van God, Gods zoeken naar de mens, wil het aankomen, vraagt om bemidde-
ling. Het is een Woord dat van elders komt (openbaring), dat onderbreekt, 
maar toch ook aansluit bij de zoekende mens. “Wanneer men geen plaats zou 
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53 A. Vergote, Bekentenis en begeerte in de religie, Antwerpen, Nederlandsche boekhandel, 1987, 
p. 57.

54 L. Boeve, Theologie en godsdienstwetenschappen, p. 15. 
55 P. Moyaert, De mateloosheid van het christendom. Over naastenliefde, betekenisincarnatie en 

mystieke liefde, Nijmegen, Sun, 1998, p. 117.

laten voor de inplanting van religie (…) in de processen waardoor het subject 
gestalte krijgt, zou men haar terugbrengen tot een ideeënsysteem dat wereld-
vreemd blijft en haar vangen in een reeks rituele gedragingen die de mens niet 
raken.”53 De traditie moet altijd anders verteld en dus vertaald worden afhan-
kelijk van het publiek. Zo probeert de theoloog bepaalde overtuigingen en 
praktijken herkenbaar te maken, door even buiten de eigen religieuze praktijk 
te stappen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om datgene wat gelovigen 
doen, te vergelijken met wat andersgelovigen en niet-gelovigen doen. Het uit-
leggen van het eigen geloof door te zoeken naar raakvlakken uit de dagelijkse 
wereld (het mirakel van de geboorte, God als vader, de liefde van moeder 
Maria, de kerk als een lichaam, de zonde als een smet, enzovoort) is een prak-
tijk die gangbaar is in geloofscommunicatie. Theologen zoeken met andere 
woorden naar voorbeelden die iedereen begrijpt, naar gewone zaken uit het 
leven of naar gelijkaardige patronen in andere religies. Van oudsher is dit de 
opdracht geweest van de natuurlijke theologie. De filosofie is daarbij van ouds-
her een van de bevoorrechte partners van de theologie. Zo bevestigt Lieven 
Boeve: “Theologen hebben aan de filosofie modellen, patronen, ideeën en 
woorden ontleend om hun eigen uiteenzetting te ontwikkelen, te structureren, 
te motiveren en aan te kleden. De filosofie leverde op haar beurt een verhelde-
ring van het bredere contextuele levensaanvoelen en de kritische beschouwing 
ervan.”54 
Ten vierde, aansluiting zoeken en vinden is niet hetzelfde als het reduceren 
van de betekenis van de godsdienst tot deze aansluiting. In het uitleggen zoekt 
de theologie dus aansluiting “bij interesses en praktijken die ook aanwezig 
kunnen zijn in een bestaansvorm die niet religieus gestemd is.” (…) Toch is 
er ook steeds het besef dat de “godsdienst tegelijk aan deze interesses
[en praktijken] een richting geeft die zij niet aan zichzelf kunnen geven.”55

Dit betekent niet dat deze interesses en praktijken vanuit zichzelf de kracht 
hebben om over zichzelf naar het goddelijke te verwijzen. Dit betekent ook 
niet dat men het goddelijke zomaar kan afleiden uit deze ‘aanknopingspunten’. 
Het is niet omdat er bepaalde aanknopingspunten kunnen gevonden worden 
tussen de gelovige wereld en de niet-gelovige wereld dat het gelovig zijn
kan gereduceerd worden tot een bijzondere bekleding van het ‘gewone leven’. 
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Het is ook niet omdat het mogelijk is bepaalde vergelijkingen te maken tussen 
tradities en dat er tussen hen overlappingen bestaan, dat de betekenis van de 
tradities hiertoe kan herleid worden. De religie is niet de bovenbouw van de 
mogelijke correlaties. Het uitleggen van het geloof probeert de kloof tussen de 
geloofspraktijk en de niet-gelovige wereld wat kleiner te maken, hoewel het 
niet zal volstaan om de kloof te dichten. De vooronderstelling dat de geloofstaal 
moet veranderen naargelang er aanknopingspunten en vergelijkingen tussen de 
tradities worden vastgesteld, is problematisch. 
Tot slot, hoewel een goede theoloog een zekere afstand kan nemen tegenover 
de eigen beleving – deze afstand is nodig om iets te kunnen uitleggen – is het 
ook eigen aan een goede theoloog dat zij op een spontane manier kan over-
schakelen op de rechtstreekse taal van de eigen beleving. Vertalen en een taal 
spreken zijn niet hetzelfde. De theologen zijn diegenen die op een onproble-
matische wijze zonder enige aarzeling kunnen springen van het ene niveau 
naar het andere. Theologen moeten zich niet altijd verantwoorden voor hun 
geloof. Zij spreken namens hun geloofstraditie en moeten er niet steeds aan 
toevoegen dat ze niet letterlijk spreken. Hun ‘rechtstreeks’ taalgebruik moet 
niet telkens afgezwakt worden door ‘als’ en ‘alsof’. 

Hick en de vervaging van de grenzen

De theologische ergernis over Hicks pluralistische hypothese betreft niet zijn 
godsdienstfilosofie an sich. Indien het pluralisme zich louter als buitenperspec-
tief zou profileren als een verklarend model van de bestaande religieuze diver-
siteit zou de theologische ergernis niet half zo groot zijn. De ergernis ontstaat 
doordat het pluralisme (buitenperspectief) conclusies trekt die betrekking 
 hebben op het religieuze zelfverstaan van de gelovige (binnenperspectief).
Hij erkent onvoldoende dat de godsdienstfilosofie en theologie niet naadloos 
op elkaar aansluiten. Tussen godsdienstfilosofie en theologie bestaat geen één-
op-één relatie. Hick onderkent dit niet. De wijze waarop hij zijn godsdienst-
filosofische reflecties van maandag, dinsdag en woensdag doortrekt naar zijn 
theologie van donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, getuigt van een onge-
paste voortvarendheid.

Hoe plausibel het pluralisme misschien lijkt vanuit het perspectief van de godsdienstfilo-
sofie, voor de gelovige die zich geëngageerd weet in een specifieke traditie is dit discours 
onherkenbaar en onaanvaardbaar, want reductionistisch. Het is niet aan de godsdienstfi-
losofie om de traditie te herschrijven. Hick wist de grenzen tussen godsdienstfilosofie en 
theologie uit. Want, hoewel het zeker gepast is voor de godsdienstfilosofie om de con-
cepten en aanspraken van een particuliere theologische traditie, zoals het christendom, te 
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56 C. Gillis, Radical Christologies, p. 524. 
57 Oecumenisch Concilie Vaticanum II, ‘Ad Gentes: Decreet over de missie van de kerk’ 

(07.12.1965), in Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Concilie XIV, Amersfoort, 1966, 
§11; Oecumenisch Concilie Vaticanum II, Nostra Aetate: Verklaring over de houding van de kerk 
ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten (28.10.1965), in Constituties en decreten van het 
Tweede Vaticaans Concilie VI, §2. De uitdrukking Semina Verbi komt oorspronkelijk van Clemens 
van Alexandrië. 

58 De notie recontextualisering kan op twee manieren verstaan worden. Ten eerste, kan deze notie 
impliceren dat er een soort geloofskern is die in wisselende contexten onveranderd wordt doorgege-
ven. De wisselende context heeft geen impact op de geloofskern. Context en kern verhouden zich dan 
als historisch-culturele tooi en lichaam (cf. Van Herck). Deze visie op recontextualisering sluit aan 
bij de godsdienstfilosofie van Hick, die we hier precies verwerpen. Recontextualisering kan ook 
anders begrepen worden op een manier die eerder in lijn ligt met het boven geschetste idee van bete-
kenisincarnatie: recontextualisering brengt betekenisversvhuivingen met zich mee, precies omdat de 
context ook de betekenis belichaamt en constitueert. Hier is dus veeleer sprake van een constitutieve 
wisselwerking. 

59 H. Netland, Dissonant Voices. Religious Pluralism and the Question of Truth, Leicester, 1991, 
pp. 221-22. 

analyseren, is het doorgaans niet de rol van de godsdienstfilosofie om alternatieve afge-
leide beweringen aan te bieden met als doel de traditie van binnen uit een nieuwe vorm 
te geven. Van tijd tot tijd laat Hick zich in met dergelijke interne reconstructie en neemt 
hij zelf de rol op van de theoloog, wiens opdracht het is voor en vanuit de traditie te 
spreken en niet gewoon over de traditie.56

Hick heeft geen oog voor de bijzondere bronnen van de theologie. Ook de 
hedendaagse theologie houdt rekening met de context van religieuze diversiteit 
en onderzoekt hoe de christelijke traditie zich daartoe verhoudt. Het lezen van 
de tekenen van de tijd behoort tot het zoeken naar zaden van Gods woord 
(semina verbi)57, maar dit gebeurt steeds in gesprek met de bronnen van de 
(openbarings-)traditie. Een levende traditie vraagt om recontextualisering58, 
dat is steeds zo geweest en zal altijd zo zijn. Maar in die recontextualisering 
staan schepping, christologie en eschatologie centraal om te begrijpen wat er 
in de wereld gebeurt. De godsdienstfilosofie is een hulpmiddel voor de theo-
logie, maar bepaalt de theologische agenda niet. Daarom is Hicks behandeling 
van de verschillende geloofsovertuigingen reductionistisch: Hij herinterpre-
teert doctrines om ze aan te passen aan zijn theorie.59 Hick erkent onvoldoende 
dat er een kwalitatief verschil is tussen het binnen- en het buitenperspectief: 
wat hij als waarnemer vaststelt is niet zondermeer betekenisvol voor mensen 
die zich ‘binnen’ bevinden. 
De theologische weerstand heeft niet zozeer te maken met een superioriteits-
denken of het verlangen naar exclusiviteit, of een onvolwassen en onvolgroeid 
geloof, maar alles met de specifieke aard van de (theologische) geloofstaal. 
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60 J. Hick, A Christian Theology of Religions, p. 137. 
61 W. Van Herck, ‘De actualisering van religieuze metaforen’, in Toekomst voor verhalen en 

rituelen? Op het snijpunt van Bijbel en geloofscommunicatie, redactie door P. Kevers en J. Maex, 
147-160, Leuven, Acco, 2004, 147-160.

Hicks pluralisme ondergraaft rechtstreekse gelovige spreken van de theologie. 
Wat bedoelen we hier mee? Eerder stelde ik, dat de theoloog de taal van 
het geloof beheerst en op een vanzelfsprekende wijze over God kan spreken 
vanuit de eigen religieuze traditie. Dit spreken over God gebeurt op een ‘recht-
streekse’ manier. Met rechtstreeks bedoelen we dat de theoloog over God, de 
schepping, zonde, incarnatie, verlossing, hoop,… kan spreken zonder dit spre-
ken te problematiseren. Dit onproblematisch spreken over God, mens en schep-
ping laat Hick niet toe. Hij eist van gelovigen dat ze zich steeds bewust zouden 
zijn van de ‘relatieve’ waarde van hun symbolen, riten en mythen’, hij hamert 
op het niet-letterlijke karakter van de doctrines evenals op het belang de blik 
te verleggen van het eigen parochiale perspectief naar de mysterieuze ultieme 
werkelijkheid. Dit ontkracht de religieuze verbeelding die het religieuze leven 
voedt. Er zal niet meer gebeden worden tot Christus of Maria, ook de heiligen 
zullen niet meer aanroepen worden, de eucharistie verdwijnt. Hicks vrees voor 
absolutisme mondt uit in een leegte op het vlak van de liturgie en gebed, een 
leegte die uiteindelijk ook het einde van de theologie zal betekenen, want waar 
anders dan in gebed en liturgie vindt de theoloog de kracht om naar sporen 
van God te zoeken in een steeds veranderende wereld?60. 

De godsdienstfilosofische pluralismethese en de christelijke geloofs-
praktijk

De pluralismethese ondergraaft de kracht van de christelijke traditie. Het hart 
van geloofsleven wordt onder druk gezet. Hick vraagt van gelovigen een 
zekere onthechtheid ten opzichte van concrete religieuze symbolen en rituelen 
worden, die hij beschouwt als historisch-culturele tooi of sterker nog als een 
hulpmiddel om het transcendente te bereiken. De volwassen godsdienstige 
houding veronderstelt een onthechte houding ten opzichte van concrete religi-
euze symbolen, rituelen en voorschriften.61 Nog los van de vraag of dit een 
goede godsdienstfilosofische interpretatie is van de verhouding tussen religi-
euze ervaring en expressie, theologisch gesproken is dit onaanvaardbaar. Hick 
mist de sacramentele band tussen de concrete geloofspraktijk en de geloofs-
relatie tot de ultieme goddelijke realiteit. De religieuze identiteit van een 
 gelovige wordt bepaald door een toebehoren aan God. De gelovige weet zich 
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62 Wat niet betekent dat de gelovige niet actief bezig kan zijn met God.
63 L. Chauvet, Symbole et sacrament: une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne (cogi-

tatio fidei, 144), Parijs, Cerf, 1990, 160.

aangesproken door God en beleeft zijn leven als een gave van God. God komt 
van buiten en engageert de gelovige in een relatie tot Hem. Het initiatief ligt 
bij God. 62 Het gaat dus om een genadegebeuren, maar dit genadeaanbod is 
enkel in geloof te beamen. God loopt met andere woorden steeds het risico dat 
zijn aanbod niet erkend of aanvaard zal worden. Het geloof is een persoonlijk 
antwoord op het aangesproken worden door een levende God. Dit geloofs-
antwoord plaatst het leven van de gelovige in een zeer specifiek relationeel 
veld. 
Het aangesproken worden door God heeft altijd iets onrechtstreeks. God zoekt 
de mensen via een omweg langs gebeurtenissen, sociale praktijken, symbolen, 
rituele handelingen en objecten. Langs deze omweg verbindt God mensen met 
elkaar en met Hem. Het christendom heeft, zo bekeken ook, een sterke mate-
riële kant. Al deze elementen geven de gelovigen de kans om de echo van God 
te ontvangen. We noemen deze elementen – materiële objecten, symbool-
handelingen, enzovoort – ook het buiten waarin God zich te kennen geeft. God 
breekt veeleer binnen in het leven van de gelovige door zich in concrete 
 elementen in te drukken. Het particuliere en transcendente zijn met elkaar 
verweven. Langs bepaalde concrete elementen maakt God ook een indruk in 
het leven van de gelovigen en wordt de christelijke identiteit gevormd.
Het geloof waarmee de gelovige God antwoordt, is niet slechts een innerlijke 
overtuiging of een zaak van het hart. Het geloof voltrekt zich precies in de 
nauwe samenhang tussen het binnen en het buiten en veronderstelt dus ook de 
concrete religieuze elementen, zoals beelden en symbolen, in handelingen en 
riten, in liederen en andere kunstvormen. Dit betekent dus dat het komen tot 
geloof, en dus het vormen van de christelijke identiteit, bemiddeling veronder-
stelt.63 Het is slechts voor zover mensen erin slagen in te stemmen met de 
bemiddeling dat een geloofsrelatie met de levende God mogelijk wordt. Gelo-
ven is verzaken aan de droom van het onmiddellijke. Daarmee raken we ook 
het hart van het christelijk paasgeloof. 
De kern van het christelijk geloof en van het geloof in de opstanding veron-
derstelt dat men loskomt van het verlangen ‘aan te raken, te zien of te vinden’, 
zodat men het levengevende Woord dat van elders komt leert aanvaarden. Dit 
loskomen van het verlangen naar het onmiddellijke, impliceert precies het 
aanvaarden van de bemiddeling. Pas in de erkenning van deze bemiddelingen 
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64 L. Chauvet, Symbole et sacrament, p. 183. 
65 L. Chauvet, Symbole et sacrement, 162. 
66 Waarmee we geenszins willen ontkennen dat er in religie ook altijd sprake is van een psycho-

logische gehechtheid.

en dus in het verzaken aan het onmiddellijke kan het geloof groeien. Het 
erkennen van de bemiddeling impliceert zo ook het aanvaarden van het spel 
van aan- en afwezigheid. Bemiddeling aanvaarden, is het erkennen van het 
gemis van de aanwezigheid of beter het erkennen van de aanwezigheid van het 
gemis van God. Het betekent ook erkennen dat dit gemis niet zal opgeheven 
worden. “Zo is het geloof, zo is de christelijke geloofsidentiteit: wie het gemis 
aan Christus doet sterven, maakt van Hem een dood lichaam.”64

Zeggen dat concrete gebeurtenissen, symbolen, rituelen, materiële objecten, 
enzovoort de betekenis van God bemiddelen, impliceert dat God noch volledig 
transcendent noch volledig immanent is ten opzichte van deze bemiddelingen. 
God valt niet samen met deze concrete elementen, evenmin kan God gekend 
worden zonder deze elementen. Wie God is, komen we op het spoor door 
ons tot het concrete, waarin Hij zich te kennen heeft gegeven, te verhouden. 
Door de elementen waarin hij zich uitdrukt, onthult Hij iets over wie Hij is. 
De geloofsrelatie en de betrokkenheid op God wordt gecultiveerd en mogelijk 
gemaakt door de band met het concrete materiële, historische, sociale en 
 culturele. Sterker nog het komen tot een christelijke geloofsidentiteit betekent 
het aanvaarden van de bemiddeling van de kerk, want daar geeft Christus, de 
verrezene zich te kennen.
Voor christenen heeft deze bemiddeling een ecclesiologische dimensie. God 
vindt men niet in de meest persoonlijke diepte, maar door de ecclesiologische 
bemiddeling van kerygma, sacrament en ethiek. Zoals christenen zeggen niet 
te weten wie God is, los van Christus in wie Hij zich heeft geïncarneerd, wordt 
ook het gelovige engagement bemiddeld door de kerygmatische, sacramentele 
en ethische dimensies van de religie. “Het zijn deze symbolische elementen 
die op het lichaam van de gedoopte geschreven. Men wordt pas christen door 
binnen te gaan in een instituut en door toe te laten dat dit instituut zijn merk-
teken, zijn karakter drukt op het lichaam.”65

Dit betekent ook dat de gelovige band met deze concrete elementen niet zomaar 
mag afgedaan worden als een psychologische gehechtheid, die bijvoorbeeld 
door opvoeding wordt meegegeven.66 Deze band heeft veeleer te maken met 
het feit dat God die elementen als het ware heeft uitgekozen om er zichzelf in 
ter sprake te brengen en dat die elementen dus met God verbonden zijn. God 
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67 Zie ook P. Courtois, ‘Een primaire religieuze taal? Over tabernakels en brooddozen’ in P. Cour-
tois, W. Desmond, I. Verhack (red.), Godsdienst/Filosofisch bekeken, Kapellen, Pelckmans, 2003, 
167-178.

heeft zich als het ware in deze elementen‘ingedrukt’ en middels deze elemen-
ten drukt Hij zich ook in in het leven van de gelovige. Een onthechte houding 
ten opzichte van die elementen zou wel eens kunnen leiden tot een onthechte 
houding ten opzichte van God en een verarming van het geloofsbetrokkenheid. 
Het is pas in de mate dat gelovigen zich in het concrete religieuze (heiligen-
beelden, brood en wijn, het kruisteken voor het slapen, het kaarsje voor een 
examen, het lezen van de Bijbel, het bidden van het Onze Vader, het opzeggen 
van de geloofsbelijdenis) tot God kunnen wenden, dat gelovigen God ook 
kunnen herkennen in de diepte van hun bestaan.67 De uitkomst is precies het 
omgekeerde van de pluralismethese. 

Besluit

Het theologisch spreken en het filosofisch spreken zijn van een andere orde. 
Het onderscheid tussen het binnen- en buitenperspectief is cruciaal. Hoewel 
het duidelijk is dat ook theologen soms een buitenperspectief hanteren, kan de 
theologie hier niet toe gereduceerd worden. Het moment waarop de gods-
dienstfilosoof dit uit het oog verliest, dreigt niet enkel voortvarendheid, maar 
geeft hij ook blijk van een gebrekkig inzicht in de heel eigen aard van geloofs-
commitments. Hicks pluralistische hypothese is in dit verband paradigmatisch. 
Hij heeft te weinig oog voor het belang van een duidelijke taakverdeling tussen 
de godsdienstfilosofie en de theologie. Het doortrekken van zijn pluralisme-
these naar de geloofspraktijk zou wel eens het einde van die geloofspraktijk 
kunnen betekenen. 
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