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VOORWOORD 
 
 

Bij het voorwoord op een dergelijk werkstuk, placht men vaak te verwijzen naar het 
cliché dat het schrijven van een doctoraat een eenzame bezigheid is. Hoewel ik geenszins aan 
dit adagium wens te tornen, voelde ik me allerminst ontheemd dankzij de raad, de hulp en de 
aanwezigheid van een groot aantal personen. Een bloemlezing. 

Vooreerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof. dr. T. Merrigan die me de mo-
gelijkheid bood om onder zijn vleugels in alle rust een doctoraat voor te bereiden. Hij bege-
leidde me niet alleen door voortdurend met me mee te denken en kritische respons te geven 
waar nodig, maar zorgde tevens voor de broodnodige omkadering met de uitbouw van de 
onderzoeksgroep “Christian Self-Understanding and Interreligious Dialogue” en een uitge-
breid netwerk van internationale contacten. 

Een tweede woord van dank gaat uit naar de Onderzoekseenheid Systematische Theo-
logie, waarvan zowel de professoren als de collega’s een eerste, zij het kritische, toetssteen 
vormden voor het zich ontwikkelend denkproces. Ik ben hen bijzondere dank verschuldigd 
voor hun hulp bij de organisatie van het vijfde LEST-congres dat zonder hen veel van zijn 
pluimen zou verliezen. Ook een bijzonder woord van dank voor de collega’s en promotoren 
van het GOA-project “Orthodoxy: Process and Product”, die mijn liefde voor het historische 
theologiebedrijf hebben aangewakkerd. 

Natuurlijk wens ik bij deze ook niet na te laten mijn dank uit te spreken aan de vele 
collega’s die onze ‘geleding’ rijk is en die mij op een of andere manier met de realisatie van dit 
proefschrift hebben geholpen door – al dan niet verhitte – discussies, schouderklopjes, 
‘Werf’-bezoekjes, … Omdat de lijst anders eindeloos zou zijn, wil ik me hier beperken tot het 
bedanken van één collega in het bijzonder; mijn rots in de facultaire branding. Jürgen, dank 
voor alles. 

“Een theoloog is zo wijs als zijn bibliotheek” is een spreuk die niet zou misstaan bo-
ven de deur van ons aller laboratorium, de Maurits Sabbebibliotheek, waarvan het personeel 
onder leiding van hun patron dag in dag uit klaar staat om ons, theologen, van het nodige 
leesvoer te voorzien, ook al betekent dit dat ze tijdens hun middagpauze in duistere en don-
kere kelders moeten gaan snuffelen naar lang vergeten boeken of verhandelingen. Waarvoor 
dank! 

Ook in de universiteit heeft het drogbeeld van de administratieve vereenvoudiging 
grondig huisgehouden, waardoor het academisch bedrijf staat of valt met haar omkadering. Ik 
denk dat onze faculteit en haar onderzoekers zich dan ook heel gelukkig mogen prijzen met 
hun ‘dames van het secretariaat’ voor wie geen mail, kopie of bestelbon te veel is en bij wie 
het heerlijk toeven is tijdens de vele taart-, praline- of koffiepauzes. 

Als men al van een doctoraat kan beweren dat het een eenzame onderneming is, hoe-
zeer gaat dit dan niet op voor het pendelen tussen het verre West-Vlaanderen en Leuven. 
Hoewel de trein altijd een beetje reizen is, zou ik het nooit volgehouden hebben zonder de 
collega’s die me doorheen al mijn wisselende gemoedstoestanden verdragen hebben toen we 
tot dezelfde coupé werden veroordeeld; Annekatrien, Frederiek, Isabelle en Joris, bedankt! 

In al mijn academisch geraas zou ik ze bijna vergeten: het thuisfront. Eerst en vooral 
dank aan mijn ouders die me uiteindelijk de kans hebben geboden om dit avontuur in Leuven 
aan te vangen,  die me gesteund hebben doorheen mijn ups-en-downs en dankzij wie ik sta 
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waar ik nu sta. Laat me toe ook mijn schoonouders niet te vergeten bij wie ik me vooral de 
laatste maanden een welgekomen hotelgast voelde die kwam, at en vertrok. Ook aan de vele 
vrienden die, alhoewel ze misschien nooit echt begrepen waarover ik nu weer bezig was, me 
altijd hebben gesteund wanneer nodig, ben ik veel dankbaarheid verschuldigd. 

Net zoals ik dit dankwoord ben begonnen, zou ik het ook willen afsluiten met een 
vaak gebruikt cliché. Het is immers een gemeenplaats te beweren dat er achter elke sterke 
man een nog sterkere vrouw staat. Sinds kort heb ik het geluk gesteund te worden door twee 
sterke vrouwen: mijn vrouw en mijn dochter: Mieke en Julie. Het was een verademing om 
hun opgewekte blikken te zien wanneer ik ’s avonds laat thuiskwam of uit mijn ivoren toren 
neerdaalde en te beseffen dat ik altijd tenminste twee trouwe supporters had die mij steunden 
in mijn overwinningen en mijn nederlagen, in vreugde en verdriet. Het is dan ook aan hen dat 
ik dit bescheiden werk opdraag. 
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INLEIDING 
 
 
Nostra Aetate 
 

Toen Kardinaal Augustinus Bea op 20 november 1964 het derde ontwerp van de 
‘Verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke religies’ bij de 
concilievaders inleidde, zei hij het volgende: “Het zij mij vergund, nog meer in het bijzonder 
te wijzen op het belang van de verklaring voor zover het de niet-christelijke godsdiensten 
betreft. Als ik mij niet vergis, is het de eerste keer in de kerkgeschiedenis dat een concilie zich 
hierover op zulk een plechtige wijze uitspreekt. Het is dus van het grootste gewicht, dat wij 
ons hiervan ten volle rekenschap geven”1. Het hoeft dan ook weinig betoog dat het docu-
ment dat algemeen bekend zou worden als Nostra Aetate, verwelkomd werd als de belangrijk-
ste doorbraak in de relatie tussen het christendom en de andere religies. De verklaring moe-
digde christenen immers niet alleen aan om de dialoog met de andere religies aan te gaan, 
maar instigeerde hen tevens om positieve relaties te onderhouden met de aanhangers van die 
religies2.  

Het vernieuwend karakter van de verklaring wordt nog duidelijker wanneer het in 
contrast geplaatst wordt met de houding van de katholieke Kerk tot aan Vaticanum II, een 
periode die overheerst werd door het adagium ‘extra ecclesiam nulla salus’ – buiten de kerk geen 
heil3. Hoewel dit grondbeginsel oorspronkelijk in het leven werd geroepen door de kerkvader 
Ignatius van Antiochië († ca. 110)4 om de schismatici te waarschuwen dat er buiten de kerk 
niemand gered zou worden, werd het tegen de tijd van de Latijnse kerkleraar Augustinus van 
Hyppo (354-430) reeds toegepast op iedereen die zich buiten de kerk bevond, zowel joden, 
heidenen als aanhangers van de andere religies. De overtuiging dat er slechts één kerk is, 

                                                 
1 A. BEA, De kerk en het joodse volk: Concilieverklaring over de joden, Amersfoort, Paul Brand, 1967, 132. 
2 Nostra Aetate, verklaring over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten van Vaticanum 
II, 14 oktober 1965, in AAS 58 (1966) 740-746, 741:  “Daarom spoort zij haar kinderen aan om met bedacht-
zaamheid en liefde, door gesprekken en door samenwerking met de aanhangers van de andere godsdiensten, 
getuigend van geloof en christelijk leven, die geestelijke en zedelijke goederen te bevorderen alsook die sociaal-
culturele waarden, die bij hen gevonden worden, te erkennen, te bewaren en te bevorderen”.  
3 In wat volgt geven we de geschiedenis van de houding van de katholieke kerk ten opzichte van de niet-
christelijke religies slechts in een notendop weer omdat het enerzijds buiten het bestek van deze dissertatie valt 
om een uitgebreid overzicht te bieden van de historische houding van de katholieke kerk tegenover de andere 
religies en er anderzijds reeds voldoende wetenschappelijke studie aan werd gewijd. Hierbij verwijzen we graag 
naar een aantal werken die onzes inziens een goede historisch schets bieden van de relatie tussen het christen-
dom en de aanhangers van de andere religies: M. RUOKANEN, The Catholic Doctrine of the Non-Christian Religions: 
According to the Second Vatican Council, Leiden, Brill, 1992, 11-34; F. A. SULLIVAN, Salvation Outside the Church: 
Tracing the History of the Catholic Church Response, New York, Paulist Press, 1992; J. DUPUIS, Toward a Christian 
Theology of Religious Pluralism, Maryknoll, Orbis, 1997; 22001. 
4 Hoewel het adagium extra ecclesiam nulla salus qua terminologie toegeschreven kan worden aan de kerkvaders 
Cyprianus van Antiochië († 258) en Origenes (185-232), gaat de oorsprong van dit denken terug tot op Ignatius 
van Antiochië die reeds in zijn brief aan de christelijke gemeente van Philadelphia (Philadelph 3:2-3) de nood 
aan eenheid in de Kerk en eenheid met de bisschop beklemtoonde. Hiermee had hij vooral de schismatici op 
het oog die zich moedwillig van de kerk afscheurden en zo hun kans op verlossing verbeurden. Zie DUPUIS, 
Toward a Christian Theology, 86-90; SULLIVAN, Salvation, 18-24; H. KÜNG, The Church, London, Search Press, 
1978, 313-314 
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waarbuiten niemand gered wordt, werd bevestigd en versterkt op het vierde Lateraans conci-
lie in 12155, door Paus Bonifatius VIII in zijn bulle Unam Sanctam (18 november, 1302)6 en op 
het concilie van Firenze in 14427. Het was pas aan het eind van de vijftiende eeuw, niet toe-
vallig de epoche van de grote ontdekkingsreizen, dat het voor de christenen duidelijk begon 
te worden dat er continenten waren waar men nog nooit van Jezus Christus of zijn bood-
schap had gehoord. In het licht van dit nieuwe inzicht, begonnen de Kerk en haar theologen 
nieuwe interpretatieve regels toe te voegen om het praktische effect van het ‘extra ecclesiam 
nulla salus’ te veranderen. Enkele van de meest bekende zijn ‘impliciet geloof’, ‘doopsel van 
verlangen’ en – meest recent – ‘anonieme christenen’. Hoewel deze aanpassingen destijds 
noodzakelijk waren, moge het duidelijk zijn dat ze enkel als voorlopige oplossingen konden 
dienen, totdat er betere argumenten gevonden werden8.  

Toen duidelijk werd dat het Tweede Vaticaans Concilie zich zou toeleggen op het 
probleem van de verschillende religies, hadden progressieve theologen goede hoop dat de 
Kerk de ommekeer zou maken die volgens hen noodzakelijk was om opnieuw aansluiting te 
vinden bij een moderne, geglobaliseerde wereld. Om na te gaan of het Concilie in het alge-
meen en Nostra Aetate in het bijzonder deze hoop daadwerkelijk heeft ingelost, zou een uitge-
breidere studie van het Concilie en de plaats van Nostra Aetate daarbinnen vereist zijn. Een 
dergelijk onderzoek valt echter buiten het oogmerk van deze dissertatie9. Ondanks dit me-
thodologisch voorbehoud kunnen we met zekerheid stellen dat één van de belangrijkste ver-
wezenlijkingen van ‘de verklaring’ haar aanzet was tot het ontwikkelen van een ‘theologie van 
de religies’10. Helaas, door haar irenisch opzet kan Nostra Aetate in wezen als een pastoraal en 
pragmatisch document beschouwd worden dat wel het pad effende voor een grondige theo-
logische interpretatie van de vernieuwde houding tegenover de andere religies, maar dat tege-
lijk de systematisch-theologische bekommernissen op de achtergrond schoof, waardoor theo-
logisch gevoelige vragen werden opengelaten. Laat ons toe enkele specifieke elementen uit 
het document te lichten om onze these hard te maken.  

                                                 
5 Cf. H. DENZINGER & P. HÜNERMANN, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum: 
Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, 40ste ed., Freiburg im Breisgau – Bazel – 
Wenen, Herder, 2005 (verder: Dz), 802. 
6 Cf. Dz 870, 872, 875. 
7 Cf. Dz 1351. 
8 Zie ook J. HICK, God and The Universe of Faiths, London - Basingstoke, Macmillan, 1973, 124. 
9 Voor uigebreide commentaren op Nostra Aetate zie o.a. J. OESTERREICHER, Erklärung über das Verhältnis der 
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, in H. VORGRIMLER (ed.), Lexikon für Theologie and Kirche, Freiburg, 1967, 
406-487; J. M. OESTERREICHER, Declaration on the Relationship of the Church to the Non-Christian Religions. Introduction 
and Commentary, in H. VORGRIMLER (ed.), Commentary on the Documents of the Second Vatican Council, London, 1969, 
17-18; M. RUOKANEN, Catholic Teaching on non-Christian Religions at the Second Vatican Council, in International Bulle-
tin of Missionary Research 14/2 (1990) 56-61; RUOKANEN, Catholic Doctrine; R. SIEBENROCK, Theologischer Kommen-
tar zur Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Nostra Aetate, in P. HÜNERMANN and J. 
HILBERATH (eds.), Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Freiburg - Basel - Wien, Her-
der, 2005, 591-694. 
10 Hoewel de exacte term ‘theologie van de religies’ onmiskenbaar stamt uit het werk van de Duitse systemati-
cus Heinz Robert Schlette (Die Religionen als Thema der Theologie, Freiburg, Herder, 1964) en het thema reeds 
prominent figureerde in de werken van theologen zoals onder andere Jean Daniélou, Karl Rahner, Hans Urs 
von Balthasar, Henri de Lubac en Robert Zaehner, was het pas sinds Vaticanum II dat de Kerk de rol, die de 
niet-christelijke religies vervulden bij de redding van hun leden, als theologisch thema erkende. Zie R. GIBELINI 
& J. MIGNON, Panorama de théologie au XXe siecle, Paris, Cerf, 2004, 585. 
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Zoals bij elk schrijven, is ook hier de titel instructief voor het begrijpen van de opzet 
van de verklaring11. Zo wordt met ‘De ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas’ reeds van 
meet af aan duidelijk gemaakt dat het document handelt over de principiële houding van de 
Kerk. Het gaat meer bepaald om een normatieve beschrijving van de Kerk in haar dogmati-
sche identiteit, die als kritische maatstaf fungeert tegenover de historische feitelijkheid12. Dat 
er in deze prescriptieve typering bovendien gesproken wordt over de ‘houding’ (habitudo) en 
niet de ‘verhouding’ (relatio), waarbij de geadresseerden primair de leden van de eigen ge-
meenschap zijn, is van uitermate belang voor een goed begrip van de tekst. Het maakt im-
mers de intentie duidelijk dat ‘dialoog’ niet onmiddellijk uitgebreid aan bod hoeft te komen 
omdat het document slechts een eerste stap in die richting zet door aan te geven onder welke 
voorwaarden en met welke gesteldheid één van de subjecten van een mogelijke dialoog, i.c. de 
Kerk zelf, de dialoog wil aanvangen. Omdat de andere religies vanuit deze optiek eerder be-
grepen moeten worden als subjecten van een mogelijke relatie in plaats van objecten van een 
verklaring, wordt de houding van de Kerk gekenmerkt door een openheid op de mogelijke 
aanwezigheid van waarheid en goedheid in de andere religies, samen met een eerbied voor 
hun doctrines, handel – en leefwijzen; ook al zijn die verschillend van wat de Kerk zelf voor-
houdt. Zo staat er in de verklaring te lezen dat “de katholieke kerk niets verwerpt van wat in 
deze godsdiensten waar en heilig is” en “met oprechte eerbied die gedrags- en levensregels, 
die voorschriften en leerstellingen beschouwd, die – hoewel in veel opzichten verschillend 
van hetgeen zijzelf houdt en leert – toch niet zelden een straal weerspiegelen van die waar-
heid, welke alle mensen verlicht”13. Deze positieve (h)erkenning van de waarheid aanwezig in 
de andere religieuze tradities, moet echter tegelijk in evenwicht gebracht worden met de vol-
gende zin van de verklaring: “Zij [de katholieke Kerk] echter verkondigt en moet zonder op-
houden verkondigen de Christus, die is ‘de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14, 6), in wie 
de mensen de volheid van het godsdienstig leven vinden en in wie God alles met Zich ver-
zoend heeft”14. Omdat de concilievaders hier enkel tot bedoeling hadden de dialoog te ope-
nen door aan te geven hoe de Kerk de andere religies wil ontmoeten, is er slechts een impli-
ciete ‘theologie van de religies’ aanwezig in de verklaring en kan men dus geen uitgebreide 
behandeling van alle theologische vragen verwachten. 

Een tweede element dat onze omschrijving van het document als pastoraal-
pragmatisch rechtvaardigt en waardoor het theologisch zwaartepunt naar de achtergrond ver-
schoven wordt, kan teruggevonden worden in de basisidee die achter de tekst besloten ligt15 
en die door Kardinaal Bea als volgt werd verwoord bij de inleiding van het document op 14 
oktober 1965:  

                                                 
11 Hoewel het document een bewogen ontstaansgeschiedenis kende en de titel verschillende wijzigingen onder-
ging doorheen haar geschiedenis, vinden we het gerechtvaardigd ons onderzoek te baseren op de uiteindelijke 
titel van het document ‘De ecclesiae  habitudine ad religiones non-christianas’. Voor een uitgebreide beschouwing van 
de ontstaansgeschiedenis verwijzen we graag naar SIEBENROCK, Theologischer Kommentar, 634-643, 645; BEA, De 
kerk, 19-23; RUOKANEN, Catholic Doctrine, 35-44. Bovendien willen er op wijzen dat het gaat om een ‘verklaring’ 
(declaratio), wat reeds een eerste indicatie is van het statuut van de tekst. In tegenstelling tot constituties en de-
creten bieden verklaringen geen bindende of uitgewerkte leer, maar zijn ze eerder uiteenzettingen over een 
actuele kwestie.  
12 SIEBENROCK, Theologischer Kommentar, 645. 
13 Nostra Aetate, 741. 
14 Nostra Aetate, 741. 
15 SIEBENROCK, Theologischer Kommentar, 665; RUOKANEN, Catholic Doctrine, 45-53; RUOKANEN, Catholic Teaching, 
57. 
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Het doel van de Verklaring is immers niet een volledige uiteenzetting van de 
godsdiensten te geven noch ook de verschillen van deze godsdiensten onder el-
kaar en met de katholieke godsdienst te behandelen. Veeleer wil de Heilige Syno-
de door deze Verklaring de aandacht vestigen op de band tussen de mensen en de 
godsdiensten als het fundament voor de dialoog en de samenwerking. Daarom 
wordt meer gelet op hetgeen de mensen verbindt en hen tot onderlinge levens-
verbondenheid brengt16. 

Dit centrale thema wordt duidelijk weerspiegeld in het eerste en het laatste artikel van de ver-
klaring waardoor deze als raamwerk van de gehele tekst fungeren. Beide paragrafen bena-
drukken immers de groeiende eenheid van de mensheid die op theologische gronden gefun-
deerd wordt. Zo verklaart Nostra Aetate dat de verschillende naties en volkeren één gemeen-
schap vormen omdat ze hun oorsprong en doel vinden in God. Vervolgens geeft de tekst aan 
hoe alle mensen zich opgenomen weten in Gods voorzienigheid en deel uitmaken van het 
goddelijke heilsplan17. Op die manier erkent het Concilie expliciet de eenheid van de verlos-
singsgeschiedenis en argumenteert ze hoe de eenheid van de mensheid meer fundamenteel is 
dan de onderlinge verschillen. Dit gemeenschappelijk broederschap tussen alle mensen, 
wordt versterkt door de laatste paragraaf van het document waarin gesteld wordt dat elk 
mens, ongeacht de etnische, culturele of religieuze verschillen, geschapen is naar het beeld 
van God en dus een absolute en unieke waarde bezit18. Het is opvallend hoe het motief voor 
dialoog niet in de eerste plaats voortvloeit uit de missionaire taak van de Kerk, maar stamt uit 
haar opdracht om de eenheid en liefde tussen de volkeren te bevorderen.  

Een volgend element dat onze aandacht verdient, is de vigerende definitie van religie 
die men in het document kan terugvinden. Zo wordt religie antropologisch gedefinieerd, als 
een antwoord op de wezenlijke vragen van de mens. Door alle religies te beschouwen als een 
uitdrukking van de menselijke zoektocht naar waarheid, wordt het christendom niet tegen-
over de andere religies geplaatst, maar heeft het haar plaats tussen hen, zonder echter vooruit 
te lopen op haar waarde binnen de pluraliteit van de religies19. 

In het licht van deze opmerkingen is de typering van Nostra Aetate als een irenisch do-
cument onzes inziens gegrond. Niettegenstaande de bewuste keuze voor een dergelijke on-

                                                 
16 BEA, De kerk, 133. 
17 Nostra Aetate, 740: “Alle volkeren toch vormen één gemeenschap; zij hebben één oorsprong, daar God heel 
het menselijk geslacht over de gehele oppervlakte van de aarde deed wonen; zij hebben één einddoel: God, 
wiens voorzienigheid, bewijzen van goedheid en heilsbesluiten zich uitstrekken tot allen, totdat de uitverkore-
nen verenigd zullen worden in de Heilige Stad, die door Gods luister verlicht zal worden en waar de volkeren in 
haar licht zullen wandelen”. 
18 Nostra Aetate, 743: “Wij kunnen echter God, de Vader van allen, niet echt aanroepen wanneer wij weigeren 
ons broederlijk te gedragen jegens bepaalde mensen, naar Gods beeld geschapen. De verhouding van de mens 
tot God de Vader en de verhouding van de mens tot de mensen, zijn broeders, zijn onderling zozeer verbon-
den dat de Schrift zegt: “wie niet lefheeft, kent God niet” (1 Joh 4,8). […] Derhalve verwerpt de Kerk als strij-
dig met de geest van Christus elke discriminatie of kwelling mensen aangedaan vanwege ras of kleur, stand of 
godsdienst”. 
19 Nostra Aetate, 740: “De mensen verwachten van de verschillende godsdiensten een antwoord op de verbor-
gen raadselen van het menszijn, die evenals vroeger ook thans de harten der mensen diep beroeren: Wat is de 
mens? Wat is de zin en het doel van het leven? Wat is goed en wat is zonde? Wat is de oorsprong en wat de zin 
van het lijden? Welke is de weg ter verkrijging van het ware geluk? Wat is de dood, het oordeel en de vergelding 
na de dood? Wat is tenslotte dat laatste, onuitsprekelijke mysterie, dat ons bestaan omsluit, waaraan wij het 
ontstaan danken en waarheen wij op weg zijn?”; Nostra Aetate, 741: “Evenzo trachten ook de andere godsdien-
sten, die overal ter wereld worden aangetroffen op verschillende manieren tegemoet te komen aan de onrust 
van het menselijk hart door “wegen” aan te wijzen: leerstelsels, leefregels en heilige riten”.  
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dertoon terecht als een vorm van nederigheid en openheid beschouwd kan worden, neemt dit 
niet weg dat de verklaring ontegensprekelijk theologisch pertinente vragen openlaat20.  

Als men Nostra Aetate echter als programmaverklaring voor een ‘christelijke theologie 
van de religies’ leest, zijn er – ondanks haar onweerlegbaar pastoraal-pragmatisch karakter – 
enkele duidelijke richtlijnen die bij een dergelijke theologie van de religies en een eventueel 
daaropvolgende dialoog in acht genomen dienen te worden.  

Eerst en vooral is het duidelijk dat Nostra Aetate geen fremdkörper is binnen het Con-
cilie en dus altijd in samenhang met de andere documenten gelezen dient te worden21. Zo 
attendeert onder andere de Finse theoloog Miikka Ruokanen er ons op hoe een synchrone 
lezing van de verschillende conciliedocumenten duidelijk maakt dat de waarheid waarnaar 
verwezen wordt in Nostra Aetate – veritas – altijd de christelijke waarheid is en hoe de waarde 
en geldigheid van niet-christelijke religies afgemeten dient te worden aan de hand van christe-
lijke criteria. Religies bevatten volgens het document dus slechts ‘zaden van waarheid’ enkel 
in zoverre ze iets weerspiegelen van de waarheid die ons geopenbaard werd in Christus. De 
waarheid van de niet christelijke religies wordt met andere woorden afgemeten aan de waar-
heid van het christendom22.  

Ten tweede wijzen we er met Siebenrock op hoe Nostra Aetate en haar bredere concili-
aire inbedding de heilsvraag als beantwoord vooronderstellen23 en hoe de uitdaging en op-
dracht waarmee de verklaring de volgende generaties van theologen belast – en die tevens het 
basisaxioma vormt voor een ‘theologie van de religies’ – dan niet langer de heilsvraag op zich 
kan zijn, maar wel de vraag naar de verhouding tussen het ‘Licht van Christus’ enerzijds en 
‘de vele stralen van waarheid’ anderzijds24. Het moge dan ook duidelijk zijn dat het probleem 
van de waarheid aan de discussie van de ‘theologie van de religies’ ten grondslag ligt25. 
 
 
Waarheid als insteek  
 

De literatuur die voortkwam uit de queeste waarmee de Kerk haar theologen heeft be-

                                                 
20 Voor een illustratie hiervoor verwijzen we graag naar de boeiende discussie tussen Paul Knitter en Miikka 
Ruokanen in The International Bulletin of Missionary Research, 1990. Voor alle relevante artikels zie: RUOKANEN, 
Catholic Doctrine, 133-156 
21 In het bijzonder kan hier verwezen worden naar Dei Verbum waar de conciliaire visie op openbaring werd 
uiteengezet.  
22 RUOKANEN, Catholic Doctrine, 59-60: “In the council documents, the word veritas is a concept of the Christian 
truth. Christ himself is the embodiment of the truth, which is veritas revelata, veritas catholica or veritas evangelica. 
The council documents employ the word veritas only twice to mean truth possibly discerned outside the re-
vealed Christian religion, and even then truth is presupposed to be an indication of the secret presence of that 
God who is fully revealed in Christianity: in NA 2,2 [Yet the Church proclaims and is in duty bound to pro-
claim without fail, Christ who is the way, the truth and the life. In him, in whom God reconciled all things to 
himself, men find the fullness of their religious life] and in AG 9,2 that speaks about ‘those elements of truth 
and grace which are found among peoples’ and ‘are a secret presence of God’ ”. 
23 Zie hiervoor onder andere Lumen Gentium 16, 17; Ad Gentes 7 en Gaudium et Spes 22 waar de vraag naar 
de mogelijkheid van heil buiten Kerk en het christendom reeds haar definitief beslag had gekregen. Zie ook J. 
HICK, Disputed Questions in Theology and the Philosophy of Religion, New Haven, Yale University Press, 1993, 83-84. 
24 SIEBENROCK, Theologischer Kommentar, 671-672. 
25 SIEBENROCK, Theologischer Kommentar, 676: “Schießlich wird eine Bestimmung religiöser Alterität – ‘nicht-
christlich’ ist eine Bezeichnung reiner Verlegenheit – unter der Voraussetzung der einen Heilsgeschichte dring-
lich, die die Wahrheitsfrage nicht ausblendet”. 
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last is legio26. Hoewel het oorspronkelijk een select kransje van Europese, katholieke theolo-
gen was dat onder de ‘stuwing van de geest van het Concilie’ de roep van de concilievaders 
heeft beantwoord, is de geschiedenis illustratief voor de uitbreiding hiervan tot denkers met 
andere perspectieven, achtergronden en inzichten, zoals o.a. de Canadese historicus Wilfred 
Cantwell Smith; de Engelse presbyteriaan John Hick; de Indisch-Britse theoloog Raimundo 
Pannikar; de Indisch-protestantse theoloog Stanley Samartha en de Sri-Lankese christen en 
boeddholoog Aloysius Pieris. Deze theologen deelden niet alleen de bekommernis van hun 
westerse katholieke collega’s, maar namen zelfs het voortouw in de zoektocht27. Om een be-
ter inzicht te verwerven in de overvloed aan werken die de ‘theologie van de religies’ tot hun 
onderwerp hebben gemaakt, is organisatie en classificatie onontbeerlijk. Hoewel een dergelij-
ke indeling het debat kan verhelderen, moet men tevens in het achterhoofd houden dat ze 
altijd bepaalde opties en vooronderstellingen in zich draagt. Daarom zouden we in wat volgt 
twee toonaangevende werken willen bespreken die niet alleen een overzicht gegeven hebben 
van de materie, maar wiens theologische presumpties de discussie over de ‘theologie van de 
religies’ in een bepaalde, niet noodzakelijk te prefereren, richting hebben gestuwd.  

De meest bekende poging om orde te scheppen in deze chaos en dat in geen enkel 
hedendaags standaardwerk over de ‘theologie van de religies’ ontbreekt, is het alom geprezen 
– maar ook veelvuldig gelaakte28 – werk van de anglicaanse geestelijke Alan Race29. In zijn 
‘Christians and Religious Pluralism’ maakt hij gebruik van een drievoudige typologie om de 
christelijke houdingen tegenover de religieuze pluraliteit bij onder te brengen: exclusivisme, 
inclusivisme en pluralisme30. Een vaak gehoorde kritiek op het werk van Race is dat hij het 
probleem van de waarheid, dat – zoals werd aangetoond – aan de ‘theologie van de religies’ 
ten grondslag ligt, losgemaakt heeft van de heilsvraag en zich enkel op dit laatste heeft toege-
spitst31. Deze kritiek is echter grotendeels onterecht. Hoewel er veel op het paradigma van 
Race is aan te merken en we samen met anderen de mening toegedaan zijn dat de drievoudige 
typologie aan revisie toe is, moet Race nagegeven worden dat religieuze waarheid en de cogni-
tieve discrepanties die de waarheidsaanspraken van de verschillende religies met zich mee-
brengen de rode draad vormen doorheen zijn werk: 

                                                 
26 Voor een niet exhaustief overzicht zie o.a. G. D'COSTA, Bibliography: Christian Attitudes Towards Other Religions, 
in Modern Churchman 27/2 (1985) 37-44; P. SCHMIDT-LEUKEL, Das pluralistische Modell in der Theologie der Religio-
nen: Ein Literaturbericht, in Theologische Revue 89/5 (1993) 354-370; M. VON BRÜCK & J. WERBICK (eds.), Der einzi-
ge Weg zum Heil? Die Herausforderung des christlichen Absolutheitsanspruchs durch pluralistische Religionstheologien, Freiburg 
- Basel - Wien, Herder, 1993, 201-208; GIBELINI & MIGNON, Panorama de théologie, 664-666; R. BERNHARDT, 
Literaturbericht Theologie der Religionen (I), in Theologische Rundschau 72/1 (2007) 1-35; R. BERNHARDT, Literaturbericht 
Theologie der Religionen (II), in Theologische Rundschau 72/2 (2007), 127-149.  
27 Voor een uitgebreid overzicht van belangrijke namen zie GIBELINI & MIGNON, Panorama de théologie, 592-
595. Zie ook: E. VILANOVA, Histoire des théologies chrétiennes, 3 dln., dl. 3, Paris, Cerf, 1997, 1060-1062; DUPUIS, 
Toward a Christian Theology of Religious Pluralism, 180-201.  
28 Een van de schoolvoorbeelden van iemand die het gehele paradigma wil afschaffen is ongetwijfeld de theo-
loog Kenneth Surin, zie: K. SURIN, A "Politics of Speech": Religious Pluralism in the Age of the Mc Donald's Hamburger, 
in G. D'COSTA (ed.), Christian Uniqueness Reconcidered: The Myth of the Pluralistic Theology of Religions, Maryknoll, 
Orbis, 1990, 192-212. 
29 A. RACE, Christians and Religious Pluralism. Patterns in the Christian Theology of Religions, London, SCM Press, 1983.  
30 Het exclusivisme wordt gekenmerkt door de overtuiging dat het christendom de ware, openbarende en ver-
lossende religie is. Het inclusivisme houdt vast aan de overtuiging dat hoewel enkel het christendom de volheid 
van waarheid, openbaring en verlossing bezit, ook de andere religies hiervan sporen dragen, die echter nooit los 
van het christendom begrepen kunnen worden. Het pluralisme tenslotte groepeert die posities die argumente-
ren dat naast het christendom, ook andere religies an sich waar, openbarend en verlossend zijn. 
31 G. D'COSTA, Theology and Religious Pluralism, Oxford, Blackwell, 1986, 4.  
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I have not accepted the view that all faiths are equally true, or of equal value, or 
ultimately saying the same thing […] I do not wish to diminish the very real cog-
nitive clashes which are manifest in the encounter between faiths32. 

Wel is het meer dan duidelijk dat Race in zijn classificatie een hernieuwde aandacht voor de 
religieuze ervaring als het enige mogelijke tegengif beschouwt voor het “slopende relativis-
me” dat de religieuze pluraliteit met zich meebrengt. Dit maakt het voor hem dan ook tot de 
geprefereerde oplossing om christenen een uitweg te bieden voor het cognitieve conflict tus-
sen de diverse wereldbeschouwingen. Zich baserend op inzichten uit sociologische hoek, 
voornamelijk geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse socioloog en Lutheraans theo-
loog Peter Berger, argumenteert Race hoe men in een geseculariseerde en pluriforme wereld 
niet langer een beroep kan doen op de in onmin geraakte autoriteit van religieuze tradities om 
een keuze te maken tussen de veelheid aan wereldbeschouwingen die de moderne mens 
wordt aangeboden. De enige mogelijke oplossing die de religies rest, is zijns inziens om de 
ervaringen die de levensader vormen van de respectievelijke religieuze tradities op te sporen 
en eigen te maken. Gesteld de geldigheid van de vooronderstellingen van secularisatie en plu-
raliteit, moet volgens Race de religieuze ervaring als uitgangspunt genomen worden voor de 
theologische reflectie die de dialoog met de andere religies met zich meebrengt wat zijns in-
ziens in de christelijke theologie van de religies onvermijdelijk leidt naar de aanname van de 
pluralistische optie33.  

Een tweede belangrijke poging om een overzicht te bieden van de christelijke houdin-
gen tegenover de andere religies, en die bijgevolg een belangrijke invloed gehad heeft op de 
perceptie van de ‘theologie van de religies’, vinden we terug in het boek van de Amerikaanse 
katholieke theoloog Paul Knitter uit 1986: No Other Name? A Critical Survey of Christian Atti-
tudes toward the World Religions34. Gebruik makend van een studie van de theoloog Peter Schi-
neller uit 197635 ontwikkelde Knitter een drievoudig paradigma om de verschillende christe-
lijke houdingen tegenover de andere religies te rangschikken: ecclesiocentrisme – christocen-
trisme en theocentrisme. Deze classificatie is min of meer congruent aan het paradigma van 
Race en beide modellen worden dan ook vaak als onderling verwisselbaar beschouwd. In 
tegenstelling tot Schinellers eigen gebruik van de denkbeelden, die hij als synchronisch, we-
derzijds exclusief en functioneel (m.b.t. heil) omschreef, en dus eigenlijk als een soort van 
ordeningsinstrument gebruikte36, zijn ze bij Knitter geëvolueerd naar diachrone en normatie-
ve modellen die chronologische en complementaire stappen zijn in een logisch ontwikke-
lingsproces dat niet langer de waarheid op de voorgrond plaatst, maar waarin eerder de vraag 
naar heil een centrale rol vervult.  

                                                 
32 RACE, Christians, 143-144. 
33 RACE, Christians, 140-141. 
34 P. KNITTER, No Other Name: A Critical Survey of Christian Attitudes toward the World Religions, Maryknoll, Orbis, 
1985. 
35 P. SCHINELLER, Christ and Church: A Spectrum of Views, in Theological Studies 37/4 (1976) 545-566. 
36 SCHINELLER, Christ and Church, 547: “Before describing positively what the spectrum consists of, I note two 
examples of models which it is not. It is not a duplication of the classic work of  H. Richard Niebuhr, Christ and 
Culture. His five types focus on the relation of Christ and culture. While mine necessarily include that question, 
they focus more directly on the place and necessity of Christ and the Church for the salvation of mankind. […] 
In the spectrum that I am setting forth, the four views are intentionally designed to be mutually exclusive rather 
than complementary. […] They are theological, and are constructed methodologically to explore the different 
logical possibilities of professing one’s faith in Jesus as the Christ” 
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Door enerzijds het probleem van de waarheid naar het tweede plan te verschuiven en 
het zo los te maken van de reflectie over de heilswaarde en anderzijds, in het licht van een 
toenemende pluraliteit en secularisatie van de leefwereld, de religieuze ervaring als het uit-
gangspunt van een ‘theologie van de religies’ te nemen, werd deze in een nieuwe richting ge-
stuwd, waarbij de christologische waarheidsvraag – klassiek uitgedrukt in de incarnatieleer – 
verwaarloosd wordt. Illustratief voor deze bewering is volgend citaat uit een lezing die de 
Noorse theologe Ursula King in september 2007 te Leuven gaf en die onzes inziens sympto-
matisch is voor de hedendaagse ‘theologie van de religies’: 

In the theology of religions produced so far, there is perhaps too much acrimoni-
ous debate about the so-called ‘truth claims’ of different religions. I find this for-
mulation quite unsatisfactory, since it arises out of a particular theological per-
spective that reveals a propositional rather than an experiential approach to truth. 
Religions are not like territories that one stakes ‘claims’ in, but rather like maps 
with well-tried, and sometimes exploratory new paths to meaning, salvation, lib-
eration and transcendence37. 

Door het zwaartepunt van de theologie van de religies te verschuiven naar een element dat op 
zich waardevol is, i.c. de ervaring van heil, en dit tot centrum en criterium van het geheel te ma-
ken, verdwijnt de vraag naar de waarheid echter naar de achtergrond. Hoewel het duidelijk moge 
zijn dat het leiden van een ethisch goed leven een prominente plaats inneemt in elk religieus dis-
cours en waarheid altijd een concrete invulling moet kennen, kan dit praktische aspect niet los 
gezien worden van het achterliggende theologisch verstaan van waarheid en realiteit. De aanhan-
gers van de verschillende religies koesteren immers de idee dat hun overtuigingen betrekking 
hebben op de realiteit en dus een zekere cognitieve waarde bezitten; het zijn niet louter expressies 
van subjectieve attitudes.  

Deze tendens om het probleem van de waarheid naar een tweede plan te schuiven en het 
los te maken van de reflectie over de heilswaarde van de religies heeft er volgens de Internationa-
le Theologische Commissie toe geleid dat de theologie van de religies nog niet over een epistemo-
logisch goed gedefinieerd statuut beschikt, wat ze als een van de doorslaggevende redenen van de 
huidige impasse beschouwt38. 
 
 
Opzet en ontvouwing van het onderzoek 
 

Hoewel de doctrine van de Incarnatie doorheen de theologiegeschiedenis dikwijls voor-
werp is geweest van intens theologisch debat en twistpunt van verhitte discussies, kan men er niet 
omheen dat zowel voor- als tegenstanders haar van oudsher beschouwen als de essentie van het 
christelijk geloof: “Jezus als weg, waarheid en leven”. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat 
zij in ons onderzoek het centrale criterium vormt aan de hand waarvan de verhouding tussen het 
christendom – “het Licht van Christus” – en de andere religies – “de vele stralen van waarheid” – 
geëvalueerd zal worden binnen de ‘theologie van de religies’. Uitgaande van de overtuiging dat 
het doel van de theologie van de religies er in bestaat om (1) vanuit christelijke hoek rekenschap 
af te leggen van de diversiteit aan religies en om (2) een doctrine van de andere religies uit te wer-

                                                 
37 Ursula King, Responding to the Multifaith Realities of Contemporary Europe: A Venture of Risk and Promise for Christian 
Theologians, Lecture delivered at the 6th ET Conference, Leuven, 13-16 september 2007. 
38 INTERNATIONALE THEOLOGISCHE COMMISSIE, Het christendom en de godsdiensten, 30 september 1996, par. 4. 
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ken die de relatie tussen het christelijk geloof en het geloof van de andere religies evalueert39, gaan 
we in onderhavig onderzoek dan ook dieper in op de rol van de incarnatieleer binnen de theolo-
gie van de religies door na te denken over de vraag naar de verhouding tussen de historisch-
eschatologische openbaring van God in zijn Zoon Jezus Christus als effectief heilsmiddel en 
heilsaanbod enerzijds en de vraag naar de concrete waarheidswaarde van de niet-christelijke reli-
gies anderzijds. De onderliggende thematiek die dit onderzoek stuwt is dan ook de vraag of de 
christelijke leer van de Incarnatie een struikelblok vormt voor een volwaardige ‘theologie van de 
religies’ of dat ze net een motief is voor het ontwikkelen van een dergelijke theologie. 

Deze studie ontvouwt zich over vier hoofdstukken waarin telkens een specifieke theoloog 
aan een diepgravende literatuurstudie wordt onderworpen. Hoewel er steeds een bijzondere aan-
dacht besteed zal worden aan de manier waarop de incarnatieleer binnen het respectievelijk theo-
logisch discours over de andere religies fungeert, kan dit echter nooit volledig losgemaakt worden 
van de manier waarop de andere christelijke doctrines en de onderliggende godsopvatting begre-
pen worden. Het hoeft dan ook weinig betoog dat niettegenstaande deze geen expliciete focus 
vormen van deze studie, ze toch waar nodig behandeld zullen worden. Vanuit de overtuiging dat 
elke theologie een contextueel gegeven is, wordt de literatuurstudie van de verschillende protago-
nisten van dit proefschrift voorafgegaan door een bio- en/of bibliografisch portret in de hoop 
hun theologie inzichtelijker te maken door ze te kaderen in de specifieke ‘Sitz im Leben’ waaraan 
ze haar ontstaan dankt. Hoewel er voor de bespreking van de verschillende auteurs voornamelijk 
een beroep gedaan werd op de primaire teksten, hebben we het niet nagelaten om, waar we het 
nodig achtten, gebruik te maken van een beperkt aantal secundaire bronnen in zoverre deze ons 
ideeën aan de hand hebben gedaan die niet onmiddellijk door ons eigen theologisch graafwerk 
van de primaire tekst kon worden blootgelegd. De keuze van de in dit werkstuk besproken au-
teurs is ons ingegeven vanuit de overtuiging dat ze zowel een systematisch-theologische als een 
praktisch-theologische benadering van respectievelijk de pluralistische – John Hick en Paul Knit-
ter – en inclusivistische stroming – Brian Hebblethwaite en Aoloysius Pieris – binnen de ‘theolo-
gie van de religies’ voorstaan – quod erit demonstrandum. 

De eerste auteur, die in verhouding tot de anderen ook het meest uitvoerig aan bod komt, 
is de Britse filosoof en theoloog John Hick. Hicks positie is zo representatief te noemen voor de 
pluralistische stroming binnen de theologie van de religies dat een uitgebreide behandeling van 
zijn positie onzes inziens gerechtvaardigd is. Bovendien wordt zijn werk gebruikt om de onder-
zoeksvraag van deze verhandeling scherp te stellen en kunnen de andere theologen die in dit 
werkstuk behandeld worden, met recht en reden, gezien worden als een verfijning van, of een 
antwoord op zijn positie. Hick wordt algemeen omschreven als de voornaamste pleitbezorger van 
een “copernicaanse revolutie” binnen de theologie van de religies; een revolutie die bestaat in een 
verschuiving van de traditionele christocentrische invalshoek naar een nieuw theocentrisch para-
digma40. Volgens Hick zelf is dit de meest geijkte uitdrukking om te omschrijven wat hij voor 
ogen heeft, met name de overgang van een achterhaald en verouderd systeem naar een nieuwe 
benadering die meer in overeenstemming is met de realiteit41. Een tweede uitdrukking die onlos-

                                                 
39 RACE, Christians, 2-3. 
40 Hick verkondigde zijn idee van een “Copernicaanse revolutie” in de theologie voor het eerst op een lezingen-
reeks in het Carrs Lane Church Centre te Birmingham in 1972 en kende een bredere verspreiding door zijn boek 
God and the Universe of Faiths uit 1973. 
41 Deze eigen verschuiving in zijn werk kan geïllustreerd worden aan de hand van de opeenvolgende edities van 
een van zijn werken. Zo publiceerde hij in 1968 een boek, getiteld: Christianity at the Centre. Een tweede editie 
van dit zelfde werk dat verscheen in 1977 kreeg de titel The Centre of Christianity. Terwijl een derde en laatste 
editie uit 1983 The Second Christianity genoemd werd. 
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makelijk met Hicks theologisch gedachtegoed geassocieerd wordt, is de militant getinte slagzin 
van “het oversteken van de theologische Rubicon”42, waarmee Hick wijst op het zijns inziens 
onomkeerbare inzicht van de relatieve gelijkheid van de verschillende religies, waardoor elke 
christelijke aanspraak op exclusiviteit en normativiteit van Christus verworpen moet worden. Dit 
brengt hem er toe de doctrine van de Incarnatie te typeren als een mythe en een metafoor waar-
van de functie er slechts nog in bestaat om een geloofshouding op te roepen, maar verder elk 
cognitief fundament verloren heeft. De studie van Hicks werk is paradigmatisch te noemen voor 
de rest van dit proefschrift omdat zijn theologie geschoeid is op het ernstig nemen van de uitda-
ging die de contemporaine context stelt aan het adres van het theologisch waarheidsspreken en 
poogt om de theologie in samenhang hiermee te herformuleren. Opvallend in zijn denken is dan 
ook dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in zijn theologie waardoor zijn oorspronkelijk 
robuuste epistemologie plaats maakte voor een pragmatisch geïnspireerd waarheidsbegrip. Dat 
deze shift net plaatsvond binnen de context van de uitdaging van de andere religies aan het adres 
van het christendom, maakt een studie van zijn werk en de manier waarop hij waarheid en heil 
benadert een uiterst interessant startpunt voor het te voeren onderzoek. 

In een tweede hoofdstuk wordt het werk van de Britse theoloog en filosoof Brian Heb-
blethwaite kritisch onder de loep genomen. Zijn werk kan als het ware beschouwd worden als de 
pendant van de pluralistische religietheorie van John Hick. Omdat het werk van Hebblethwaite 
eerder polemisch is van en in vele gevallen – maar niet altijd – als een verweerschrift tegenover 
Hicks oeuvre gezien kan worden, hoeft het niet te verwonderen dat ook bij hem de bekommernis 
om theologische waarheid centraal staat. Echter, waar John Hick de problematiek van de religieu-
ze diversiteit van buitenaf poogt te benaderen en moedwillig afstand neemt van elke particulari-
teit, hanteert Hebblethwaite een consistente benadering van binnen het christelijk geloofsper-
spectief. Overtuigd van de particulariteiten van het christendom, waarbij de Incarnatie zijns in-
ziens de centrale leessleutel vormt, krijgt zijn theologie van de religies dan ook een onmiskenbaar 
incarnatorisch karakter toegemeten. Volgens Hebblethwaite is het bovendien mogelijk om parti-
culiere religieuze waarheid te verzoenen met een verdraagzaamheid ten opzichte van de andere 
religies. De uitdaging waar we in dit hoofdstuk dan ook voor staan is om aan te tonen hoe Heb-
blethwaite de basisovertuiging van het christelijk geloof – “that the human life lived and death 
died have been held to be the human life and death of God himself in one of the modes of his 
own eternal being”43 – op een zodanige wijze formuleert dat ze verzoenbaar is met dialoog, tole-
rantie en respect. 

Het derde hoofdstuk is gewijd aan het werk van de katholieke theoloog Paul Knitter. 
Hoewel hij zich in grote lijnen samen met Hick aansluit bij het pluralistische programma voor een 
theologie van de religies, zijn er toch belangrijke verschillen te ontwaren tussen beide theologen. 
Waar Hick terecht als de grote theoreticus en systematicus van het pluralistische gedachtegoed 
omschreven kan worden, beoogt Knitter een meer pragmatische aanpak van de problematiek 
waarvoor hij zijn inspiratie voornamelijk put uit de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Naast 
de vraag naar de verhouding tussen het christendom en de andere religies, zijn ook het verstaan 
en de praktische relevantie van Kerk en missie blijvende referentiepunten voor Knitters theolo-
gie. Net zoals bij Hick is het ook bij Knitter belangrijk om het hoe en het waarom van zijn plura-
listische wende na te gaan. Hoewel de kentering in zijn theologie in geen enkel opzicht even radi-
caal te noemen is als de “Copernicaanse revolutie” die Hick predikte, is er toch duidelijk een pa-

                                                 
42 J. HICK, The Non-Absoluteness of Christianity, in J. HICK (ed.), The Myth of Christian Uniqueness, New York, Orbis, 
1987, 16-36, 16. 
43 B. HEBBLETHWAITE, Incarnation: The Essence of Christianity?, in Theology 80 (1977) 85-91, 85. 
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radigmawissel merkbaar in zijn theologie die, zoals zal worden toegelicht, vooral samenhangt met 
hoe hij de noties van Incarnatie en waarheid begrijpt binnen zijn ‘theologische reis’. Uiteindelijk is 
ook Knitter, vanuit een bekommernis voor de concrete theologische praxis, overtuigd dat de 
incarnatieleer een struikelblok vormt voor een gedegen ‘theologie van de religies’ en dus grondig 
herdacht moet worden, wil ze nog een rechtmatige plaats hebben in de dialoog. 

In een vierde en laatste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de bijzondere positie van de 
katholieke, Sri-Lankese theoloog Aloysius Pieris die zich vanuit de Aziatische context waarbinnen 
hij leeft en werkt ernstige vragen stelt bij het vigerende paradigma waardoor de theologie van de 
religies gedomineerd wordt. Zo schrijft hij hoe hij instapt in een tendens in Azië waarin het gel-
dende drievoudige paradigma voor de theologie van de religies – exclusivisme, inclusivisme en 
pluralisme – niet langer steek houdt44. Hoewel ook Pieris, net als Knitter, een pragmatische aan-
pak huldigt van de problematiek en onder inspiratie van zijn Zuid-Amerikaanse geestesgenoten 
een Aziatische bevrijdingstheologie ontwikkelt die een kritische distantie predikt tegenover wat 
hij omschrijft als de klassieke westerse vorm van theologie, kan de vraag naar bevrijding en ver-
lossing zijns inziens nooit los gezien worden van de triade Christus, God en Geest. Dienovereen-
komstig pleit hij voor het ontwerpen van een nieuw paradigma dat voldoende aandacht schenkt 
aan het “magisterium van de armen” en dat een soort van bevrijdingstheologie promulgeert, van-
uit de overtuiging dat de Incarnatie ons duidelijk gemaakt heeft dat Jezus Gods verbondspact is 
met de armen. Net zoals Hebblethwaite ontwerpt ook Pieris dus een robuuste ‘theologie van de 
religies’ die het mogelijk maakt om het specifieke van de christelijke religie – de waarheid die in 
de Incarnatie geopenbaard werd – in een vruchtbare symbiose te laten treden met andere religi-
euze tradities. 

Met deze studie beogen wij een, zij het beperkte, bijdrage te leveren aan de queeste die 
het tweede Vaticaans Concilie, en meer bepaald Nostra Aetate, de daaropvolgende generaties van 
theologen heeft toevertrouwd, met name: hoe het “Licht van Christus” zich verhoudt tot de “ve-
le stralen van waarheid” die in de andere religieuze tradities teruggevonden kunnen worden. Dit 
onderzoek geschiedt vanuit onze persoonlijke overtuiging dat hoewel de religieuze pluraliteit ern-
stig genomen dient te worden, de openheid op anderen niet per se in strijd hoeft te zijn met een 
authentieke betrokkenheid op de eigen traditie.  

 

                                                 
44 Zie PIERIS, An Asian Paradigm, in The Month 26/4 (1993) 129-134, 129; A. PIERIS, Interreligious Dialogue and 
Theology of Religions, in Horizons 20/1 (1993) 106-114; A. PIERIS, Fire & Water: Basic Issues in Asian Buddhism and 
Christianity, Maryknoll, Orbis, 1996, 155. 



 
 
 



HOOFDSTUK 1 
 

JOHN HICK: EEN ‘PROBLEMATISCH THEOLOOG’ 
 
  

Inleiding 

 
Als een van de founding fathers van de pluralistische religietheorie wordt de Engelse 

godsdienstfilosoof John Hick beschouwd als dé persoon bij uitstek die het vonnis tekende 
van de traditionele christelijke waarheidsclaims; de incarnatieleer in het bijzonder. Om een 
beter inzicht te verwerven in wat Hick dreef tot het ontwikkelen van zijn pluralistische hypo-
these en de daarmee gepaard gaande consequenties voor het christelijk geloof en haar waar-
heidsaanspraken, geven we in dit eerste hoofdstuk een zo lucide mogelijke voorstelling van 
Hicks gedachtegoed, zonder daarbij dieper in te gaan op een kritische beoordeling er van; een 
taak waarvan zich reeds talloze andere auteurs nauwkeurig hebben gekweten1. De methode 
die we hierbij volgen is een quasi historische aanpak in de zin dat we het hoofdstuk aanvan-
gen met Hicks eerste theologische schrijfsels en besluiten met de positie die hij de dag van 
vandaag verdedigt. Hoewel sommige van zijn ideeën – zij het onder een gewijzigde vorm – 
zijn blijven doorwerken in latere stadia van zijn denken en hij andere grondig heeft herzien, 
waardoor de gehanteerde historische methode niet altijd even stringent gevolgd kan worden, 
lijkt deze werkwijze onzes inziens toch het meest trouw te zijn aan Hicks eigen opzet2. 

In een van zijn autobiografische overpeinzingen omschrijft Hick zijn eigen theologie 
als “problematics” en geeft hij aan hoe een ‘problematisch theoloog’ vooral bekommerd is 

                                                 
1 Zie o.a. P. ALMOND, John Hick's Copernican Theology, in Theology 86 (1983) 36-41, 46-47; P. GRIFFITHS & L. 
DELMAS, On Grading Religions, Seeking Truth and Being Nice to People, in Religious Studies 19/1 (1983) 75-80; K. SU-
RIN, Revelation, Salvation, the Uniqueness of Christ and Other Religions, in Religious Studies 19/3 (1983) 323-343; T. R. 
MATHIS, Against John Hick: An Examination of his Philosophy of Religion, Lanham, University Press of America, 
1985; G. D'COSTA, John Hick's Theology of Religions: A Critical Evaluation, Lanham, University Press of America, 
1987; C. GILLIS, A Question of Final Belief, London, Macmillan, 1989; P. BADHAM (ed.), A John Hick Reader, Bas-
ingstoke, Macmillan, 1990; G. LOUGHLIN, Prefacing Pluralism: John Hick and the Mastery of Religion, in Modern Theol-
ogy 7 (1990) 29-55; H. HEWITT (ed.), Problems in the Philosophy of Religion: Critical Studies of the Work of John Hick, 
New York, St. Martin's Press, 1991; S. M. HEIM, The Pluralistic Hypothesis, Realism and Post-Eschatology, in Religious 
Studies 28/2 (1992) 207-219; A. SHARMA (ed.), God, Truth and Reality: Essays in Honour of John Hick, London, 
Macmillan, 1993; G. D'COSTA, The Impossibilty of a Pluralist View of Religions, in Religious Studies 32 (1996) 223-232; 
G. D'COSTA (ed.), Christian Uniqueness Reconsidered, Maryknoll, Orbis, 1999; J. L. FREDERICKS, Faith among Faiths: 
Christian Theology and Non-Christian Religions, New York, Paulist Press, 1999; C. HELLER, John Hicks Projekt einer 
religiösen Interpretation der Religionen, Münster, LIT, 2001; C. SINKINSON, The Universe of Faiths: A Critical Study of 
John Hick's Religious Pluralism, Carlisle, Paternoster Press, 2001; P. R. EDDY, John Hick's Pluralist Philosophy of 
World Religions, Hampshire, Ashgate, 2002; D. CHEETHAM, John Hick: A Critical Introduction and Reflection, Alder-
shot, Ashgate, 2003; L. HALL, Swinburne's Hell and Hick's Universalism, Hampshire, Ashgate, 2003; T. C. MUCK, 
Theology of Religions after Knitter and Hick: Beyond the Paradigm, in Interpretation 61/1 (2007) 7-22. 
2 Zo schrijft hij als antwoord op sommige van de kritieken aan zijn adres het volgende: “But they are dealing 
with a body of writings produced over a period of more than thirty years and embodying considerable devel-
opments, and even reversals of viewpoint; and this has made it possible sometimes to treat an earlier position 
and a later one that contradicts it as though they had both been presented at the same time and thus jointly 
constitute an incoherent position”, zie J. HICK, Straightening the Record: Some Responses to Critics, in Modern Theology 
6/2 (1990) 187-195, 187-188. 
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om het geloofsverstaan te herdenken in het licht van de nieuwe situaties die zich aandienen3. 
Zo heeft Hick het tot zijn levenswerk gemaakt om antwoorden te formuleren op de provoca-
ties van de vigerende context aan het adres van de contemporaine theologie. Dat deze onder-
neming hem niet noodzakelijk tot een geliefd persoon gemaakt heeft binnen theologische, 
filosofische en kerkelijke kringen is duidelijk uit de betwijfelbare eer die hem te beurt valt 
vermeld te worden als een van “this generation’s discomforters”4. Hoewel hij in zijn oeuvre 
uiteenlopende godsdienstfilosofische problemen heeft aangekaart5, kan zijn werk onzes in-
ziens van begin tot eind gelezen worden als een verweerschrift voor het wezen en het statuut 
van theologische waarheid en de waarheid van theologische taal.  

Zo wierp Hick zich in een eerste rist werken op als een vakkundig apologeet die de 
waarheidsclaims van het christelijk levensbeschouwelijk verhaal verdedigde tegenover de uit-
daging van het positivisme dat de debatten in het midden van de twintigste eeuw overheers-
te6; diende hij de filosofische scepsis omtrent het bestaan van God van repliek7 en schreef hij 
zich in het eeuwenoude debat van de theodicee in8.  In een tweede reeks werken hield Hick 

                                                 
3 J. HICK, God Has Many Names, Philadelphia, Westminster Press, 1982, 13. 
4 K. W. CLEMENS, Lovers of Concord: Twentieth Century Theological Controversies in England, London, SPCK, 1988, 
219. 
5 Dit wordt duidelijk door het opsommen van enkele van zijn grote werken: J. HICK, Philosophy of Religion, 
Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1963; 21973; J. HICK (ed.), The Existence of God, New York, Macmillan, 1964; J. 
HICK, Faith and Knowledge, Ithaca, Cornell University Press, 21966; J. HICK, Evil and the God of Love, New York, 
Harper & Row, 1966; J. HICK, God and The Universe of Faiths, London - Basingstoke, Macmillan, 1973; J. HICK, 
Death and Eternal Life, London, Collins, 1976; HICK, Many Names; J. HICK & M. GOULDER (eds.), Why Believe in 
God?, London, SCM Press, 1983; J. HICK, Problems of Religious Pluralism, London - Basingstoke, Macmillan, 1985; 
J. HICK, An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, Basingstoke, Macmillan, 1989; J. HICK, 
Disputed Questions in Theology and the Philosophy of Religion, New Haven, Yale University Press, 1993; J. HICK, A 
Christian Theology of Religions: The Rainbow of Faiths, Louisville, John Knox Press, 1995; J. HICK, The Fifth Dimen-
sion: An Exploration of the Spiritual Realm, Oxford, Oneworld, 1999; J. HICK, Dialogues in the Philosophy of Religion, 
Basingstoke, Palgrave, 2001; J. HICK, The New Frontier of Religion and Science: Religious Experience, Neuroscience and 
the Transcendent, New York, Palgrave, 2006. 
6 J. HICK, Faith and Knowledge, Ithaca, Cornell University Press, 1957; 21966. Zie ook: J. HICK, The Will to Believe: 
William James' Theory of Faith, in The London Quarterly & Holborn Review 177 (1952) 290-295; J. HICK, The Nature of 
Religious Faith, in Proceedings of the XIth International Congress of Philosophy Bruxelles IX (1953) 57-62; J. HICK, Theology 
and Verification, in Theology Today 22/2 (1960) 12-31; J. HICK, Meaning and Truth in Theology, in S. HOOK (ed.), 
Religious Experience and Truth, New York, University Press, 1961, 203-210. 
7 J. HICK, God as Necessary Being, in Journal of Philosophy 57/22-23 (1960) 725-734; J. HICK, The Idea of Necessary 
Being, in Princeton Simenary Bulletin 54/3 (1960) 11-21; J. HICK, Necessary Being, in Scottish Journal of Theology 14/4 
(1961) 353-369; J. HICK, What Does it Mean to Believe in God, in Princeton Simenary Bulletin 55/3 (1962) 53-57; J. 
HICK (ed.), The Existence of God, New York, Macmillan, 1964; J. HICK & A. MCGILL (eds.), The Many-faced argu-
ment: Recent Studies on the Ontological Argument for the Existence of God, New York, Macmillan, 1967; J. HICK, Argu-
ments for the Existence of God, London - Basingstoke, Macmillan, 1971. Na een grondige studie van de verschil-
lende argumenten pro en contra komt Hick tot de slotsom dat de theologische en filosofische bewijsvoeringen 
om respectievelijk het bestaan en het niet-bestaan van God aan te tonen, steeds met behulp van andere wijsge-
rige argumenten weerlegd kunnen worden. De centrale bekommernis voor de gelovige is dan zijns inziens ook 
niet het vinden van een logisch afdoend bewijs voor het bestaan van God, maar wel de vraag of iemand gerech-
tigd is om op basis van zijn religieuze ervaring te geloven in de realiteit van God. 
8 Hicks voornaamste bezorgdheid was om te argumenteren hoe het geloof in het bestaan van God niet absurd 
wordt in het licht van de aanwezigheid van het kwaad in de wereld. De enige twee criteria waaraan een theodi-
cee zijns inziens moet voldoen is dat ze intern coherent is en dat ze zowel verenigbaar is met de data van de 
traditie waarop ze gebaseerd is als met de gangbare wetenschappelijke opvatting van de wereld en de specifieke 
feiten van moreel en natuurlijk kwaad. Zie J. HICK, Evil and the God of Love, New York, Harper & Row, 1966; J. 
HICK, The Problem of Evil in the First and Last Things, in Journal of Theological Studies 19 (1968) 591-602; J. HICK, 
Freedom and the Irenean Theodicy Again, in The Journal of Theological Studies 21 (1970) 419-422; J. HICK, Remarks on the 
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zich in hoofdzaak bezig met wat hij beschouwde als de nieuwe uitdaging aan het adres van de 
christelijke theologie, namelijk: het ontwikkelen van een theologie van de religies. Meer speci-
fiek wijdde Hick zich aan het cognitieve statuut van de waarheidsaanspraken van het chris-
tendom in het licht van de diversiteit aan waarheidsclaims van de andere religieuze tradities9. 
Volgens Hick dwingt deze nieuwe situatie van het religieus pluralisme de theologen om na te 
denken over het ontwerp van een globale theologie, gebaseerd op het volledige spectrum van 
het menselijke religieuze bewustzijn, en niet langer enkel op basis van het joods-christelijke 
geloof10. Deze globale theologie met haar pluralistische inbedding en de daarmee gepaard 
gaande implicaties voor de christelijke theologie en haar christologische onderbouw werd het 
voorwerp van een vloed van artikels en boeken11. Zijn groeiende interesse in de andere we-
reldgodsdiensten bracht hem er toe een traditieneutrale filosofie van de religies te ontwikke-
len die uiteindelijk uitmondde in zijn magnum opus An Interpretation of Religion, dat als het 
meest verhelderende werk over zijn pluralistische hypothese van de religies beschouwd kan 
worden12. Hier zien we hoe Hick voor het eerst in zijn carrière expliciet afwijkt van zijn apo-
logetische bekommernissen en niet langer begaan is met het bewijzen van de geldigheid van 
religieuze waarheidsclaims maar eerder het bestaan van de verschillende religies zelf dan hun 
object probeert te verdedigen.  

Eenmaal men volgens Hick heeft aangenomen dat de christelijke overtuiging dat God 
zelf aan de basis van het christelijk geloof ligt een uiting van symbolisch taalgebruik is13, kan 
er zijns inziens voor christenen geen enkele hinderpaal meer zijn om deel te nemen aan de 
globale theologie die hij opnieuw bepleit in een van zijn meest recente boeken waarin hij een 

                                                                                                                                                         
Problem of Evil, in S.C. BROWN (ed.), Reason and Religion, New York, Ithaca, 1977; J. HICK, Evil and Incarnation, in 
M. GOULDER (ed.), Incarnation and Myth: The Debate Continued, London, SCM Press, 1979, 77-84. 
9 J. HICK, The Reconstruction of Christian Belief for Today and Tomorrow I, in Theology 73 (1970) 339-345; J. HICK, The 
Reconstruction of Christian Belief for Today and Tomorrow II, in Theology 73 (1970) 399-405; J. HICK, Learning from Other 
Faiths: The Christian View of Other Faiths, in Expository Times 84 (1972) 36-39; J. HICK (ed.), Truth and Dialogue: The 
Relationship between Christianity and the World Religions, London, Sheldon Press, 1974. Zie ook: J. Hick, God and The 
Universe of Faiths, Londen - Basingstoke, Macmillan, 1973. 
10 Zelf werkt hij dit uit aan de hand van de vraag naar de menselijke lotsbestemming na de dood, zie J. HICK, 
Death and Eternal Life, Londen, Collins, 1976.  
11  Zie o.a. J. HICK, Eschatological Verification Reconsidered, in Religious Studies 13/2 (1977) 189-202; J. HICK, Letters 
to the Editors: Incarnation, in Theology 80 (1977) 204-206; J. HICK, Is There a Doctrine of the Incarnation, in M. GOUL-
DER (ed.), Incarnation and Myth: The Debate continued, London, SCM Press, 1979, 47-50; J. HICK, Towards a Philoso-
phy of Religious Pluralism, in Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 22/2 (1980) 131-149; J. 
HICK & B. HEBBLETHWAITE (eds.), Christianity and the Other Religions: Selected Readings, Phildadelphia, Fortress 
Press, 1980; J. HICK, Pluralism and the Reality of the Transcendent, in The Christian Century 98/2 (1981) 45-49; J. 
HICK, Christology in an Age of Religious Pluralism, in Journal of Theology for South Africa 35 (1981) 4-9. Het belangrijk-
ste artikel, dat als het ware als het programmaschrift van zijn pluralistische religietheorie beschouwd kan wor-
den is J. HICK, Jesus and the World Religions, in J. HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, London, SCM Press, 1977, 
167-185. Deze verzamelbundel werd na zijn publicatie in 1977 onthaald op een storm van protest in de theolo-
gische wereld. Enkele getuigenissen uit Hicks eigen biografie geven een mooi beeld van de reacties op de ver-
schijning van het boek: “At an Anglican Synod we were likened  to the ‘German Christians’ who had supported 
Hitler; ‘The Church Times’ carried photos under the headline ‘Seven against Christ’; The writers of the myth 
had fallen prey to an opposition of demonic character; ‘The Sunday Telegraph’ had a cartoon with Christ on 
the cross with the book nailed above his head.” zie: J. HICK, An Autobiography, Oxford, Oneworld, 2002, 232-
233.; J. HICK, The Metaphor of God Incarnate, London, SCM Press, 1993, 2. 
12 J. HICK, An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, Basingstoke, Macmillan, 1989. 
13 HICK, The Metaphor of God Incarnate; HICK, Christian Theology; J. HICK, The Non-Absoluteness of Christianity, in J. 
HICK (ed.), The Myth of Christian Uniqueness, New York, Orbis, 1987, 16-36. 
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uiteenzetting geeft over zijn verstaan van het universum en van de plaats van de religies en de 
mens daarin14. 

Een vraag die bij de bespreking van Hicks werk onvermijdelijk opduikt is of het als 
één geheel beschouwd kan worden of dat er een inconsistentie in aanwezig is15. Ondanks de 
gemene deler die we kunnen ontwaren binnen het oeuvre van Hick – een apologie voor het 
wezen en het statuut van theologische waarheid – zijn we er van overtuigd dat men het grote 
aantal boeken en artikels dat Hick de voorbije vijftig jaar gepubliceerd heeft niet over dezelf-
de kam kan scheren en dat zijn werk dus geen monolithisch geheel vormt. Hoewel er een 
zekere continuïteit merkbaar is in Hicks denken, zijn we de mening toegedaan dat we in zijn 
uitgebreide theologische en filosofische geschriften twee grote stadia kunnen onderscheiden, 
van elkaar gescheiden door wat meestal zijn “copernicaanse revolutie” genoemd wordt of 
zoals Hick het later zou omschrijven: “een oversteek van de theologische Rubicon”16.  

Deze tweedeling is van bijzonder belang voor de opzet van ons onderzoek omdat ze 
onzes inziens de verschuiving belichaamt van een uitgesproken apologie voor de christelijke 
geloofswaarheid naar een verdediging van de primauteit van heil en het menselijk welzijn ten 
aanzien van diezelfde christelijke waarheidsclaims. Om het onderscheid tussen Hicks beide 
posities scherp te stellen en zijn denken te verhelderen, bevat dit eerste hoofdstuk twee delen, 
die elk één van beide zienswijzen als uitgangspunt neemt. Telkens geven we een systemati-
sche voorstelling van Hicks gedachtegoed in die periode door dieper in te gaan op zijn epis-
temologie, zijn soteriologie en zijn christologie. Hierbij wordt een bijzondere belangstelling 
aan de dag gelegd voor de manier waarop (geloofs)waarheid bepaald wordt en hoe ze in rela-
tie staat tot heil en menselijk welzijn omdat dit belangrijke consequenties met zich meebrengt 
voor de totaliteit van Hicks denkwijze. 

                                                 
14 HICK, Fifth Dimension, 1-2. 
15 Beide posities werden reeds uitvoerig beargumenteerd door o.a. Gerard Loughlin en Chris Sinkinson; zie G. 
LOUGHLIN, Prefacing Pluralism: John Hick and the Mastery of Religion, in Modern Theology 7/1 (1990) 57-66; C. 
SINKINSON, The Universe of Faiths: A Critical Study of John Hick's Religious Pluralism, Carlisle, Paternoster Press, 
2001. Zie ook: C. GILLIS, A Question of Final Belief, Londen, Macmillan, 1989; L. P. BARNES, Continuity and Devel-
opment in John Hick's Theology, in Studies in Religion/Sciences Religieuses 21 (1992) 395-402; B. HEBBLETHWAITE, John 
Hick and the Question of Truth in Religion, in A. SHARMA (ed.), God, Truth and Reality: Essays in Honour of John Hick, 
New York, St. Martin's Press, 1993, 124-134; C. HELLER, John Hicks Projekt einer religiösen Interpretation der Re-
ligionen, Münster, LIT, 2001; P. R. EDDY, John Hick's Pluralist Philosophy of World Religions, Hampshire, Ashgate, 
2002; D. CHEETHAM, John Hick: A Critical Introduction and Reflection, Aldershot, Ashgate, 2003.  
16 HICK, The Non-Absoluteness, 16. Het moge duidelijk zijn dat Hicks pluralistisch denkkader niet kwam als een 
donderslag bij heldere hemel, maar er een zekere incubatieperiode aan is voorafgegaan en ze gevolgd werd door 
een nog langere periode van uitwerking en verfijning. Dit neemt echter niet weg dat de ‘wende’ die Hick door-
maakte min of meer gesitueerd kan worden aan het begin van de jaren zeventig met een aantal artikels en lezin-
gen die hij later verzamelde tot zijn pluralistisch manifest God and the Universe of Faiths. 
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Deel I. Een verdedigingsrede ten behoeve van de religie ten aanzien van haar 
ontwikkelde verachters17 

 

1. Epistemologie 
 

Bij zijn aanstelling te Birmingham in 1967 omschreef Hick het centrale probleem van 
de theologie als volgt: “Today however – and this is a new situation – theology’s central 
problem is not so much one within theology as around theology, enfolding it entirely and 
calling into question its nature and status as a whole”18. Dit centrale en alomvattende pro-
bleem kan samengebald worden in de vraag of religieuze uitspraken al dan niet uitingen zijn 
van cognitief taalgebruik; of theologie met andere woorden uitspraken kan doen over ‘wat er 
is’ en ‘hoe de dingen zijn’. Deze problematiek verschilt volgens Hick van de vroegere uitda-
gingen waaraan de theologie werd blootgesteld omdat het hier een betwisting ad extra betreft 
terwijl men vroeger vooral te kampen had met zogenaamde problemen ad intra zoals de strijd 
tussen mono- of polytheïsme; de vraag naar de relatie tussen God de Vader en God de Zoon; 
het vraagstuk van de Reformatie of het integreren van de nieuwe inzichten van de weten-
schap19. 

In deze eerste periode heeft Hick dan ook steevast geprobeerd om als een volleerd 
apologeet de waarheidsaanspraken van het (christelijk) geloof te verdedigen tegenover critici 
allerhande die religie en haar waarheidsaanspraken verwijzen naar het domein van het niet-
cognitieve en het niet-realistische taalgebruik20. Hicks bezorgdheid om de rationaliteit van een 
religieuze interpretatie van het universum aan te tonen, moet initieel begrepen worden in het 
licht van een pennenstrijd met de niet-realistische interpretaties van religie, hoofdzakelijk ver-
tegenwoordigd door Angelsaksische, logisch-positivistische filosofen zoals o.a. A.J. Ayer, R. 
Braithwaite, G. Ryle, J. Wisdom en D.Z. Phillips21. De logisch-positivisten zien religie slechts 
                                                 
17 Deze titel sluit niet alleen inhoudelijk nauw aan bij Hicks betrachting in deze eerste periode, maar is tevens 
een verwijzing naar Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter irhen Verächtern (Berlijn, 1799) van de Duitse 
theoloog Friedrich Schleiermacher (1768-1834) die min of meer als de geestelijke vader van Hicks theologisch 
denken beschouwd kan worden 
18 J. HICK, Theology's Central Problem, in Expository Times 80 (1969) 228-232, 228. 
19 HICK, Universe of Faiths, 1. 
20 Dit wordt vooral duidelijk in Hicks dialoog met D.Z. Phillips, zie o.a. J. HICK, Is Religion an American Heresy?, 
in Theology Today 18/1 (1961) 1-9; J. HICK, Faith and Coercion, in Philosophy 42 (1966) 272-273; J. HICK, The Justifi-
cation of Religious Belief, in Theology 71 (1968) 539-546; HICK, Theology's Central Problem, 229-230; J. HICK, Faith, 
Evidence, Coercion Again, in Australian Journal of Philosophy 49 (1971) 78-81; HICK, Universe of Faiths, 25-36; J. HICK, 
Transcendence and Truth, in J. HICK (ed.), Dialogues in the Philosophy of Religion, Basingstoke, Palgrave, 2001, 95-112.  
21 Alhoewel de invloed van het logisch positivisme eind de jaren vijftig begon te tanen, was het nog niet com-
pleet ter ziele gegaan. Het logisch-positivisme stond een radicale benadering van taal en realiteit voor waarbij 
men vooral de metafysica haar bestaansrecht ontzegde en men haar wilde vernietigen. Ontstaan op het kruis-
punt van het Britise empirisme – met  een voorliefde voor de zintuiglijkheid als hofleverancier voor keninhoud 
– enerzijds, en de semantische traditie van onder andere Bertrand Russel en de vroegere Wittgenstein ander-
zijds, wordt ze in de vroege jaren dertig de voornaamste inspiratiebron voor de zogenaamde Wiener Kreis en 
haar programmaschrift Die Wissenschaftliche Weltauffassung. Deze groep ontwikkelde een soort van lakmoestest 
voor het beoordelen van de waarheidswaarde van uitspraken, beter bekend als het verificatieprincipe. Dit be-
ginsel erkent dat iets feitelijk betekenisvol is als, en slechts als, men weet welke waarnemingen leiden tot het 
erkennen van de uitspraak als waar of vals. Uitgaande van dat principe en van de overtuiging dat enkel empiri-
sche taal als zinvol en dus cognitief beschouwd kan worden, verwerpen de logisch positivisten elk spreken over 
metafysica, ethiek en religie als betekenisloos omdat hun uitspraken op generlei wijze geruggensteund kunnen 
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als een uitdrukking van onze menselijke emoties of morele en spirituele idealen in plaats van 
een kennis die verwijst naar een transcendent Wezen. Zij leven in de overtuiging dat het enige 
domein dat echt bestaat de materiële wereld is, waardoor God verbannen wordt naar de sfeer 
van de menselijke verbeelding22. Tegenover dit in vraag stellen van religie houdt Hick vast aan 
de overtuiging dat theologie – in de letterlijk zin van het woord theos-logos – cognitief is; dat 
een religie wel degelijk waarheidsaanspraken formuleert: hypothetische uitspraken over ‘wat 
er is’ en over ‘hoe de dingen zijn’.  

Christelijke filosofen staan volgens Hick dus voor de keuze om de feitelijkheid van 
het christelijke geloof ofwel te aanvaarden ofwel te verwerpen. Hij wijst er echter op hoe het 
prijsgeven van het cognitieve karakter van het christendom “does not constitute a merely 
enlightened revision of Christianity, but spells the obituary of historic Christianity”23. De be-
kommernis voor het onderbouwen van de cognitieve geldigheid van religieuze waarheid 
vormt ontegensprekelijk het leidmotief voor zijn theologie. 
 
 
1.1 Een ambigu universum 
 

Hicks epistemologische prolegomena worden van meet af aan gekleurd door een kri-
tisch-realistische opvatting van de werkelijkheid24. Zo is het zijn overtuiging dat de mens van 
nature uit een interpretatief wezen is dat zijn leefwereld als betekenisvol ervaart en op basis 
van die interpretatie op een specifieke wijze handelt; zich op een bepaalde manier gedraagt 
tegenover de omgeving waarin hij leeft. Ontologisch geconditioneerd als een “naturally reli-
gious animal”25, vertoont de mens volgens Hick dan ook de neiging om zijn leefwereld niet 
louter naturalistisch, maar ook religieus te duiden26. Dit impliceert volgens Hick dat het uni-
versum, voor zover wij het als mensen kunnen bevatten, in wezen dubbelzinnig is: het is zo-
wel vatbaar voor een religieuze als voor een naturalistische interpretatie. 

Looked at in a completely neutral light, and through the spectacles of no philoso-
phy, the face of the world would present a checkerboard of alternative black and 

                                                                                                                                                         
worden door de ervaring. Hoewel uitspraken zoals ‘doden is slecht’ en ‘God bestaat’ op het eerste zicht heel 
verschillend zijn van een verzameling van nietszeggende woorddelen, leveren dergelijke uitspraken ons volgens 
de logisch-positivisten niettemin geen informatie op over een werkelijk bestaand ding. Uit: M. GHINS, Positivisme 
(-logique), in Encylopédie philosophique universelle: Les notions philosophiques (1990) 1995-2004.  
22 J. HICK, Disputed Questions, 7. 
23 HICK, American Heresy?, 8. 
24 Hick omschrijft het kritisch-realistisch principe als volgt: “that there are realities external to us, but that we 
are never aware of them as they are in themselves, but always appear to us with our particular cognitive ma-
chinery and conceptual resources”, zie HICK, Fifth Dimension, 41. Het is instructief om deze, eerder negatieve, 
definitie van kritisch realisme te vergelijken met de meer positieve betekenis die de Britse godsdienstfilosoof 
Ian Markham er aan geeft in zijn boek Truth and the Reality of God: “So I am defending ‘critical realism’, of a kind 
that involves three related claims: (1) world perspectives are attempts to make sense of reality as experienced; 
(2) reality is the ultimate control on the legitimacy of truth claims; (3) certain world perspectives are better then 
the alternatives”, zie I. MARKHAM, Truth and the Reality of God: An Essay in Natural Theology, Edinburgh, T&T 
Clarck, 1998, 49. Waar voor Hick het kritisch-realisme een beperkende functie heeft voor het spreken over de 
realiteit, creëert het voor Markham net de mogelijkheid om over de realiteit te kunnen spreken en er oordelen 
over te kunnen vormen. Voor een grondige bespreking van Hicks kritisch realisme, zie B. HEBBLETHWAITE, 
John Hick, 124-134. 
25 J. HICK, The Outcome: Dialogue into Truth, in J. HICK (ed.), Truth and Dialogue: The Relationship between Christianity 
and the World Religions, London, Sheldon Press, 1974, 140-155, 148. 
26 HICK, The Outcome, 149. 
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white. It can be either seen as a white diversified by black – a divinely ruled world 
containing pockets of evil; or as a black diversified by white – a godless world 
containing the incongruous factor of moral goodness27. 

Voor Hick kunnen de gebeurtenissen in ons leven dus met evenveel recht gezien worden als 
toevallige gebeurtenissen of als ogenblikken waarop de aanwezigheid en de activiteit van God 
ons bemiddeld worden. De inherente ambiguïteit van de wereld staat buiten kijf, de vraag 
naar de rationaliteit van beide ervaringswijzen staat echter wel ter discussie.  

In een poging om de rationaliteit van de religieuze interpretatie van het universum 
hard te maken, besteedt Hick in verschillende van zijn werken uitvoerig aandacht en tijd aan 
de verschillende theologische en filosofische godsbewijzen. Het bestaan van God zou zijns 
inziens immers een ervaarbaar verschil moeten constitueren wat meteen ook het cognitieve 
karakter van religieuze ervaringen zou bevestigen28. Na een uitvoerige studie komt hij echter 
tot de slotsom dat de klassieke godsbewijzen niet afdoende zijn om het religieuze karakter 
van het universum boven elke twijfel te verheffen. Een parallelle denkoefening met betrek-
king tot de pogingen om het naturalistische karakter van de wereld hard te maken levert hem 
een gelijkaardige bevinding op: ook de a-theïstische argumenten zijn evenmin toereikend om 
de naturalistische interpretatie van het universum te prefereren29. 

Now none of these factors, or of the indefinitely many other that could be added 
to them, points so unequivocally in one particular direction as to admit of only 
one possible explanation. Although in isolation they each suggest a conclusion, 
nevertheless each is capable of being fitted into either a religious or a naturalistic 
context. There is no item offered as theistic or as anti-theistic evidence which 
cannot be absorbed by a mind operating with different presuppositions into the 
contrary view30.  

Elk aspect van het universum blijft volgens Hick dus zijn ondoorgrondelijke ambiguïteit be-
houden. Hoewel elke bewuste interpretatie van de wereld gebeurt op een particuliere manier 
die de andere vormen van ervaring uitsluit31, moet elke realistische analyse van het geloof 
volgens Hick uitgaan van een situatie van systematische ambiguïteit32. Dit brengt Hick tot het 
inzicht dat het geloof in het bestaan van God weinig uitstaans heeft met de logische gevolg-
trekkingen van een filosofisch betoog maar dat de enige waarheden die we volgens Hick over 
God kunnen kennen feiten zijn die ons ontsloten worden doorheen onze eigen menselijke 
ervaring. Gezien het bewustzijn van God geen eindproduct is van een filosofische redenering, 
maakt Hick er dan ook niet langer een halszaak van om het bestaan van God te bewijzen.  
 
 
 
 

                                                 
27 HICK, Faith and Knowledge, 156. 
28 J. HICK, God as Necessary Being, in Journal of Philosophy 57/22-23 (1960) 725-734; J. HICK, The Idea of Necessary 
Being, in Princeton Simenary Bulletin 54/3 (1960) 11-21; J. HICK, What Does it Mean to Believe in God, in Princeton 
Simenary Bulletin 55/3 (1962) 53-57; J. HICK (ed.), The Existence of God, New York, Macmillan, 1964; J. HICK, 
Arguments for the Existence of God, Londen - Basinstoke, Macmillan, 1971. Zie ook J. HICK, Theology and Verifica-
tion, in Theology Today 22/2 (1960) 12-31. 
29 HICK, Arguments, 18-19; HICK, Philosophy of Religion, 30; HICK, Interpretation, 73-110, 122-124.  
30 HICK, Arguments, 10. 
31 HICK, Interpretation, 129. 
32 HICK, Faith and Knowledge, 157-162. 
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1.2 Geloof als “experiencing-as” 
 

Dit inzicht brengt Hick er toe om zijn zoektocht naar de cognitieve plausibiliteit van 
het religieus geloof vanuit een ander fundament te starten. De centrale problematiek voor de 
gelovige bestaat dan volgens Hick niet langer uit het bewijzen van het bestaan van God, maar 
veeleer uit de vraag naar het epistemologische statuut van het bewustzijn van God, met name: 
is het een vorm van kennis waarop men kan vertrouwen en op basis waarvan het rationeel is 
om zijn leven uit te bouwen of is het veeleer een illusie; een misvatting die zich in onze geest 
heeft ingenesteld? Wat betekent het met andere woorden wanneer een gelovige spreekt over 
zijn kennis van God als een kennis door het geloof33? 

In zijn boek Faith and Knowledge – dat Hick omschrijft als een poging om een brug te 
slaan tussen theologie en filosofie – probeert Hick dan ook aan de hand van een fenomeno-
logische analyse van het wezen van het geloof aan te tonen dat de religieuze interpretatie van 
de wereld een gefundeerde vorm van kennis is die dezelfde geloofsbrieven kan voorleggen als 
zintuiglijke kennis34. Hicks opvatting van wat geloof is, krijgt vorm door het zich afzetten 
tegen elke benadering die geloof gelijkstelt met “unevidenced or inadequately evidenced be-
lief”35. Hick verwerpt dergelijke ‘cognitieve’ theorieën ten voordele van een alternatieve, meer 
moderne, benadering van geloof waarbij de goddelijke openbaring niet bestaat uit de medede-
ling van een aantal onveranderlijke religieuze waarheden waarmee de gelovige ‘blindelings’ 
dient in te stemmen, maar eerder gezien wordt als de zelf-openbarende handelingen van God 
in en door de geschiedenis en de menselijke ervaring36. Deze heilshistorische visie op openba-
ring, die vooral in protestantse kringen opgeld deed, maakt komaf met elk bovennatuurlijk 
ingrijpen van God. Hick situeert zichzelf hiermee in het kamp van de zogenaamde ‘moderne’ 
denkers die argumenteren dat de zekerheden van het geloof gebaseerd moeten zijn op de 
persoonlijke religieuze ervaring en niet langer beschouwd kunnen worden als het loutere aan-
vaarden van een aantal proposities. Hierbij wordt ons bewustzijn van God bemiddeld door 
onze subjectieve ervaring van de wereld: we ervaren het bovennatuurlijke met andere woor-
den door het natuurlijke.  

                                                 
33 J. HICK, Religious Faith as Experiencing-as, in G.N.A. VESEY (ed.), Talk of God, 2 Vols., Vol. 2, London, Macmil-
lan, 1969, 20. 
34 HICK, Faith and Knowledge, 2. Hick geeft aan hoe hij de religieuze interpretatie beperkt tot religie in haar mo-
notheïstische vorm, en meer bepaald tot die van de joods-christelijke traditie. Hij motiveert zijn keuze door aan 
te geven dat hij met zijn boek geen systematische behandeling wil geven van de plaats van het christendom 
tussen de andere religies, maar slechts een exposé over de epistemologie van het geloof in die vorm van religie 
die een actuele mogelijkheid vormt voor het gros van de mensen in de Westerse cultuur. 
35 HICK, Faith and Knowledge, 11-91. In één beweging ontdoet Hick zich hier van de epistemologische theorieën 
van zowel de ‘doctor angelicus’ Thomas van Aquino (1224/25 – 1274), de Amerikaanse pragmaticus William 
James (1842-1910), de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) en de Victoriaanse wijze John Henry 
Newman (1801-1890). Waar hij het denken van de eerste twee theologen verwerpt als intellectualistisch, fideïs-
tisch en voluntaristisch omdat geloof respectievelijk gelijkgesteld wordt met het aannemen van onbewezen 
proposities (Thomas van Aquino) of een vorm is van wishful thinking (William James en zijn ‘right to believe’), 
bekritiseert hij Kants poging om God via de weg van de praktische kennis, en meer bepaald de moraal, terug 
het denken binnen te smokkelen. Kants suggestie om God tot een postulaat van het denken te reduceren, ont-
neemt de gelovige mens immers de mogelijkheid om met Hem in relatie te treden, waardoor het rationele ge-
loof van Kant geen aansluiting kan vinden bij dat van de doorsnee gelovige. Hoewel John Henry Newman’s 
theorie van de ‘illative sense’ – waarbij instemming gezien wordt als een alles-of-niets fenomeen dat niet altijd 
voldoet aan alle rationele vereisten en vaak impliciet en onbewust gebeurt – in eerste instantie nog genade vindt 
in Hicks ogen, gaat uiteindelijk ook Newman zijns inziens niet ver genoeg omdat hij er net zoals Aquino, James 
en Kant van uitgaat dat het bestaan van God en de goddelijke Openbaring een kwestie is van instemmen met 
theologische proposities. Zie ook HICK, Philosophy of Religion, 58-67. 
36 HICK, Faith and Knowledge, 27-29; HICK, Philosophy of Religion, 70-77. 
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Deze ervaringsgerichte aanpak maakt Hick echter kwetsbaar voor een gegronde kri-
tiek, namelijk: dat er zich in elke religieuze kennis een subjectief en niet te rechtvaardigen 
element nestelt waardoor het geloof afhankelijk lijkt te zijn van hoe een persoon de dingen 
ervaart maar niet langer een ontologische gronding heeft in de realiteit zelf. Hick pareert deze 
kritiek echter door te argumenteren dat het religieus geloof als een vorm van kennis dichter 
aanleunt bij het zintuiglijke kennen (cognition in presence) dan bij het blinde geloof in onvol-
doende bewezen proposities (cognition in absence) en geeft vervolgens aan hoe niet enkel de 
religieuze kennis, maar alle kennis überhaupt bemiddeld wordt door subjectieve ervaringen. 
Hierdoor kan onze kennis van God niet langer beschouwd worden als het epistemologische 
buitenbeentje. Hoewel hij zeker niet ontkent dat het object van religieuze kennis uniek is, is 
dit niet het geval voor het epistemologische procédé om tot die kennis te komen. Met dit 
manoeuvre wil Hick het religieuze kennen een stabiel fundament bezorgen in de bredere mo-
derne epistemologie: 

I shall try to show, in various fields, that “mediated” knowledge, such as is postu-
lated by this religious claim, is already a common and accepted feature of our 
cognitive experience. To this end we must study a basic characteristic of human 
experience which I shall call “significance”, together with the correlative mental 
activity by which it is apprehended, which I shall call “interpretation” […] Thus I 
shall try to show that while the object of religious knowledge is unique, its basic 
epistemological pattern is that of all our knowing37. 

Uit bovenstaand citaat is duidelijk hoe voor Hick – trouw aan zijn kritisch-realisme – de tan-
dem ‘betekenis-interpretatie’ het centrale element vormt om het religieuze kennen aansluiting 
te doen vinden bij onze andere vormen van kennis. De betekenis van een object bestaat met 
andere woorden uit het gepercipieerde verschil dat het object maakt in relatie tot mijn omge-
ving. Alle kennis is volgens Hick dus onlosmakelijk verbonden met een vorm van interpreta-
tie.  

Om deze stelling verder te onderbouwen doet Hick een beroep op de Weense wijs-
geer Ludwig Wittgenstein (1889-1951) en diens notie van het ‘zien-als’, zoals hij deze uitge-
werkt heeft in het elfde hoofdstuk van zijn Philosophische Untersuchungen38. Wittgenstein behan-
delde dit begrip uitvoerig in de context van afbeeldingen en voorstellingen die optisch dub-
belzinnig zijn: hetgeen objectief afgebeeld wordt is vatbaar voor verschillende subjectieve 
interpretaties39. Hick gebruikt dit concept van het ‘zien-als’ vervolgens als een opstap naar 
zijn theorie van het ‘ervaren-als’, waarbij niet langer alleen de visuele ervaringen, maar alle 
zintuiglijke ervaringen in rekening gebracht worden. In een derde stap neemt Hick aan dat dit 
‘ervaren-als’ niet alleen van toepassing is op specifieke afbeeldingen en diagrammen, maar 
ook op daadwerkelijke levenssituaties40. Een voorbeeld dat Hick vaak aanhaalt om zijn argu-

                                                 
37 HICK, Faith and Knowledge, 96-97. 
38 L. WITTGENSTEIN, Philosophical Investigations, Oxford, Blackwell, 1953, 193-214. 
39 Het meest bekende voorbeeld van een dergelijk fenomeen, dat Wittgenstein ontleende aan de Amerikaanse 
psycholoog Joseph Jastrow (1863-1964), is ongetwijfeld de afbeelding van de ‘eend/konijn’-kop die, naargelang 
de interpretatie en de invalshoek van de waarnemer, met evenveel recht gezien kan worden als de kop van een 
konijn of als de kop van een eend. 
40 J. HICK, Religious Faith, 23. In hun artikel Beyond Wittgensteinian Fideism: An Examination of John Hick’s Analysis of 
Religious Faith, suggereren Keeling en Morelli dat Hick de Wittgensteinaanse notie van het ‘zien-als’ al te gemak-
kelijk gelijkschakelt met zijn eigen notie van het ‘ervaren-als’. Zij wijzen er op hoe de notie van het ‘zien-als’ 
door Wittgenstein gebruikt wordt in zeer specifieke situaties: “the notion of seeing-as is a narrow, distinctive 
one, properly employed or ‘at home’ only with regard to certain kinds of cases or situations” (p. 254-255). Het 
concept van het ‘zien-als’ is geënt op dat van het zien en de relatie tussen beiden is van die aard dat Hicks ge-
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mentatie te illustreren is dat van de Oud-Testamentische profeten. Zo heeft de profeet Jesaja 
de overwinning van de Perzische koning Kores op de Babyloniërs anders beleefd dan zijn 
Israëlische tijdgenoten. Jesaja ervoer het gebeuren immers als een ingreep van God, met Kores 
als zijn instrument, om Israël te bevrijden en zijn macht te tonen aan alle volkeren41. 

De analyse van Hicks gebruik van Wittgensteins notie van het ‘zien-als’ maakt duide-
lijk hoe er zijns inziens geen onbemiddelde ervaring bestaat omdat het moderne subject altijd 
een constitutieve rol vervult in de interpretatie van die ervaring. Elke ervaring is met andere 
woorden schatplichtig aan de tandem van ‘betekenis-interpretatie’42. Dit impliceert dat onze 
ervaringen van de wereld vaag en dubbelzinnig zijn totdat ze door een subject als betekenis-
vol ervaren worden. Betekenisvol in de zin dat we die ervaringen niet langer beleven als een 
chaotisch geheel aan impulsen, maar ze herkennen en identificeren als een deel van de wereld 
waarin we leven43. Hick spant zich tot het uiterste in om aan te tonen hoe elke ervaring het 
louter zintuiglijke te boven gaat en dus een vorm van ‘ervaren-als’ is. Door te argumenteren 
dat de dagdagelijkse ervaringen een essentiële karakteristiek delen met religieuze ervaringen – 
namelijk dat elk ervaren een interpretatief element omvat en dus bemiddeld is – hoopt hij de 
cognitieve waardigheid van religieuze uitspraken te ‘redden’. 

 
 

1.3 Drie betekenissferen 
 

 In dit proces van ervaring en interpretatie onderscheidt Hick drie betekenisniveaus 
die in overeenstemming zijn met de klassieke trichotomie van God, mens en wereld. In eerste 
instantie wordt de mens zich van de wereld rondom hem bewust door middel van zijn zintui-
gen. Dit is de materiële wereld waarin we dagdagelijks vertoeven. Op dit niveau zijn we reeds 
actief ervarende en interpreterende wezens in de zin dat we concepten gebruiken om onze 
zintuiglijke percepties vorm te geven en we derhalve leven in een bekende wereld van weder-
zijds interagerende elementen. Hoewel er volgens Hick in elke vorm van kennis een subjectief 
element schuilgaat, is de ambiguïteit en de persoonlijke vrijheid op dit niveau nog beperkt. 
Ofschoon onze alledaagse ervaring reeds een selectie inhoudt van hetgeen waarvan onze zin-
tuigen ons voorzien, vooronderstelt de dagdagelijkse wereld een realistische interpretatie. De 
materiële wereld is immers een objectieve omgeving wiens wetten we moeten gehoorzamen 
en waartegenover we gepast moeten handelen als we willen overleven. In deze fase is inter-
                                                                                                                                                         
lijkschakeling tussen zien en ‘zien-als’ evenmin gerechtvaardigd is als die tussen ervaren en ‘ervaren-als’.  Door 
te stellen dat elk ervaren een ‘ervaren-als’ is, vooronderstelt Hick dat elk zien ook een ‘zien-als’ is, maar doet 
daarmee geen recht aan de oorspronkelijke intuïtie van Wittgenstein. Wittgenstein ontkent in verschillende 
delen van zijn werk zelfs expliciet dat ‘zien’ onvoorwaardelijk gelijkgesteld kan worden met ‘zien-als’ omdat het 
‘zien-als’ niet behoort tot de act van de waarneming maar parasitisch is op het zien. De redenering dat alle zien, 
‘zien-als’ is, is dus onmogelijk op basis van Wittgenstein te legitimeren. Bovendien zijn de uitspraken die geba-
seerd zijn op het ‘zien-als’ niet op dezelfde manier te verifiëren als oordelen over het zien. Uitspraken over 
‘zien-als’ gaan niet over wat men ziet, maar veeleer over hoe men het ziet; ze zijn dus eerder autobiografisch 
dan waarachtig. Hierdoor valt Hicks uitgangspunt volledig in duigen: de notie van het ‘zien-als’ verbindt een 
persoon immers niet tot het maken van waarheidsuitspraken. Logischerwijs zijn religieuze uitspraken over een 
‘ervaren-als’ hetzelfde lot beschoren: ze zijn niet bindend, noch verifieerbaar, noch cognitief. Zie L. B. Keeling 
and M. F. Morelli, Beyond Wittgensteinian Fideism: An Examination of John Hick's Analysis of Religious Faith, in Inter-
natial Journal for Philosophy of Religion 8/4 (1977) 250-262. 
41 HICK, Philosophy of Religion, 61. 
42 HICK, Faith and Knowledge, 41. 
43 HICK, Faith and Knowledge, 98. 
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pretatie nog min of meer een onbewuste activiteit, gedurende dewelke onze zintuiglijke waar-
nemingen in culturele vormen worden ingekleed 44. 

Dit basale niveau van ervaring en bewustzijn is echter niet karakteristiek voor de 
mens. Typerend voor de mens is, in tegenstelling tot de dieren, dat hij zich niet alleen bewust 
is van het feit dat hij leeft in een materiële wereld die zich aan hem opdringt, maar dat hij 
tevens deel uitmaakt van een netwerk van interpersoonlijke relaties. De mens is zich bewust 
dat hij leeft in relatie tot anderen tegenover wie hij een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. 
Deze tweede betekenissfeer ent zich op de eerste omdat het slechts in en door de materiële 
wereld is dat een feitelijke situatie een ethische betekenis verwerft. Daar waar onze interpreta-
tie van de materiële wereld echter nog op een weerbarstigheid stootte – de betekenis werd 
ons in de materiële wereld tot op een zekere hoogte opgedrongen – is onze eigen vrijheid veel 
uitgebreider in de ethische sfeer: we kunnen ons ontdoen van een aantal morele claims die op 
ons wegen. Gezien ‘ethisch zijn’ niet zo verschillend is van het alledaagse leven, verkiest Hick 
het te zien als een specifieke manier van leven in de materiële wereld45. 

Naast de materiële en de ethische betekenissfeer, omschrijft Hick nog een derde: de 
religieuze. Dit derde betekenisdomein steunt op de eerste twee, maar onze persoonlijke bij-
drage wordt hier gemaximaliseerd. Religieuze ervaring is de interpretatie van de wereld als 
‘iets meer’; iets groters en anders dan men op het eerste zicht kan ontwaren. Het is het erva-
ren van een Absolute, een Eeuwige in en door het dagelijkse leven: “We experience life as 
divinely created and ourselves as living in the unseen presence of God”46. Net zoals het geval 
is in de ethische sfeer kan men ook de religieuze tendens vermijden en iemands ervaringen 
louter naturalistisch interpreteren. Het religieuze bewustzijn heeft dan volgens Hick weinig of 
niets te zien met een rationele conclusie of een intuïtief gevoel dat er een God is, maar is het 
besef van een goddelijke aanwezigheid in de menselijke ervaring.  Dit is echter geen argument 
voor een universele waarheid, maar een persoonlijke ontmoeting tussen God en mens; een 
bemiddelde ervaring van een levende God. Het bewust in relatie treden met God bestaat in 
het aannemen van een specifieke houding ten opzichte van de ethische en de sociale wereld. 
Religie is dus niet alleen een vorm van kennis, maar ook een vorm van leven47.  
 
 
1.4 Over dwang en vrijheid 
 

Hoewel Hick wijst op de analogie tussen het zintuiglijke en het religieuze kennen in 
de zin dat beiden een interpretatief element bevatten en dus deels subjectief zijn, maakt zijn 
uiteenzetting ook tegelijk duidelijk dat er een substantieel verschil te onderkennen is tussen 
beide vormen van kennis, namelijk met betrekking tot hun normatief karakter. Waar zintuig-
lijke kennis dwingend en bijgevolg universeel en coherent is, is religieuze kennis ongedwon-
gen en dus niet altijd geldend of even samenhangend48. De vraag die zich dan opdringt is of 
dit verschil in compulsiviteit een voldoende grond vormt om de rationaliteit van religieuze 
ervaringen in twijfel te trekken? Volgens Hick vloeit het onderscheid tussen beide vormen 

                                                 
44 HICK, Faith and Knowledge, 45-46. 
45 HICK, Universe of Faiths, 46-47. 
46 J. HICK, Christianity at the Centre, London, SCM Press, 1968, 55. 
47 HICK, Faith and Knowledge, 115. 
48 J. HICK, Sceptics and Believers, in J. HICK (ed.), Faith and the Philosophers, London, Macmillan, 1964, 235-250, 
245-246. 
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van kennis voort uit het verschil tussen hun respectievelijke referenten – de wereld en God – 
maar heeft dit geen repercussies voor hun cognitief karakter49.  

Whilst the process of becoming aware of God involves a free and uncompelled 
response, yet once a man has become aware of God that awareness can be as 
vivid an inescapable as his awareness of the physical world […] and can be as co-
ercive as sense perception. As such, I suggest, it constitutes an adequate ground 
for rational theistic belief on the part of those who undergo this experience50. 

Hick is er dus van overtuigd dat de ervaring van de aanwezigheid van God voor religieuze 
personen een even dwingend en onvrijwillig karakter bezit als hun zintuiglijke ervaringen. 
Bovendien wordt het vertrouwen op de religieuze ervaring voortdurend ondersteund en be-
stendigd door hun verdere ervaringen en wordt de religieuze persoon aldoor bevestigd dat hij 
leeft in overeenstemming met een realiteit en niet in een illusie. Volgens Hick is het dus dui-
delijk dat de religieuze persoon gerechtvaardigd is om zijn religieuze ervaring te vertrouwen 
en op basis ervan te leven. Religie is dan volgens Hick ook geen optioneel taalspel dat haar 
aanhangers een psychologische gemoedsrust bezorgt, maar is het een cognitief spreken omdat 
het een reëel verschil constitueert voor zij die geloven en dus in principe verifieerbaar is51. 

Om deze bewering te staven, maakt Hick gebruik van een gemodificeerde vorm van 
het verificatieprincipe dat hij ontleent aan de logisch positivisten en hen zo op hun eigen ter-
rein poogt te verslaan. Door te wijzen op het inherente voorwaardelijke karakter van elke 
vorm van verificatie – er moet altijd een specifieke, logische procedure doorlopen worden 
om de echtheid van de uitspraak in kwestie vast te stellen – ontwerpt hij een methode om het 
cognitieve karakter van religie en religieuze taal hard te maken, namelijk door het in een es-
chatologisch decor te plaatsen. Verificatie van geloofswaarheid kan met andere woorden en-
kel en alleen plaatsvinden in een toekomstige tijd wat ons noopt een blik te werpen op Hicks 
soteriologie en meer bepaald zijn concept van ‘eschatologische verificatie’. 

 
 

2. Soteriologie 
 

Als aanvulling op en voortzetting van zijn epistemologie, is Hick ook wat betreft dit 
tweede luik van zijn theologie schatplichtig aan het grotere apologetische project waarin hij 
zich heeft ingeschreven. Zoals reeds aangegeven, moet ook zijn soteriologie immers gelezen 
worden binnen de context van de polemiek met het logisch positivisme dat het religieuze 
waarheidspreken van elke feitelijkheidsclaim probeert te ontdoen. Hicks concept van ‘escha-
tologische verificatie’, dat als pasmunt dient voor de provocatie van het logisch positivisme, 
wordt echter pas intelligibel binnen het grotere religieus systeem waarin het ligt ingebed en 
dat ons een meer omvattend beeld schetst van het universum waarin we leven; van de plaats 

                                                 
49 Volgens Hick ligt de reden voor het geloof als een ongedwongen vorm van ‘ervaren-als’ besloten in de logica 
van het christelijk geloof zelf. Als de mens immers geschapen werd als een autonoom, eindig wezen dat vrij is 
om al dan niet in relatie te treden met God, dan moet hij zich noodzakelijkerwijs op een afstand van zijn 
schepper bevinden. Als God de mens immers in zijn onmiddellijke nabijheid had geschapen zodat hij zich 
automatisch van Hem bewust was, dan zou de mens geen vrijheid bezitten tegenover de Schepper. Deze af-
stand moet niet in ruimtelijke termen begrepen worden, maar vanuit een kennistheoretisch perspectief. Zie  
HICK, Sceptics and Believers, 247-248; HICK, Faith, Evidence, Coercion Again, 79. 
50 HICK, Faith, Evidence, Coercion Again, 81. 
51 HICK, Arguments, 110-111. 
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van de mens binnen dat universum; van het goddelijke doel met mens en wereld en de aard 
van de eventuele vervulling van dat doel52. Daarom is het noodzakelijk om eerst deze bredere 
achtergrond te schetsen aan de hand van Hicks godsbeeld en zijn theodicee53 vooraleer zijn 
concept van eschatologische verificatie uit de doeken te doen.  

 
 

2.1 Hicks Godsbeeld 
 

Hicks soteriologie bouwt verder op het concept van God dat reeds prominent aanwe-
zig was in zijn epistemologie. Zo steunt Hicks godsleer op drie grote pijlers. Ten eerste heeft 
zijn epistemologie ons reeds duidelijk gemaakt dat het geloof in het bestaan van God geen 
eindproduct is van een filosofisch, speculatief betoog, maar eerder het resultaat van een reli-
gieuze ervaring. Hiervoor neemt hij de Bijbelse literatuur als uitgangspunt: 

In the collection of writings which constitute the Bible the existence of God is 
thought of as a sheer given reality, of which the writers were as vividly conscious 
as they were of their physical environment. […] God was not for them an in-
ferred entity, but an experienced reality54. 

In tweede instantie geeft Hick aan dat wanneer hij spreekt over God, hij dat telkens doet bin-
nen het kader van de joods-christelijke traditie. Zo omschrijft hij in het eerste hoofdstuk van 
zijn Philosophy of Religion God als een oneindige, eeuwige, ongeschapen persoonlijke realiteit 
die al wat bestaat geschapen heeft55. Hick wijkt dus op geen enkel punt af van het orthodoxe 
godsbeeld binnen het christendom. 

Ten derde houdt Hick vast aan de overtuiging dat alhoewel enkel God zijn eigen on-
eindige natuur kent, onze menselijke kennis ervan gebaseerd is op zijn zelf-openbaring in 
Christus (zie infra)56. De inhoud van die openbaring is volgens Hick samen te vatten als lief-
de:  

The love for men and women that we see in Jesus of Nazareth is God’s love for  
them, embodied in a particular time and place in the attitudes and actions of a 
human being57. 

Ook onze kennis van de relatie tussen God en zijn schepping is volgens Hick gegrond in de 
menswording in Christus, waarin getoond werd dat liefde en goedheid eigenschappen zijn 

                                                 
52 “For the Christian belief in the reality of God lies at the centre of a system of beliefs which has to be taken 
substantially as a whole. […] This eschatological element is quite inseparable from any conception of God and 
the universe which is to be recognisably Christian, and it is at this point that the corpus of Christian belief lays 
itself open in principle to experiential verification.”  Zie HICK, Sceptics and Believers, 249. 
53 Afgeleid van het Griekse ‘theos’ (God) en ‘dikè’ (rechtvaardigheid), stelt men zich hier de vraag naar de ver-
dediging van de rechtvaardigheid van God in het licht van het aanwezige kwaad in de wereld. Hoe kan men 
met andere woorden de structurele aanwezigheid van het kwaad in de wereld rijmen met het bestaan van een 
volmaakt goede en een almachtige God zoals het christendom beweert. Voor een uitgebreid relaas van Hicks 
antwoord op deze uitdaging zie J. HICK, Evil and the God of Love, New York, Harper & Row, 1966; J. HICK, The 
Problem of Evil in the First and Last Things, in Journal of Theological Studies 19 (1968) 591-602; J. HICK, Freedom and the 
Irenean Theodicy Again, in The Journal of Theological Studies 21 (1970) 419-422; J. HICK, An Irenaean Theodicy, in S. T. 
DAVIS (ed.), Encountering Evil: Live Options in Theodicy, Atlanta, John Knox Press, 1981, 39-52, 63-68. 
54 HICK, God as Necessary Being, 728. 
55 HICK, Philosophy of Religion, 1-14. 
56 HICK, Faith and Knowledge, 190; HICK, Philosophy of Religion, 104. 
57 HICK, Christianity at the Centre, 28. 
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van God die slechts zichtbaar worden in relatie tot zijn schepping. Het is net deze opvatting 
van God als een volmaakt goede en almachtige God die aan de basis ligt van het theologisch 
probleem van het kwaad binnen de christelijke wereldvisie58.  

 
 

2.2  Hicks theodicee 
 

Hick onderscheidt binnen de christelijke traditie twee grote modellen waarmee chris-
tenen doorheen de eeuwen gepoogd hebben een antwoord te bieden op de uitdaging van het 
kwaad aan het adres van het christelijke godsbeeld. Deze paradigma’s worden door Hick ge-
makshalve geïdentificeerd aan de hand van hun meest prominente vertegenwoordigers: de 
Latijnse kerkvader Augustinus van Hippo (354-430) en de Griekse kerkleraar Irenaeus van 
Lyon (130-202). Hicks eigen  theodicee stamt uit een onvrede met en is tevens een kritische 
reactie op het Augustijnse paradigma. Met zijn theodicee pretendeert Hick echter geenszins 
een oplossing te kunnen bieden voor het theologische probleem van het kwaad. Hij ziet haar 
eerder als een intellectuele activiteit die bedoeld is om inzicht te verschaffen in onze menselij-
ke situatie59. 
 
 
2.2.1 De Augustijnse traditie 

 
Volgens het Augustijnse model van de theodicee, dat de christelijke traditie eeuwenlang ge-

domineerd heeft, vindt het kwaad haar oorsprong in het misbruik van de vrije wil door de schepselen. 
Uitgaande van de overtuiging dat het universum in wezen goed is – want geschapen door een goede 
God met een goed doel voor ogen – vormt het kwaad geen oorspronkelijk bestanddeel van de schep-
ping. Het kwade kan in dit plaatje slechts ontstaan wanneer een schepsel zijn of haar providentiële rol 
in het goddelijke plan opgeeft en ophoudt te zijn waartoe het oorspronkelijk voorbestemd was. 
Kwaad wordt met andere woorden begrepen als een privatio boni; een verlies van het goede60. Door 
aan te tonen dat het kwaad slechts kan bestaan door te parasiteren op het goede – en dus ontologisch 
gezien secundair is – poogt de Augustijnse denktraditie aan te tonen dat God onmogelijk linea recta 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor de aanwezigheid van het kwaad en het lijden in de wereld; 
de schuld wordt afgewenteld op de schepselen zelf, wat traditioneel uitgedrukt werd met d.m.v. van 
het verhaal van ‘de zondeval’61. 

The Theodicy that follows from the belief in the fall of mankind, is built upon two central 
pillars of docrine: first, that God created all things good; and second, that free creatures, by 
an inexplicably perverse misuse of their God-given freedom, fell from grace, and that from 
this fall have proceeded all other evils that we know62. 

                                                 
58 HICK, Evil, 4; J. HICK, An Irenaean Theodicy, 39-52, 63-68, 40. 
59 J. HICK, Hick's Response to the Critiques, in S.T. DAVIS (ed.), Encountering Evil: Live Options in Theodicy, Atlanta, 
John Knox Press, 1981, 63-68, 68. 
60 HICK, Evil, 49-52.  
61 HICK, Evil, 65-68; HICK, Problem of Evil, 592. 
62 HICK, Evil, 68. 
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Hoewel Hick een aantal pertinente kanttekeningen maakt bij de coherentie van de Augustijn-
se theodicee63, wijst hij haar voornamelijk af omdat ze een oplossing zoekt voor het probleem van het 
kwaad door het te situeren in het verleden – de zondeval en de erfzonde – terwijl een adequaat en 
vruchtbaar antwoord op de uitdaging van de theodicee volgens hem nood heeft aan een eschatologi-
sche toekomstvisie64. 

 
 

2.2.2 De Irenaeïsche traditie 
 

Ondanks het overwicht van het Augustijnse paradigma wijst Hick op het bestaan van 
een ander antwoord op het probleem van het kwaad in de christelijke traditie waarvoor de 
aanzet gegeven werd door de Griekse kerkvader Irenaeus van Lyon (130-202). Irenaeus zelf 
bedacht geen uitgebalanceerde theodicee, maar hij lag wel aan de oorsprong van een nieuw 
type van theodicee dat vooral vorm kreeg door latere denkers, in het bijzonder in het werk 
van de Duitse liberale theoloog Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Irenaeus had een 
raamwerk uitgewerkt waarbinnen men kan denken over de aanwezigheid van het kwaad in de 
wereld zonder daarvoor afhankelijk te zijn van de Augustijnse concepten van de erfzonde en 
de zondeval. De centrale pijler van deze Irenaeïsche theodicee is het onderscheid tussen de 
mens geschapen naar het beeld van God (eikoon/imago dei) en de mens geschapen naar Gods 
gelijkenis (homoiosis/similitudo dei)65. Op basis van deze distinctie kunnen er twee verschillende 
stadia onderscheiden worden in het menselijke scheppingsproces. Het beginstadium van de 
schepping kan gelijkgesteld worden aan de geleidelijke evolutie van de mens tot homo sapiens - 
intelligente wezens, met het vermogen om zich moreel en spiritueel te ontwikkelen. In de 
tweede fase van de schepping worden deze homo sapiens gaandeweg, door hun eigen vrije da-
den, omgevormd tot ‘kinderen van God’. De Irenaeïsche theodicee gaat, in tegenstelling tot 
haar Augustijnse tegenhanger, niet langer uit van de mens als een volmaakt wezen dat in een 
onverstoorde harmonie leefde met God en medemens en zich vrijwillig in zonde gestort 
heeft. Ze ziet de mens eerder als een onvolmaakt schepsel, d.i. in een beginstadium, dat nog 
een lange morele en spirituele groei moet doormaken om de uiteindelijke perfectie te berei-
ken die de Schepper er mee voorheeft. Kwaad en lijden worden hier dan ook niet langer be-
grepen als straf, maar eerder als helende instrumenten66.  

Het is omwille van haar positieve toekomstverwachting dat Hick het Irenaeïsche ge-
dachtegoed als uitgangspunt neemt voor zijn eigen interpretatie van het probleem van ‘God 
en het kwaad’. Net zoals bij zijn epistemologie neemt ook in deze hernieuwde theodicee het 
concept van de menselijke vrijheid een centrale plaats in. Waar ze bij Augustinus nog be-
stempeld werd als de grote boosdoener ziet Hick haar – in het verlengde van zijn epistemolo-
gie – als een logisch-noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde om in een ambigue wereld al 

                                                 
63 Hick beschrijft de logische incoherentie aan het hart van de augustijnse theodicee als volgt: “the doctrine of 
the spontaneous going wrong of finitely perfect beings involves an impossible self-creation of evil ex-nihilo”, 
zie HICK, Problem of Evil, 592. 
64 HICK, Evil, 62-63, 69, 220, 237, 262-265. Zie ook: HICK, Problem of Evil, 592-595; HICK, An Irenaean Theodicy, 
52.  
65 Hier wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de mens met een potentieel voor de kennis van en 
relatie met God (imago dei) en de actualiteit hiervan (similitudo dei). Het idee van een volmaakte mens komt 
hierdoor in de toekomst te liggen en is niet langer een ideaal uit het verleden. 
66 Zie HICK, Evil, 207-221; HICK, Problem of Evil, 595-602; HICK, An Irenaean Theodicy, 40-43.  
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dan niet de stap te zetten naar het geloof in God. Als logisch correlaat van deze menselijke 
vrijheid pleit Hick voor het bestaan van een afstand tussen God en mens. Hick beschrijft 
deze afstand niet in ruimtelijke termen, maar hij omschrijft haar eerder vanuit een kentheore-
tisch perspectief. De mens beschikt met andere woorden over een cognitieve vrijheid waar-
door God niet overweldigend aanwezig is, maar slechts gekend kan worden door een vrije, 
interpretatieve act: het geloof67. 

The reality and presence of God must not be borne in upon men in the coercive way 
in which their natural environment forces itself upon their attention. The world must 
be to man, to some extent at least, etsi deus non daretur – as if there were no God68.  

Bovendien is deze menselijke vrijheid volgens Hick onlosmakelijk verbonden met een karak-
teristieke grondtrek van de fysieke wereld: 

It would seem, then, that an environment, intending to make possible growth in 
free beings of the finest characteristics of personal life must have a good deal in 
common with our present world. It must operate according to general and de-
pendable laws, and must present real dangers, difficulties, problems, obstacles, 
and possibilities of pain, failure, sorrow, frustration and defeat69. 

Als het dan Gods doel was om de wereld te scheppen als een plaats voor zielvorming 
waarin vrije mensen door het omgaan met de uitdagingen van hun omgeving gevormd wor-
den tot ‘kinderen van God’, dan is het niet onlogisch dat God de wereld niet geschapen heeft 
als een hedonistisch paradijs, maar eerder als een wereld met de harde kantjes, zoals wij die 
kennen. Het is geen wereld die zich plooit naar de menselijke wensen, maar een die een uit-
dagende omgeving vormt om in te leven en de mens dwingt keuzes te maken. Hoewel de 
mens niet zijn eigen oorsprong bepaald heeft – de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de 
mens als een moreel onvolmaakt wezen ligt uiteindelijk bij de Schepper70 – is hij wel verant-
woordelijk voor zijn eigen toekomst en voor de keuzes die hij maakt. Het feit dat de mens 
moreel onvolmaakt is en er kwaad in de wereld aanwezig is, zijn volgens Hick noodzakelijke 
aspecten van het proces waarbij God mensen naar zijn gelijkenis schiep71. Dit proces van 
zielvorming – het worden van kinderen van God – is volgens Hick echter iets dat onmogelijk 
haar definitief beslag kan krijgen in de korte periode die de mens hier op aarde beschoren is. 
Het is zijns inziens dan ook noodzakelijk om een bestaan na de dood te postuleren om de 
theodicee tot haar recht te laten komen72.  

                                                 
67 HICK, Problem of Evil, 595-597; HICK, Freedom and the Irenean Theodicy Again, 421-422; HICK, An Irenaean 
Theodicy, 43-44, 48. Zie ook: HICK, Philosophy of Religion, 44-45; HICK, Faith and Knowledge, 133-135.  
68 HICK, Evil, 316. 
69 HICK, Philosophy of Religion, 47. 
70 In een opmerkelijke passage geeft Hick aan hoe God uiteindelijk verantwoordelijk is voor het lijden en de 
pijn in de wereld, maar die verantwoordelijkheid ook opneemt door het lijden en de pijn samen met zijn schep-
selen te dragen: “And it is part of the meaning of Christian monotheism that there is an ultimate responsible 
moral being, who is absolute goodness and love, whom we may trust amid the uncertainties and anxieties of the 
gradual unfolding of reality to us in time. We are led to this trust by seeing the divine responsibility at work on 
earth in the life of Christ. For there we see the Love which has ordained the long, costly soul-making process 
entering into it and sharing with us in its inevitable pains and suffering. The cross of Christ reconciles us to the 
God who is ultimately responsible both for that cross and for the whole vast complex of human existence at is 
has been, as it is, and as it will be”. Zie HICK, Problem of Evil, 597-598. 
71 HICK, Problem of Evil, 597-598; HICK, An Irenaean Theodicy, 47-48; HICK, Evil, 372.  
72 Met het postuleren van een eschatologische dimensie binnen zijn theodicee hoopt Hick tegemoet te komen 
aan een kritiek die de geloofwaardigheid van zijn theorie ernstig in vraag stelt, met name: de onbegrijpelijke 
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Waar het Augustijnse type van theodicee naar het verleden kijkt om het kwaad in de 
wereld te verklaren, is een Irenaeïsche theodicee eschatologisch van aard: de rechtvaardiging 
van het kwaad ligt in de toekomst. Het goede dat al het kwade overwint is dan niet een para-
dijs dat reeds sinds lang verloren is, maar wel een koninkrijk dat nog in volle glorie moet aan-
breken. God heeft de mens geschapen met een natuur die enkel haar volledige vervulling kan 
vinden in gemeenschap met hun Schepper. God dwingt de mensen dus niet tegen hun natuur 
in, maar spoort hen aan hun eigen diepste verlangens te volgen; een verlangen naar Hem73. 
 
 
2.3 Het concept van “eschatologische verificatie” 
 

Het is pas binnen dit christelijke beeld van het universum met haar noodzakelijk es-
chatologisch karakter – zoals duidelijk werd in de beschrijving van Hicks theodicee – dat  het 
concept van eschatologische verificatie begrijpelijk wordt. In het licht van het voorgaande 
moge het immers duidelijk zijn dat Hicks concept van eschatologische verificatie geen ad-
hocbewijs vormt, maar stevig ingebed zit in het christelijk godsbeeld en het ideeënsysteem dat 
ermee gepaard gaat. Het christelijke wereldbeeld – met haar karakteristieke opvatting over het 
universum en de plaats van de mens daarbinnen – genereert immers specifieke verwachtingen 
omtrent de uiteindelijke vervulling van Gods doel met de mensheid, die verschillend zijn van 
iemand die niet in het bestaan van God gelooft en niet in het christelijke wereldbeeld instapt. 
Bovendien zijn deze verschillen volgens Hick niet louter speculatief, maar tonen ze zichzelf in 
de menselijke ervaring74. Hick illustreert dit aan de hand van een parabel: 

Twee mannen reizen langs dezelfde weg. Eén van hen gelooft dat dit pad leidt naar 
een Hemelse Stad, terwijl de ander meent dat het nergens heenleidt. Omdat er geen 
andere weg is, moeten beiden hem bewandelen. Geen van beiden heeft deze weg ooit 
genomen, dus weet geen van beiden wat er zich na de volgende bocht zal bevinden. 
Tijdens hun reis kennen beide mannen zowel voor- als tegenspoed. De ene, die denkt 
dat hij op weg is naar de Hemelse Stad, interpreteert de aangename momenten als 
bemoedigingen terwijl de obstakels voor hem uitdagingen zijn waardoor hij kan be-
wijzen een waardig burger te zijn van de stad waarheen zijn reis hem uiteindelijk zal 
brengen. De andere gelooft in niks van dit alles en ziet deze tocht als een onvermij-
delijk, maar doelloos ronddwalen. Daar hij geen keuze heeft, geniet hij van het goede 

                                                                                                                                                         
hoeveelheid en intensiteit van moreel en natuurlijk kwaad waarmee elke generatie geconfronteerd wordt.  Zijns 
inziens biedt een christelijke eschatologie hierop een afdoend antwoord: “Expressed in religious language it tells 
us to trust in God even in the midst of deep suffering, for in the end we shall participate in his [God’s] glorious 
Kingdom […] There could not be a person-making world devoid of what we can call evil; and evils are never 
tolerable – except for the sake of greater goods which may come out of them”, zie HICK, An Irenaean Theodicy, 
49. 
73 HICK, Evil, 271-275, 297, 381; HICK, An Irenaean Theodicy, 51-52; HICK, Problem of Evil, 599-600. Opnieuw 
stelt zich hier een problem met Hicks theodicee. Hoe kan hij beweren dat, gezien de cognitieve en morele vrij-
heid die de schepselen genieten, alle mensen vrijwillig zullen kiezen om in gemeenschap te zijn met God? Hick 
lost dit nogal gekunsteld op door te stellen dat hoewel mensen in vrijheid geschapen zijn, deze vrijheid gezien 
moet worden binnen de grenzen van hun geschapen natuur, waardoor een aanleg voor het goddelijke niet uit-
gesloten hoeft te worden. Het is volgens Hick dan ook niet paradoxaal te stellen dat de mens vrijheid geniet en 
tegelijk bepaald wordt door krachten buiten hem die instrumenten zijn van de goddelijke scheppingsactiviteit. 
Zie HICK, An Irenaean Theodicy, 52; HICK, Problem of Evil, 600; HICK, Freedom and the Irenean Theodicy Again, 422; 
HICK, Death and Eternal Life, 250-259.  
74 HICK, Philosophy of Religion, 103; HICK, Theology and Verification, 18. 
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dat hem overkomt en doorstaat hij ook het kwade. Voor hem is er geen Hemelse 
Stad, geen alomvattend reisdoel, enkel de weg zelf en het lot in goed en slecht weer75. 

Met deze gelijkenis hoopt Hick duidelijk te maken dat de keuze tussen ongeloof en geloof 
geen lege keuze is: beide interpretaties leiden tot verschillende houdingen en gedragingen. 
Ofschoon het universum in haar totaliteit verschillend is voor de gelovige en de ongelovige, 
ligt het verschil niet in de objectieve inhoud van het universum, noch in de gebeurtenissen 
die ze verwachten of de volgorde waarin deze gebeurtenissen zich voordoen. Het enige ver-
schil tussen beiden is dat de theïst, in tegenstelling tot de atheïst, gelooft dat de geschiedenis 
naar een situatie leidt waarin het doel van God voor de mens verwezenlijkt zal worden76. 
Door religieuze uitspraken dus in een – aan het christelijk wereldbeeld inherent – eschatolo-
gisch perspectief te plaatsen, verleent Hick hen een cognitief karakter77.  

Het poneren van een leven na de dood en een deelname aan deze eventuele toekom-
stige toestand biedt echter nog geen afdoend bewijs voor een verificatie van het christelijk 
geloof; er moet tevens een situatie denkbaar zijn die ondubbelzinnig wijst op de realiteit van 
God, passend binnen het christelijke wereldbeeld. Een dergelijke toestand zou bestaan uit een 
bewustzijn van de vervulling van Gods plan met de mens en een gemeenschap met God zo-
als hij zichzelf geopenbaard heeft in Christus78.  

A set of expectations based upon Faith in the historic Jesus as the incarnation of 
God and in his teaching as being divinely authoritative could be so fully con-
firmed in post-mortem experience as to leave no grounds for rational doubt of 
the validity of that faith79. 

Hick is er dus van overtuigd dat het christendom verifieerbaar is, maar enkel in een toekom-
stige tijd en een toekomstig bestaan, namelijk als Gods doel met ons vervuld zal worden in 
overeenstemming met de christelijke openbaring en in gemeenschap met God, zoals hij zich 
in Christus te kennen heeft gegeven80. Het is dus niet omdat de religieuze claims niet hier en 
nu getoetst kunnen worden dat ze betekenisloos of nonsens zouden zijn. Het christendom is 
van nature uit eschatologisch waardoor de waarheidsaanspraken van het christendom slechts 
geverifieerd kunnen worden in het eschaton. 

Het is belangrijk op te merken dat de uiteindelijke verificatie van het christelijk geloof 
en dus ook haar cognitieve waardigheid volgens Hick uiteindelijk afhankelijk is van de incar-
natieleer omdat het in de Incarnatie is dat God zich aan de mens te kennen heeft gegeven en 
het dan ook enkel door die zelfopenbaring is dat we Gods doel met de mens kunnen 
(her)kennen. Dit noopt ons in een laatste punt van dit eerste deel stil te staan bij Hicks chris-
tologie. 
 
 
 
 
 

                                                 
75 HICK, Faith and Knowledge, 177. 
76 HICK, Faith and Knowledge, 187; HICK, Theology and Verification, 19-20; HICK, Philosophy of Religion, 100-102. 
77 HICK, Faith and Knowledge, 178-179. 
78 HICK, Theology and Verification, 26-27. 
79 HICK, Faith and Knowledge, 191. 
80 HICK, Theology and Verification, 28; HICK, Philosophy of Religion, 103-104. 
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3. Christologie 
 

Na eerst duidelijk gemaakt te hebben dat religieuze kennis nauw verwant is aan zin-
tuiglijke kennis omdat beiden omschreven kunnen worden als een “ervaren-als” en boven-
dien aangetoond te hebben dat religieuze waarheidsclaims – zij het pas in een eschatologische 
setting – geverifieerd kunnen worden, kan Hicks christologie als de kroon op zijn apologe-
tisch werk beschouwd worden. In zijn christologisch luik, betoogt Hick immers hoe het 
dankzij de incarnatieleer is dat uitspraken over God begrijpbaar zijn en de vraag naar het be-
staan van een dergelijk wezen een zinvolle vraag is. Het is omdat God zich kenbaar heeft ge-
maakt in de woorden en daden van Jezus dat we hem kunnen herkennen en ontmoeten bin-
nen onze (eschatologische) ervaringen. 

Within Christianity it is possible to talk about the infinite God, incomprehensible 
though he still remains, because he has become finitely incarnate in Jesus of Naz-
areth […] Under his impact we come to experience life in a distinctively new way, 
as living in the presence of the God whose love was revealed in the words and ac-
tions of Jesus81.  

 
 
3.1 De taak van de christologie 
 

De Incarnatie is het sluitstuk van Hicks apologie. Het hoeft dan weinig betoog dat hij 
de christelijke claim over Christus – dat God mens geworden is in Jezus van Nazareth – aan 
een grondig onderzoek heeft onderworpen. Zo geeft Hick in de inleiding op zijn boek Faith 
and Knowledge – dat ontsproten is aan een theologische en een filosofische interesse – aan  dat 
hij enerzijds instemt met de overtuiging dat de religie een geloofsantwoord is van de mens op 
een goddelijke openbaringsact, maar anderzijds sluit deze erkenning zijns inziens geenszins de 
mogelijkheid van een filosofische beschouwing van dat geloof uit82. De lezing van het boek 
maakt duidelijk hoe Hick – trouw aan zijn apologetische bekommernissen – zich geen vragen 
stelt over de heilseffectiviteit, noch over de uniciteit van Christus, maar eerder begaan is met 
een fides quaerens intellectum; met de vraag hoe men de dag van vandaag zinvol kan spreken over 
de bewering dat Jezus zowel God als mens is83. In het licht hiervan stelt Hick voor om een 
onderscheid te maken tussen de centrale – en zijns inziens onaantastbare – claim van het 
Christendom, Jesus Christus, Deus et homo [est], en de theologische formuleringen die men in de 
loop der tijd heeft ontworpen om dit dogma in te schakelen in een coherent gedachtesys-
teem84. 

The formulation of primary affirmations is thus a descriptive and empirical process, 
the aim of which is to express the basic data apprehended by faith. The construction 
of doctrine, on the other hand, is speculative in method, being philosophical think-
ing, undertaken within the dogmatic boundaries of a particular religion. The affirma-
tion of the facts of faith of a given religion should be fixed and unchangeable; for 
they define the religion in question by pointing to the area of primary religious ex-
periences from which it has arisen. Doctrines, on the other hand, can and do 

                                                 
81 HICK, Faith and Knowledge, 198-199. 
82 HICK, Faith and Knowledge, 1-2. 
83 HICK, Faith and Knowledge, 220. 
84 HICK, Faith and Knowledge, 218; HICK, Philosophy of Religion, 77. 
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change. […] The rejection of the basic facts of faith constitute heresy, while the re-
jection of orthodox doctrine amounts only to heterodoxy85. 

Het belang van dit onderscheid is dat Hick elk ontwerp van christologie ziet als een leerstel-
lige poging, i.c. een doctrine, om het onveranderlijke dogma uit te drukken dat God mens 
geworden is in Jezus Christus. Bovendien geeft hij aan dat wanneer een doctrinele formule-
ring ontkent wat ze oorspronkelijk moest uitleggen ze dan als vals afgedaan kan worden.  

Volgens Hick is de belangrijkste taak van een christelijke theologie dan ook om inzicht 
te verlenen aan de bewering dat Christus zowel mens als God was, of zoals hij het zelf zegt in 
een artikel uit 1958: “The task of any Christology […] is to illumine for modern man the con-
ception of the substantival as distinguished form the adjectival divinity of Christ”86. Met deze 
uitspraak valt Hick moedwillig de vorm van incarnatorische theologie aan die, onder andere, 
verdedigd wordt door de Schotse theoloog D.M. Baillie in zijn God was in Christ87. Baillie faalt 
volgens Hick in de echte taak van de christologie omdat hij geen correcte verheldering biedt 
van het dogma van Jezus’ goddelijkheid. In het uiteenzetten van de Incarnatie verwijst Baillie 
immers naar de “paradox of grace” waarmee hij wil aantonen dat onze daden zowel uitdruk-
king zijn van onze eigen vrije keuzes als daden van God zijn. Baillie verklaart vervolgens dat 
de Incarnatie niets meer wil uitdrukken dan dat Jezus de perfecte belichaming was van deze 
paradox, die slechts op beperkte en onvolmaakte wijze belichaamd wordt door de gewone 
mens. Op deze manier illustreert Baillie met zijn paradox dus enkel hoe God in Christus 
aanwezig was, zoals hij in alle mensen aanwezig is, zij het in een andere graad of intensiteit: 
“what in other men is inspiration, amounted in Christ to Incarnation”88. In tegenstelling tot 
Nicea en Chalcedon is de goddelijkheid van Jezus bij Baillie verworden tot een goddelijkheid 
van graad en niet langer van natuur. Op die manier doet hij volgens Hick de centrale claim 
van het christendom onrecht aan. Bovendien beweert Hick dat Baillie eigenlijk meer zegt dan 
dat zijn bedoeling is in de zin dat hij op een zodanige wijze over Incarnatie denkt dat elke 
mens die, onder inspiratie van de goddelijke genade, een perfect leven leidt een mensgewor-
den God is89.  

Dit maakt onzes inziens duidelijk hoe Hick zich in dit vroegste stadium van zijn chris-
tologie duidelijk profileert als een pleitbezorger van de klassieke incarnatieleer. Tegelijk is hij 
er echter van overtuigd dat dit centrale christelijke dogma inzichtelijk moet worden gemaakt 
voor de hedendaagse gelovige door het in overeenstemming te brengen met het eigentijds 
kritisch bewustzijn. Het is dan ook de taak van christelijke theologen om van de incarnatieleer 
een coherente denkoptie te maken, zonder daarbij schade te berokkenen aan deze centrale 
christelijke overtuiging. Zijn eigen ontwerp voor een dergelijke christologie kan het best geïl-
lustreerd worden aan de hand van het in 1966 verschenen artikel Christianity at the Crossroads90 
en zijn in 1968 gepubliceerde werk Christianity at the Centre91. 

 

                                                 
85 HICK, Faith and Knowledge, 218-219. 
86 J. HICK, The Christology of D.M. Baillie, in Scottish Journal of Theology 11 (1958) 1-12, 4. 
87 D. M. BAILLIE, God Was in Christ: an Essay on Incarnation and Atonement, New York, Charles Scribner's Sons, 
1948. 
88 HICK, The Christology of D.M. Baillie, 6. 
89 HICK, The Christology of D.M. Baillie, 12. Zie ook: HICK, Faith and Knowledge, 219-220. 
90 J. HICK, Christology at the Crossroads, in F.G. HEALEY (ed.), Prospect for Theology: Essays in Honour of H. H. Farmer, 
Digswell Place, Nisbet & Co., 1966, 137-166, 152. 
91 J. HICK, Christianity at the Centre, Londen, SCM Press, 1968. 
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3.2 Naar een agape-christologie 
 

Vanuit zijn streven naar het verstaanbaar maken van de christelijke incarnatieleer geeft 
Hick toe dat het statische en gedateerde communicatiemiddel van ‘homoousios’ veeleer een 
handicap geworden is dan een aanwinst omdat het ons verstaan van Incarnatie eerder be-
lemmert dan stimuleert. Het is volgens Hick dan ook noodzakelijk om naar het Bijbelse uit-
gangspunt van de incarnatieleer terug te keren om vervolgens van daaruit de betekenis van 
het leven van Jezus in begrijpbare taal uit te drukken92. Tegenover de statische taal die alom-
tegenwoordig was op de christelijke concilies van de vierde eeuw, zien we volgens Hick in de 
Bijbel en de Hebreeuwse gedachtewereld een meer dynamisch godsbegrip opdoemen. Zo 
spreekt de Bijbel volgens Hick niet zozeer over de essentie en de natuur van God, maar wel 
over Gods doel en diens ingrijpen in de geschiedenis. Daarom vindt Hick het ook veel aan-
nemelijker om de Incarnatie in aanverwante termen uit te drukken93. Onze kennis van God is 
dus afgeleid uit onze kennis van zijn daden; we weten wie Hij is aan de hand van wat Hij ge-
daan heeft.  

Als we in navolging van de Griekse kerkvader Gregorius van Nyssa (335-394) zeggen 
dat de naam ‘God’ niet zozeer verwijst naar een natuur, maar eerder naar een activiteit, dan 
bedoelen we volgens Hick de activiteit van ‘agape’94 die ons geopenbaard werd in het leven 
van Jezus. 

His loving concern for the various men and women he met in the course of his 
ministry was God’s love for those same people. Jesus’ compassion for the sick, 
revealed in acts of healing; his judgement upon unloving selfishness, expressed in 
withering words of condemnation; his giving of new life to anxious and hard-
pressed people by opening their eyes to the presence and power of God – were all 
expressions of a love which was identical with God’s love for them95. 

Vanuit het verhaal van Gods handelingen doorheen Jezus van Nazareth in de eerste eeuw van 
onze tijdrekening, kunnen we volgens Hick opmaken hoe God zou handelen tegenover alle 
mensen van alle tijden96; de agape van Jezus is de agape van God. De hamvraag voor Hick is 
echter hoe men die identiteit moet begrijpen: gaat het over een kwalitatieve identiteit – ‘zoals’ 
Gods liefde – of over een numerieke identiteit – ‘is’ Gods liefde? Beide mogelijkheden resul-
teren volgens Hick in een verschillende christologie. Als we vasthouden aan de overtuiging 
dat de liefde van Jezus kwalitatief gelijk is aan die van God; dan ‘is’ deze liefde niet Gods lief-
de, maar ‘zoals’ Gods liefde en leidt dit volgens Hick onherroepelijk tot een inspiratie- of een 
graadchristologie. Als de Incarnatie er in bestaat dat er een bepaalde kwaliteit van agape ge-
toond werd in een menselijk leven, dan zijn er verschillende graden van Incarnatie mogelijk; 

                                                 
92 HICK, Christianity at the Centre, 32-33. 
93 HICK, Christology at the Crossroads, 152; HICK, Christianity at the Centre, 33-34. 
94 Agape is een in het Nieuw Testament veelvuldig voorkomend begrip voor de onbaatzuchtige liefde van God 
ten opzichte van de mens. Het is opvallend hoe Hick Gods aanwezigheid in Christus hier beperkt tot ‘liefde’, 
waar hij enkele jaren voordien nog schreef dat het zowel de ervaring Gods liefde, het Rijk Gods en de goddelij-
ke vergiffenis waren die in Jezus belichaamd werden en waardoor hij ‘goddelijk’ genoemd kon worden. Zie 
HICK, Faith and Knowledge, 224-226. 
95 HICK, Christianity at the Centre, 34. 
96 HICK, Christology at the Crossroads, 155; HICK, Christianity at the Centre, 34; HICK, Meaning and Truth, 205-206. 
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dan wordt de goddelijkheid van Jezus slechts adjectivisch begrepen97. Om in ononderbroken 
samenhang te staan met de traditie, moet de identiteit volgens Hick dan ook numeriek begre-
pen worden: 

We may emphasize what the Chalcedonian formula was concerned to emphasize 
in its homoousios by saying that Jesus’ agapé towards men and women whom he 
met in Palestine was not like God’s Agapé towards them, nor was it a reflection 
or an imitation of the divine Agapé, but it actually and literally was God’s Agapé 
acting towards them98. 

De identiteit ligt hier vervat in het feit dat het één activiteit is, die ontstaat in een vorm (god-
delijk) en eindigt in een andere (menselijk). 

Hick betoogt verder dat het geen dwaasheid is te beweren dat de liefde van God en de 
liefde van Jezus volledig samenvallen: het oneindige kan op grond van haar structuur immers 
onmogelijk begrensd worden door het eindige waardoor het eindige en het oneindige elkaar 
kunnen overlappen en doordringen99. Er moet wel een proviso in acht genomen worden. Als 
een tijdsgebonden individu drukte Jezus immers niet de volheid van de goddelijke liefde uit, 
maar slechts in zoverre dit mogelijk was binnen de begrensde activiteit van een eindig indivi-
du: hoewel zijn leven een authentieke belichaming was van God, was deze eindig en be-
perkt100.  

We want to say of Jesus that he was ‘wholly God’, in the sense that his Agapé was 
genuinely the Agapé of God at work on earth, but not that he was the ‘whole of 
God’ in the sense that the divine Agapé was expressed without remainder in each 
or even in the sum of his actions…Jesus’ agapé is not a representation of God’s 
Agapé; it is that Agapé operating in a finite modus; it is the eternal Agapé made 
flesh, inhistorised101. 

De christelijke triniteitsleer is volgens Hick de meeste gepaste uitdrukking van dit inzicht om-
dat ze het mogelijk maakt om een onderscheid in te lassen tussen God in zijn eeuwige onbe-
grensdheid die ons bevattingsvermogen overstijgt enerzijds, en God in zijn relatie tot de men-
sen, God de Zoon, die op aarde geboren was als Jezus Christus anderzijds102. De basisover-
tuiging van het christendom is dus dat de agape die we in de evangelies aan het werk zien – 
als verhaal over Christus – binnen de grenzen van de menselijke geschiedenis, niets anders is 
dan de universele agape van God waardoor het christendom volgens Hick terecht een univer-
sele geldigheid kan claimen103.   

Voor Hick verwijst de incarnatieleer dus naar het historisch individu Jezus van Naza-
reth, gezien vanuit het specifieke standpunt van zij die hem beschouwden als goddelijke Red-

                                                 
97 HICK, Christology at the Crossroads, 158. Zie ook HICK, Christianity at the Centre, 35. Volgens Hick komt het ad-
jectivisch gebruik van de goddelijkheid van Jezus overeen met het Ariaanse homoi-ousios en impliceert het dat 
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de soort van liefde, is het niet dezelfde liefde. En hoewel Hick toegeeft dat dit is wat veel christenen de dag van 
vandaag bedoelen met incarnatie, is het niet in overeenstemming met het mainstream christelijke gedachtegoed. 
98 HICK, Christology at the Crossroads, 155. Zie ook HICK, Christianity at the Centre, 35: "it actually was God's love, 
expressed in the finite activity of a human personality". 
99 HICK, Christianity at the Centre, 37. 
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der. Jezus openbaarde bepaalde aspecten van Gods natuur omdat de houdingen die hij aan-
nam ten opzichte van de mannen en vrouwen van het Palestina uit de eerste eeuw ook Gods 
houdingen tegenover diezelfde mensen waren. In het historische leven van Jezus van Naza-
reth werden Gods liefde en medeleven duidelijk doorheen concrete menselijke acties.  

Met behulp van de bijbelse notie van agape hoopt Hick te komen tot een hedendaagse 
verwoording van wat altijd beschouwd werd als de centrale notie van het christelijk geloof: 
het dogma van de menswording van Jezus Christus. 

The assertion that Jesus’ agapéing was continuous with the divine Agapéing is no 
more self-explanatory than the assertion that Christ was of one substance with the 
Father. Neither of these phrases, strictly speaking, explains anything. Each is con-
cerned merely to point to a fact of  faith; and each is concerned to point to the 
same fact of faith. But nevertheless I wish to tentatively suggest that the continu-
ity-of-agapéing formulation may to-day be more intelligible than the oneness-of-
substance formulation104 

 
 
4. Besluit 
 

In dit eerste deel hebben we getracht duidelijk te maken dat Hicks gedachtegoed in 
deze eerste periode gekleurd werd door zijn bekommernis om een apologie te ontwikkelen 
voor de waarheid en de cognitieve waardigheid van religie en religieuze taal; het christelijk 
spreken in het bijzonder. Uitgedaagd door het logisch-positivistisch discours, dat claimt dat 
een bewering slechts cognitieve betekenis kan hebben wanneer het een ervaarbaar verschil 
maakt of ze waar of vals is, ontwikkelde Hick een dubbele strategie ter verdediging van religi-
euze uitspraken. In eerste instantie heeft hij gepoogd de plausibiliteit van religieuze kennis te 
vergroten door te argumenteren hoe ze niet begrepen moet worden als het aannemen van 
onvoldoende bewezen proposities, maar in haar structuur nauw verwant is aan het zintuiglijke 
kennen. In tweede instantie toonde Hick aan hoe religieuze uitspraken, op grond van deze 
kennis, verifieerbaar zijn en dus cognitief. Voor deze verificatie beriep Hick zich op een inhe-
rente karakteristiek van het christelijke wereldbeeld, met name: haar noodzakelijk eschatolo-
gisch karakter. Hoewel de christelijke waarheidsclaims niet hic et nunc geverifieerd kunnen 
worden, verleent hij hen met zijn concept van eschatologische verificatie een – zij het voor-
lopige – cognitieve geldigheid. Centraal in dit proces staat de figuur van Christus en de Incar-
natie die als het ware de mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor Hicks betoog. Het is immers 
pas omdat God mens geworden is in Christus en zich in Hem te kennen heeft gegeven dat de 
mens in de mogelijkheid gesteld werd om God te kennen en te weten wat hij met zijn schep-
ping voorheeft. 

Het hoeft dan ook weinig betoog dat waarheid en heil voor Hick samenvallen in deze 
eerste periode, namelijk in de Incarnatie. Het is immers pas door Gods menswording in 
Christus dat religieuze uitspraken zinvol zijn – inzicht geven in wat er is en hoe de dingen zijn 
– en dat men Gods doel met zijn schepping kan kennen. “It was in Christ that God was at 
work reconciling the World to himself”105. 
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Een biografisch interludium 
 
Onzes inziens is het hier gepast een kleine biografische excursie te maken om de ken-

tering in John Hicks theologie beter te kunnen kaderen. Hick heeft immers op verschillende 
momenten binnen zijn theologische ontwikkeling verwezen naar de samenhang van zijn in-
zichten met het geestelijke en politieke klimaat waarin hij zich op die sleutelmomenten be-
vond106. Zo schrijft hij dat “This has always been the way in which the divine Spirit teaches us 
new truths – not by issuing verbally inspired formulations but by leading men into new and 
challenging historical situations”107.  

Als kind van anglicaanse ouders was de wekelijkse zondagsplicht een constante in het 
leven van de jonge Hick. Alhoewel hij zich de vieringen als onaangenaam herinnert, had hij 
toch reeds een sterke ervaring van de aanwezigheid en realiteit van God en ervoer hij het le-
ven als onderdeel van een groter goddelijk heilsplan108. In verschillende van zijn autobiografi-
sche passages beschrijft Hick hoe hij door een bekeringservaring op achttienjarige leeftijd 
binnentrad in de evangelische kerk en dat het gedachtegoed dat hij toen verdedigde extreem 
conservatief en fundamentalistisch was109. Ondanks de behoudsgezinde koers, was hij zich 
naar eigen zeggen reeds snel bewust van de intellectuele apathie die eigen was aan dergelijke 
fundamentalistische kringen. Hoewel zijn filosofische scholing hem dwong om de bekrom-
pen evangelische beweging te verlaten, bleef hij nog lange tijd overtuigd van de waarheid van 
de dogma’s van de Triniteit, de Incarnatie en de verlossing. Hick beschrijft hoe er zich in de-
ze periode een innerlijk conflict afspeelde tussen zijn instinct enerzijds en zijn intellect ander-
zijds: 

By instinct I am conservative, cautious, timid and credulous. But my intellect has 
nevertheless led me to various conclusions which do not fit well with such a tem-
perament; and it is these conclusions that have got me into trouble110. 

Deze inwendige strijd bracht hem herhaaldelijk in een moeilijk parket. Zo schrijft Hick hoe 
hij in 1959 bij zijn aanstelling te Princeton als dominee wou toetreden tot de ‘United Presby-
terian Church’ in New Brunswick. De toelatingscommissie stelde Hick de, naar eigen zeggen 
ondiplomatieke, vraag of er iets was in de ‘Westminster Confession’ van 1647 – de geloofsbe-
lijdenis van de Presbyteriaanse kerk – waar hij niet achterstond. Hick gaf toe dat hij intellec-
tuele bezwaren had bij de schepping van de wereld in zes dagen, de voorbestemming van 
velen tot de hel en de maagdelijke geboorte van Jezus; uitspraken die zijn benoeming als 
Presbyteriaans dominee bemoeilijkten111. Terugblikkend op het conflict omschrijft Hick deze 
ruzie als een “basically ridiculous rumpus”112. 
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Hoewel dit geschil reeds aantoont hoe Hick door zijn wetenschappelijk werk meer en 
meer vragen begint te stellen bij de traditionele uitdrukkingsvormen van het christelijk geloof, 
houdt hij nog altijd vast aan de Incarnatie als de kern van het dat geloof:  

I distinguish between the central Christian faith in the Incarnation, and the theo-
logical peripheral story of the Virgin Birth and following most of the New Testa-
ment writers, I do not found my belief in the Incarnation upon the Virgin Birth 
tradition113. 

De echte aanzet tot de ontwikkeling van een pluralistische theologie van de godsdien-
sten kwam er pas toen Hick aangesteld werd op de ‘H.G. Wood’-leerstoel te Birmingham in 
1967. Terugblikkend op de voorbije vijfentwintig jaar beschreef hij hoe hij zijn theologische 
carrière tot dan beoefend had alsof er buiten het christendom geen andere religies bestonden. 
Hij hield vast aan de traditionele christelijke overtuiging dat God zichzelf eenmalig en ten 
volle had geopenbaard in Jezus Christus en dat alle mensen door Hem gered zouden worden. 
Maar hij benadrukt tegelijk dat hij nooit de negatieve implicaties van deze bewering had be-
klemtoond114.  

During this period I had virtually no contact with other religious traditions [and] I 
had no appreciation, whatever of Islam or Judaism as religions. During my subse-
quent pastorate in rural Northumberland such matters were far beyond the hori-
zon alike of my congregation and of myself. Further I long shared the assumption 
that the whole human race ought to be converted to Christianity115. 

Het Birmingham waar Hick midden vorige eeuw in terecht kwam, was een grijze industrie-
stad waarvan een groot deel van de bevolking afkomstig was uit de voormalige Britse kolo-
nies. Deze immigranten brachten hun eigen religie en cultuur met zich mee waardoor er in de 
sombere industriestad een bonte sociale mix aan culturen en religies ontstond. Helaas werden 
de nieuwelingen door hun voormalige kolonisator nog altijd als minderwaardig beschouwd – 
wat leidde tot een explosieve situatie. De inwijkelingen werden op alle vlakken gediscrimi-
neerd: inzake werkgelegenheid, huisvesting, opvoeding, gezondheids- en welzijnszorg, en niet 
in het minst in het uitoefenen van hun eigen religie. Deze probleemhaarden werden boven-
dien nog verder aangewakkerd door allerhande politieke partijen van dubieuze origine die 
opriepen tot haat en geweld tegenover zwarten en joden116. 

In reactie op dergelijke onrechtvaardige situaties werden er verschillende organisaties 
opgericht met het doel om de discriminatie te bestrijden en te wedijveren voor een rechtvaar-
digere maatschappij. Hick werd lid van verschillende van hen, o.a. van de ‘Birmingham 
Community Relations Committee’ en van ‘AFFOR: All Faiths For One Race’117. Door zijn 
strijd voor en door zijn contacten met de andere religies kwam Hick tot een inzicht dat de 
rest van zijn theologische carrière zou bepalen: 

As I spent more time in the mosques, synagogues, gurudwaras and temples as 
well as churches, something very important dawned upon me. On the one hand, 
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bewegingen waarvan Hick deel heeft uitgemaakt kan teruggevonden worden in HICK, An Autobiography, 159-
162. 
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all the externals were different. […] But at a deeper level it seemed evident to me 
that essentially the same thing was going on in all these places of worship, namely 
men and women were coming together under the auspices of some ancient, 
highly developed tradition which enables them to open their minds and hearts 
‘upwards’ towards a higher divine reality which makes a claim on the living of 
their lives. They are called, in the words of a Hebrew prophet, ‘to do justly, to 
love mercy and to walk humbly before their God’118. 

Het is duidelijk hoe Hick de vraag naar de relatie tussen het christendom en de andere 
religies grotendeels veronachtzaamd heeft alvorens hij in aanraking kwam met het multireligi-
euze en multiculturele karakter van Birmingham en hij door de onderdompeling in een plura-
listische cultuur in aanraking kwam met de praktische problemen die een dergelijke plurifor-
me maatschappij met zich meebrengt. Het waren, zoals hij het zelf zegt, geen nieuwe ideeën, 
maar wel nieuwe ervaringen die hem bewust maakten van het probleem van een pluralistische 
samenleving en de nood aan interreligieuze dialoog119. Volgens Hick was er onder zichzelf en 
zijn medechristenen in het Birmingham van de jaren zestig en zeventig een tendens aanwezig 
om de andere religieuze tradities te zien als geldige antwoorden op dezelfde ‘ultieme Realiteit’ 
die de christenen omschrijven als God de Vader. Hij zag het dan ook als zijn taak als ‘pro-
blematisch theoloog’ om een theologie te ontwikkelen die de onderliggende motivatie van 
deze tendens kon expliciteren in de hoop op die manier de christelijke traditie op zich te 
kunnen veranderen120. 

Door middel van deze biografische excursie hopen wij duidelijk gemaakt te hebben 
dat de pluralistische revolutie van Hick niet noodzakelijk een gevolg hoefde te zijn van de 
theologie die hij ontwikkelde in zijn eerste periode. De aanzet kwam niet uit zijn totnogtoe 
ontwikkelde gedachtegang, maar vooral uit de veranderende levensomgeving en de daarmee 
verbonden uitdagingen. Hiermee willen we ingaan tegen de door velen aangenomen stelling 
dat alle werken van Hick logischerwijze uitmonden in zijn pluralistische hypothese. Hoewel 
dit retrospectief te rechtvaardigen lijkt, kan men in het werk van John Hick voor de jaren 
zeventig geen enkele passage terugvinden waarbij hij systematisch ingaat op de problemen die 
verbonden zijn met de waarheidsaanspraken van de andere religies121. Hoewel hij in Christology 
at the Crossroads reeds kort refereert naar de aanwezigheid van de andere religies als één van de 
grootste theologische problemen van de toekomst en hij in Christianity at the Centre nadenkt 
over een mogelijke toenadering tussen de verschillende religies op basis van de christelijke 
Logos-voorstelling122, kunnen deze schaarse verwijzingen moeilijk gezien worden als een uit-
gewerkte pluralistische theologie. Deze vaststelling neemt echter niet weg dat er in Hicks 
vroegere carrière sporen teruggevonden kunnen worden die de enting van zijn pluralistische 
these op zijn eerdere theologie vergemakkelijkt hebben.  

                                                 
118 HICK, An Autobiography, 160-161. 
119 HICK, Disputed Questions, 141. 
120 HICK, Disputed Questions, 142. 
121 HICK, Christology at the Crossroads, 139, 166. 
122 HICK, Christianity at the Centre, 80. 
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Deel II. De apologie uitgedaagd, gewijzigd en verworpen 

 
1. Epistemologie 
 

Ook in deze tweede periode kan Hicks epistemologie terecht beschouwd worden als 
de hoeksteen waarop hij zijn theologisch huis bouwt. Nog steeds ijvert hij er voor om de uit-
dagingen aan het adres van de theologie met open vizier aan te pakken en niet gemakshalve 
de niet-cognitieve vluchtweg te kiezen. Een blik op de inhoud van God and the Universe of 
Faiths dat als het programmaschrift voor zijn pluralistische religietheorie beschouwd kan 
worden, maakt duidelijk dat het nog steeds zijn voornaamste betrachting is de cognitieve 
waardigheid van religie en religieuze taal te ‘redden’123. Wel is de uitdaging aan het adres van 
zijn religieuze epistemologie gewijzigd. Immers, de provocatie komt niet langer vanuit de 
hoek van het logisch-positivisme en aanverwante stromingen met hun niet-realistische inter-
pretatie van religie en hun eis tot verificatie van de waarheidsclaims, maar stamt nu uit de 
schijnbaar eindeloze variëteit aan religieuze ervaringen en de strijdige geloofsovertuigingen en 
waarheidsclaims die daaruit voortvloeien. Hierdoor ontstaan diverse geloofssystemen – met 
eigen overtuigingen, rites en vormen van gebed – die op het eerste zicht moeilijk gezien kun-
nen worden als verschillende beschrijvingen van eenzelfde ‘goddelijke’ realiteit124.  

Het peinzen hierover heeft Hick doen inzien dat de logica van zijn religieuze episte-
mologie, zoals hij deze tot dusver ontwikkeld heeft, hem voorbij de grenzen van de eigen 
christelijke traditie brengt. Het wordt immers duidelijk dat de religieuze epistemologie die hij 
ontwierp om de rationaliteit van het joods-christelijke geloof te bewijzen – met name dat een 
religieus persoon, gegeven de religieuze ervaringen waarop hij zich beroept, gerechtigd is om 
te geloven wat hij gelooft – ook even goed opgaat om de rationaliteit van het boeddhistische, 
het hindoeïstische of het islamitische geloof hard te maken. Als we dan meestappen in Hicks 
redenering en aannemen dat de aanhangers van de verschillende religies, net als de christenen, 
op basis van hun eigen religieuze ervaring als het ware gedwongen worden om te geloven wat 
ze geloven, raken we onvermijdelijk verstrikt in het web van de strijdende waarheidsaanspra-
ken tussen de verschillende religies. In het licht van Hicks these van de eschatologische veri-
fieerbaarheid van het religieus geloof, liggen er twee mogelijke opties open die ons elk een 
verschillende opvatting van de relatie tussen de verschillende religies aan de hand doen. Of-
wel is er in het eschaton een uiteindelijke verenigbaarheid tussen deze verschillende geloofs-
systemen, ofwel niet. Deze laatste mogelijkheid is de weg die het christendom volgens Hick 
altijd genomen heeft, namelijk dat er uiteindelijk één waarachtig geloof is en vele valse ge-
loofssystemen125.  

                                                 
123 Dit wordt duidelijk als men de titels van de eerste hoofdstukken van het boek er op naslaat: Theology’s 
Central Problem; Religion as Fact-asserting; Religious Faith as Experiencing-as; God, Evil and Mystery; The 
Problem of Evil in the First and Last Things en God as Necessary Being (J. HICK, God and The Universe of Faiths, 
Londen – Basingstoke, Macmillan, 1973). Zie ook J. HICK, Arguments for the Existence of God, Londen – Basing-
stoke, Macmillan, 1971; J. HICK, Faith, Evidence, Coercion Again, in Australian Journal of Philosophy 49 (1971) 78-81. 
124 HICK, Arguments, 117. Zie ook HICK, Theology's Central Problem, 232; HICK, The Reconstruction II, 404-405; 
HICK, The Outcome, 149-50. 
125 HICK, Arguments, 118-119. Zie ook J. HICK, Learning from Other Faiths, 36-39; HICK, Universe of Faiths, 120-
132. 
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Hier wringt het christelijk schoentje echter volgens Hick. Zich beroepend op het ka-
rakteristieke christelijk motief van de liefde van God voor al zijn schepselen pleit hij er voor 
af te stappen van het moreel verdachte idee dat het goddelijke heilshandelen in de geschiede-
nis zich zou beperken tot zij die zich binnen het bereik van het christelijk verhaal bevinden. 
Omdat dit in tegenspraak zou zijn met de universele liefde en verlossende activiteit van God 
stelt Hick een alternatieve weg voor waarbij het mogelijk wordt om de religieuze ervaringen, 
die aan de basis liggen van de verschillende religies, te zien als ervaringen van diverse facetten 
van een oneindig rijke en diverse goddelijke realiteit126. 

Het is duidelijk geworden dat de drijvende kracht achter Hicks pluralistische hypothe-
se te situeren is in het conflict tussen zijn op ervaring gebaseerde religieuze epistemologie en 
het bestaan van een religieuze diversiteit.  
 
 
1.1 Ankerplaatsen voor een pluralistische theologie 
 

Hoewel we er reeds op wezen dat verschillende van Hicks commentatoren menen dat 
zijn epistemologie de voedingsbodem bij uitstek vormde voor zijn uiteindelijk pluralistisch 
perspectief en er dus sprake kan zijn van een logische continuïteit tussen Hicks denken voor 
de ‘Copernicaanse wende’ en nadien, zijn we er van overtuigd dat Hicks keuze voor het plura-
lisme geen gedwongen optie was127, wat niet wegneemt dat er bepaalde elementen waren die 
de enting van Hicks – nog te ontwikkelen – pluralistisch denkkader op zijn vroeger werk ver-
gemakkelijkten128.  

 
 

1.1.1 De God van de universele liefde 
 

Een eerste considerans die de enting van de pluralistische hypothese op zijn vroegere 
theologische carrière faciliteerde – en die net zoals zijn pluralistisch paradigma haar opgang 
maakte in zijn geschriften aan het begin van de jaren zeventig – is het beroep op Gods uni-
versele liefde129. Dat Hick het traditionele christelijke godsbeeld inschakelt in zijn apologie 
voor het pluralistische gedachtegoed hoeft echter niet te verwonderen gezien hij op die ma-
nier immers de consequenties uit zijn eigen theologie trekt. Hiermee doelen we niet alleen op 
de agape-christologie uit zijn vorige periode, maar tevens op het sluimerend universalisme dat 
reeds in zijn werk aanwezig was. Zo zien we hoe Hick reeds in een artikel, daterend uit het 
begin van de jaren zestig, zijn overtuiging uitspreekt dat de logica van het Nieuwe Testament 

                                                 
126 HICK, Arguments, 119. 
127 Dit wordt duidelijk uit een aantal artikels in Faith and Philosophy waar Hick zijn theorie uiteenzet in discussie 
met een aantal andere Angelsaksische filosofen die eenzelfde epistemologie hanteren, maar de pluralistische 
optie niet gelicht hebben. zie J. HICK, Religious Pluralism and the Rationality of Religious Belief, in Faith and Philosophy 
10/2 (1993) 242-249; J. HICK, The Epistemological Challenge of Religious Pluralism, in Faith and Philosophy 14/3 (1997) 
277-286. 
128 Hiervoor volgen we hoofdzakelijk de suggesties van de Amerikaanse theoloog Paul Rhodes Eddy, zie ED-
DY, John Hick's Pluralist Philosophy, 69-79. 
129 HICK, The Reconstruction II, 400; HICK, Arguments, 119; J. HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, London, SCM 
Press, 1977, 180; J. HICK, The Theology of Religious Pluralism, in Theology 86 (1983) 335-340, 338; HICK, Universe of 
Faiths, 122-123; J. HICK, The Second Christianity, London, SCM Press, 1983, hoofdstuk 9; HICK, Christian Theology, 
19; J. HICK, The Centre of Christianity, Londen, SCM, 21977, 79; HICK, Christianity at the Centre, 28-30. 
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noodzakelijkerwijs leidt tot het geloof in een universele verlossing130. Dit universalisme werd 
uitvoeriger uitgewerkt in zijn boek Evil and the God of Love, waarin Hick zijn eigen interpretatie 
van de Irenaeïsche theodicee uit de doeken doet en extensief illustreert hoe zijn universalisme 
inherent verbonden is met zijn opvatting over schepping en zijn geloof in een liefdevolle 
God. Hick argumenteert hoe een God van liefde noodzakelijkerwijs de verlossing van alle 
mensen nastreeft en het beste wil voor elk individu, d.i. in gemeenschap zijn met God. Een 
eerste implicatie hiervan is volgens Hick het bestaan van een leven na de dood131. Ten tweede 
betoogt Hick dat als God die liefdevolle Schepper is zoals die ons in Christus getoond werd, 
Hij dan wil dat alle schepselen delen in de volheid van hun natuur en uiteindelijk gered wor-
den132. Een liefdevolle God impliceert volgens Hick bovendien niet alleen dat Hij het beste 
wil voor al zijn schepselen, maar tevens dat Hij de wereld op een zodanige wijze geschapen 
heeft dat zijn doel en zijn verlangen met de schepping uiteindelijk ook gerealiseerd zal wor-
den. Het zou dus in tegenspraak zijn met Gods liefde voor zijn schepselen als hij hen zou 
laten “uitdoven” terwijl zijn doel met hen nog grotendeels onvervuld zou zijn133. Waar Hick 
dat uiteindelijke doel oorspronkelijk zag als een deelname in het rijk Gods, voorafgespiegeld 
in het leven van Jezus van Nazareth en enkel dankzij hem (her)kenbaar, heeft hij dit idee later 
aangepast aan het denkbeeld van een koninkrijk waarin God zijn liefde zal tonen voor de 
gehele schepping134. Het hoeft het dan ook weinig betoog dat de idee van Gods universele 
liefde, die zich natuurlijkerwijs inhaakt op de universalistische tendens binnen Hicks denken, 
het apologetisch wapen bij uitstek wordt tegen elke vorm van christelijk exclusivisme. Zo 
haalt Hick het argument van Gods universele liefde niet alleen aan als vertrekpunt voor het 
begrijpen van de huidige religieuze diversiteit135 maar argumenteert hij bovendien dat een 
God die de verlossing van alle mensen wil maar zijn heilshandelen beperkt tot een kleine 
minderheid een morele contradictie is136. 

 
 

1.1.2 Een nieuwe opvatting van religie en religieuze ervaring 
 

Een tweede constituente voor de snelle integratie van het pluralistische gedachtegoed 
in de intellectuele loopbaan van Hick kreeg haar schriftelijke neerslag in een reeks artikels aan 
het begin van de jaren zeventig en had tot doel een leefbare verstandhouding te vinden tussen 
de verschillende religies, vooral in het licht van hun schijnbaar conflictueuze waarheidsaan-
spraken137. Hick verwoordt het probleem als volgt: 

                                                 
130 HICK, Theology and Verification, 31; HICK, Faith and Knowledge, 193. 
131 HICK, Remarks on the Problem of Evil, 128. 
132 HICK, Evil, 290. 
133 HICK, Evil, 338, 374. 
134 HICK, Evil, 340: “We cannot of course, concretely picture to ourselves the nature of this fulfilment; we can 
only say it represents the best gift of God's infinite love for his children” 
135 HICK, The Reconstruction II, 400: “If God’s love is universal in scope, he cannot thus have restricted his saving 
encounter with humanity. If God is the God of the whole world, we must presume that the whole religious life 
of mankind is part of a continuous and universal human relationship to him”. Zie ook HICK, Universe of Faiths, 
101. 
136 HICK, Universe of Faiths, 122-123; HICK, The Theology of Religious Pluralism, 338. 
137 HICK, The Reconstruction II, 400-402; HICK, Universe of Faiths, 100-101, 116-117, 133-134; HICK, The Outcome; 
HICK, Problems, 28-45.  
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However, each of these religions professes to be true. Are we then to say that one 
is true and the other is false – whether equally false or false in varying degrees? Or 
are we to say that each is true subjectively, for its own adherents – with the impli-
cation that none is true objectively? However, when formulated in this terms the 
problem is insoluble; for neither alternative will do. The latter amounts to the 
view that religion is illusion. The former means that ours is the true faith and the 
others valid in so far as they approximate to it138. 

De oplossing voor dit ‘probleem’ vindt Hick in het gedachtegoed van de Canadese theoloog 
Wilfred Cantwell Smith die zich reeds in het in 1964 verschenen boek The Meaning and the End 
of Religion vragen stelt bij het traditionele religieconcept139. Hij omschrijft het als een moderne, 
westerse uitvinding waarbij religies gedefinieerd worden als elkaar wederzijds uitsluitende 
entiteiten die zichzelf en elkaar beschouwen als rivaliserende ideologische gemeenschappen. 
Zelf, daarentegen, benadrukt Smith dat een religie eerder begrepen moet worden als een his-
torisch en geografisch gesitueerd menselijk fenomeen. In lijn hiermee stelt hij voor om het 
religieuze leven van de mensheid te zien als “a dynamic continuüm within which certain ma-
jor disturbances have from time to time set up new fields of force”140. Deze ‘grote storingen’ 
zijn volgens Smith het best te omschrijven als snijpunten van de goddelijke genade, het god-
delijke initiatief en de goddelijke waarheid enerzijds met het menselijk geloof, het menselijke 
antwoord en de menselijke rationaliteit anderzijds. Ze hebben een dusdanige invloed gehad 
op het verloop van de menselijke geschiedenis en de menselijke levenswijze dat er historisch-
culturele fenomenen zoals onder andere het christendom, het boeddhisme, het hindoeïsme, 
het judaïsme en de islam uit ontstaan zijn. Door de religies te zien als dynamische gehelen 
waarbinnen het telkens hetzelfde goddelijke initiatief is dat interageert met een verschillend 
menselijk antwoord suggereert Smith dat er één goddelijke activiteit aan de basis ligt van de 
verschillende religies. De idee dat het menselijke religieuze leven begrepen kan worden als 
een relationeel continuüm met God, brengt Hick tot het inzicht dat de theologie hypotheses 
moet ontwerpen die alle vormen van religieuze ervaring in ogenschouw nemen en zich niet 
langer, exclusief, tot een welbepaalde culturele stroming beperken141. Ook hier is het anker-
punt met Hicks vroegere theologie niet ver te zoeken. Hick heeft in zijn epistemologie im-
mers voorgoed komaf gemaakt met de opvatting dat geloof gelijkgesteld kan worden met het 
aannemen van onbewezen proposities, gecamoufleerd als onveranderlijke goddelijke waarhe-
den. In zijn nieuwe opvatting werd duidelijk dat geloof eerder een voortdurend proces van 
reflectie en speculatie is waarbij men tracht om de betekenis van de menselijke religieuze er-
varing te verduidelijken in het licht van de veranderende context. Het is dan ook in het licht 
van die context dat men zich in het theologisch bedrijf niet langer kan beperken tot de religi-
euze data van één singuliere traditie. 
 
 
 
 
 
                                                 
138 HICK, The Reconstruction II, 400. 
139 W. C. SMITH, The Meaning and End of Religion: A New Approach to the Religious Traditions of Mankind, New York, 
New American Library, 1964. 
140 HICK, The Outcome, 141. Zie ook HICK, The Reconstruction II, 400-401. 
141 HICK, The Outcome, 142.  
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1.1.3 Religies als contexten van verlossing en bevrijding 
 

Voor een derde argumentatie ter ondersteuning van zijn pluralistische hypothese – die 
deels in het verlengde ligt van het voorgaande – doet Hick een beroep op de Duitse filosoof 
Karl Jaspers (1883-1969) en diens concept van ‘achsenzeit’ waarmee hij refereert aan een 
welbepaalde periode van de religieuze geschiedenis van de mensheid, waarin er zich een reeks 
openbaringservaringen voordeed, die hij toeschrijft aan het goddelijke inwerken op de mense-
lijke geest142. In verwijzing naar Karl Jaspers maakt Hick dan ook een onderscheid tussen 
twee soorten van religies. Enerzijds kan er gesproken worden over religies die dateren uit het 
zogenaamde ‘pre-axiale’ tijdperk (tot ± 800 v. Chr.), waarvan de voornaamste bekommernis 
erin bestond om het status quo te behouden en chaos te vermijden. Anderzijds zijn er de reli-
gies die ontstaan zijn in dit axiale tijdperk – dat een groot aantal religieuze leiders heeft voort-
gebracht – die niet langer de status-quo willen handhaven, maar gericht zijn op verlossing en 
bevrijding. Deze religies gaan ervan uit dat de mens zich in een onvolkomen, onbevredigende 
toestand bevindt en dat er een fundamenteel betere toestand tegenover geplaatst kan worden. 
Op basis hiervan besluit Hick dat een religie in de ware zin van het woord in haar relatie met 
het goddelijke, het absolute, het ultieme waarop ze gericht is, een dergelijke transformatie 
moet mogelijk maken. Het is dan voor Hick duidelijk dat religies, de naam waardig, wegen 
moeten zijn waarlangs die transformatie plaatsvindt, gestimuleerd en bevorderd wordt143. De 
entplaats hiervoor kan gevonden worden in Hicks opvatting van een christelijke ethiek. Zo 
betoogde hij in Faith and Knowledge dat  

faith expresses itself in works, because all men live in the world as they see and 
experience it; and religious faith is seeing and experiencing the world as being un-
der the ultimate control of sovereign personal love144.  

Het hoeft dan nog weinig betoog dat deze concretisering van de gelovige blik op de wereld 
een verschillende neerslag zal vinden binnen diverse culturele settings, maar dat er tegelijk in 
deze diversiteit een gemeenschappelijk element herkenbaar blijft, namelijk: de verwijzing naar 
een God van liefde. 
 
 
1.1.4 Genetische relativiteit 
 

Een vierde argument dat Hick frequent aanhaalt om zijn pluralistiche hypothese te 
schragen is de zogenaamde ‘genetische relativiteit’ van een religie145. Dit principe rust op de 
vaststelling dat de religie waartoe iemand behoort quasi altijd bepaald wordt door afkomst en 
geboorte: 

If I had been born in India I would probably be a Hindu; if in Egypt, probably a 
Muslim, if in Ceylon probably a Buddhist, but I have been born in England and 

                                                 
142 HICK, The Outcome, 150. 
143 J. HICK, Philosophy of Religion, Englewoord Cliffs, Prentice Hall, 21973, 126-127. Zie ook HICK, Interpretation, 
33, 36.  
144 HICK, Faith and Knowledge, 263. 
145 Zie HICK, The Reconstruction II, 399; HICK, Learning, 39; HICK, Many Names, 47; J. HICK, On Grading Religions, 
in Religious Studies 17/4 (1981) 451-467, 454-457.  
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am, predictably, a Christian146. 

De overweging dat de religieuze traditie waartoe iemand behoort grotendeels bepaald wordt 
door factoren waar de mens zelf geen vat op heeft, maakt het volgens Hick moeilijk om ge-
lukkig te zijn met een genetisch confessionalisme als een doelbewuste visie, vooral wanneer 
men aan deze genetische relativiteit morele implicaties vastknoopt, namelijk dat er slechts één 
ware religie is en dat al diegenen die niet tot die religie behoren niet gered zullen worden. 
Voor Hick is elke benadering van de religieuze diversiteit die de problematiek van deze religi-
euze etniciteit niet intelligibel kan maken  inadequaat147. Opnieuw geeft hij zelf hiervoor een 
aanzet gegeven. Zo schreef hij in Faith and Knowledge hoe  

Although it is ultimately indifferent into what set of circumstances an individual is 
born […] these circumstances now constitute the appointed sphere within which 
the individual must live his life and exercise his freedom and responsibility. […] 
God’s purpose embraces each man’s given situation; for in and through and out 
of it the fulfillment (sic) of the divine purpose is either forwarded or retarded. 
Any point in the infinite variety of the human scene can be made a point on the 
soul’s journey to the divine kingdom148. 

 
 
1.2 Een “Copernicaanse revolutie” 
 

Deze inzichten nopen Hick tot een herdenken van de traditionele christelijke houding 
ten opzichte van de andere religies. Zo schetst Hick de ontwikkeling van de relatie van het 
christendom tot de andere religieuze tradities in drie fases om tenslotte op te roepen tot een 
“Copernicaanse revolutie”149. Hiermee spiegelt hij zich aan de gelijknamige ommekeer die 
plaatsvond binnen de kosmologie in de zestiende eeuw. Het zogeheten ptolemeïsche wereld-
beeld dat de toenmalige wetenschap overheerste, plaatste de aarde in het middelpunt van het 
universum terwijl de zon en de andere planeten er rond draaiden. De poolse priester-
wetenschapper Nicolaus Copernicus (1473-1543) stelde daar een baanbrekend model tegen-
over waarbij de zon en niet langer de aarde gezien werd als het middelpunt van het heelal, 
waardoor de aarde haar bevoorrechte positie ontnomen werd en ze net zoals de andere plane-
ten rond de zon draaide. Deze overgang gebeurde niet zonder slag of stoot en werd vooraf-
                                                 
146 HICK, Universe of Faiths, 100. 
147 HICK, Many Names, 61. 
148 HICK, Faith and Knowledge, 235-236. 
149 De eerste fase noemt Hick de fase van de totale verwerping. Hier hielden christenen stevig vast aan de over-
tuiging dat alle niet-christenen veroordeeld waren tot de hel. Deze houding – dat er buiten het christendom 
geen heil te vinden is – strookt volgens Hick echter niet met het christelijke godsbeeld. In een tweede fase, die 
Hick de fase van de vroegste epicycli noemt, groeide er onder christenen het bewustzijn dat er ook authentiek 
geloof aanwezig was bij devote mensen uit de andere religies. Dit waren de zogenaamde metafysische christe-
nen: zij die christen waren zonder het zelf te weten of te beseffen. Met dergelijke theoretische constructies 
probeerden christenen devote mensen uit andere tradities tot onbewuste of impliciete christenen te maken. 
Maar dit is volgens Hick intellectueel onaanvaardbaar. In de laatste decennia kunnen we volgens Hick nog een 
derde fase, die van de latere epicycli, toevoegen aan de geschiedenis van de christelijke houding tegenover de 
andere religies. In deze fase wordt de theologische vindingrijkheid tot het uiterste gedreven om de stelling dat 
er geen heil is buiten het christendom te verzoenen met de feitelijke overtuiging dat er wel heil te vinden is 
buiten het christendom. Men gaat over van de uitspraak dat enkel christenen gered worden naar de bewering 
dat al wie gered wordt christen is. Het beste voorbeeld hiervan binnen de christelijke traditie is het concept van 
‘anonieme christenen’ van Karl Rahner. Zie HICK, Learning, 36-39; HICK, Universe of Faiths, 120-132; HICK, 
Many Names, 36-39. 
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gegaan door de aanname van verschillende ‘epicycli’ in een poging om de steeds nauwkeuri-
ger wordende kennis van de banen van de verschillende hemellichamen in rekening te bren-
gen. Deze bijcirkels vulden het oorspronkelijke ptolemeïsche systeem aan, maar de dominan-
tie van de aarde werd behouden. Hicks revolutie heeft echter niks the maken met het plane-
taire universum maar met het religieuze in de zin dat hij pleit voor een theocentrisme in plaats 
van een ecclesio- of christocentrisme. Hick is immers van mening dat als God werkzaam 
aanwezig is in de andere religies en verlossing herkend kan worden als een menselijke erva-
ring die ook plaatsvindt buiten het christendom, het geloof in een ptolemeïsch wereldbeeld 
en de bijhorende (inclusivistische) bijcirkels opgeven moet worden en er opgeroepen dient te 
worden tot een copernicaanse revolutie in het theologisch bedrijf150.   

It [a Copernican Revolution in theology] must involve a shift from the dogma 
that Christianity is at the centre to the thought that it is God who is at the centre 
and that all the religions of mankind, including our own, serve and revolve around 
him151. 

 
 
1.3 Het probleem van de conflicterende waarheidsclaims 
 

Vanuit zijn copernicaanse theologie en de achterliggende argumenten oppert Hick dat 
er slechts één goddelijke realiteit (de God van universele liefde) werkzaam is doorheen de 
menselijke geschiedenis, resulterend in verschillende menselijke antwoorden, afhankelijk van 
de vigerende culturele setting. Deze overtuiging brengt Hick er toe een globale theologie te 
ontwikkelen, die rekenschap aflegt van alle authentieke menselijke ervaringen van het godde-
lijke152. In het licht hiervan is het duidelijk hoe het meest urgente probleem voor zijn pluralis-
tisch programma het probleem is van de strijdende waarheidsaanspraken die uit deze diverse 
religieuze ervaringen voortvloeien. Hick heeft deze uitdaging altijd ernstig genomen en het zal 
duidelijk worden hoe de veranderingen binnen zijn theologie in deze tweede periode telkens 
geïnstigeerd werden door een of andere vorm van dit probleem.  

Hicks oorspronkelijk aanpak van deze kwestie kreeg vorm tijdens een conferentie te 
Birmingham in 1970. Hier verdedigde Hick – onmiskenbaar onder invloed van Cantwell 
Smith – voor het eerst het idee dat de verschillende religies geen wederzijds exclusieve en-
titeiten zijn: “It seemed to me that our conference discussions offered hints of another ap-
proach, and one which may prove a path along which progress can be made”153. Het was ook 
in deze context dat Hick Smiths waarheidsverstaan op de korrel nam. Willfred Cantwell 
Smith stelde immers voor om religieuze waarheid niet als feitelijk of cognitief te beschouwen, 
maar eerder als subjectief. Religieuze waarheid wordt pas ‘waar’ wanneer ze gepersonaliseerd 
wordt binnen een dynamisch, actueel menselijk bestaan: “a religion becomes true in the life 
of a man of faith who is related to God within the historical context of that religion”154. 
Hoewel Hick enerzijds de praktische tendens in het voorstel van Smith kan onderschrijven, 
heeft hij het toch moeilijk om in te stappen in de scheiding tussen subectieve en objectieve 

                                                 
150 HICK, Universe of Faiths, 124-125; HICK, Learning, 39. Zie ook HICK, Many Names, 37-39. 
151 HICK, Learning, 39. 
152 HICK, The Reconstruction II, 400-401; HICK, Universe of Faiths, 138; HICK, The Outcome, 151. 
153 HICK, The Outcome, 149. 
154 HICK, The Outcome, 143. 
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waarheid155. Voor Hick kunnen we slechts spreken over existentiële waarheid in de mate dat 
een religie participeert in een meer universele en objectieve waarheid. Een religie kan met 
andere woorden enkel en alleen subjectief waar zijn omdat haar waarheid reeds in een meer 
algemene, objectieve zin bestaat156. Een religie kan voor Hick dus niet waar zijn als er geen 
God zou zijn. Echter, door te hameren op het objectieve karakter van een religie, wordt Hick 
gedwongen om in het reine te komen met de strijdende religieuze waarheidsaanspraken: hoe 
kunnen verschillende verwijzingen naar eenzelfde objectieve realiteit met elkaar in conflict 
komen? Hick ontwerpt een drievoudig schema waarbinnen de conflicterende religieuze waar-
heidsclaims kunnen worden ondergebracht. 

In eerste instantie onderscheiden de verschillende tradities zich van elkaar in de ma-
nier waarop men de goddelijke realiteit ervaart en voorstelt. Hoewel deze verschillende erva-
ringen resulteren in een grote verscheidenheid aan uitdrukkingsvormen, kan men ze volgens 
Hick onderbrengen onder twee grote noemers: zij die de goddelijke realiteit ervaren als per-
soonlijk en zij die ze ervaren als onpersoonlijk. Dit verschil is volgens Hick echter niet pro-
blematisch gezien de verschillende uitdrukkingsvormen complementair begrepen kunnen 
worden. Om dit te legitimeren, refereert Hick naar het oneindige karakter van de goddelijke 
werkelijkheid waardoor de eindige menselijke categorieën overstegen worden157.  

Een tweede type van strijdende waarheidsaanspraken heeft betrekking op de filosofi-
sche en theologische doctrines en theorieën die de basisovertuigingen van een religie systema-
tiseren tot een groter geheel. Hoewel Hick niet ontkent dat er op dit niveau inderdaad sprake 
kan zijn van botsende waarheidsclaims, verzoent hij deze door te wijzen op het contingente 
en veranderlijke karakter van leerstellingen. Ze zijn slechts een onderdeel van een zich ont-
wikkelende menselijke geschiedenis en hij is ervan overtuigd dat ze vroeg of laat achterwege 
gelaten kunnen worden omdat ze behoren tot het culturele aspect van een religie, wat aan 
verandering onderhevig is158. Hick zal dus zeker niet ontkennen dat er strijdende waarheids-
claims in het gedrang zijn, maar hij is er wel van overtuigd dat er hieromtrent een construc-
tieve dialoog mogelijk is waardoor er in de toekomst wederzijdse instemming over kan zijn. 

Uiteindelijk komt Hick tot die waarheidsconflicten die voor hem anno 1970 de groot-
ste belemmering vormen om tot een interreligieuze consensus te komen, namelijk: de unieke 
openbaringsmomenten die een bepaalde religieuze traditie bezielen. Zo doet elke religie een 
beroep op een stichter of heilige schriften waarin de goddelijke realiteit zich geopenbaard 
heeft en een absoluut geloofsantwoord verwacht wat onverzoenbaar lijkt met een gelijkaardig 
geloofsantwoord in een andere religieuze traditie. Met betrekking tot het christendom geeft 
Hick aan dat het dogma van de Incarnatie en de daarmee gepaard gaande uniciteit van Chris-
tus het grootste struikelblok vormt om de christelijke waarheidsaanspraken te verzoenen met 
die van de andere religies159.  

Alhoewel Hick erkent dat er dergelijke grote hinderpalen zijn die een mogelijke ver-
zoening tussen de verschillende religies in de weg staan, blijft hij nog altijd optimistisch over 
de mogelijkheid om tot een vergelijk te komen. Overtuigd van het welslagen van zijn pluralis-

                                                 
155 HICK, The Outcome, 147. 
156 HICK, The Outcome, 146-147. 
157 HICK, The Outcome, 152-153. Voor een diepgaandere uitwerking van deze problematiek bij Hick zie: HICK, 
Universe of Faiths, 139-145. 
158 HICK, The Outcome, 153. HICK, The Reconstruction II, 402-403; HICK, Universe of Faiths, 103-105. 
159 HICK, The Outcome, 154-155.  



 JOHN HICK  47 

tisch project, introduceert Hick het concept van mythe als een provisorische oplossing om de 
conflicten tussen de religies te beslechten160. 

The conception of a religious myth as a story which is not literally true, or an 
identifying concept or image which does not literally apply, but which may be 
‘true’ in virtue of its power to evoke an appropriate attitude, enables us to see the 
mythological character not only of the Christian concept of the Incarnation but 
also the corresponding concepts of the other religions […] We are not required to 
set these different mythologies against one another as though they were mutually 
exclusive theories161. 

Zijn “Copernicaanse revolutie” – waarbij er één goddelijke realiteit is die door verschillende 
tradities ervaren wordt – en het daarmee gepaard gaande mythisch taalgebruik – dat een ge-
paste attitude oproept tegenover die goddelijke realiteit – brengen Hick er onontkoombaar 
toe de essentie van het christendom te herformuleren als een manier van leven en een weg 
naar verlossing die beiden hun oorsprong vinden in het Christusgebeuren. Het is dan ook 
vanuit dit inzicht dat zijns inziens de relatie tussen de verschillende religies begrepen moet 
worden, en men zich de vraag moet stellen naar hoe de mythe van de Incarnatie zich ver-
houdt tot de mythologieën van de andere religieuze tradities. Hier plant Hick als het ware de 
kiem voor zijn eigen toekomstig programma. 
 
 
1.4 Hicks notie van ‘mythe’ 
 

Hoewel het concept van ‘mythe’ reeds langer deel uitmaakt van Hicks denken, krijgt 
de notie in God and the Universe of Faiths een nieuwe invulling die verhelderend kan zijn om zijn 
overgang naar het pluralisme te illustreren. Reeds in een artikel uit 1961 waarin hij de noties 
van mythe en mythologische taal behandelt in het bredere debat tussen – hoe kan het ook 
anders – het cognitieve en niet-cognitieve taalgebruik van religie, erkent Hick dat taal veelzij-
dig is en tot meer in staat dan enkel en alleen het doen van uitspraken over ‘wat er is’ en ‘hoe 
de dingen zijn’162. Taal, en vooral dan religieuze taal, kan voor Hick namelijk ook mytholo-
gisch zijn: 

It is vitally important to maintain the genuinely factual character of the basic af-
firmations of the Christian faith; and given a basic structure of factual belief, there 
is ample scope for the non-factual language of myth, symbol and poetry to ex-
press the believer’s awareness of illimitable mysteries which surround that core of 
religious fact163. 

Hick erkent dus dat er naast de centrale christelijke overtuigingen ook een groot aantal my-
thologische elementen aanwezig zijn in de christelijke traditie. Hij ziet het christelijk geloof als 
een structuur van feitelijke waarheden waarvan de leemtes opgevuld worden door mythes; 
niet-feitelijke taal164. Het hoeft weinig betoog dat Hicks opvatting van mythe hier weinig uit-

                                                 
160 HICK, Universe of Faiths, 144-145. 
161 HICK, Universe of Faiths, 175-176. 
162 HICK, American Heresy?, 6. Zie ook HICK, Universe of Faiths, 22-25. 
163 HICK, American Heresy?, 6. 
164 Een vaak aangehaald voorbeeld in Hicks werk is de mythe van de zondeval zie HICK, Evil, 281; HICK, Uni-
verse of Faiths, 62. 
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staans heeft met de gangbare opvatting van poëtische ongerijmdheden omdat ze in relatie 
staan tot een breder raamwerk van feitelijke waarheden dat ze aanvullen en verfraaien. Een 
mythe is voor Hick het product van een ernstige theologische intentie waarmee de Kerk voor 
zichzelf de religieuze betekenis van de historische gebeurtenissen waarop ze gebaseerd is, 
heeft uitgedrukt. Hick waarschuwt er echter voor dat mythes slechts betekenis kunnen heb-
ben dankzij hun relatie tot een groter geheel van waarheden en dus voor hun waarheidswaar-
de van die andere waarheden afhankelijk zijn. Als het gehele domein van religieuze waarhe-
den echter als mythologisch beschouwd zou worden, dan zouden ze enkel verwijzen naar een 
imaginaire sfeer165. 

I suggest, then, that what might be called valuable or significant myth is necessar-
ily parasitic upon non-mythological beliefs, and that if a set of myths becomes 
complete and autonomous it thereby forfeits its cognitive value166. 

Waar het concept van mythe dus vroeger dienst deed als een soort van stoplap om een ge-
raamte van feitelijke waarheden aan te dikken, wordt het in een lezing uit 1973 voor het eerst 
toegepast op wat Hick vroeger beschouwde als een feitelijke waarheid – zoniet dé feitelijke 
waarheid bij uitstek – de menswording van God in Jezus van Nazareth167. Hick ziet een my-
the nu eerder als een antwoord op een problematisch fenomeen, waardoor we in relatie kun-
nen treden met het fenomeen, zonder het daarvoor te hoeven verklaren. Waar een mythe 
voorheen haar waarde verkreeg vanuit haar relatie met een objectieve waarheid, krijgt ze voor 
Hick nu een praktische waarheidswaarde toebedeeld: de waarheid van een mythe wordt be-
oordeeld aan de hand van de gepastheid van de houding die ze oproept tegenover haar ob-
ject; wat zowel een gebeurtenis, een persoon of een ideeënsysteem kan zijn. Hoewel een my-
the in wezen een parabolische manier is om iets te vertellen wat ook in niet-mythologische 
taal verteld kan worden, zorgt het poëtische element er volgens Hick voor dat het voor een 
groot aantal mensen op een meer levendige en meer effectieve manier verteld wordt168. Een 
mythe is voor Hick met andere woorden een verhaal dat niet letterlijk genomen mag en kan 
worden, en dat waar is in zoverre het gepaste houdingen oproept tegenover haar object. 

Mythic truth is a kind of practical or, in one sense of this much abused word, ex-
istential truth. For the conformity of myth to fact, or to reality, does not consist in 
a literal conformity of what is said to be the facts, but in the behavioural disposi-
tions evoked by the myth in the hearer being appropriate to the subject matter of 
the myth169. 

 
 
1.5 Een Kantiaanse wende 
 

Rond de jaren tachtig kunnen we als het ware een nieuwe ‘revolutie’ ontwaren binnen 
het pluralistische denken van John Hick170. Deze aanpassing van zijn beginnend pluralisme is 

                                                 
165 HICK, Universe of Faiths, 23-24. 
166 HICK, American Heresy?, 7. 
167 HICK, Universe of Faiths, 165. 
168 HICK, Universe of Faiths, 168. 
169 GILLIS, A Question of Final Belief, 65.  
170 J. HICK, Whatever Path Men Choose Is Mine, in Modern Churchman 18/1 (1974) 8-17; J. HICK, Sketch for a Global 
Theory of Religious Knowledge, in B. HANSON, J. HEMBERG & C. STENQUIST (eds.), Verdag och evighet, Lund, Doxa, 
1981, 101-107; HICK, Towards a Philosophy of Religious Pluralism, 131-149. Zie ook HICK, Many Names, 57, 67, 83, 
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in geen enkel opzicht even radicaal te noemen als zijn “Copernicaanse wende” zelf, maar is 
eerder een logisch doordenken ervan waardoor hij komaf probeert te maken met de vele kri-
tieken die hij kreeg op zijn eerdere positie171. Deze tweede ommekeer binnen Hicks denken 
wordt vaak omschreven als neo-Kantiaans omdat hij ervoor schatplichtig is aan welbepaald 
aspect van Kants epistemologie, namelijk het onderscheid tussen ‘noumenon’ en ‘phaeno-
menon’; tussen hoe de dingen zijn op zich en hoe ze verschijnen in de waarnemingsact van 
rationele wezens. Hoewel het Kantiaanse element reeds sluimerend in zijn eerder werk aan-
wezig was172, wordt het pas vanaf nu geëxpliciteerd met concrete verwijzingen naar het werk 
van de Duitse filosoof zelf. Hick neemt de Kantiaanse premisse – dat het menselijke brein de 
informatie, die door de zintuigen wordt aangebracht, interpreteert met behulp van specifieke 
categorieën die eigen zijn aan het menselijke verstand – over en past ze toe op het meer pro-
blematische gebied van de religieuze epistemologie173. De overtuiging dat er dus een onder-
scheid bestaat tussen de wereld zoals die is op zichzelf en zoals ze ervaren wordt door de 
mensen doet dienst als de centrale pijler voor de pluralistische these van Hick. 

Ondanks de schatplichtigheid van Hick aan Kant, zijn er toch een aantal frappante 
verschillen te bespeuren tussen Kants oorspronkelijke intuïtie en Hicks gebruik ervan. Kant 
kwam tot zijn onderscheid tussen een Ding-an-sich en een fenomeen door de analyse van de 
structuren van ‘Tijd’ en ‘Ruimte’ die hij niet zozeer zag als fundamentele bouwstenen van de 
objectieve realiteit, maar wel als structurerende elementen van de menselijke zintuiglijke erva-
ring. Als zodanig zijn de Kantiaanse categorieën van het verstand universeel en noodzakelijk. 
Voor Hick daarentegen, die het onderscheid tussen beiden afleidt door een reflectie op onze 
dagelijkse ervaring, kan eenzelfde object door verschillende personen op verschillende manie-
ren ervaren worden, afhankelijk van hun eigen culturele achtergronden; hun specifieke Sitz im 
Leben. De categorieën aan de hand waarvan de interpretatie gebeurt zijn dan ook cultuuraf-
hankelijk en contingent. Voor Hick is het dan ook mogelijk om zonder die veranderlijke cate-
gorieën te leven, terwijl ze voor Kant noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden zijn voor elke 
vorm van kennis174.  

Met deze ‘Kantiaanse wende’ hoopt Hick een oplossing te hebben gevonden voor de 
botsing tussen zijn vroegere overtuiging dat de religieuze ervaring een geldige basis vormt 
voor het er op nahouden van religieuze overtuigingen en het nieuwe inzicht dat verschillende 
vormen van religieuze ervaringen leiden naar schijnbaar onverzoenbare geloofssystemen. Om 
duidelijk te maken dat zijn Kantiaans geïnspireerd paradigma voor het oplossen van de strij-
dende waarheidsclaims geen retorische kunstgreep is, geeft hij aan hoe het verankerd ligt in 

                                                                                                                                                         
103-106; J. HICK, On Conflicting Religious Truth-Claims, in Religious Studies 19/4 (1983) 485-492; HICK, Problems, 40, 
92-93, 98-99; HICK, Christian Theology, 29, 32, 46-49; HICK, Interpretation, 240-246. Voor een bespreking van 
Hicks nieuwe revolutie zie o.a. G. D'COSTA, John Hick and Religious Pluralism: Yet Another Revolution, in H. HEW-
ITT (ed.), Problems in the Philosophy of Religion: Critical Studies of the Work of John Hick, London, Macmillan, 1991, 3-
18; EDDY, John Hick's Pluralist Philosophy, 91-119. 
171 De voornaamste kritiek aan het adres van Hick is dat hij zich bezondigt aan een verdoken theïsme. Ener-
zijds verwijt men hem dat hij nog steeds de term ‘God’ gebruikte om over de ‘ultieme Realiteit’ te spreken en 
anderzijds wijst men er op dat zijn ‘Copernicaanse revolutie’ uiteindelijk voortvloeit uit het idee van een univer-
sele God van liefde. Zie: ALMOND, John Hick's Copernican Theology, 36-37; D'COSTA, John Hick's Theology, 46-48. 
172 Hierbij denken we voornamelijk aan zijn epistemologie zoals we die aan het begin van het hoofdstuk ge-
schetst hebben in onze bespreking van Faith and Knowledge. Hier werd het duidelijk dat er zich in elke vorm van 
(religieuze) kennis onvermijdelijk een subjectief element nestelt (zie supra). 
173 HICK, Interpretation, 240-246. 
174 HICK, Interpretation, 243-244. 
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de religieuze fenomenologie zelf, namelijk in de epistemologische breuk tussen de goddelijke 
Realiteit zoals die is op zichzelf, en de goddelijke Realiteit zoals die door mensen ervaren 
wordt175. Deze epistemologische disjunctie kan volgens Hick teruggevonden worden in alle 
grote religieuze tradities. Hick is er dus van overtuigd dat de goddelijke realiteit een mysterie 
is dat uiteindelijk boven elk menselijk kennen en begrijpen uitstijgt. 

The basic hypothesis which suggests itself is that the different streams of religious 
experience represent different awarenesses of the same transcendent reality, 
which is perceived in characteristically different ways by different human mentali-
ties, formed by and forming different cultural histories176. 

Deze nieuwe epistemologische inzichten zadelen Hick echter tezelfdertijd op met een 
terminologisch probleem, namelijk: hoe kan men die noumenale realiteit, waarop de verschil-
lende religies antwoorden zijn, noemen? Omwille van het tekort aan een neutrale term, wars 
van elke particulariteit, stelt Hick voor om toch nog gebruik te blijven maken van traditiespe-
cifieke termen, maar onder het proviso dat ze de grenzen van de eigen traditie overstijgen. 
Vanaf 1981 probeert Hick echter elke theïstische connotatie te vermijden en gebruikt hij ter-
men als ‘The Eternal One’, ‘ultimate Reality’ en ‘the Real’ om te verwijzen naar die realiteit 
die hij vroeger God noemde177.   

Samen met deze Kantiaanse wende binnen zijn theologie neemt Hick ook geleidelijk 
aan afstand van het, vroeger alomtegenwoordige, argument van de ‘God van de universele 
liefde’. Dit toont aan hoe het voor Hick menens is om zijn pluralistisch programma te ont-
doen van elke christelijke verwijzing. Het afstoten van zijn oorspronkelijke drijfveer voor het 
pluralisme markeert de overgang van het aanpakken van het probleem van de diversiteit van 
de religies als een christelijk theoloog naar het benaderen ervan als een godsdienstfilosoof; de 
omschakeling van een pluralistische theologie naar een pluralistische filosofie. Vanaf nu pro-
beert Hick naar eigen zeggen een theorie te ontwikkelen over de relaties tussen de verschil-
lende godsdiensten die wel nog religieus is, maar niet langer confessioneel van aard178. 
 

 
1.6 Een soteriologische invalshoek 

 
Hoewel de Kantiaanse wende van Hick terecht als een ‘nieuwe revolutie’ binnen zijn 

denken getypeerd kan worden, is er toch een element dat zich blijft doorzetten en zelfs aan 
belang wint in zijn vernieuwd pluralisme, met name het idee dat religies fungeren als contex-
ten van verlossing en bevrijding179. Het bestendigen van deze soteriologische insteek kan geïl-
                                                 
175 HICK, Interpretation, 236-240; HICK, Christian Theology, 29; HICK, Pluralism and the Reality of the Transcendent, 47; 
HICK, Many Names, 53; HICK, The Epistemological Challenge of Religious Pluralism, 279: “Such a recognition of vari-
ety in our human response to the Transcendent depends upon the epistemological principle propounded by St 
Thomas, ‘Things known are in the knower according to the mode of the knower’, and developed in the mod-
ern world by Kant in a way that has affected nearly all western philosophy since”. 
176 HICK, Many Names, 83. 
177HICK, The Theology of Religious Pluralism, 336-337; HICK, Many Names, 42, 91; D'COSTA, John Hick's Theology, 
158 n. 23.  
178 HICK, Interpretation, 1. 
179 J. HICK, Religious Pluralism and Salvation, in Faith and Philosophy 5/4 (1988) 365-377, 365. Het is belangrijk te 
zien hoe Hick opmerkt dat wanneer hij over ‘verlossing’ spreekt, hij dit begrip niet langer een louter christelijke 
invulling geeft, maar met deze term tevens wil verwijzen naar de functionele analogieën binnen de andere reli-
gies. Immers: als men verlossing definieert, zoals Hick zelf vroeger deed, in exclusief christelijke termen, leidt 
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lustreerd worden aan de hand van het feit dat hij zijn pluralistische hypothese in samenhang 
daarmee herformuleert. 

The great world faiths embody different perceptions and conceptions of, and cor-
respondingly different responses to, the Real from within the major variant ways 
of being human; and that within each of them the transformation of human 
existence from self-centeredness to Reality-centeredness is taking place180. 

Met deze laatste zin verwoordt Hick niet alleen de overtuiging dat religies in essentie heilswe-
gen zijn maar hoopt hij teven eens unificerende factor gevonden te hebben binnen het diver-
se landschap van de religies dat niet alleen als criterium dient om de verschillende religies op 
hun adequaatheid te beoordelen, maar waarmee Hick tevens poogt hun cognitieve geldigheid 
te redden181. Zich baserend op het aan Karl Jaspers ontleende inzicht dat de post-axiale reli-
gies niet langer de status-quo willen behouden, maar gericht zijn op verlossing en bevrijding, 
definieert Hick religies dan ook als ruimtes waarbinnen er een overgang wordt mogelijk ge-
maakt van een onbevredigend, zelfzuchtig bestaan naar een eindeloos beter leven, geken-
merkt door onbaatzuchtigheid, liefde en mededogen door middel van de gerichtheid op een 
‘ultieme Realiteit’182. Vanuit deze functionele lezing van religies, hoeft het weinig betoog dat 
voor Hick een soteriologische toetssteen niet geschoeid kan zijn op een intellectuele leest, 
maar noodzakelijkerwijs pragmatisch van aard moet zijn183. Bovendien liggen de criteria om 
de soteriologische waarde van een religie af te meten volgens Hick in elke religieuze traditie 
zelf vervat. Hiermee doelt hij geenszins op het aanhangen van bepaalde doctrines omdat deze 
traditie-specifiek zijn, maar wel op de morele en spirituele vruchten van elke traditie: in hoe-
verre de tradities ‘heiligen’ voortbrengen; haar soteriologische effectiviteit184. Het basiscriteri-
um – dat zowel ad intra als extra gebruikt kan worden – om religieuze fenomenen te beoor-
delen is volgens Hick het centrale principe dat in alle religies terugkomt: “that it is evil to cau-
se suffering to others and good to benefit others and to alleviate or prevent their sufferings”, 
met andere woorden de Gouden Regel185.  

Hick hoopt hier een traditie-overstijgend criterium gevonden te hebben, zonder daar-
voor in een relativisme te verglijden. Evenmin laat hij zich verleiden tot een essentialistische 

                                                                                                                                                         
dat onvermijdelijk naar een inclusieve theologie van de religies. Als verlossing echter gedefinieerd wordt als een 
verandering die merkbaar is binnen alle grote religieuze tradities mondt dit uit op een pluralistische theologie 
van de religies, zie HICK, Christian Theology, 111-112; J. HICK, Rethinking Christian Doctrine in the Ligt of Religious 
Pluralism, in P. PHAN (ed.), Christianity and the Wider Ecumenism, New York, Paragorn, 1990, 89-102, 98-99. 
180 HICK, Problems, 46; HICK, Interpretation, 240. Vergelijk: “The basic hypothesis which suggests itself is that the 
different streams of religious experience represent different awarenesses of the same transcendent reality, 
which is perceived in characteristically different ways by different human mentalities, formed by and forming 
different cultural histories”, zie HICK, Many Names, 83. 
181 HICK, Problems, 86; HICK, Interpretation, 36-51; HICK, Christian Theology, 76-80. 
182 HICK, Interpretation, 300; HICK, Problems, 81. 
183 Hoewel Hick de rede niet volledig in diskrediet wil brengen, kan ze zijns inziens enkel gebruikt worden om 
de geloofsovertuigingen van een traditie – begrepen als interpretatieve systemen die rond de oorspronkelijke 
kernervaring van een religie zijn geweven – te beoordelen op hun interne consistentie en hun adequaatheid met 
de religieuze kernervaring. De menselijke rede laat echter niet toe om doctrines van verschillende tradities te-
genover elkaar af te wegen omdat ze, net zoals de realiteitsvisies die ze verwoorden, enkel beoordeeld kunnen 
worden op pragmatische gronden, met name of ze leiden naar het kwalitatief beter bestaan dat ze beloven. Zie 
J. HICK, On Grading Religions, in Religious Studies 17/4 (1982) 451-467, 461-462.  
184 HICK, Interpretation, 299-306; HICK, Christian Theology, 76-79; HICK, On Grading Religions, 467; HICK, Religious 
Pluralism and Salvation, 367.  
185 HICK, Interpretation, 313; HICK, Christian Theology, 77-78; HICK, Religious Pluralism and Salvation, 367-369.  
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definitie van religie, maar is eerder geneigd om, naar goede Wittgensteiniaanse gewoonte, de 
notie van familiegelijkenis toe te passen op het fenomeen religie. Er worden met andere 
woorden geen specifieke karakteristieken gedefinieerd die elk lid van die familie moet hebben, 
maar wel is er sprake van verschillende kenmerken die sporadisch en in verschillende mate 
verspreid zijn onder de leden van eenzelfde familie en die deze op die manier van een andere 
onderscheiden186: 

This analogy is illuminating to see the different traditions, movements and ideolo-
gies whose religious character is either generally agreed or responsibly debated, 
not as exemplifying a common essence, but as forming a complex continuum of 
resemblances and differences analogous to those found within a family187. 

Het is dan ook de gemeenschappelijke religieuze ervaring van verlossing en bevrijding die 
Hick zal gebruiken als norm voor de beoordeling van de verschillende religieuze stromingen. 
Het is volgens Hick evident, wat een gelovige van eender welke traditie kan beamen, dat niet 
alle religieuze stromingen of religieuze fenomenen binnen een specifieke traditie even waar-
devol zijn, waardoor een kritische beoordeling ervan zich opdringt188.  

Hick betoogt hoe het afwegen van een religie aan een dergelijke soteriologische maat-
staf relatief eenvoudig is. Zo beschouwt hij de transformatie van het menselijk bestaan, dat in 
elk van de verschillende wereldreligies plaatsvindt, als even radicaal en even indrukwekkend. 
Elk van hen brengt mededogen en liefde met zich mee voor het (menselijk) leven. Tegelijk 
erkent Hick ook de moeilijkheden die met zijn maatstaf verbonden zijn. Naast hun heiligen 
hebben alle tradities ook veel demonische figuren, kwaad en vernieling voortgebracht die 
nauwelijks tegenover elkaar afgewogen kunnen worden. Hoewel Hick minstens theoretisch 
de mogelijkheid openhoudt dat er een rangschikking gemaakt kan worden tussen de religies, 
waarbij al hetgeen ze aan goed en kwaad hebben bewerkstelligd, tegenover elkaar afgewogen 
wordt, geeft hij tegelijk toe dat dit in de praktijk onmogelijk gedaan kan worden, waardoor 
geen enkele religie beoordeeld kan worden als ‘beter’ dan een andere189: 

Whilst we can assess religious phenomena, we cannot access and grade religious 
traditions as totalities. We can only acknowledge that the Real, the Ultimate, the 
Divine is known and responded to within each of these vast historical complexes, 
so that within each of them the gradual transformation of human existence from 
self-centredness to Reality-centredness is taking place190. 

Hoewel Hick zich sterk maakt dat hij met de mogelijkheid van het uitspreken van een soterio-
logisch ‘neen’ tegenover bepaalde religieuze fenomenen een criterium gevonden heeft dat zijn 
pluralisme onderscheidt van een louter relativisme, wordt dit sterk afgezwakt door het feit dat 

                                                 
186 HICK, Interpretation, 3-4. 
187 HICK, Interpretation, 4. 
188 HICK, Problems, 68. Hick heeft deze oefening voor het christendom ondernomen met betrekking tot de doc-
trine van de Incarnatie in HICK, The Non-Absoluteness, 18-20; HICK, The Metaphor of God Incarnate, 80-89; J. HICK, 
Interpretation and Reinterpretation in Religion, in S. COAKLEY & D.A. PAILIN (eds.), The Making and Remaking of 
Christian Doctrine: Essays in Honour of Maurice Wiles, Oxford, Clarendon Press, 1993, 57-72, 63-69. Voor een be-
spreking van andere, ook niet-christelijke, religieuze fenomenen die volgens Hick niet aan het soteriologisch 
criterium voldoen zie HICK, Problems, 85-86; HICK, Interpretation, 325-326; HICK, Christian Theology, 77-79. 
189 HICK, Religious Pluralism and Salvation, 369; HICK, On Grading Religions, 464-467.  
190 HICK, Problems, 87. 
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een dergelijke rangschikking enkel kan gebeuren vanuit een perspectief van alwetendheid – 
sub specie aeternitatis – en niet vanuit ons beperkt menselijk standpunt191. 
 
 
1.7 Upaya en Avyakata  

 
De Kantiaanse wende binnen Hicks denken bepaalt tevens de nieuwe achtergrond 

waartegen hij het probleem van de strijdende religieuze waarheidsaanspraken zal oplossen. 
Hick herformuleert de drie probleemvelden van de interreligieuze waarheidsclaims van 1970 
– historische waarheidsclaims, transhistorische waarheidsclaims en opvattingen van de ‘ultie-
me Realiteit’ – en hoopt met de inbreng van de boeddhistische concepten van upaya en avya-
kata verschillende aspecten van het waarheidsdilemma op te lossen192. Hick schrijft hoe de 
Boeddha de notie van de upaya (hulpmiddelen) gebruikte wanneer hij zijn discipelen de para-
bel van het vlot vertelde. De parabel gaat als volgt. Een man die zich in een groot gevaar be-
vond zocht zijn redding aan de overkant van de rivier. Helaas ontbrak het hem aan een brug 
of een boot en tenslotte vervaardigde hij met behulp van enkele takken een vlot om hem vei-
lig aan de overkant te brengen. Eenmaal aan de overkant gekomen, dacht hij er aan om dit 
vlot, dat hem zo goed van pas gekomen was, op te nemen en op zijn rug mee te dragen. Wat 
hij eigenlijk zou moeten doen volgens de Boeddha is het vlot achterlaten omdat het haar doel 
reeds vervuld heeft. De religieuze boodschap die hierachter schuilgaat is duidelijk: het vlot (de 
leerstellingen) moet achterwege gelaten worden eenmaal ze haar (soteriologisch) doel vervuld 
heeft. Religieuze doctrines zijn met andere woorden slechts hulpmiddelen die mensen kunnen 
helpen op welbepaalde momenten doorheen de verschillende stadia van hun spirituele ont-
wikkeling, op weg naar verlossing. Echter, men moet er zich voor hoeden dat men er zich 
niet zodanig gaat aan vastklampen dat ze hinderpalen worden om het uiteindelijke doel te 
bereiken193. 

Ook het boeddhistische concept avyakata verkrijgt haar betekenis in een discussie van 
de Boeddha over religieuze doctrines. Hij stelt vast dat er twee soorten van religieuze leerstel-
lingen zijn: de onbeantwoorde vragen – vragen waarop er een antwoord is, maar dat we niet 
kennen – en de onbeantwoordbare vragen – vragen over realiteiten die onze menselijke taal 
en ons denken overstijgen. Opnieuw benadrukt de Boeddha dat een antwoord vinden op die 
laatste categorie van vragen irrelevant is voor het bereiken van het uiteindelijke doel van be-
vrijding en verlossing194. Hick past nu deze twee geleende concepten toe op de verschillende 
types van interreligieuze waarheidsconflicten. 

Voor de strijdende waarheidsaanspraken op het eerste niveau, de historische waar-
heidsclaims, kan Hick nog geserreerd zijn: dergelijke vragen kunnen enkel opgelost worden 
door een onpartijdige beoordeling van het historisch bewijs. Bovendien zijn er volgens Hick 
slechts twee van die gevallen bekend omdat de historische uitspraken van de verschillende 
wereldreligies meestal handelen over verschillende geschiedkundige epochen195. Voor Hick 
                                                 
191 HICK, Interpretation, 337. 
192 HICK, Christian Theology, 114-117; HICK, Disputed Questions, 105-135; HICK, Problems, 88-95; HICK, Interpreta-
tion, 343-376. 
193 HICK, Christian Theology, 115. Zie ook HICK, Disputed Questions, 119-135. 
194 HICK, Disputed Questions, 105-118; HICK, Problems, 93-94. 
195 HICK, Christian Theology, 55-56. De weinige historische conflicten situeren zich volgens Hick op het raakvlak 
tussen het christendom, het jodendom en de islam. Een eerste voorbeeld dat Hick aanhaalt handelt over een 
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hebben de meeste gelovigen reeds het moderne inzicht aanvaard dat dergelijke disputen geen 
deel uitmaken van de kern van het geloof en dat we onvoldoende historisch bewijs hebben 
om ze definitief op te lossen; ze behoren met andere woorden tot de avyakata, tot de onbe-
antwoorde vragen. Dit mag echter geen probleem vormen gezien ze ons niet echt verder hel-
pen op onze weg naar bevrijding en verlossing. Het is slechts wanneer we deze historische 
feiten aanzien als noodzakelijk voor onze verlossing dat we ernstige, maar dus onnodige, 
problemen scheppen196. 

Het tweede type, de transhistorische waarheidsclaims, omvat die beweringen die niet 
bewezen kunnen worden door een historische of een empirische bewijsvoering. Deze catego-
rie bestaat uit een amalgaam van onbeantwoorde en onbeantwoordbare vragen. Hick geeft 
hier de voorbeelden van de vraag naar de eeuwigheid van het universum; de doctrine van de 
reïncarnatie en de uiteindelijke bestemming van de mens. Maar ook hier is het zo dat het 
antwoord op die vragen niet elementair is voor het proces van bevrijding en verlossing. Vol-
gens Hick bestaat het merendeel van de doctrines van een religie uit dergelijke onbeantwoor-
de en onbeantwoordbare vragen waardoor het geloofssysteem op zich in Hicks pluralistische 
filosofie niet noodzakelijk is voor het bereiken van verlossing. Hick bepleit hier zelfs een doc-
trine van onwetendheid met betrekking tot dergelijke vragen: er is een reeks mogelijke ant-
woorden, maar we mogen niemand dwingen om dat antwoord aan te nemen dat voor ons het 
meest aantrekkelijk lijkt. Op die manier worden dogma’s eerder zaken van speculatieve inte-
resse dan zaken van ultiem belang waarop onze religieuze existentie gebaseerd is.  Hier zien 
we duidelijk de boeddhistische inslag: religieuze doctrines kunnen niet langer gezien worden 
als eeuwige en onveranderlijke waarheden, maar zijn eerder middelen die de mensen in staat 
stellen om een bepaald punt op hun spirituele weg te bereiken; om te vorderen op de weg 
naar bevrijding en verlossing197. 

Ook bij het derde type van strijdende waarheidsaanspraken, de conflicterende opvat-
tingen over de ‘ultieme Realiteit’, doet Hick een beroep op de onbeantwoordbare vragen. Zo 
ziet Hick het wezen van “The Real-an-sich” als de onbeantwoordbare vraag bij uitstek. Onze 
menselijke concepten kunnen immers moeilijk toegepast worden op die ‘ultieme Werkelijk-
heid’ zelf, maar enkel en alleen zoals deze door mensen gedacht en ervaren wordt. Dergelijke 
manifestaties worden gevormd door een interactie tussen ‘the Real’ en de verschillende stro-
men van menselijk leven. Ze bestaan zowel uit de ‘personae’ van ‘the Real’ als uit de ‘imper-
sonae’ van ‘the Real’. Maar terwijl men binnen een religie letterlijk spreekt over één van de 
manifestaties van ‘the Real’, spreekt men slechts mythologisch over ‘the Real’ zelf. Met my-
thologisch waar bedoelt Hick hier natuurlijk nog altijd dat er een gepaste houding opgeroepen 
wordt tegenover ‘the Real’. In zover deze ‘personae’ en ‘impersonae’ van ‘the Real’ authentie-
ke manifestaties zijn, staan ze soteriologisch gezien op één lijn met ‘the Real’ zodat een gepast 
antwoord op een van de manifestaties van ‘the Real’ ook onmiddellijk een juist antwoord op 

                                                                                                                                                         
dispuut tussen de islam en het jodendom met betrekking tot welke zoon Abraham offerde voor God: Isaac of 
Ishmael. Dit conflict is symbolisch voor de superioriteit van respectievelijk het joodse of het Arabische volk. 
Een tweede historische onenigheid betreft het christelijke geloof in de kruisdood van Jezus terwijl de moslims 
overtuigd zijn dat het enkel leek alsof hij stierf. Zie ook HICK, Interpretation, 363-365; HICK, The Metaphor of God 
Incarnate, 145-146. 
196HICK, Disputed Questions, 110; HICK, Religious Pluralism and Salvation, 374-375. Voor een omstandige uitleg zie 
HICK, The Metaphor of God Incarnate, 112-126. 
197HICK, Disputed Questions, 112; HICK, Interpretation, 365-372; HICK, The Metaphor of God Incarnate, 143-145; 
HICK, Christian Theology, 52-54; HICK, Religious Pluralism and Salvation, 372-374. 
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‘the Real’ zelf impliceert. De manifestatie van ‘the Real’ zoals ontwikkeld binnen de verschil-
lende tradities zijn dus mythologisch waar in zoverre ze soteriologisch effectief zijn. Er is dan 
ook geen reden waarom er geen veelheid aan mythologische opvattingen zou mogen bestaan. 
Het gepaste antwoord kan dan ook nooit a priori beslecht worden, maar enkel door het ob-
serveren van de vruchten van verlossing in een menselijk leven198.  

Samen met de heropname van de mogelijke conflicten tussen de verschillende religies 
onder een boeddhistische inspiratie, heeft Hick ook zijn concept van mythe uitgebreid en 
aangepast. Hick maakt nu een onderscheid tussen twee soorten van mythes. Een eerste soort 
omschrijft hij als de verklarende mythes: mythes die handelen over leerstellige zaken die net 
zo goed niet-mythologisch kunnen worden uitgedrukt. In dit proces verliezen ze wel veel van 
hun zeggingskracht. Met een tweede betekenis van mythe verwijst Hick naar het mythologi-
sche karakter van taal over de goddelijke Realiteit en de doctrines die ermee verband houden. 
Omdat alle menselijke taal schatplichtig is aan de fenomenale wereld kan die taal geen letter-
lijke betekenis claimen met betrekking tot een goddelijk ‘noumenon’, maar kan ze slechts 
mythologisch zijn van aard. De betekenis van een mythe is dus slechts praktisch: ze roept 
gedragingen op die gepast zijn ten opzichte van onze situatie tegenover ‘the Real’. Op die 
manier herleidt Hick praktisch de volledige wereld van theologisch denken en spreken tot 
mythe199. Het probleem van de conflicterende waarheidsclaims wordt door Hick dus uitein-
delijk opgelost door zijn pluralistische hypothese. 

My conclusion, then, is that the differences between the root concepts and ex-
periences of the different religions, their different and often conflicting historical 
and trans-historical beliefs, their incommensurable mythologies, and the diverse 
and ramifying belief-systems into which all these are built, are compatible with the 
pluralistic hypothesis that the great world traditions constitute different concep-
tions and perceptions of, and responses to, the Real from within the different cul-
tural ways of being human200. 

Het is wel zo dat Hick toch nog iets van cognitieve waarde van de religies moet be-
houden wil hij niet vervallen in een niet-cognitieve interpretatie van religie, waar hij al meer 
dan 40 jaar tegen strijdt. Net als in zijn eerste periode poogt hij dit te doen door zijn theologie 
in een eschatologische context te plaatsen wat ons opnieuw noopt een blik te werpen op zijn, 
zij het nu pluralistisch getinte, soteriologie. 
 
 
2. Soteriologie 

 
Ook de soteriologie van Hick getuigt in deze tweede periode van dezelfde bezorgd-

heid als de rest van zijn oeuvre. Waar de soteriologie van zijn eerste periode ontworpen was 
in het licht van een pennenstrijd met het logisch positivisme en een duidelijke christelijke 
inkleuring kreeg, staat hij nu voor de uitdaging om een soteriologie te bedenken die de pro-
vocatie van het religieus pluralisme het hoofd kan bieden. In de beginjaren van zijn “Coper-
nicaanse revolutie” leunt Hick nog altijd dicht aan bij de verworvenheden uit zijn eerste peri-
                                                 
198 HICK, Religious Pluralism and Salvation, 369-372; HICK, The Metaphor of God Incarnate, 140-143. Voor een uitge-
breid relaas over de personae en de impersonae van ‘the Real’ en hun onderlinge relaties zie HICK, Interpretation, 
252-296. 
199 HICK, Interpretation, 347-353; HICK, The Metaphor of God Incarnate, 160-162; HICK, Christian Theology, 51-52. 
200 HICK, Interpretation, 375-376. 
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ode. Zo breekt hij in verschillende van zijn pluralistisch getinte werken nog steeds een lans 
voor het idee van een persoonlijk voortbestaan na de dood201. Hick houdt immers vast aan 
zijn credo dat het lijden, dat elk mens ontegensprekelijk ervaart, slechts verzoenbaar is met 
het christelijke concept van een algoede en almachtige God als men op een of andere manier 
kan aantonen dat het lijden een positieve betekenis kan hebben op de weg van de mens naar 
zijn uiteindelijke lotsbestemming. Zonder het postulaat van een leven na de dood blijft Gods 
doel met zijn schepping onvervuld waardoor er volgens Hick geen levensvatbare (christelijke) 
theodicee mogelijk is202: 

For there would be an intolerable contradiction in affirming on the one hand that 
God knows, values and loves each of his human creatures as unique individuals, 
and evokes in them the desire to realise the highest potentialities of their nature in 
response to his claim upon them, and yet on the other hand that he has ordained 
their extinction when they have only just begun to fulfil the divine purpose which 
has endowed them with those potentialities and aspirations203. 

Tevens zien we hoe de soteriologie van de vroege Hick haar weerklank vindt in het aanhou-
dend pleidooi om af te stappen van een Augustijnse theodicee waarin de dood gezien wordt 
als een soort van straf voor het misbruik van de menselijke vrijheid en stelt hij ‘zijn’ Irenaeï-
sche theologie – waarbij de mens zich in een groeiproces bevindt die hem voortdurend dich-
ter bij God brengt – als alternatief voor. Voor Hick is de menselijke tocht dan ook een gelei-
delijke bevrijding uit de verknochtheid aan het zelf, het egoïsme, naar een groeiende openheid 
voor anderen204.  
 
 
2.1 Een globale theologie van de dood 

 
Het nieuwe in de soteriologie na de wende is natuurlijk dat Hick zich bezighoudt met 

de uitdagingen die de kennismaking van de andere religies met zich meebrengt. Een eerste 
poging om hieraan gestalte te geven, onderneemt hij in zijn programmaschrift voor een glo-
bale theologie: Death and Eternal Life205. Het is zijn bedoeling om in dit naslagwerk het denken 
over dood en het eeuwig leven te benaderen vanuit een multireligieuze invalshoek. Bij een 
dergelijk alomvattend fenomeen als de dood kunnen we volgens Hick immers niet anders dan 

                                                 
201 HICK, Universe of Faiths, 180-197; HICK, Death and Eternal Life; HICK, Problems, 129-145; HICK, Interpretation, 
120-121. 
202 HICK, Evil, 375. 
203 HICK, Universe of Faiths, 185. 
204 HICK, Death and Eternal Life, 28; HICK, Universe of Faiths, 189-192. 
205 Hicks project voor een globale theologie steunt op het reeds eerder aangehaalde onderscheid tussen de zo-
genaamde “primary affirmations” van een traditie en de mythologie die rond deze primaire bevestigingen ver-
weven zit. Waar Hick deze eerste beschouwt als de cognitieve kern van een religie waar men al dan niet mee 
kan instemmen, is hij van mening dat men de mythologie, die deel uitmaakt van dezelfde culturele erfenis, niet 
op haar waarheidswaarde kan beoordelen. Het is dankzij die “primary affirmations” van elke religie dat Hicks 
project van een globale theologie zinvol is. De afwegingen tussen de cognitieve kern van de verschillende reli-
gies legt een dubbele mogelijkheid voor ons open: ofwel kan men tot het besluit komen dat de verscheidene 
religieuze tradities onverzoenbaar zijn met elkaar, ofwel komt men tot het inzicht dat ze slechts deelaspecten 
belichten van een meer omvattende realiteit. In dit laatste geval, wat volgens Hick de meest logische conclusie 
is, vormen de verschillende religieuze overtuigingen en de ervaringen waarin ze geworteld zijn het vertrekpunt 
voor het formuleren van omvattende religieuze hypotheses. Dit laatste is wat Hick in ‘Death and Eternal Life’ 
ook betracht met betrekking tot het fenomeen van de dood, zie HICK, Death and Eternal Life, 29-34. 
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alle mogelijke informatiebronnen aan te boren – ook  diegene die geen deel uitmaken van 
onze eigen culturele en religieuze erfenis – om niet te verzeilen in een particularisme, wat in 
tegenspraak is met de universaliteit van het verschijnsel206. 

Hick suggereert hoe het maken van een onderscheid tussen een eschatologie – als de 
voorstelling van de uiteindelijke menselijke lotsbestemming – en een pre-eschatologie – als 
voorstellingen over de toestand tussen de dood en het uiteindelijke levenslot – een  oplossing 
kan bieden voor de elkaar tegensprekende toekomstbeelden van de verschillende religies. Hij 
definieert de pre-eschatologie als een soort van ruimte waarin de post mortem ervaringen van de 
gelovigen in overeenstemming zijn met de beelden en de concepten die door hun respectieve-
lijke traditie gebruikt worden om het uiteindelijke levenslot te beschrijven. Naarmate men 
echter meer en meer zal groeien naar het volle ‘persoon-zijn’, zal ook het traditiespecifieke 
verstaan van het universum verder ontwikkelen totdat het uiteindelijk in overeenstemming is 
met de ‘ultieme Realiteit’ zelf; een staat waarvan we ons nu geen concrete voorstellingen kun-
nen maken. Hoewel Hick hiermee niet wil beweren dat dat de verschillende geloofssystemen 
van de verschillende religies en hun aanverwante culturen identiek zijn, is hij er wel van over-
tuigd dat elkeen verder wijst dan de eigen dogma’s: naar een gemeenschappelijke opvatting 
van de uiteindelijke menselijke bestemming207.  

In een soort van polemiek tegenover wat hij typeert als het pessimisme en het elita-
risme eigen aan de naturalistische levensvisie208, houdt Hick vast aan de overtuiging dat alle 
grote religieuze tradities het leven hier op aarde zien als slechts één deel van de totale mense-
lijke existentie en de hoop verwoorden op een eindeloos beter bestaan209. In tegenstelling tot 
de gangbare opvatting binnen het christendom, dat een individu enkel in dit aardse leven de 
kans krijgt om tot een juiste relatie met God te komen, is Hick er ten stelligste van overtuigd 
dat de mens na de dood niet onmiddellijk in gemeenschap zal zijn met de ‘ultieme Realiteit’, 
wat voorbehouden is voor de heiligen van de diverse tradities. Hick verkiest om, in lijn met 
zijn Irenaeïsche theodicee, het menselijke leven te zien als een groeiproces, bestaande uit ver-
schillende stadia, waarvan het leven in deze wereld er slechts één is. Hick haalt zijn inspiratie 
hiervoor zowel uit het christelijke concept van het vagevuur als uit de oosterse religies en 
meer bepaald hun denken over reïncarnatie. Hoewel hij met geen van beiden volledig ak-
koord gaat, ontleent hij wel aan beide concepten verschillende elementen die hem helpen om 
een soort van middenweg te construeren tussen een eeuwige hemel of hel enerzijds en her-

                                                 
206 HICK, Death and Eternal Life, 28. 
207 HICK, Death and Eternal Life, 34. 
208 Dit wordt volgens Hick het best verwoord door Bertrand Russell: “That Man is the product of causes which 
had no prevision of the end they were achieving; that his origin, his growth, his hopes and fears, his loves and 
his beliefs, are but the outcome of accidental collocations of atoms; that no fire, no heroism, no intensity of 
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death of the solar system, and that the whole temple of Man’s achievement must inevitably be buried beneath 
the debris of a universe in ruins – all these things, if not quite beyond dispute, are yet so nearly certain, that no 
philosophy that rejects them can hope to stand. Only within the scaffolding of these truths, only on the firm 
foundation of unyielding despair, can the soul’s habitation henceforth be safely built” (uit: B. RUSSELL, Mysti-
cism and Logic and Other Essays, London, Allen & Unwin, 1918, 47-48); Zie ook HICK, Death and Eternal Life, 150. 
Natuurlijk hebben naturalistische denkers het ook over menselijke liefde en goedheid; creativiteit en schoon-
heid, enz. maar de vraag die Hick zich hierbij stelt is voor wie deze dingen bereikbaar zijn. Volgens hem zijn 
deze enkel toegankelijk voor diegenen die geluk hebben gehad in de loterij van het leven. Zie HICK, Fifth Di-
mension, 21. Zie ook HICK, Universe of Faiths, 182.  
209 HICK, Transcendence and Truth, 100. 
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haaldelijke aardse reïncarnaties anderzijds. Hij poneert de mogelijkheid van het bestaan van 
een reeks levens na de dood, begrensd door een begin en een einde, in een andere plaats dan 
hier. Hierdoor wordt een morele en spirituele groei mogelijk gemaakt van iemand doorheen 
verschillende levens op weg naar de volmaaktheid210. 

Bijzonder illustratief voor het beschrijven van deze pre-eschatologie is volgens Hick 
de Bardo Thödol, het Tibettaanse dodenboek waarin de tussentoestanden (bardo) beschreven 
worden die een gestorven persoon doorloopt om tot een nieuwe wedergeboorte of tot de 
uiteindelijke verlossing te komen211. Hick merkt op hoe men in dit ‘dodenboek’ vooral bena-
drukt dat de menselijke geest in de tussenfases voor zichzelf een eigen postmortale wereld 
schept, in overeenstemming met de overtuigingen die gangbaar zijn binnen de eigen religieu-
ze traditie. Ook de moderne westerse spirituele literatuur schetst volgens Hick de toestand na 
de dood als een droomwereld, een tussentoestand die fungeert als een prelude op een meer 
uiteindelijk bestaan in de verdere ontwikkeling van de ziel. Na de dood in deze wereld treden 
we volgens Hick dus een postmortaal stadium binnen dat subjectief en dromerig is, als een 
spiegel van het eigen ‘ik’. Daarom zal de hindoe het op een andere manier beleven dan de 
christen, de boeddhist op een andere manier dan de moslim; elk zoals hun eigen traditie dit 
voorstelt. Bovendien gebeurt dit proces volgens Hick niet gedurende één oneindig lang leven, 
maar zijn er meerdere bestaansfases na de dood omdat de vorming van een persoonlijk leven 
onmogelijk zou zijn zonder een grens in de tijd212. Maar vroeg of laat is er volgens Hick een 
overgang naar een ander bestaan noodzakelijk, waarvan we ons geen voorstelling meer kun-
nen maken213. Voor Hick blijft er dus uiteindelijk sprake van een universele verlossing omdat 
de opeenvolgende levens iedereen naar dezelfde ‘uiteindelijke toestand’ zullen brengen.  

Op basis van zijn studie van de voorstellingen over dood en eeuwig leven bij de ver-
schillende religies stapt Hick af van de gangbare tegenstelling tussen de westerse notie van 
gemeenschappelijke verlossing en het oosterse streven naar individuele verlichting en verwijst 
hij naar enkele gemeenschappelijke elementen die aan de basis liggen van alle grote religies. 
Eerst en vooral omschrijft hij hoe er in alle tradities een onderscheid gemaakt wordt tussen 
de goddelijke realiteit en de geschapen wereld waartoe ook de mens behoort. Tevens staat bij 
elke religieuze traditie een gelijkaardig probleem centraal, namelijk: hoe de mens van een ‘ver-
keerde’ relatie tot de ‘ultieme Realiteit’ kan overgaan naar een ‘juiste’ relatie met die Realiteit. 
Ten derde stemmen de tradities erin overeen dat de oorzaak van de scheiding tussen de ‘ul-
tieme Realiteit’ en de mens te wijten is aan het egoïsme; het aanbidden van het eigen ik in 
plaats van die Realiteit. De zelfliefde die ons van de ‘ultieme Realiteit’ scheidt, zondert ons 
tegelijkertijd ook af van onze medemens omdat de juiste relatie tot die Realiteit er een is van 
gemeenschap. Het doel van de verschillende wereldreligies is dan ook om het egoïsme dat 
ons van God en anderen scheidt te overwinnen214. Vanuit de optiek dat het uiteindelijke doel 
van het menselijk bestaan erin bestaat een nieuwe gemeenschap te vormen, wars van elke 
vorm van egoïsme, stelt Hick een soort van gulden middenweg voor waarbij de extremen van 
beide tradities gemeden worden. Met behulp van het persoonsbegrip215, geïntroduceerd door 
                                                 
210 HICK, Death and Eternal Life, 421-422. 
211 HICK, Death and Eternal Life, 399-400. 
212 HICK, Death and Eternal Life, 407-412.  
213 HICK, Death and Eternal Life, 417. 
214 HICK, Death and Eternal Life, 453-454. 
215 In zijn existentialistisch werk Ich und Du uit 1923 benadrukt Martin Buber het inter-persoonlijke karakter van 
elke menselijke relatie. Binnen een zogenaamde ‘Ich und Du’ – relatie kan men pas over een echte ontmoeting 
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de joodse filosoof Martin Buber (1878-1965), stelt Hick dat een persoon slechts kan bestaan 
in gemeenschap. Een persoon kan met andere woorden slechts bestaan in en door de relatie 
met andere personen. Voor Hick is het volmaakte individu dan ook een persoonlijkheid zon-
der egoïsme, een levend bewustzijn dat doorzichtig is voor de andere bewustzijnscentra met 
wie het in een gemeenschap van liefde leeft: 

The many persons will accordingly no longer be separate in the sense of having 
boundaries closed to one another. They will on the contrary be wholly open to 
one another. There will be a plurality of centres of consciousness, and yet these 
will not be private but will each include the others in a full mutual sharing consti-
tuting the complex collective consciousness of humanity216. 

Ook in de voorstelling van deze universele verlossing klinkt Hicks ‘copernicaanse wende’ 
door. Waar hij vroeger Jezus in het middelpunt van het leven na de dood plaatste en het ex-
pliciet christelijk duidde, interpreteert hij het nu meer in termen van de spanning tussen ego-
isme en persoonlijkheid, respectievelijk begrepen als ‘een houding van naar binnen gekeerd 
zijn’ en ‘een gericht-zijn op anderen’217. Hick wil dus afstappen van het idee dat verlossing en 
bevrijding gelijkgesteld kunnen worden met het idee dat God ons vergiffenis geschonken 
heeft en ons aanvaard heeft door de dood van Jezus Christus. Als we dat idee aanhangen is 
verlossing een christelijk voorrecht waartoe het de enige weg en waarheid biedt. Het is echter 
wel opmerkelijk te ontdekken dat, ondanks de reeds duidelijk aanwezige elementen van zijn 
Copernicaanse wende, Hick hier nog altijd de Triniteit voorstelt als het ideale paradigma om 
deze liefdesgemeenschap vorm te geven: “as three mutually constitutive personal centres 
whose relationships with one another form a rich and complex unity”218. De reeks levens van 
een individu eindigt dus in een laatste leven waarna er geen andere belichaming meer is, maar 
waar men binnentreedt in een gemeenschappelijke visie van God; in een relatie met de ‘ultie-
me Realiteit’. Hicks eschatologische projectie eindigt dus met het idee van een eenheid van de 
gehele mensheid in een toestand waarbij het ego-aspect achterwege gelaten werd en het rela-
tionele aspect ten volle ontwikkeld werd tot een gemeenschap van één in velen en velen in 
één. Dit uiteindelijke behoren tot een gemeenschap van broeders licht al in het huidig bestaan 
op in de onbaatzuchtige liefde van het Nieuwe Testament: de agape.219  Dat Hick bij zijn be-
schrijving van het eschaton nog altijd niet volledig losgekomen is van de God van liefde kan 
met volgend citaat geïllustreerd worden: 

This implicitly rejects the advaitist view that Atman is Braman, the collective hu-
man self being ultimately identical with God, in favour of the more complex vish-
ist-advaitist interpretation of the Upanishads, which is in turn substantially in 
agreement with the Christian conception of God as personal Lord, distinct from 
his creation220. 

                                                                                                                                                         
tussen twee personen spreken als ze elkaar authentiek bejegenen, zonder elkaar tot object te maken van de 
eigen verlangens. Volgens Buber is een dergelijke relatie de enige mogelijke tussen God en mens en is ze para-
digmatisch voor alle andere menselijke relaties. 
216 HICK, Death and Eternal Life, 460. 
217 HICK, Death and Eternal Life, 451-452. 
218 HICK, Death and Eternal Life, 461. 
219 HICK, Death and Eternal Life, 464. 
220 HICK, Death and Eternal Life, 464. 
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D’Costa schrijft hierover hoe Hicks eschaton, waar de waarheidsaanspraken van de verschil-
lende religies bevestigd worden, uiteindelijk theïstisch blijft omdat (de trinitaire) God van het 
centrum van het systeem naar het einde gesmokkeld wordt221. 

 
 

2.2 Een kosmisch optimisme 
 

Een aantal jaren later, in een naschrift op het reeds eerder gepubliceerde artikel Escha-
tological Verification Reconsidered, komt Hick een eerste maal terug op de positie die hij verdedig-
de in Death and Eternal Life222. Waar hij toen nog kon stellen dat de verschillende religieuze 
stromingen voorbij hun eigen eschatologische doctrines wijzen op de hypothese van een ge-
meenschappelijke lotsbestemming, zegt hij nu dat het uiteindelijke doel van het menselijke 
leven voorbij de particuliere verbeeldingskracht ligt en geen enkele religie bij machte is er 
uitspraken over te doen. Hick houdt dan ook niet langer vast aan het idee dat de notie van 
eschatologische verificatie de particuliere waarheidsaanspraken van een religie zal kunnen 
verifiëren, maar geeft aan hoe zijn vroegere lakmoesproef voor het cognitieve karakter van 
het geloof enkel nog ingeroepen kan worden ter ondersteuning van de zinvolheid van een 
religieuze interpretatie van het universum tegenover een louter naturalistische interpretatie 
van datzelfde universum. Het kan niet langer gebruikt worden om de waarheidsclaims tussen 
de religies zelf te beslechten223.  

In tweede instantie herziet Hick in An Interpretation of Religion zijn Irenaeïsche theodi-
cee. Ook deze karakteriseert hij nu als mythologisch in de zin dat ze slechts betrekking heeft 
op één van de fenomenologische manifestaties van ‘the Real’ en niet langer op ‘the Real’ zelf. 
De mythe is echter waar in de zin dat ze een juiste praktische houding oproept tegenover de 
‘uiteindelijke Realiteit’ temidden van het kwaad dat ons omringt224.  

Tenslotte, in het licht van de overtuiging dat men niet kan omschrijven wie of wat ‘the 
Real’ is, is het voor Hick noodzakelijk om het denken over de uiteindelijke lotsbestemming 
van de mens in termen van een God van Liefde op te geven ten voordele van een soort van 
“kosmisch optimisme” dat we aantreffen in alle grote wereldreligies waardoor ze uitgaan van 
de uiteindelijke goedheid van het universum en ‘the Real’225. Dit idee dat alle religies het pro-
ject van het menselijke bestaan niet als betekenisloos of tevergeefs beschouwen, duidt hij 
expliciet als het traditie-overstijgende alternatief voor de christelijke God van de Liefde: 

When we are concentrated on the religious life of humanity as a whole, we have 
to look beyond this [the Christian concept of a loving personal divine Father] to 
the more basic affirmation of the ultimate goodness of the universe from our 
human point of view. And so I have used Jewish, Christian, Muslim, Hindu and 
Buddhist sources to establish the cosmic optimism of the great post-axial streams 
of religion. The belief in an sovereign and loving Creator is only one of the forms 
that this takes226. 

                                                 
221 D'COSTA, John Hick's Theology, 170. 
222 HICK, Eschatological Verification Reconsidered. Vergelijk met HICK, Problems, 124-125. 
223 HICK, Problems, 124. 
224 HICK, Interpretation, 359-360. 
225 HICK, Christian Theology, 104-105. 
226 HICK, Straightening the Record: Some Responses to Critics, 190. 
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De enige mogelijkheid die hem dus nog rest om de religies te zien als onvolledige, maar reële 
antwoorden op ‘the Real’ is door ze te begrijpen als een proces van op weg zijn naar een 
grenzeloos betere invulling van het project van het menselijke bestaan. Maar voor dit idee van 
een happy end op het einde van het leven is het volgens Hick niet noodzakelijk dat de speci-
fieke eschatologische opvattingen van de verschillende tradities accuraat zouden zijn. Het 
enige dat volgens Hick nodig is voor het aanhouden van een kosmisch optimisme is dat de 
‘ultieme Realiteit’ als welwillend begrepen wordt en dat de structuur van het universum hier-
mee in overeenstemming is227. De pluralistische hypothese moet zich volgens Hick dan ook 
niet langer laten vastpinnen op een of andere eschatologische voorspelling. Het kan de ver-
schillende voorstellingen van het leven na de dood zien als diverse menselijke pogingen om 
een toekomst te zinnebeelden die we op voorhand niet kunnen kennen. Het kosmisch opti-
misme van de grote wereldreligies voorspelt een positieve vervulling van het menselijke pro-
ject, maar kan uiteenlopende vormen aannemen. De basisvooronderstelling van een grenze-
loos beter bestaan kan zelfs correct zijn zonder dat onze beelden om het voor te stellen ade-
quaat zijn228. 

Vanuit de presentatie van Hicks eschatologie is het onzes inziens duidelijk hoe de 
vroegere lakmoesproef van Hicks verdediging van het cognitieve karakter van het religieus 
geloof, de eschatologische verificatie, hier alle kracht verloren heeft. Er is immers niet langer 
een eschatologische stand van zaken denkbaar die het pluralistische wereldbeeld boven elke 
twijfel kan verheffen en dus niet langer een garantie voor haar uiteindelijke werkelijkheids-
waarde. Waar Hick vroeger nog probleemloos kon schrijven dat de waarheidsaanspraken van 
het christendom geverifieerd konden worden in het eschaton, moet hij in deze nieuwe plura-
listische setting toegeven dat hij zich niet langer kan uitspreken over de waarheidswaarde van 
het christendom, noch van de andere religieuze tradities wat dat betreft. Het hoeft dan ook 
weinig betoog dat Hicks christologie, dat vroeger het kroonstuk vormde van zijn apologie, op 
een andere manier zal functioneren in deze veranderde context. 
 
 
3. Christologie 
 

Het lijkt ons plausibel om aan te nemen dat Hick aanvankelijk niet van plan was om 
zijn vroegere inzichten omtrent de Incarnatie en de daarmee gepaard gaande uniciteit van 
Christus op te geven wanneer hij voor het eerst gewag maakte van een pluralistische benade-
ring van de religies. Het zou immers onbegrijpelijk zijn dat Hick juist datgene zou prijsgeven 
waarvoor hij jarenlang gevochten heeft: de traditionele incarnatieclaim die de kern vormde 
van zijn agape-christologie. De menswording vormde voor hem immers het voornaamste 
motief in zijn strijd voor de verifieerbaarheid en zinvolheid van het christelijke geloof. Zo 
zien we hoe hij in de aanvangsjaren van zijn tweede periode nog altijd hoopte om de incarna-
tieleer te verzoenen met zijn beginnend pluralisme:  

It is not, I would suggest, necessary to ‘water down’ the essential Christian under-
standing of Christ in order to relate it realistically to the wider religious life of 
mankind. Could it not be that Christ is indeed the incarnation of God as personal 

                                                 
227 HICK, Fifth Dimension, 53-54. 
228 HICK, Interpretation, 361. 
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love; but that this fact does not preclude an equally valid awareness of other as-
pects of the divine in other religions?229 

Samen met het verlangen vast te houden aan zijn vroegere positie, realiseert hij zich toch 
reeds de problemen die verbonden zijn met het traditionele incarnatieverstaan en dat het een 
struikelblok vormt voor zijn project van een globale theologie. 

We cannot, I think, yet claim to be able to see a way through the obstacle that the 
traditional doctrine of the incarnation presents to a future global theology. This is 
the point at which fresh dialogue and fresh exploration are most needed and yet 
most difficult230.  

Met de publicatie van het fel gecontesteerde werk The Myth of God Incarnate in 1977, is het 
voor Hick dan ook duidelijk dat de incarnatieleer in het licht van zijn globaal religieuze visie 
opgegeven moet worden: “It is an anachronistic clinging to the husk of the old doctrine after 
its substance has crumbled”231. Trouw aan zijn christologisch project – om de incarnatieleer 
begrijpbaar te maken voor de hedendaagse gelovige – voelt Hick zich gewettigd, zelfs ge-
noodzaakt, om terug te gaan naar het Bijbelse uitgangspunt van de christologie. Van daaruit 
wil hij dan, los van de formuleringen van Nicea en Chalcedon, aan zijn geloofsgenoten het 
kernidee uitdrukken dat beide concilies op hun manier aan hun eigen intellectuele wereld dui-
delijk hebben willen maken232. Hick is er dus van overtuigd dat er een soort van kernervaring 
van Jezus bestaat die in een terminologie gegoten kan worden die in overeenstemming is met 
zijn globaal religieuze visie233. 

 
 

3.1  Chalcedon gewikt en gewogen 
 

Hicks ‘deconstructie’ van de incarnatieleer verloopt grosso modo in drie stappen234. In 
                                                 
229 HICK, The Reconstruction II, 404: “As Christians we have to do justice to our distinctive faith in the unique-
ness of Christ as God the Son Incarnate. Here we have to ask what sort of language this is. Does the mystery 
of the Incarnation represent a literal or a mythological use of language? If the latter, what is the relation of the 
idea of Incarnation to other mythologies?”. Zie ook HICK, Learning, 39. 
230 HICK, The Outcome, 155. 
231 HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, 180. Hick omschrijft het probleem van de ontmoeting tussen een in-
carnatorisch christendom en zijn globale theologie als volgt: “If Jesus was literally God Incarnate, and if it is by 
his death alone that men can be saved, and by their response to him alone that they can appropriate that salva-
tion, then the only doorway to eternal life is Christian Faith […] a global religious vision which is aware of the 
unity of all mankind before God and which at the same time make sense of the diversity of Gods ways within 
the various streams of human life must affirm God’s equal love for all men and not only for Christians and 
their Old Testament ancestors”.  
232 HICK, Universe of Faiths, 149-150. 
233 HICK, Universe of Faiths, 111. 
234 J. HICK, An Inspiration Christology for a Religious Plural World, in S.T. DAVIS (ed.), Encountering Jesus, Atlanta, 
John Knox Press, 1988, 5-22, 16-17; HICK, Disputed Questions, 49-50. Hoewel de verschillende stappen terug te 
vinden zijn in Hicks christologische werken sinds de jaren zeventig, is het pas sinds eind de jaren tachtig dat hij 
er een specifieke drievoudige structurering aan gegeven heeft. Deze werkt extensief uitgewerkt in The Metaphor 
of God Incarnate, vooral in hoofdstukken 2, 3 en 4. Deze deconstructie staat in schril contrast met wat hij enkele 
jaren voordien nog beweerde in Faith and Knowledge: “The precise timetable of the dawning of the Church’s 
conviction of Christ’s deity is not important in relation to either the truth-value of that conviction or to its 
epistemological analysis. The important point is that it represented the unfolding of a judgement already im-
plicit in the practical attitudes and reactions, the feelings, hopes and loyalties of the disciples while they fol-
lowed Jesus in Palestine From an early stage their relationship to him, and their attitude to his words and deeds, 
contained the seed of the Christological dogma”. Zie HICK, Faith and Knowledge, 221-222. 
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een eerste stap gaat Hick op zoek naar de essentie van het christelijk geloof en komt tot de 
bevinding dat het hart van het christelijk geloof niet levend gehouden wordt door een of an-
dere doctrine, maar door het Christusgebeuren zelf, met name het leven, de dood en de Ver-
rijzenis van Christus, samen met de gelovige gemeente die ontstaan is als antwoord hierop235. 
Terugblikkend op de persoon die verscholen ligt achter de Nieuwtestamentische getuigenis, 
beschrijft hij Jezus als een man met een heel intens godbewustzijn, door wie God voor zijn 
medemensen een realiteit werd. Door Jezus te volgen ontmoetten de mensen God op een 
manier die heel hun leven vervulde236. Hoewel Jezus zichzelf wel reeds bediende van termen 
als ‘Mensenzoon’ en hij zijn leerlingen met een zekere tegenzin toeliet hem ‘Messias’ te noe-
men, moeten beide termen begrepen worden in het licht van de specifiek joodse leefwereld 
van Jezus en zijn leerlingen. Hick volgt hierin de interpretatie van de Amerikaanse Nieuw-
Testamenticus E.P. Sanders en de leden van de Third Quest die de vroegste Jezustitels begre-
pen als predikaten die door de joden van oudsher gebruikt werden om iemand te omschrijven 
met een speciale goddelijke missie en autoriteit237. Hick is er dus, samen met het gros van de 
nieuwtestamentische exegeten, van overtuigd dat Jezus – hoewel hij zich zeker bewust was 
van een bijzondere religieuze roeping – nooit van zichzelf beweerde dat hij een mensgewor-
den God was. Meer nog: hij zou zelf deze bewering als godslastering verworpen hebben238. 
Hoewel Jezus volgens Hick nooit de bedoeling had om een kerk te stichten of een nieuwe 
religie, stond hij wel zodanig open voor de goddelijke aanwezigheid dat zijn leven en leer een 
universele betekenis kregen die tot op de dag van vandaag een leidraad kan zijn in het leven. 
Hiermee plaatst Hick zich in de lijn van liberale denkers zoals Friedrich Strauss, Friedrich 
Schleiermacher, Adolf Harnack en anderen. Jezus zag zichzelf als een eschatologische profeet 
die een bekeringsboodschap uitdroeg van geloof in een nabij Rijk Gods en van een leven in 
de context van dat rijk: een leven in liefde239. 

Als Jezus zelf nooit beweerde God te zijn en het spreken over Jezus als ‘Zoon van 
God’ en ‘Tweede Persoon van de goddelijke Drievuldigheid’240 niet teruggaat op Jezus zelf, 
maar op de gemeenschap die in Hem geloofde, is het voor Hick een tweede, logische stap om 
na te gaan hoe die vergoddelijking dan plaatsgevonden heeft en welke menselijke factoren er 

                                                 
235 HICK, Universe of Faiths, 110-111. 
236 Voor een uitgebreid relaas van Hicks eigen terugblik op het Christusgebeuren zie HICK, The Metaphor of God 
Incarnate, 15-26; HICK, Universe of Faiths, 111-113; J. HICK, The Centre of Christianity, London, SCM, 1977, 27; 
HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, 172; HICK, An Inspiration Christology, 6-8; J. HICK, Trinity and Incarnation in 
the Light of Religious Pluralism, in J. HICK & E. MELZER (eds.), Three Faiths - One God, London, Macmillan, 1989, 
197-210, 203; HICK, Christian Theology, 91-92. 
237 Hoewel Hick zich niet vaardig genoeg beschouwt om een gedetailleerde exegese door te voeren van het 
Nieuwe Testament, baseert hij zich voor deze uitspraak op het werk van o.a. Wolfhart Pannenberg , Brian 
Hebblethwaite en John Dunn, zie HICK, Interpretation and Reinterpretation in Religion, 60-61; HICK, Jesus and the 
World Religions, 173.  Zie ook HICK, The Non-Absoluteness, 30-33; HICK, Rethinking Christian Doctrine, 90; HICK, 
The Metaphor of God Incarnate, 27; HICK, Christian Theology, 93-94. 
238 HICK, Many Names, 72-73; HICK, An Inspiration Christology, 13-14; HICK, Christian Theology, 91. 
239 HICK, The Metaphor of God Incarnate, 18; HICK, An Inspiration Christology, 22. Zie ook HICK, Disputed Questions, 
55.  
240 Hoewel Hick betoogt dat de doctrine van de Triniteit ontwikkeld werd als een soort van beschermend om-
hulsel voor de incarnatieleer, is deze leerstelling geen hinderpaal voor het aannemen van een religieus pluralis-
me maar biedt ze eerder een impuls daartoe omdat ze volgens Hick de rijkdom en de veelzijdigheid van de 
goddelijke realiteit benadrukt in relatie tot de mensheid en zo de pluralistische hypothese als het ware onder-
steunt. Zie HICK, Trinity and Incarnation, 199-203; HICK, Rethinking Christian Doctrine, 96-98. 
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achter schuilgaan241. Zo wijst Hick er op hoe de vergoddelijking van Jezus geen deel uitmaak-
te van het Christusgebeuren zelf, maar dat het een proces was waarbij de vroege Kerk het 
Christusgebeuren voor zichzelf probeerde te interpreteren in termen die hen toentertijd 
voorhanden waren242. Om aan te tonen dat een dergelijk proces niet exclusief christelijk is en 
om de menselijke bijdrage er aan te illustreren vergelijkt Hick de zich ontwikkelende christo-
logie met de boeddhologie waar een gelijkaardig proces van verabsolutering heeft plaatsge-
vonden243. Het is volgens Hick dan ook pas in een later stadium, wanneer de vroegste kerk-
gemeenschap probeerde de religieuze betekenis van Jezus onder woorden te brengen – wan-
neer het traditionele joodse begrip van ‘zoon van God’ in een Grieks-Romeinse context ont-
wikkeld werd – dat volgens Hick de doctrine van de Incarnatie ontstond. Het is wanneer het 
evangelie loskwam van haar hebreeuwse wortels en zich verspreidde doorheen de hellenisti-
sche wereld dat de metaforische ‘zoon van God’ een metafysische ‘Zoon van God’ werd, die 
twee naturen bezat: een menselijke en een goddelijke244. 

However in later Christian construction, as Hebrew poetry hardened into Latin 
prose, the metaphorical ‘son of God’ became the literal ‘God the Son’ the eternal 
pre-existent Second Person who is of one substance with God the Father245. 

Dit had volgens Hick tot gevolg dat wat eens een eenduidige formulering was van de beteke-
nis van Jezus verworden is tot een filosofisch gedrocht dat op geen enkele plausibele manier 
nog haar religieuze functie vervult, met name het oproepen van een gepast antwoord van 
geloof in God. Om het cultureel-historische – en dus relatieve – karakter van de christologi-
sche titels extra te benadrukken, geeft Hick aan dat we de religieuze betekenis van Jezus an-
ders zouden uitdrukken als de vroegste leerlingen naar het oosten getrokken waren in plaats 
van naar het westen. Misschien spraken we dan niet over Jezus als Zoon van God, maar als 
‘avatar’ of ‘bodhisattva’. Dat zou immers in die culturen de gepaste uitdrukking zijn voor 
eenzelfde spirituele realiteit246. 

Ten derde betoogt Hick hoe theologen nooit overtuigend hebben kunnen aantonen 
dat een letterlijke interpretatie van de incarnatieleer betekenisvol is, maar men telkens op-
                                                 
241 HICK, Universe of Faiths, 113-117; HICK, The Centre of Christianity, 26-28; HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, 
173-175; HICK, An Inspiration Christology, 13-15; HICK, Interpretation and Reinterpretation in Religion, 62-64; HICK, 
Christian Theology, 93-95. 
242 In The Myth of God Incarnate argumenteert Hick hoe de verschillende gemeenschappen van christengelovigen 
doorheen de tijd hun eigen ideaal geprojecteerd hebben op de beschikbare data over Jezus zodat er een aange-
past Christusbeeld ontstond dat wonderwel tegemoetkwam aan de spirituele noden van die gemeenschap. Het 
is dan ook zijn overtuiging dat de goddelijke status van Jezus een voorbeeld is van een dergelijke Feuerbachi-
aanse projectie. Zie HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, 167-168. 
243 HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, 168-169; HICK, An Inspiration Christology, 15. 
244 HICK, An Inspiration Christology, 14. Zie ook HICK, Jesus and the World Religions, 175-177; HICK, The Non-
Absoluteness, 31. 
245 HICK, Trinity and Incarnation, 202. 
246 Een vaak aangehaald adagium van Hick in dit verband is het volgende: “If, however, Christianity had hap-
pened to expand eastwards, so that its basic thinking had been done within an Asian instead of an European 
culture, its intellectual interpretations would inevitably have taken very different forms. If, for example, it had 
moved very early into India, in which Buddhism was then becoming a powerful influence and the Mahayana 
doctrines were being developed, it is likely that instead of Jesus being identified as the divine Logos or the di-
vine Son he would have been identified as a Bodhisattva who, like Gotama some four centuries earlier, had 
attained to Buddhahood or perfect relationship to reality, but had in compassion for suffering mankind volun-
tarily lived out his human life in order to show others the way to salvation”. Zie HICK, Universe of Faiths, 117. 
Zie ook: HICK, Jesus and the World Religions, 176. 
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nieuw een beroep heeft moeten doen op de categorie van het mysterie om ze te kunnen ver-
klaren. Hick voelt zich in deze interpretatie geruggensteund door de christologische debatten 
van de eerste eeuwen. In die tijd werden immers verschillende pogingen ondernomen om de 
Incarnatie te verklaren als een theorie of een hypothese. Telkens werden deze opvattingen 
echter door de Kerk verworpen omdat ze ofwel geen recht deden aan Jezus’ goddelijkheid 
ofwel niet aan zijn menselijkheid247. Men kan er volgens Hick geen verdere inhoud of beteke-
nis meer aan toekennen: we moeten het geloven, niet begrijpen. Hicks conclusie is dan ook: 

That the idea of divine incarnation in Jesus of Nazareth is a mystery lying beyond 
human comprehension and not a concept that can be given a precise meaning248.   

Zich schoeiend op een pragmatische leest stelt Hick dat de incarnatorische taal nu eenmaal 
deel uitmaakt van de christelijke traditie en bovendien diep geworteld zit in het christelijk 
discours en dat de enige vraag die ons rest is: “ Wat moeten we ermee doen?”. Dit bracht 
hem er toe om reeds begin de jaren zeventig het christelijke geloof in de uniciteit van Chris-
tus, als de mensgeworden Zoon van God, te bestempelen als een vorm van mythologisch 
taalgebruik. Dit werd extensief uitgewerkt in ‘God and the Universe of Faiths’, waar hij zijn 
these van de mythologische interpretatie van de Incarnatie haar definitief beslag gaf (zie su-
pra)249. Hick haalt het concept van de mythe aan als de geijkte term om de Incarnatie te om-
schrijven. In tegenstelling tot een theorie of een hypothese, bestaat de kracht van een mythe 
er in dat ze ons toelaat om ons te relateren aan een fenomeen zonder dat we het daarvoor 
hoeven te verklaren; het wordt gebruikt “to express a valuation and to evoke an attitude”250. 
Deze mythologische interpretatie van de incarnatieleer stelt Hick in staat om het christelijke 
geloof in de goddelijkheid van Jezus te zien als een poëtisch beeld dat de religieuze betekenis 
van Jezus uitdrukt en dat werkzaam geweest is gedurende de voorbije twee millennia. Het 
vervult haar functie van het oproepen van een gepast geloofsantwoord op de persoon van 
Jezus251. Het is een manier om uit te drukken dat Jezus ons levend contact is met de trans-
cendente God: levend in zijn aanwezigheid voelen we de aanwezigheid van God252. Tenslotte 
gaat Hick na of het nu op basis van deze nieuwe interpretatie van de incarnatie als mythe nog 
steeds gerechtvaardigd is om een exclusieve claim te leggen op de verlossingservaring die ons 

                                                 
247 HICK, Universe of Faiths, 169-172; HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, 178; HICK, An Inspiration Christology, 
17; HICK, The Metaphor of God Incarnate, 45-46. 
248 HICK, Universe of Faiths, 171-172. 
249 Zie vooral HICK, Universe of Faiths, 165-179. 
250 HICK, Universe of Faiths, 167-168; HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, 178; HICK, Christian Theology, 101-102. 
Hoewel Hick in verschillende van zijn werken gebruik maakt van de term metafoor in plaats van mythe om de 
incarnatieleer te karakteriseren, is het duidelijk dat beide concepten onderling verwisselbaar zijn. Hick om-
schrijft een mythe immers als een “much extended metaphor”. Hick herdefinieert ‘mythe’ zo als een meer om-
vattend geheel dat de metafoor binnen een bredere context plaatst. Zo omvat de mythe van de Incarnatie niet 
alleen het metaforisch spreken over Jezus in de zin dat hij uitzonderlijk open en ontvankelijk was voor de god-
delijke aanwezigheid, maar gaat de mythe ook over de pre-existente Zoon die neerdaalde in een menselijk le-
ven, die stierf om de mensheid te verlossen van de zonde en terugkeerde in het leven van de Heilige Drievul-
digheid zie HICK, The Metaphor of God Incarnate, 105. Zie ook T. MERRIGAN, The Image of the Word: Faith and 
Imagination in John Henry Newman and John Hick, in T. MERRIGAN & I.T. KER (eds.), Newman and the Word, Leu-
ven, Peeters Press, 2000, 26; J. HICK, Literal and Metaphorical Christologies, in M. MEYER & C. HUGHES (eds.), 
Jesus Then & Now: Images of Jesus in History and Christology, Harrisburg, Trinity Press International, 2001, 143-153, 
144. 
251 HICK, Universe of Faiths, 172. 
252 HICK, Many Names, 74. 
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door het christendom bemiddeld wordt. Door middel van een analogie met andere absoluut-
heidservaringen zoals o.a. liefde en loyaliteit komt hij tot de conclusie dat alhoewel een derge-
lijke ervaring noopt tot een taal die, wanneer letterlijk genomen, een exclusieve geldigheid 
claimt, de christelijke verlossingservaring geen gelijkaardige absolute claims van andere reli-
gies uitsluit. Eenzelfde absoluutheid kan immers door verschillende personen tegelijkertijd 
ervaren worden253. Opnieuw komt Hick tot de slotsom dat dezelfde goddelijke realiteit ont-
moet en beantwoord wordt in alle grote religies, waardoor zijn concept van mythologische 
taal niet alleen van toepassing is op het christelijke verhaal van de Incarnatie, maar ook op de 
overeenstemmende concepten binnen de andere religies. De verschillende religieuze mytho-
logieën kunnen dan volgens Hick ook niet langer beschouwd worden als wederzijds exclusie-
ve theorieën, maar wel als “different art forms, each of which is at home in a different cultu-
re.”254 Of hoe de uniciteit van Christus geparafraseerd kan worden als particulariteit. 

Hick keerde zich definitief van zijn vroeger christologisch project af wanneer hij in 
een brief aan de redacteurs van het tijdschrift Theology stelde dat Incarnatie nog slechts een 
zaak is van intensiteit: “God is Incarnate in all men in so far as they are Spirit-filled, or Christ-
like or truly saintly”255. Hier is elk spoor van zijn vroegere christologie verdwenen en is hij 
aanhanger geworden van een positie waartegen hij zich jarenlang afgezet had.  
 
 
3.2 Van Incarnatie naar inspiratie 

  
Hicks nieuwe epistemologische inzichten, waardoor hij de verschillende tradities er-

kent als gelijkwaardige contexten van bevrijding en verlossing, nopen hem nog meer te tor-
nen aan het klassieke incarnatiebegrip en te zoeken naar een nieuwe richting in de herinter-
pretatie van het Christusgebeuren zodat het inzicht dat het christendom slechts één van een 
veelheid van heilswegen is, erdoor behelsd wordt256. Zijn deconstructie heeft dan ook ruimte 
geschapen voor andere types van christologieën, die – gelouterd door de pluralistische kri-
tiek257 – nieuwe paden bewandelen waarbij de door Nicea en Chalcedon uitgestippelde chris-
tologische lijn definitief achterwege gelaten wordt258. Met eenzelfde rigueur wijst hij ook de 
contemporaine pogingen om de Chalcedoonse leer intelligibel te maken met behulp van een 
kenosischristologie van de hand. Zijns inziens monden dergelijke pogingen immers uit in een 
parallelle paradox als Chalcedon verdedigde, namelijk hoe kan men verstaanbaar uitleggen dat 
God zijn goddelijke eigenschappen neerlegt259? Het is volgens Hick dan ook vruchtbaarder de 

                                                 
253 HICK, Universe of Faiths, 173-175. 
254 HICK, Universe of Faiths, 172-176. 
255 HICK, Letters to the Editors: Incarnation, 205. 
256 HICK, Interpretation and Reinterpretation in Religion, 69. 
257 In zijn artikels sinds de jaren negentig heeft Hick een vierde stap toegevoegd aan de deconstructie van de 
incarnatieleer, namelijk: “historically the traditional dogma has been used to justify great human evils” zie 
HICK, The Metaphor of God Incarnate, ix, 80-89; HICK, Interpretation and Reinterpretation in Religion, 63-69; HICK, The 
Non-Absoluteness, 20-23; HICK, Rethinking Christian Doctrine, 91. 
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proved less a solution than the classic definition of a problem which constantly demands further elucidation”. 
Zie HICK, Disputed Questions, 50. 
259 HICK, An Inspiration Christology, 18. Voor een uitgebreide kritiek van Hick op verschillende kenotische chris-
tologieën zie HICK, The Metaphor of God Incarnate, 61-79; J. HICK, The Logic of God Incarnate, in Religious Studies 



 JOHN HICK  67 

Chalcedoonse interpretatie van de twee naturenleer in te wisselen voor een opvatting van 
Jezus waarbij hij slechts één enkele, menselijke natuur bezit, maar die zo open en ontvankelijk 
was voor Gods omvormende aanwezigheid dat we van die persoon terecht kunnen zeggen 
dat hij de liefde van God vorm gekregen heeft – geïncarneerd is geworden – in dat leven: 

 (1) In so far as Jesus was doing God’s will, God was acting through him on earth 
and was in this respect ‘incarnate’ in Jesus’ life; (2) In so far as Jesus was doing 
God’s will he ‘incarnated’ the ideal of human life in openness and response to 
God; (3) In so far as Jesus lived a life of self-giving love, or agape, he ‘incarnated’ 
a life that is a finite reflection of the infinite divine love. The truth or the appro-
priateness of the metaphor depends upon its being literally true that Jesus lived in 
obedient response to the divine presence, and that he lived a life of unselfish 
love260. 

Deze interpretatie volgend, is het evident dat dit begrip niet langer exclusief toepasbaar is op 
Jezus, maar op elke persoon die een gehoorzaam leven leidt als antwoord op een goddelijke 
aanwezigheid. De Incarnatie kan dan ook niet langer gezien worden als een ontologische 
kwaliteit, maar moet begrepen worden als een zaak van graad of intensiteit. Dit stelt christe-
nen volgens Hick dan ook in staat om zowel akkoord te gaan met de overtuiging dat in Jezus 
Gods liefde in haar meest volledige vorm aan het werk is, zonder daarbij automatisch de 
overtuiging van de geldigheid van de andere religies onderuit te halen261.  Om deze nieuwe 
aanpak inzichtelijk te maken doet Hick in verschillende van zijn werken een beroep op de 
christologieën van de Schotse theoloog Donald Baillie en zijn Engelse geestesgenoot Geoffry 
Lampe. In hun geschriften ziet Hick verschillende aanknopingspunten voor de uitbouw van 
zijn eigen pluralistische christologie262. Zowel de ‘paradox van genade’-christologie van Baillie 
als de ‘inspiratie’-christologie van Lampe begrijpen de goddelijkheid van Jezus niet langer in 
een ontologische zin, maar zien hem veeleer als diegene waarin de werkzaamheid van de 
Geest haar meest volmaakte vervulling kent.  

Hoewel Hick beide auteurs prijst omwille van hun innovatieve manier van denken 
over de Incarnatie, trekken ze volgens Hick toch nog altijd niet de conclusie die hun positie 
met zich meebrengt: beide gaan nog altijd uit van de uniciteit en de superioriteit van Christus 
in Gods heilsplan terwijl hun gewijzigde opvattingen van incarnatie die uniciteit niet langer 
impliceert. Als we in Jezus een samengaan zien van goddelijke inspiratie of goddelijke genade, 
samen met de eigen menselijke vrijheid, dan kan de vraag gesteld worden of en hoe dit parti-
culier geval vergeleken kan worden met andere gelijkaardige casussen. We spreken hier met 
andere woorden niet langer over iets dat enkel en alleen in Jezus gebeurt, maar iets dat voor-
valt bij eenieder die openstaat voor God263. Waar de Chalcedoonse doctrine nog de uniciteit 
van Christus a-priori kon bevestigen is dit bij de nieuwe christologieën niet langer het geval. 
Het is met andere woorden niet langer een vanzelfsprekendheid dat Jezus de hoogste instan-
tie is van de ontmoeting tussen God en mens; het is iets dat uitgemaakt moet worden door 
middel van comparatief historisch onderzoek. Het is niet langer een eenmalige gebeurtenis, 
                                                                                                                                                         
25/4 (1989) 409-423. Zie ook HICK, Disputed Questions, 58-76; HICK, Literal and Metaphorical Christologies, 147-
150. 
260 HICK, The Metaphor of God Incarnate, 105. 
261 HICK, The Non-Absoluteness, 31-33; HICK, Interpretation and Reinterpretation in Religion, 69-71. 
262 HICK, The Non-Absoluteness, 31-33; HICK, An Inspiration Christology, 18-20; HICK, Trinity and Incarnation, 205-
208; HICK, Rethinking Christian Doctrine, 93-96; HICK, The Metaphor of God Incarnate, 106-110. 
263 HICK, The Metaphor of God Incarnate, 109. 
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maar iets dat gebeurt in verschillende graden bij alle mensen die openstaan voor God264. Dit 
opent de weg naar het samengaan tussen goddelijke bezieling en menselijke vrijheid in andere 
religieuze figuren die aan de basis liggen van de andere religieuze tradities. 

A return today in our pluralistic age, to this simplest, least theoretical or specula-
tive, and most directly experiential understanding of Jesus seems to offer great 
gains, both for the Christian community and for the wider human family265 

Hoewel Hick dus enerzijds trouw blijft aan de oorspronkelijke christologische opdracht, na-
melijk uitleggen wat het betekent dat Christus zowel God als mens is, doet hij dit op een ma-
nier die hij vroeger zelf niet aanvaardbaar vond266. 

Jesus then was wholly human. But he was one of the most remarkable, charis-
matic and God-filled human beings we know. His intense awareness of God was 
so powerful that in his presence people began, often for the first time, to be genu-
inely conscious of God as a living reality267. 

 
 
Besluit 
 

In dit tweede deel hebben we duidelijk gemaakt dat hoewel de oorspronkelijke drijf-
veer van Hick nog steeds was om de cognitieve waardigheid van religieuze claims te verdedi-
gen de nieuwe uitdaging hem noopte tot een andere aanpak die verreikende implicaties had 
voor de rest van zijn theologie. Waar hij vroeger de cognitieve plausibiliteit van religieuze 
waarheidsaanspraken probeerde hard te maken door ze in te bedden in een robuuste apologie 
die haar uiteindelijke waarheids- en realiteitswaarde verkreeg door de openbaring van God in 
Christus, probeert hij de cognitieve geldigheid van een religie nu te funderen op soteriologi-
sche criteria. Een religie doet met andere woorden geldige uitspraken wanneer ze een over-
gang kan bewerkstelligen van een gerichtheid op het ik naar een grotere openheid op de an-
der en een ‘ultieme Realiteit’. Hoewel Hick niet langer een beroep kan doen op zijn concept 
van eschatologische verificatie om garant te staan voor de uiteindelijke werkelijkheid van reli-
gieuze aanspraken, probeert hij zijn pluralistische hypothese met een laatste theologische 
stuiptrekking te rechtvaardigen door te stellen dat zijn pluralisme met haar kosmisch opti-
misme geen onderwerp is van onmiddellijke verificatie, maar wel van een uiteindelijke escha-
tologische falsificatie en ze tevens de beste hypothese biedt om het diverse veld van religieuze 
ervaringen in rekening te brengen. Hier verliest Hick echter elke aanspraak op een theolo-
gisch realisme omdat het enige wat hem nog rest om de cognitieve waarde van de religieuze 
waarheid te redden twee schimmige criteria zijn waaraan een religie moet voldoen: (1) dat er 
een noumenale ‘ultieme Realiteit’ is die zich openbaart als de onkenbare grond van elke religi-
euze ervaring maar die toch als benevolent gedacht kan worden en (2) dat de mensheid voor-
bestemd is voor een oneindig goed toekomstig bestaan, een concept dat ondersteund wordt 
door het kosmisch optimisme van de religie in kwestie. Of deze cryptische omschrijving ech-
ter voldoende is om Hicks pluralisme te redden uit het verglijden in een anti-realisme of ag-
nosticisme is echter hoogst betwijfelbaar.  
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Gekarakteriseerd als een ‘problematisch theoloog’ die het christelijk geloof herdenkt 
in het licht van de vigerende context, hoeft het niet te verwonderen dat Hick zich inschreef in 
de door Vaticanum II verbreidde queeste naar de verhouding tussen het “Licht van Christus” 
en de “stralen van waarheid” aanwezig in de andere religies. Het apologetische karakter van 
zijn werk indachtig, moge het bovendien duidelijk zijn dat het geenszins zijn betrachting was 
het christendom in se te verwerpen, maar dat zijn voornaamste bekommernis er in bestond 
een lezing van het christendom voor te stellen die niet alleen tot een meer adequaat verstaan 
van de eigen christelijke waarheid zou leiden, maar het christendom tevens een plaats zou 
geven tussen de andere religies. Het is dan ook onder meer  in antwoord op de “open en 
welwillende verklaringen van Vaticanum II”1 dat Hick pleit voor een “Copernicaanse 
revolutie” binnen de theologie waarbij het christendom gezien wordt als één van meerdere, 
gelijkwaardige contexten van verlossing en bevrijding. In deze poging tot de- en reconstructie 
van het christelijke geloof, neemt de notie van ‘mythe’ een centrale plaats in.  

Instructief voor de waarde van Hicks theologische antwoord op onze 
onderzoeksvraag is niet alleen wat Hick met de i4ncarnatieleer heeft aangevangen, maar 
tevens hoe hij de andere christelijke waarheidsclaims – en bij uitbreiding de waarheidsclaims 
van de andere religies – meezuigt in de slipstream van zijn mythologisch incarnatiebegrip. 
Laat ons ter illustratie de Verrijzenis als testcase nemen. 

Als we er het uitgebreide oeuvre van Hick op naslaan, dan zien we hoe er eigenlijk 
opmerkelijk weinig referenties naar de Verrijzenis in terug te vinden zijn2; wat ons steunt in 
onze overtuiging dat het de betrachting van zijn deconstructie-denken was om de aard van 
het christelijk geloof om te vormen waardoor een nauwgezet onderzoek naar de specifieke 
doctrines van het christendom een overbodige onderneming wordt. In The Myth of God 
Incarnate refereert Hick aan de Verrijzenis in het kader van een analogie met het boeddhisme 
waar hij als het voornaamste onderscheid tussen een christologie en een boeddhologie 
aangeeft dat men aan Jezus goddelijke attributen toekent en niet aan de Boeddha omdat er 
enkel van deze eerste beweerd wordt dat hij verrezen is3. Hoewel Hick in de daaropvolgende 
analyse van het verrijzenisgeloof aangeeft dat er waarschijnlijk ‘iets’ gebeurd moet zijn om het 
ontstaan van de Jezusgemeenschap te rechtvaardigen4, kan men zijns inziens heden ten dage 
niet meer ontdekken wat dat gebeuren precies inhield. Paradoxaal genoeg geeft Hick 
tegelijkertijd aan dat ondanks deze historische onwetendheid men wel zeker kan zijn dat het 
gebeuren toentertijd geenszins begrepen werd als een garantie voor de goddelijkheid van 
Jezus. Om deze bewering te onderbouwen, verwijst Hick naar de aanwezigheid van andere 
verrijzenisverhalen in het Nieuwe Testament – het opwekken van Lazarus (Joh. 11,1-44); het 
opwekken van de zoon van een weduwe (Lc. 7,11-17) en Jaïrus’ dochter (Mc. 5,35-43; Lc. 
                                                 
1 HICK, God and the Universe of Faiths, 126. Zie ook HICK, The Non-Absoluteness, 20-21. 
2 HICK, Faith and Knowledge, 180; HICK, Universe of Faiths, 112, 188; HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, 168-
173; HICK, Problems, 89, 133.  
3 HICK, Jesus and the World Religions, 168-170. 
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came to be known as his resurrection, seems virtually certain in view of the survival and growth of the tiny 
original Jesus movement”. Zie HICK, Jesus and the World Religions, 170. 
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8,49-56) – waardoor Jezus’ verrijzenis hem niet noodzakelijk in een bijzondere categorie 
plaatste. Bovendien geeft Hick aan dat de Verrijzenis door de christenen als een act van God 
beschouwd wordt en niet toegeschreven kan worden een inherente ‘goddelijke kwaliteit’ die 
Jezus zelf zou bezitten. Dit strookt volgens Hick met de overtuiging van de eerste leerlingen 
dat Jezus wel een bijzondere rol vervulde binnen de goddelijke voorzienigheid, en dus de 
titels van Messias en Heer kreeg toebedeeld, maar niet dat hij zelf God was. De Verrijzenis 
die van de man van Nazareth de goddelijke Christus maakte, is volgens Hick dan ook een 
uitgelezen voorbeeld van een projectie van menselijke idealen op Jezus in antwoord op de 
spirituele noden van de gemeenschap die in hem geloofde5. Door de Verrijzenis te 
omschrijven als “the transitional event or events in virtue of which the Jesus movement 
survived the death of its founder”6, karakteriseert Hick haar als een gebeurtenis die eerder in 
de leerlingen gebeurde dan aan hen. Hierdoor wordt de Verrijzenis een subjectief gebeuren 
dat van elke ontologische claim wordt ontdaan.  

Net zoals Hick geen enkele andere mogelijkheid ziet om de waarheid van het 
christendom te ‘redden’ dan de Incarnatie als mythologisch te omschrijven – als de 
uitdrukking van een waarde of het opwekken van een houding – valt in Hicks theologie ook 
de Verrijzenis – en elke andere christelijke of niet-christelijk waarheidsclaim – eenzelfde 
mythologisch oordeel te beurt. De centrale vraag voor Hick is dan ook niet langer hoe de 
christelijke waarheid zich verhoudt tot de waarheid van de andere religieuze tradities, maar 
wel hoe de – vaak tegenstrijdige mythologieën – van de verschillende religies met elkaar 
verzoend kunnen worden. Een schijnprobleem dat een oplossing vindt in zijn pluralistische 
filosofie door aan te geven hoe het slechts “forms of art”7 zijn die verschillende 
cultuurbepaalde antwoorden verwoorden op eenzelfde goddelijke realiteit. 

Dat dit een logisch gevolg is van zijn op ervaring gebaseerde epistemologie, waarbij 
Hick religieuze doctrines enkel toelaat verwoordingen te zijn van menselijke ervaringen in 
plaats van uitdrukkingen van ontologisch gefundeerde waarheidsclaims, hoeft weinig betoog.  
Jezus verwordt hier tot niets meer dan een man met een erg levendig godbewustzijn die als 
een gids naar God kan dienen voor mensen van alle tijden. Zo wordt Jezus binnen Hicks 
globale theologie slechts één van meerdere religieuze middelaars die allen als gelijkwaardige 
modellen fungeren voor de menselijke zoektocht naar het uiteindelijke doel van heil en 
verlossing dat bovendien een louter morele connotatie verkrijgt. De waarheid van het 
christendom wordt omwille van haar mythologisch en optioneel karakter dan ook niet langer 
geënt op wat God in de geschiedenis en in Jezus gedaan heeft, maar op een moreel criterium: 
“de transformatie van een ik-gerichtheid naar een gerichtheid op The Real”. Op die manier 
herleidt Hick heil en verlossing tot ethiek en wordt waarheid enkel nog afhankelijk gemaakt 
van de mate waarin mensen de ‘Gouden Regel’ navolgen.  

Dat dit gevolgen heeft voor het christelijke godsconcept ligt voor de hand. Door de 
traditionele christelijke concepten van Incarnatie, Verrijzenis en Triniteit te beschouwen als 
uitdrukkingen van menselijke pogingen om uitspraken te doen over een – uiteindelijk 
onkenbare – Realiteit, bevindt God zich niet langer – zoals een robuust christelijk theïsme 
verdedigt – in het hart van het christelijke leven, maar gaat het veeleer om een deïstische God 
die perifeer is geworden aan het menselijk bestaan. 
                                                 
5 HICK, Jesus and the World Religions, 168. 
6 HICK, The Metaphor of God Incarnate, 23. 
7 HICK, God and the Universe of Faiths, 176. 
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Belangrijk voor ons onderzoek is te zien dat Hick het “waarheidsprobleem” van het 
christendom oplost door er de angel uit te halen en haar op een pragmatische leest te 
schoeien waardoor ze complementair en in overeenstemming is met de ‘waarheid’ van de 
andere religies die aan eenzelfde reductionistisch discours worden onderworpen. Hoewel 
Hick aangeeft dat verlossing en waarheid niet van elkaar kunnen losgemaakt worden, is 
verlossing zijns inziens belangrijker: “Salvation is and must be the issue; for salvation is what 
religion, in all its forms is all about”8. Door waarheid echter ondergeschikt te maken aan 
verlossing, keert hij op zijn eigen theologische stappen terug en velt hij – zoals hij zelf 
vroeger had aangegeven – het doodsvonnis van het christendom en wat dat betreft, van elke 
andere religie.  

Een dergelijke oplossing kan dan ook onmogelijk gezien worden als een afdoend 
antwoord op de uitdaging waarmee het Tweede Vaticaans Concilie de aanzet gaf tot een 
theologie van de religies. 

                                                 
8 HICK, Christology in an Age of Religious Pluralism, 5. 
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BRIAN HEBBLETHWAITE: EEN DYNAMISCH-ORTHODOXE BLIK 

OP WAARHEID EN INTERRELIGIEUZE DIALOOG 
 
 

Inleiding 

 
Als men het uitgebreide en diverse oeuvre van de Britse theoloog en godsdienstfilo-

soof Brian Hebblethwaite in ogenschouw neemt, kan men hem terecht omschrijven als een 
apologeet; als iemand die zich gedurende zijn ganse carrière heeft ingespannen om de waar-
heid en redelijkheid van het christelijk geloof en haar leerstellingen aan te tonen1. Hoewel de 
apologetiek zich doorgaans beperkt heeft tot een activiteit beoefend door de gelovige intellec-
tueel, geworteld in een kerk of een gelovige gemeenschap, is dit volgens Hebblethwaite niet 
langer een conditio sine qua non want ook een niet-gelovige is zijns inziens in staat om de 
rationaliteit van het geloof te onderzoeken en haar te verdedigen tegenover parodieën en ka-
rikaturen allerhande. Door geloof niet langer te beschouwen als een absolute premisse voor 
apologetiek distantieert Hebblethwaite zich met zijn geloofsverdediging uitdrukkelijk van wat 
hij omschrijft als de louter interne taak van een fides quaerens intellectum, en herdefinieert hij 
haar als het aantonen van de plausibiliteit van het christelijk geloof tegenover elke vorm van 
ongeloof, twijfel en in het licht van andere wereldbeschouwingen2.  

Deze fundamentele bekommernis bracht hem er toe te schrijven over een veelheid 
van thema’s3. Zo peilde hij onder andere naar het wezen van theologische waarheid; mengde 
hij zich in een pennenstrijd met het logisch positivisme over de betekenisvolheid van religie 
en religieuze taal; trad hij in een breedvoerige discussie met de protagonisten van de pluralisti-
sche filosofie omtrent het statuut van de christelijke doctrines en verrichtte hij baanbrekend 
werk binnen de filosofische theologie4. Omdat Hebblethwaite met zijn theologie een creatie-
                                                 
1 B. HEBBLETHWAITE, The Ocean of Truth: A Defence of Objective Theism, Cambridge, Cambridge University Press, 
1988, 142. 
2 B. HEBBLETHWAITE, In Defence of Christianity, Oxford, Oxford University Press, 2005, 36, 46; B. 
HEBBLETHWAITE, Religious Truth and Dialogue, in Scottish Journal of Religious Studies 5 (1984) 3-17, 8-9. B. 
HEBBLETHWAITE, Apologetics, Incarnation, in A. RICHARDSON & J. BOWDEN (eds.), A New Dictionary of Christian 
Theology, London, SCM Press, 1983, 31-32, 289-291, 31: "this [apologetics] means the defence, by argument, of 
Christian belief against external criticism or against other world views". 
3 B. HEBBLETHWAITE, Evil, Suffering and Religion, London, Sheldon Press, 1976; B. HEBBLETHWAITE, Providence 
and Divine Action, in Religious Studies 14 (1978) 223-236; B. HEBBLETHWAITE, The Problems of Theology, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1980; B. HEBBLETHWAITE, Christian Ethics in the Modern Age, Philadelphia, West-
minster Press, 1982; B. HEBBLETHWAITE, The Christian Hope, Grand Rapids, Eerdmans, 1984; B. 
HEBBLETHWAITE, The Incarnation: Collected Essays in Christology, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; 
HEBBLETHWAITE, The Ocean; B. HEBBLETHWAITE, The Essence Of Christianity: A Fresh Look at the Nicene Creed, 
London, SPCK, 1996; B. HEBBLETHWAITE, Ethics and Religion in a Pluralistic Age: Collected Essays, Edinburgh, 
T&T Clarck, 1997; B. HEBBLETHWAITE & J. HICK (eds.), Christianity and the Other Religions: Selected Readings (re-
vised edition), Oxford, Oneworld, 2001; B. HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology and Christian Doctrine, Oxford, 
Blackwell, 2005. 
4 Hebblethwaite maakt een onderscheid tussen de godsdienstfilosofie (philosophy of religion) enerzijds en de 
filosofische theologie (philosophical theology) anderzijds. Beide disciplines onderscheiden zich van elkaar met 
betrekking tot hun inhoud. Zo beschrijft Hebblethwaite hoe in de godsdienstfilosofie zowel theologen als filo-
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ve symbiose poogt te bewerkstelligen tussen de overgeleverde kerkelijke traditie enerzijds en 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten anderzijds, kan ze het best gekarakteriseerd 
worden als kritisch-orthodox, of in de woorden van de Britse theoloog Ian Markham: dyna-
misch-orthodox5.  

Ondanks dit allround karakter van zijn werk, bestaat er onder commentatoren een al-
gemene consensus over de rode draad binnen Hebblethwaites theologie6. Zo wordt als moge-
lijke invalshoek voor de studie van zijn theologisch gedachtegoed gesuggereerd om zijn groot 
aantal boeken en artikels te structureren aan de hand van twee controverses die voor grote 
opschudding zorgden in het theologische landschap en die nauw met elkaar verwant zijn. Zo 
kunnen een deel van Hebblethwaites werken ontegensprekelijk beschouwd worden als de 
vrucht van zijn worsteling met de logisch-positivistische kritiek aan het adres van elke vorm 
van metafysica – dus ook dat van de theologie – dat het een principieel inhoudsloos spreken 
over de werkelijkheid is. De voornaamste opponent in dit ‘realisme/anti-realisme’ - debat is 
ongetwijfeld zijn vriend en voormalig collega, de Britse godsdienstfilosoof, Don Cupitt die in 
een reeks boeken en artikels een subjectivistische, ondogmatische en expressivistische visie 
op het christendom promoot7. Hij beargumenteert hoe religieuze taal niet langer verwijst naar 
een objectieve God voorbij de natuurlijke wereld, maar eerder op een poëtische wijze het 
ideaalbeeld van de christelijke religie uitdrukt8. Een tweede polemiek die Hebblethwaites werk 
volgens zijn critici heeft gekleurd was het zogenaamde ‘Myth of God’ - debat, geïnstigeerd 
door het omstreden boek The Myth of God Incarnate, waarin verschillende vooraanstaande An-
gelsaksische theologen, in het licht van een groeiend besef van de religieuze diversiteit, een 
niet-incarnatorische opvatting van het christendom verdedigden9.  

Hoewel deze twee controverses zich duidelijk weerspiegelen in het werk van Heb-
blethwaite en ze zeker als unifiërende factoren van zijn diverse publicaties aangehaald kunnen 
worden, hanteren we in wat volgt een andere benadering die onzes inziens niet alleen dichter 
aanleunt bij Hebblethwaites eigen intentie, maar tevens nauw verwant is met het onderzoek 
dat in dit proefschrift gevoerd wordt naar het statuut van waarheid en heil binnen een christe-
lijke theologie van de religies. Zo betogen we in wat volgt dat Hebblethwaites volledig oeuvre 
het best gelezen kan worden als een complexe bewijsvoering voor het feit dat het christelijk 
geloof in God de beste verklaring biedt voor de wereld waarin we ons bevinden10. Om deze 
eigengereide invalshoek te rechtvaardigen doen we een beroep op een passage uit de epiloog 
van Hebblethwaites boek ‘The Essence of Christianity’: 
                                                                                                                                                         
sofen reflecteren over religie in al haar vormen, gebruik makend van logische en analytische technieken. In de 
filosofische theologie daarentegen spitsen filosofen en theologen hun aandacht toe op de zogenaamde innerlij-
ke rationaliteit van de theologische doctrines en doctrinaire systemen, ontwikkeld op basis van een specifieke 
openbaring. HEBBLETHWAITE, The Ocean, 77-78; HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 13-15. 
5 J. J. LIPNER (ed.), Truth, Religious Dialogue and Dynamic Orthodoxy: Reflections on the Work of Brian Hebblethwaite, 
London, SCM Press, 2005, xiv. 
6 LIPNER (ed.), Truth, xiii; HEBBLETHWAITE, Ethics and Religion, 2. 
7 D. CUPITT, Taking Leave of God, London, SCM Press, 1980; D. CUPITT, The World to Come, London, SCM 
Press, 1982; D. CUPITT, The Sea of Faith, London, BBC Publications, 1984; D. CUPITT, Only human, London, 
SCM, 1985; D. CUPITT, A Non-Realist View of God, in J.J. LIPNER (ed.), Truth, Religious Dialogue and Dynamic Or-
thodoxy: Reflections on the Work of Brian Hebblethwaite, London, SCM Press, 2005, 85-95.  Het hoeft dan ook niet te 
verwonderen dat Hebblethwaites meest recente boek In Defence of Christianity – dat hij zelf omschrijft als een 
“book of apologetics” – opgedragen is aan Cupitt. 
8 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 17-52.  
9 J. HICK (ed.), The Myth of God Incarnate, Londen, SCM Press, 1977. 
10 HEBBLETHWAITE, In Defence, 1; HEBBLETHWAITE, The Ocean, 98; HEBBLETHWAITE, The Problems, 87-88. 
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I have tried to expound and explain the doctrines of the Creed in such a way as to 
show their plausibility and power as a summary of the truth – the truth about the 
origin of the world, the truth about the meaning of life, the truth about the spiri-
tual resources available to humankind for the overcoming of evil and egoism, and 
the truth about the ultimate destiny of us all11. 

Met deze sleutelpassage als uitgangspunt tonen we in wat volgt aan hoe alle draden die Heb-
blethwaite doorheen zijn uitgebreid oeuvre geweven heeft, samenvloeien tot een geheel waar-
bij waarheid en heil onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn omdat beiden gefundeerd wor-
den in de Incarnatie: “God revealed himself to us and reconciled us to himself in a specific 
way, namely by coming amongst us and sharing our lot”12. Maar vooraleer we dit inzichtelijk 
kunnen maken, dient er stil gestaan te worden bij Hebblethwaites theologische prolegomena. 
 
 
1. Theologische Prolegomena 

 
Een eerste premisse die in acht genomen dient te worden bij de studie van het werk 

van Brian Hebblethwaite is de presuppositie dat geloof voor hem meer betekent dan een 
soort van religieus extra, toegevoegd aan het ‘alledaagse’ in de wereld zijn. Voor Hebblethwai-
te bezit geloof een allesomvattend karakter; is het een wereldbeschouwing die elk facet van 
het menselijk bestaan verklaart. Geloof maakt volgens Hebblethwaite dan ook niet louter een 
aanspraak op een object binnen de realiteit, of dat ver verwijderd is van onze dagdagelijkse 
leefwereld, maar doet volgens hem uitspraken over de realiteit zelf, meer nog: over wat aan de 
realiteit ten grondslag ligt. In religie staat er met andere woorden een waarheidsvraag op het 
spel. In The Essence of Christianity verwoordt hij het als volgt:  

To believe in God is to accept that the everyday world in which we find our-
selves, and which science explores and understands in ever-increasing detail and 
comprehensiveness, is neither self-explanatory nor just a brute fact. It is a mean-
ingful universe just because it depends for its being, its nature and its destiny, on 
an infinite, all encompassing and all pervading spiritual source, ground and goal13.  

Het christelijk geloof doet dus niet enkel uitspraken over zaken binnen de realiteit, maar is in 
haar ware gestalte begaan met de realiteiten van God, mens en wereld en hun onderlinge ver-
houdingen14. Om die reden is een noodzakelijke eerste stap in het uittekenen van Hebbleth-
waites theologie een beter zicht te krijgen op zijn epistemologie. 
 
 
1.1 Een epistemologische insteek 
 

Hebblethwaite zet zijn eigen kenleer, die hij als een vorm van realisme typeert15, voor-

                                                 
11 HEBBLETHWAITE, The Essence, 208.  
12 B. HEBBLETHWAITE, The Appeal to Experience in Christology, in S.W. SYKES & J.P. CLAYTON (eds.), Christ, Faith 
and History: Cambridge Studies in Theology, Cambridge, Cambridge University Press, 1972, 263-278, 273. 
13 HEBBLETHWAITE, The Essence, 34-35. 
14 HEBBLETHWAITE, The Problems, 3; HEBBLETHWAITE, The Incarnation: Collected Essays, 145. 
15 HEBBLETHWAITE, The Problems, 15 :“That is the view that it is how things actually are that determines our 
knowledge of them and what we say about them. No matter what we are talking about, it is the reality itself 
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al uiteen in de discussie met Don Cupitt en diens anti-realistische lezing van religie en religi-
euze taal. Cupitt huldigt de opvatting dat het vermeende religieuze object, God, beschouwd 
moet worden als een projectie of een belichaming van de waarden en de idealen waarvoor de 
gelovigen zich inzetten16. De belangrijkste instigator van de expressivistische versie van het 
christendom dat door Cupitt en zijn geestesgenoten gepromoot wordt, is volgens Hebbleth-
waite de Duitse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804) die een verregaand scepti-
cisme hanteert m.b.t. de menselijke mogelijkheid om de realiteit “an sich”17 te kennen. In zijn 
Kritik der Reinen Vernunft ontwikkelde Kant de these dat er een onderscheid gemaakt moet 
worden tussen enerzijds het noumenale en anderzijds het fenomenale; tussen hoe de dingen 
op zichzelf zijn en hoe ze verschijnen aan rationele wezens. De Kantiaanse visie dat de mens 
zelf de transcendentale structuren van de kennis – tijd en ruimte – op de werkelijkheid legt en 
met zijn categorieën de wereld een bepaalde vorm geeft, omschrijft Hebblethwaite als een 
soort constructivisme18. Waar Kant echter nog kon vasthouden aan één enkel interpretatie-
schema voor alle mensen van alle tijden, werd snel duidelijk dat de lijst van Kants basiscate-
gorieën varieert van tijd tot tijd en van cultuur tot cultuur. De manier waarop de wereld aan 
ons verschijnt is vanuit deze optiek het resultaat van de wijze waarop onze cultuur de aange-
boden zintuiglijke data verwerkt. Eenmaal men volgens Hebblethwaite het idee van een be-
staande wereld met een inherente, kenbare structuur heeft opgegeven komt men automatisch 
terecht in een vorm van relativisme, waarbij de wereld zoals die op zichzelf is, verdwijnt ach-
ter cultureel bepaalde gordijnen19. Waar Kant echter de categorische claim van de morele wet 
nog als een mogelijke uitweg zag uit een louter subjectivisme, probeert Cupitt in zijn anti-
realisme het relativisme en de fragmentatie tegen te gaan door de christelijke moraliteit en 
spiritualiteit te gronden in de (inter)subjectiviteit, wat volgens Hebblethwaite een ijdele on-
derneming is20. 

Een betere optie bestaat er volgens Hebblethwaite in om de Kantiaanse klip, waarbij 
de mens de maat van alle dingen wordt en die onredelijke vereisten vooropstelt voor kennis, 
                                                                                                                                                         
which must be allowed to control our response, and what we say must be judged by the accuracy with which it 
corresponds with the reality in question”.  
16 Zo omschrijft Cupitt God als “the sum of our values, representing to us their ideal unity, their claims upon 
us and their unitive power”, zie HEBBLETHWAITE, The Ocean, 116. Zie ook CUPITT, A Non-Realist View, 85: “ A 
person’s god is an object of the same kind as her Muse, her project, her dream, her ideal or goal, her ambition 
or guiding star. A person’s god is a unifying focus of religious aspiration, that towards which, for the sake of 
which and by which a person lives”. 
17 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 71; B. HEBBLETHWAITE, John Hick and the Question of Truth in Religion, in A. 
SHARMA (ed.), God, Truth and Reality, New York, St Martin's Press, 1993, 124-134, 132-133; B. 
HEBBLETHWAITE, God and Truth, in Kerygma and Dogma 40/1 (1994) 2-19, 8-9; HEBBLETHWAITE, Ethics and 
Religion, 140-141. Zowel Cupitt als Kant geloven in het bestaan van een objectieve, externe wereld, maar deze is 
in zekere zin irrelevant, want niet toegankelijk.  
18 HEBBLETHWAITE, God and Truth, 15; HEBBLETHWAITE, The Incarnation: Collected Essays, 141-142. Voortbou-
wend op de filosofen Rene Descartes ( 1596 - 1650) en David Hume (1711 - 1776) die respectievelijk beargu-
menteerden dat kennis absolute zekerheid vereist en dat elke poging om dat te bereiken ten lange leste ge-
doemd is te mislukken, introduceerde Kant zijn welbekend onderscheid tussen de noumenale en de fenomenale 
wereld. Het inzicht dat het menselijke brein in grote mate verantwoordelijk is voor de constructie van de men-
selijke leefwereld leidde tot een toenemend belang van de consistentie en de coherentie van het rationele inter-
pretatieve schema. Dit, op haar beurt, gaf aanleiding tot het pragmatische inzicht dat religies waar zijn als ze 
werken. Voor een uitgebreide behandeling hiervan verwijzen we naar het magistrale werk van de schotse filo-
soof en theoloog Alasdair Macintyre: Whose Justice, Which Rationality?, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame, 1988. 
19 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 75; HEBBLETHWAITE, God and Truth, 16. 
20 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 79. 
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in zijn geheel te omzeilen door een beroep te doen op wat hij ‘een theorie van het gezond 
verstand’ noemt21. Zo is het volgens hem een menselijke basisintuïtie dat we geboren worden 
in een wereld met een vastgelegde natuur, die reeds lang bestond voor er mensen waren om 
er over te denken, ze waar te nemen of te veranderen. Hebblethwaite pleit met andere woor-
den voor het herstellen van het basisvertrouwen in de menselijke mogelijkheid om de waar-
heid over zichzelf en de wereld te ontdekken22. In tweede instantie leert deze ‘common sense 
–visie’ ons volgens Hebblethwaite dat de wereld waarin we leven een tijdelijk gestructureerd 
en ruimtelijk uitgestrekt geheel van interagerende systemen is, dat los bestaat van de menselij-
ke kennis. Verder geeft Hebblethwaite ook aan hoe deze ‘common sense – opvatting’ van een 
onafhankelijke realiteit geruggensteund wordt door de moderne wetenschap die bevestigt dat 
tijd en ruimte inherente kenmerken zijn van het universum, los van de menselijke waarne-
ming. Immers, ook de wetenschap onthult bestaande aspecten van de realiteit en vergroot en 
systematiseert onze kennis van het universum. Hoewel Hebblethwaite erkent dat er een com-
plexe interactie plaatsvindt tussen de wereld en ons verstand, die slechts na een ingewikkeld 
opvoedings- en leerproces vlot verloopt, zijn we zijns inziens op geen enkele manier afgeslo-
ten van de wereld door onze zintuigen of onze denkbeelden: 

Common sense conviction that the world about us consists of things and kinds of 
things that are what they are prior to and quite apart from any observation and 
thought, and are discovered to be what they are by the learned and self-correcting 
use of fallible human faculties, is a conviction that for the most part survives 
sceptical assault23. 

Met deze schets van wat Hebblethwaite zelf een kritisch-realistische wereldvisie noemt24, 
hoopt hij een Kantiaans constructivisme met betrekking tot de kennis van de externe wereld 
vermeden te hebben en opnieuw het vertrouwen hersteld te hebben in de onafhankelijke rea-
liteit van de alledaagse wereld25. Volgens Hebblethwaite overschat Kant de bijdrage die het 
kennende subject levert aan de manier waarop het gekende verschijnt. Dit is niet alleen zo 
met betrekking tot de structuren van tijd en ruimte, die dimensies zijn van de wereld, maar 
ook wat betreft de categorieën en de concepten waarmee we de zintuiglijke data verwerken. 
Volgens Hebblethwaite worden niet alleen de categorieën geëvoceerd door de aard van de 
dingen die we ontmoeten maar worden ook onze concepten  bepaald door de natuur van de 
dingen zoals we ze ontdekken26.  

                                                 
21 Hebblethwaite volgt hierin de Australische filosoof Michael Devitt die argumenteert dat hoewel we het Car-
tesiaanse scepticisme niet volledig kunnen weerleggen, we ook niet verplicht zijn het te aanvaarden omdat onze 
twijfels over het al dan niet bestaan van een externe wereld kleiner zijn dan de zekerheden die we hebben over 
het bestaan ervan. Voor een uitgebreide behandeling hiervan zie M. DEVITT, Realism and Truth, Oxford, 
Blackwell, 1984. 
22 HEBBLETHWAITE, God and Truth, 3. 
23 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 104. 
24 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 84, 112. Met zijn notie van een kritisch realisme hoopt Hebblethwaite een mid-
denweg te bevaren tussen een naïef realisme enerzijds – dat stelt dat de wereld is zoals we ze ervaren – en een 
constructivisme anderzijds – waarbij we van de externe wereld afgesloten zijn door onze zintuigen en catego-
rieën. Hoewel het menselijke interpretatieve raamwerk een zekere orde schept in de realiteit, sluit deze subjecti-
viteit de mens niet af van de reële wereld. Het is immers pas door onze zintuigen en concepten dat men toe-
gang krijgt tot de wereld. 
25 Zie ook HEBBLETHWAITE, In Defence, 15-16. 
26 HEBBLETHWAITE, Question of Truth, 132; HEBBLETHWAITE, Ethics and Religion, 148; HEBBLETHWAITE, The 
Incarnation: Collected Essays, 143-144. 



78 HOOFDSTUK 2  

Een dergelijk kritisch realisme en de notie van objectieve waarheid die ermee gepaard 
gaat, is volgens Hebblethwaite echter uiterst kwetsbaar zonder een gedegen metafysische on-
dersteuning. Hebblethwaite zet zijn argument uiteen in een discussie met de Australische filo-
soof Michael Devitt die een groot voorvechter is van een metafysisch realisme.  Devitt be-
toogt hoe het postuleren van een realiteit, onafhankelijk van onze menselijke geest, de beste 
verklaring biedt voor onze ervaringen. Hebblethwaite neemt Devitt’s argumenten voor rea-
lisme en een correspondentie-theorie van de waarheid als uitgangspunt27, maar geeft tegelijk 
aan hoe de theorie van Devitt in twee opzichten mank loopt. Zo argumenteert Hebblethwaite 
in de eerste plaats dat het realisme van Devitt uiteindelijk onverklaarbaar blijft omdat hij de 
objectiviteit van de wereld wel erkent, maar er finaal niet in slaagt om er een sluitende verhel-
dering voor te bieden; behalve dan door ze te omschrijven als ‘ruwe feiten’. Ten tweede 
houdt Devitt ook vast aan een puur naturalistische duiding van bewustzijn en de menselijke 
geest. Devitt is volgens Hebblethwaite met andere woorden correct wanneer hij beweert dat 
de mens de waarheid van de wereld kan ontdekken, maar hij moet tegelijk een verklaring 
kunnen bieden voor de stabiliteit van de objectieve wereld en het wonder van het menselijk 
bewustzijn28. Twee zaken die volgens Hebblethwaite enkel en alleen begrepen kunnen wor-
den door ze te funderen in het bestaan van een objectieve God29. Hebblethwaites kenleer 
start met andere woorden vanuit de objectiviteit van de wereld en het fenomeen van het 
menselijk bewustzijn en postuleert vervolgens de creatieve wil van God als de meest plausibe-
le verklaring hiervoor. Het is de scheppende wil van God die de wereld maakt zoals hij is, 
onafhankelijk van ons menselijk denkvermogen: 

In a nutshell, the argument from truth to God is this: our deep-rooted conviction 
that truth is a matter of discovery and not invention is best accounted for […] on 
the supposition of an infinite creative Mind that makes things what they are and 
preserves them as what they are for us to discover30. 

Hebblethwaite gaat zelfs verder door te beweren dat onze wereld in beweging is en dat de 
goddelijke wil niet alleen bepaalt wat er is, maar ook wat er zal zijn en wat er zou moeten zijn, 
waardoor Hebblethwaite niet alleen de waarheid, maar ook het bestaan van waarden en het 
doel van de wereld in het bestaan van God grondt31. Het vooronderstellen van Gods creatie-
ve wil verklaart niet alleen de objectiviteit van de dingen, maar ook de kenbaarheid van de 
wereld. Hiermee wil Hebblethwaite geenszins beweren dat er slechts één alomvattende waar-
heid zou zijn, maar hij beklemtoont wel de onderlinge verbondenheid van alle dingen in een 
kenbaar universum. Bovendien stelt het ontdekken van een intentie achter het gehele wereld-
systeem ons in staat om door het achterhalen van de waarheid van particuliere dingen, ook op 
het spoor te komen van de waarheid van God32. Hebblethwaites overtuiging dat waarheid en 
objectiviteit gegrond zijn in God bepaalt dan ook wat volgens hem in de christelijke theologie 
en filosofie begrepen moet worden onder waarheid, namelijk correspondentie tussen bewust-
                                                 
27 Voor een uitgebreide definitie van wat Hebblethwaite precies begrijpt onder een correspondentietheorie van 
waarheid zie HEBBLETHWAITE, The Incarnation: Collected Essays, 144-146. 
28 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 108-109. 
29 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 109; HEBBLETHWAITE, God and Truth, 5; HEBBLETHWAITE, The Incarnation: 
Collected Essays, 140-141. 
30 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 110. 
31 HEBBLETHWAITE, God and Truth, 18. Zie ook HEBBLETHWAITE, The Ocean, 118: "Our discovery of truth 
includes our discovery of value and of the purpose and destiny of the world and of life".  
32 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 111. 



 BRIAN HEBBLETHWAITE 79 

zijn en realiteit, bewustzijn van hoe de dingen zijn, bedoeld waren te zijn en zullen zijn. Deze 
metafysische onderbouw rechtvaardigt volgens Hebblethwaite eveneens het basisvertrouwen 
in onze eigen cognitieve capaciteiten omdat God ons er de mogelijkheid toe gegeven heeft33.  

It will be evident that, on this understanding Christianity is far more than just a 
way of life, an inspiring ideal of how we may develop as persons, treat each other 
in our common life together, and construct forms of social, national and interna-
tional life that meet human needs and enable people, communities and cultures to 
flourish. Christianity is all this but only because all these things follow from the 
truth about God […] Christianity is a practical religion, but the practice is a con-
sequence of the theory.34 

De claim dat God bestaat is dus geen uitspraak over een ver verwijderd object of een object 
tussen alle andere, maar een overtuiging die betrekking heeft op de grond van ons zijn en de 
mogelijkheidsvoorwaarde voor waarheid.  
 
 
1.2 De taak van de theologie 
 

Een tweede assumptie die toegelicht dient te worden om een duidelijk inzicht te krij-
gen in Hebbelthwaites werk wordt uiteengezet in zijn boek The Problems of Theology, waar hij de 
specificiteit van het theologische bedrijf definieert in confrontatie met de discipline van de 
religiestudies35. Vanuit zijn overtuiging dat er in het geloof een waarheidsvraag in het gedrang 
is, kant Hebblethwaite zich tegen de opvatting dat theologie louter begaan zou zijn met de 
studie van het geloof in God, als slechts één van de vele fenomenen binnen de wereld van de 
religies, en zo gereduceerd zou worden tot een onderdeel binnen de bredere discipline van de 
religiestudies. Hij definieert theologie daarentegen als “rational talk or thought about God”36. 
Op basis van zijn realistische epistemologie moge het immers duidelijk zijn dat als God be-
staat de theologie niet alleen handelt over de geloofsovertuigingen van de verschillende reli-
gies, maar over de realiteit zelf. Als God met andere woorden bestaat is theologie geen on-
derdeel van de religiestudies, maar omvat theologie de religiestudies, samen met al het ande-
re37.  

Het is belangrijk om te zien hoe Hebblethwaite het bestaan van God niet van meet af 
aan vooronderstelt, maar het hypothetisch introduceert. Hij betoogt dat ‘als’ God bestaat de 
theologie handelt over de ultieme realiteit die aan elke andere realiteit ten grondslag ligt.  De 
hypothese zelf is echter voorwerp van discussie. Confer zijn apologie, hoeft dit debat volgens 
Hebblethwaite niet noodzakelijkerwijs enkel tussen gelovigen gevoerd te worden, maar kan 
het evengoed aangegaan worden door de ongelovige die bereid is om de hypothese van het 
bestaan van God in overweging te nemen. Het is een debat dat door elkeen gevoerd kan 
worden die zich in de schoenen van de gelovige kan plaatsen en die de fundamentele waar-
heidsvragen waarmee de theologie begaan is als onbeslist kan beschouwen. Als gelovig-zijn 

                                                 
33 HEBBLETHWAITE, God and Truth, 5; HEBBLETHWAITE, In Defence, 19-20; HEBBLETHWAITE, Religious Truth, 6; 
HEBBLETHWAITE, The Incarnation: Collected Essays, 142. 
34 HEBBLETHWAITE, The Essence, 208. HEBBLETHWAITE, God and Truth, 18.  
35 HEBBLETHWAITE, The Problems, 1-6. 
36 HEBBLETHWAITE, The Problems, 1. 
37 HEBBLETHWAITE, The Problems, 2-3. 
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immers een conditio sine qua non zou zijn om het geloof te verstaan zou men volgens Heb-
blethwaite enkel in staat zijn het eigen geloof te bevatten waardoor er geen sprake zou kun-
nen zijn van een interreligieuze dialoog, noch van een comparatieve theologie of een dialoog 
tussen de gelovige en de ongelovige.  Door de theologie op die manier open te stellen voor 
rationeel kritisch onderzoek, weerhoudt Hebblethwaite de theologie ervan te verdwijnen in 
de private wereld van de individuele beleving38.   

What theologians often fail to appreciate is the apologetic force of standing back 
from one’s commitments, looking at all aspects of the Christian faith hypotheti-
cally, and reflecting philosophically on the supporting evidence, the inner ration-
ale and the explanatory power of the Christian worldview39. 

Deze wisselwerking tussen de gelovige en ongelovige intellectueel is volgens Hebblethwaite 
van vitaal belang voor de theologie. 

Een elementaire voorwaarde bij dit alles is echter de aanname van een fenomenologi-
sche methode waarbij men, doorheen een evenwichtsoefening in verbeeldingskracht en voor-
stellingsvermogen, zich hypothetisch in de schoenen van de gelovige probeert te plaatsen en 
de wereld door de ogen van de ander poogt te bekijken. Op die manier kan men tot een be-
schrijving van een religie komen die door de respectievelijke aanhangers als adequaat en eer-
lijk beaamd wordt40. Wat een gelovige dan onderscheidt van de neutrale waarnemer is volgens 
Hebblethwaite niet een bijzondere vorm van rationaliteit, of een geprivilegieerde toegang tot 
de waarheid, maar de experimentele bevestiging van datgene waar de argumenten naar ver-
wijzen: “What the philosophers debate hypothetically, committed participants debate catego-
rically […] What differentiates the believer from the neutral observer is not a special kind of 
rationality, but a personal experience of what the arguments point to”41. 

Het belangrijkste thema binnen een hedendaagse theologie, begrepen als een rationeel 
spreken en denken over God, is volgens Hebblethwaite dan ook hoe we de dag van vandaag 
het wezen van God, de relatie tussen God en de wereld en de manier waarop God handelt in 
de wereld inzichtelijk kunnen maken. In dit proces speelt de traditie van het theologische 
denken een significante rol. Als we Hebblethwaites realistische epistemologie immers ernstig 
nemen en God, als ultieme realiteit, onveranderlijk blijft, dan kan de theologische traditie niet 
zomaar overboord gegooid worden, maar moet men de oude concepten en categorieën her-
formuleren zodat ze ook in het licht van de moderne, wetenschappelijke wereldvisie nog 
bruikbaar zijn42. 

 
 
 
 

                                                 
38 B. HEBBLETHWAITE, Can there be a Genuine Dialogue between the Believer and the Unbeliever?, in H.S.G. MÜLLER 
(ed.), Vom Amt des Laien in Kirche und Theologie: Festschrift für Gerhard Krause zum 70. Geburtstag, Berlin, Walter de 
Gruyter, 1982, 264-255, 246. 
39 HEBBLETHWAITE, In Defence, 56. 
40 HEBBLETHWAITE, Genuine Dialogue, 246. 
41 HEBBLETHWAITE, Religious Truth, 15. 
42 HEBBLETHWAITE, The Problems, 13; HEBBLETHWAITE, The Appeal to Experience, 269: Hebblethwaite argumen-
teert hier dat 'als' het christendom waar is, het dezelfde relatie tussen God en wereld is die we proberen te arti-
culeren zoals ook andere generaties van christenen voor ons gedaan hebben. Bijgevolg kunnen we onze eigen 
hedendaagse ervaringen niet verabsoluteren.  
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1.3 De theologische methode 
 
De vraag naar een geijkte methodologische toegangsweg dringt zich hier op. Het mo-

ge immers duidelijk zijn dat als God bestaat, Hij niet zondermeer toegankelijk is zoals materi-
ele objecten en menselijke wezens dat zijn. Dit leidde tot de, volgens Hebblethwaite verkeer-
de, vooronderstelling dat de waarheden over God enkel en alleen vanuit een doorleefde rela-
tie – i.c. vanuit het geloof – beschikbaar zouden zijn. Hierdoor ontstond vooral in filosofi-
sche kringen een zekere argwaan tegenover elke notie van openbaring, gestoeld op een onbe-
twistbaar – want geopenbaard – fundament43. Terwijl het object van de theologie wel uniek 
is, kan ze geen aanspraak maken op een eigen logica, wars van elke vorm van rationaliteit en 
kan er voor Hebblethwaite geen sprake zijn van een botsing tussen een God van de filosofen 
en een God van de theologen, maar gaat het om dezelfde God44. Hebblethwaite pleit dan ook 
voor een betere communicatie tussen de godsdienstfilosofie en de systematische theologie 
wanneer het gaat over God en waarheid. Enerzijds spoort hij de filosofen aan om zich theo-
logisch meer te scholen, anderzijds daagt hij theologen uit filosofisch meer geletterd te zijn. 
Zo heeft het volgens hem immers weinig zin dat filosofen debatteren over noties zoals eeu-
wigheid en genade die weinig of geen uitstaans hebben met de manier waarop dergelijke con-
cepten fungeren binnen een levende religie. Theologen op hun beurt moeten zich ervoor 
hoeden om de filosofische noties voor de vuist weg te verwerpen omdat deze hen kunnen 
helpen hun zaak duidelijk te maken45. Godsdienstfilosofen maken abstracties van elementen 
die aanwezig zijn in het theologische discours om ze aan een grondig onderzoek en analyse te 
kunnen onderwerpen46. Om dit te ruggensteunen wijst Hebblethwaite er op hoe er binnen de 
christelijke traditie een algemene consensus heerst over het feit dat de kennis van God uni-
verseel toegankelijk is voor de menselijke rede en ervaring47. Het ontbreken van een gegaran-
deerde, sacrosancte vorm van goddelijke communicatie zorgt er volgens Hebblethwaite voor 
dat de theologie alle zogenaamde indirecte kanalen van de ontmoeting tussen God en mens – 
zij het rationele argumenten, historische gebeurtenissen, geschriften, tradities, geloofsovertui-
gingen en ervaringen – aan rigoureus onderzoek en discussie moet onderwerpen48.  

The fundamental hypothesis to be tested in theology by both believer and unbe-
liever in dialogue is whether critical investigation of the alleged media of divine-
human encounter yields an objective and plausible view of God and the world49. 

Geloof kan met andere woorden niet uitgesloten worden van kritisch onderzoek, en haar 
rationele basis moet voorwerp zijn van publieke discussie. De theoloog bezit geen apodicti-
sche invalshoek en de theologie geen eigen private logica50. Een theoloog maakt volgens 
Hebblethwaite gebruik van alle beschikbare kritische methodes om de christelijke traditie te 

                                                 
43 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 17; HEBBLETHWAITE, God and Truth, 9-13. 
44 HEBBLETHWAITE, In Defence, 55-56; HEBBLETHWAITE, God and Truth, 10. Zie ook HEBBLETHWAITE, Philoso-
phical Theology, 11; HEBBLETHWAITE, The Ocean, 37-38, 99: “It is the very same God, dimly apprehended 
through the philosophical arguments of natural theology as the source and goal of all there is, who is also dis-
closed in Christ as the God of love evoking the religious response of gratitude and dedication”. 
45 HEBBLETHWAITE, God and Truth, 9-11. 
46 HEBBLETHWAITE, In Defence, 56. 
47 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 16. 
48 HEBBLETHWAITE, The Problems, 17. 
49 HEBBLETHWAITE, The Problems, 17. 
50 HEBBLETHWAITE, The Problems, 20. 
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onderzoeken op haar vermogen om kennis van God, mens en wereld te bemiddelen. Door 
theologie te karakteriseren als een open en kritische activiteit die zowel door de gelovige als 
door de niet-gelovige beoefend kan worden, is het duidelijk dat Hebblethwaite het aloude 
onderscheid tussen natuurlijke en geopenbaarde theologie deels van de hand doet en de di-
verse openbaringsclaims – overgeleverd doorheen verschillende historische tradities – even-
eens beschouwt als data waarmee de rede kan werken51: 

Reason and Revelation can not be treated as different sources of knowledge. On 
the contrary revelation claims, despite being channelled through particular histori-
cal traditions, are part of the data upon which reason has to operate. The fact that 
the philosopher pays less attention to the religious data than does the theologian 
is unfortunate. It can no longer be a matter of principle52. 

Deze gelijkstelling tussen geopenbaarde en natuurlijke theologie heeft natuurlijk enkel en al-
leen betrekking op hun beider openheid op rationeel onderzoek, niet op hun particulariteit 
want daar blijft het onderscheid tussen algemene en bijzondere data behouden. Hebblethwai-
te betoogt dat de notie van particulariteit geen schandaal hoeft te zijn in de zin dat filosofen 
niet kunnen dicteren waar en wanneer God mag spreken. Het is echter wel legitiem om als 
God spreekt, de logica en de principes van die bijzondere openbaringen aan het tribunaal van 
de rede te onderwerpen53. Dat een dergelijke open houding, waarbij de theoloog bereid is de 
christelijke traditie aan een rigoureus kritisch onderzoek te onderwerpen, geen sinecure is, 
geeft Hebblethwaite aan door de twee probleemvelden te schetsen waarin een dergelijke 
theologie verzeild geraakt. Zo moet men volgens Hebblethwaite niet alleen kunnen beargu-
menteren waarom men een specifieke openbaring postuleert naast de algemene, maar moet 
men tevens kunnen aantonen waar deze particuliere openbaring gevonden kan worden54. 
Hoewel volgens Hebblethwaite praktisch alle religies zich kunnen vinden in de overtuiging 
dat er reeds een zekere kennis van God mogelijk is door middel van de menselijke rede en de 
algemeen menselijke ervaring – i.c. een natuurlijke theologie – is dit voor het merendeel van 
de religies niet voldoende en houden ze vast aan de convictie dat het wezen en de wil van 
God verder kenbaar gemaakt wordt doorheen een particuliere openbaring55. Maar het groot-
ste probleem dat aangepakt moet worden is volgens Hebblethwaite niet of er nood is aan een 
bijzondere openbaring, maar wel de vraag naar de plaats van die openbaring en hoe deze het 
best gedacht kan worden. Gebeurt deze bijzondere openbaring doorheen rationele reflectie; 
mystieke ervaring; profeten; heilige schriften; historische gebeurtenissen of geloofstradities? 
Hebbethwaite wijst de suggestie af om de bijzondere openbaring exclusief te situeren in de 
heilige schriften. Deze aarzeling vloeit voort uit zijn overtuiging dat er veel dergelijke boeken 
zijn met botsende waarheidsaanspraken wiens auteurs altijd menselijk en cultureel bepaald 
zijn56. Anderzijds wijst Hebblethwaite tevens de optie af om de bijzondere openbaring enkel 

                                                 
51 HEBBLETHWAITE, In Defence, 37-38, 46; B. HEBBLETHWAITE, The Communication of Divine Revelation, in A. 
PADGET (ed.), Reason and the Christian Religion: Essays in Honour of Richard Swinburne, Oxford, Clarendon Press, 
1994, 143-159, 150. 
52 HEBBLETHWAITE, The Problems, 79. 
53 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 18. 
54 HEBBLETHWAITE, The Problems, 99. 
55HEBBLETHWAITE, The Problems, 86; HEBBLETHWAITE, The Communication of Divine Revelation, 149-150. 
56 HEBBLETHWAITE, The Communication of Divine Revelation, 151. 
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en alleen te localiseren in de religieuze ervaring van de gelovige57. Hebbeltwaite verkiest eer-
der om, in het spoor van de Duitse theoloog Wolfhart Pannenberg, een soort van middenweg 
te bewandelen waarbij de openbaring van Gods wil en Gods wezen gesitueerd wordt in een 
aantal cruciale historische gebeurtenissen binnen de context van de universele geschiedenis, 
waarvan de heilige schriften in hun culturele beperktheid, getuigenis van afleggen58. Hoewel 
deze gebeurtenissen bemiddeling door woorden vereisen, zijn niet de woorden maar wel de 
gebeurtenissen de primaire media van de openbaring59. 

On this view, the scriptures may be regarded as sources for our knowledge of the 
revelatory events. And the subsequent creeds and theologies may be regarded as 
propositional expressions of the truths revealed in the events, life and conse-
quences under review60. 

Deze visie op de plaats van de bijzondere openbaring heeft volgens Hebblethwaite het grote 
voordeel dat het die openbaring stevig verankert in het publieke domein; in een particulier 
leven, geleefd in een particuliere context en dus open voor onderzoek en kritiek61. Maar tege-
lijk wordt hier ook reeds het grootste probleem van het christendom aangegeven: hoe kan 
deze particulariteit van Gods openbaring verzoend worden met de waarheidsaanspraken van 
de andere religies? Gods bijzondere openbaring in het christendom kan volgens Hebbleth-
waite niet langer gelegitimeerd worden door een beroep te doen op een of andere private 
autoriteit. Enkel en alleen als de inhoud van de christelijke openbaring een grotere religieuze, 
morele en rationele betekenis verleent aan de mens in zijn totale situatie, kan Jezus Christus 
gezien worden als de plaats in de geschiedenis waar God zichzelf aan de mensheid kenbaar 
maakte62. Hier bevindt zich het zogenaamde ‘schandaal van de particulariteit’ van het chris-
tendom, namelijk dat de relatie tussen God en de mensheid afhankelijk is van wat gebeurde in 
Palestina tweeduizend jaar geleden. Hoewel Hebblethwaite hiermee de idee dat rede en open-
baring rivalen zijn in de zoektocht naar kennis over God ondermijnt, voegt de inhoud van de 
openbaring iets nieuws toe aan onze algemene ervaring van deze wereld. Vooral het idee van 
een bijzondere openbaring in een bepaald deel van de geschiedenis brengt een nieuwigheid 
binnen in de informatie waarmee een kritische theologie moet werken.  

Door het christendom (ontologisch) te funderen op Gods handelen in de geschiede-
nis, vermijdt Hebblethwaite echter niet het probleem van de al te menselijke bemiddelingen 
van die goddelijke openbaring. Daarom is een volgende stap in het uiteenzetten van Hebbel-
thwaites theologische prolegomena het onderzoeken van zowel zijn theorie van de goddelijke 
voorzienigheid als zijn visie op de bijzondere openbaring.  

 
 

                                                 
57 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 34. HEBBLETHWAITE, The Appeal to Experience, 263-278. In dit artikel 
betoogt Hebblethwaite, in het licht van een controverse over de twee-naturenchristologie van Chalcedon, dat er 
onmogelijk een beroep kan gedaan worden op de religieuze ervaring om een dispuut te beslechten omdat er in 
een antwoord op de realiteit altijd een dialectiek plaatsvindt tussen ervaring en interpretatie en het dus precies 
de ervaring is die ter discussie staat. 
58 HEBBLETHWAITE, The Communication of Divine Revelation, 145-146. 
59 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 28; HEBBLETHWAITE, The Communication of Divine Revelation, 149-151: 
"it is what God has done for humanity's salvation in the series of events that culminate in the Incarnation that 
constitute special revelation in the primary sense”. Zie ook HEBBLETHWAITE, The Ocean, 88-98. 
60 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 28. 
61 HEBBLETHWAITE, The Communication of Divine Revelation, 149. 
62 HEBBLETHWAITE, The Problems, 100. 
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1.4 Een theorie van goddelijke voorzienigheid 
 

Dat de doctrine van de goddelijke voorzienigheid een belangrijke plaats inneemt in 
het werk van Brian Hebblethwaite blijkt niet alleen uit de vele artikels die hij over het onder-
werp geschreven heeft63, maar tevens uit het feit dat hij de goddelijke providentie in een arti-
kel uit 1970 omschrijft als hét centrale probleem van een christelijk theïsme64. In een van zijn 
laatste werken typeert hij haar zelfs als die leerstelling die aan alle andere ten grondslag ligt65. 
Hebblethwaite geeft echter aan dat een uitgewerkte theorie van de goddelijke voorzienigheid 
niet zomaar afgelezen kan worden uit de feiten maar zich beroept op een specifieke interpre-
tatie die een welomlijnd scheppingsgeloof vooronderstelt66. Het spreekt dan ook voor zich 
dat we eerst Hebblethwaites denken over schepping moeten uiteenzetten vooraleer er dieper 
ingegaan kan worden op zijn theorie van de goddelijke voorzienigheid. 
 
 
1.4.1 Schepping 
 

Zijn epitheton van dynamisch-orthodox theoloog recht aandoend, kunnen we Heb-
blethwaites scheppingstheologie het best omschrijven als een zoektocht naar een harmonieus 
samenspel tussen elementen uit de klassieke christelijke scheppingsleer enerzijds en de inzich-
ten van de moderne wetenschap anderzijds. Hoewel hij de moderne historische kritiek volgt 
en de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2 omschrijft als mythes, drukken deze verhalen 
volgens hem wel op een levendige manier het grondbeginsel van de christelijke theologie uit, 
namelijk dat het universum in al haar dimensies gezien moet worden als Gods schepping en 
dus van hem afhankelijk is67. Het is deze maxime dat Hebblethwaite met zijn scheppingstheo-
logie poogt uiteen te zetten. 

Een eerste aanname binnen een dergelijke scheppingstheologie is de hypothese van 
een absoluut onderscheid tussen God en wereld, tussen Schepper en schepping. In navolging 
van de Thomistische metafysica argumenteert Hebblethwaite hoe onze eindige, contingente 
wereld voorbij zichzelf wijst, over alle wetenschappelijke theorieën heen, en een uiteindelijke 
verklaring behoeft in een absolute, allesomvattende, zelf-verklarende, transcendente grond: 
God68. De andersheid van God tegenover de wereld wordt door Hebbelthwaite verder in de 
verf gezet door een beroep te doen op de Anselmiaanse maxime dat God, als hij als verkla-
                                                 
63 B. HEBBLETHWAITE, Austin Farrer's Concept of Divine Providence, in Theology 73 (1970) 541-551; 
HEBBLETHWAITE, Providence and Divine Action, 153-155; B. HEBBLETHWAITE, Some Reflections on Predestination, 
Providence and Divine Foreknowledge, in Religious Studies 15 (1979) 433-448, 135-141; B. HEBBLETHWAITE, Time and 
Eternity and Life 'after' Death, in Heythrop Journal 20 (1979) 57-62; HEBBLETHWAITE, The Communication of Divine 
Revelation, 143-159; HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 132-145.  
64 HEBBLETHWAITE, Austin Farrer's Concept of Divine Providence, 541. 
65 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 132. 
66 Hebblethwaite omschrijft hoe voor hem het goddelijke handelen en de goddelijke voorzienigheid niet zon-
dermeer samenvallen. Waar hij met het eerste bij uitstek refereert naar de schepping, omvat het laatste Gods 
handelen binnen de schepping en dan vooral in de menselijke geschiedenis. “To distinguish between creation 
and providence is in this way to distinguish between general and special providence.” HEBBLETHWAITE, Phi-
losophical Theology, 132. 
67 HEBBLETHWAITE, The Essence, 66; HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 36, 38. 
68 HEBBLETHWAITE, The Essence, 37; HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 35-37. Voor een uitgebreide be-
spreking van het Thomistische ideeëngoed inzake schepping en causaliteit zie J. KOCKELMANS, The Metaphysics 
of Aquinas: A Systematic Presentation, Leuven, Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid, 2001, 220-232. 
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rende factor voor het bestaan van de wereld ingeroepen wordt, beschreven moet worden in 
termen van ‘maximale grootheid’ waarbij alle ‘volmaakte eigenschappen’ die aan de mens 
kunnen worden toegeschreven, ook van toepassing zijn op God, maar dan in een oneindige 
mate69. Zo worden aan God noodzakelijkerwijs eigenschappen toegedicht zoals almacht, al-
wetendheid, volmaakte goedheid en schoonheid, enz70. In een derde instantie wordt de af-
hankelijkheid van de wereld van haar Schepper naar aloude christelijke traditie nog scherper 
gesteld door de overtuiging dat de schepping niet noodzakelijk was voor God maar een ge-
volg is van zijn gratuite liefde en genade. Het was volgens Hebblethwaite Gods bedoeling een 
wereld van personen te scheppen die de mogelijkheid zouden hebben om te groeien en mo-
reel en spiritueel verantwoorde levens te leiden in relatie tot elkaar en tot God. Dit impliceert 
volgens Hebblethwaite tevens dat Gods schepping openstaat op de toekomst en voldoende 
mogelijkheden bevat voor de schepselen om hun eigen toekomst, en die van de wereld, vorm 
te geven, in samenwerking met of tegen de goddelijke genade in71. Een dergelijke wereld die 
als een gave Gods uit het niets werd geschapen en in stand gehouden wordt door de voortdu-
rende activiteit van God is volgens Hebblethwaite noodzakelijkerwijs een accidentele stand 
van zaken: de wereld kon evengoed niet bestaan of op een totaal andere manier dan zoals wij 
ze nu kennen. Deze metafysische bespiegelingen stellen Hebblethwaite in staat te beweren 
dat de wereld, in al haar dimensies, haar bestaan te danken heeft aan de creatieve wil van God 
en dat God primair gedefinieerd kan worden als schepper van hemel en aarde72.  

Deze ontologische afhankelijkheid van de wereld van Gods scheppingsact wordt tra-
ditioneel uitgedrukt in de creatio ex nihilo – leer73. Het idee van een schepping uit het niets in 
plaats van een emanatie uit reeds bestaande materie impliceert volgens Hebblethwaite boven-
dien het denken over schepping in termen van een creatio continua; een voortdurend proces. 
De wereld is met andere woorden niet alleen door God geschapen en dus ontologisch van 
Hem afhankelijk, maar ze wordt voortdurend door zijn scheppende kracht gedragen74. Vanuit 
het idee van een creatio continua en trouw aan de dynamisch-orthodoxe inslag van zijn theolo-
gie, geeft Hebblethwaite aan hoe het, in het licht van de moderne wetenschap, zinvoller is om 
niet langer te spreken over de schepping als een afgewerkt geheel, maar ze eerder te percipië-
ren als een stapsgewijs proces dat haar uiteindelijke voltooiing slechts zal kennen op het einde 
der tijden75. Door de schepping te zien als een voortdurend proces waarin de voorwaarden 
voor het überhaupt bestaan van leven en levende wezens tot stand komen, distantieert Heb-
blethwaite zich uitdrukkelijk van een deïstisch godsbeeld waarbij men vasthoudt aan de over-
tuiging dat, eenmaal de wereld geschapen is, deze zichzelf in stand houdt zonder enig godde-
lijk ingrijpen. Het idee dat God de hand heeft in, zelfs noodzakelijk is voor, het voortbestaan 
van de wereld neemt volgens Hebblethwaite niet weg dat de schepselen een eigen autonomie 
                                                 
69 Voor een gegronde kritiek op deze ‘volmaaktheidstheologie’, zie V. BRUMMER, Ultiem Geluk: Een nieuwe kijk 
op Jezus, verzoening en drie-eenheid, Kampen, Kok, 2005, 32-35. 
70 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 35-38. 
71 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 53. Door te argumenteren dat God een open wereld geschapen heeft, 
waarbij het precieze verloop van de gebeurtenissen niet vooraf is bepaald en waarin het menselijke wezen vrij is 
om zijn eigen keuzes te maken in de wereld, vermijdt Hebblethwaite al het kwaad en lijden in de wereld recht-
streeks aan God toe te schrijven. Dit neemt niet weg dat God als schepper uiteindelijk wel verantwoordelijk is 
voor het maken van een dergelijke wereld. Zie HEBBLETHWAITE, Some Reflections, 447-448. 
72 HEBBLETHWAITE, The Essence, 37; HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 36. 
73 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 38. 
74 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 39. 
75 HEBBLETHWAITE, The Essence, 69. 
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zouden hebben. Deze opvatting kan gerijmd worden met het eerder aangehaalde criterium 
van ‘maximale grootheid’ omdat het scheppen en in het stand houden van een wereld van 
vrije wezens meer volmaakt is dan een wereld waarin God alles zelf reeds zou voorbestemd 
hebben76. In lijn met de christelijke traditie en uit hoofde van de ‘maximale grootheid’- theo-
logie deelt Hebblethwaite de mening dat het gehele scheppingsproces, van de fundamentele 
materie tot de meest afgewerkte producten, in wezen goed is77. Het idee van Gods schepping 
als een lineair proces dat op weg is naar een eschatologische voltooiing biedt de christelijke 
theologie volgens Hebblethwaite bovendien het grote voordeel dat de goedheid van de 
schepping niet dient afgelezen te worden uit de huidige situatie, noch uit de situatie zoals die 
was in den beginne, maar dat het gehele scheppingsproces, ook het einddoel in rekening moet 
worden gebracht bij de beoordeling ervan78.  
 
 
1.4.2 Theodicee 
 

De scheppingstheologie van Hebblethwaite, met als hoofdgedachte een goede en al-
machtige God als Schepper van een contingente wereld die in wezen goed is, brengt ons on-
herroepelijk bij de vraag naar het waarom van de aanwezigheid van kwaad en lijden in de we-
reld. Het idee van het kwaad en de theodicee die ermee verbonden is, wordt door Hebbleth-
waite omschreven als één van de grootste struikelblokken voor de aanname van een christe-
lijke, of zelfs een religieuze, wereldvisie79. Hebblethwaite heeft deze problematiek het meest 
secuur uitgewerkt in zijn boek Evil, Suffering and Religion waarin hij een uitgebreid overzicht 
biedt van de manier waarop de verschillende religies doorheen de tijd het probleem van het 
kwaad hebben aangepakt, met een bijzondere aandacht voor het christendom80. In zijn inlei-
ding geeft Hebblethwaite aan hoe het probleem van het kwaad vooral een grote uitdaging 
vormt voor de theïstische religies waar het concept van een Schepper centraal staat. Men 
dient hier immers niet alleen manieren aan te reiken hoe mensen met het lijden kunnen om-
gaan, maar tevens moet men een verklaring kunnen bieden voor het waarom van het lijden en 
het kwaad in de wereld81. Een a-priorisme dat in acht dient genomen te worden bij de be-
spreking van Hebblethwaites theodicee is dat hij elke notie van een dualisme in het spreken 
over goed en kwaad uit de christelijke theologie wil weren. Het kwaad is met andere woorden 
geen substantie en kan onder geen beding toegeschreven worden aan een transcendente bron 
die als tegenpool voor de Schepper zou fungeren. Naar goede Augustijnse gewoonte defini-
eert Hebblethwaite het kwaad veeleer als een privatio boni: een verlies van het goede82. De klas-

                                                 
76 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 40; HEBBLETHWAITE, Some Reflections, 437. 
77 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 55; HEBBLETHWAITE, The Essence, 70-71. 
78 HEBBLETHWAITE, The Essence, 70-71. 
79 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 55-56. 
80 B. HEBBLETHWAITE, Evil, Suffering and Religion, London, Sheldon Press, 1976.  
81 HEBBLETHWAITE, Evil, Suffering and Religion, 9; B. HEBBLETHWAITE, MacKinnon and the Problem of Evil, in K. 
SURIN (ed.), Christ, Ethics and Tragedy, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 131-145, 144.  
82 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 55-56; HEBBLETHWAITE, MacKinnon and the Problem of Evil, 132-133. 
Hoewel de idee van een privatio boni geen enkele invloed heeft op het verminderen van het probleem van het 
kwaad heeft het volgens Hebblethwaite een noodzakelijke plaats in elke christelijke theodicee omdat het de idee 
van een dualisme uitschakelt. Zo schrijft hij dat “Evil states of affairs, on this analysis, occur when created 
entities or systems, good in themselves, come into conflict and frustrate or deprive each other of their inbuilt 
or intended functions or fruitions. Alternatively, evil states occur when complex systems, such as persons, as 
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sieke christelijk leer over de duivel en de zondeval moeten volgens Hebblethwaite eerder ge-
zien worden als voorbeelden van mythologisch spreken die de menselijke situatie afschilderen 
zoals die nu is en de evidente nood aan verandering aantonen83.  

Volgens Hebblethwaite is de problematiek van het lijden tweeledig: een theodicee 
moet zowel een theoretisch als een praktisch antwoord bieden op de vraag naar het hoe en 
het waarom van het morele kwaad en het lijden dat ermee gepaard gaat alsook op het leed dat 
veroorzaakt wordt door natuurlijke oorzaken zoals onder andere aardbevingen, overstromin-
gen en droogtes84. Beide probleemvelden zijn volgens Hebblethwaite te verklaren in verwij-
zing naar het risico dat God neemt met het scheppen van een wereld en het voortbrengen 
van persoonlijke wezens, bedoeld om in relatie te kunnen treden met elkaar en met Hem85. 
Dit veronderstelt immers de aanwezigheid van bepaalde structuren in de schepping die een 
dergelijk proces mogelijk maken. Een eerste logisch-noodzakelijk principe is de menselijke 
vrijheid en de inherente mogelijkheid om verkeerde keuzes te maken. Het risico van het mis-
bruik van deze vrijheid is dan ook eigen aan het persoon-zijn. Een menselijk leven zou weinig 
(morele) zin hebben als de mens voorgeprogrammeerd was om goed te handelen86. Heb-
blethwaite schrijft hierover het volgende: 

If at least one of God’s purposes in creation was to establish a world of personal 
beings over against himself and able to enter into personal relations with each 
other and with him, then they must have been created free to choose good or evil. 
The only alternative was a world of puppets, programmed to act rightly, and that 
would not have been a world of persons87.  

Deze referentie naar de menselijke vrije wil verklaart wel al het lijden dat het gevolg is van 
menselijke zonde en kwaadwilligheid, maar kan geenszins een oplossing bieden voor het fy-
sieke en geestelijke lijden dat veroorzaakt wordt door natuurlijke oorzaken. Het argument dat 
Hebblethwaite in deze context uitwerkt is opnieuw een verwijzing naar de structuren van de 
wereld waarin we leven: het zijn immers net die structuren die het kwaad veroorzaken die 
eveneens noodzakelijk zijn opdat een organische wereld van groei en verandering zou kunnen 
bestaan; je hebt het een niet zonder het ander88. De materiële schepping is met andere woor-
den een conditio sine qua non voor het bestaan van persoonlijke wezens. 

It makes much more sense to see the whole creative process whereby persons are 
fashioned from below in and through a regularly structured physical universe as 
necessary not simply for the formation of the values of human life, but as neces-
sary for the formation of any finite creaturely persons89. 

Hebblethwaite rakelt hier Hicks idee van een epistemische afstand tussen God en schepping 
op: om een relatieve onafhankelijkheid van de Schepper te garanderen, moeten de schepselen 

                                                                                                                                                         
such, parts of God’s good creation, turn aside from God’s intention or get perverted in their wills and bring 
about further clashes and deprivations both in themselves and in and between other complex systems in the 
world […] Good and evil are not, ontologically speaking, an a par”. 
83 HEBBLETHWAITE, Evil, Suffering and Religion, 48. 
84 HEBBLETHWAITE, Evil, Suffering and Religion, 9. 
85 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 56; HEBBLETHWAITE, Some Reflections, 437. 
86 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 56; HEBBLETHWAITE, The Essence, 72. 
87 HEBBLETHWAITE, Evil, Suffering and Religion, 51. 
88 HEBBLETHWAITE, Some Reflections, 437; HEBBLETHWAITE, MacKinnon and the Problem of Evil, 137-138. 
89 HEBBLETHWAITE, The Essence, 76. 
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a.h.w. op een afstand van hun Schepper bestaan. De fysieke wereld vormt met andere woor-
den een noodzakelijke sluier tussen God en wereld90. 

De zoektocht van Hebblethwaites scheppingstheologie naar een mogelijk samengaan 
tussen geloof en wetenschap is vruchtbaar gebleken. De moderne wetenschap heeft de chris-
telijke theologie immers helpen inzien dat het scheppingsproces begrepen moet worden als 
een trapsgewijs groeien van de mogelijkheidsvoorwaarden waarbinnen persoonlijke wezens 
kunnen ontwikkelen. Het surplus dat de christelijke theologie de wetenschap biedt is het in-
zicht dat dit slechts een fase is in een scheppingsproces dat op weg is naar een eschatologi-
sche voltooiing91.  
 
 
1.4.3 De goddelijke voorzienigheid 
 

Als we meestappen in de theodicee die Hebblethwaite heeft uitgewerkt en de aanwe-
zigheid van het moreel kwaad en het fysiek lijden in de wereld verklaren in verwijzing naar de 
noodzakelijke stipulaties voor het bestaan van een wereld die flexibel genoeg is om persoon-
lijk leven voort te brengen en de daarmee gepaard gaande notie van menselijke vrijheid, dan 
kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat er een zweem van deïsme te bespeuren valt in 
Hebblethwaites theologie. Daarom is het noodzakelijk om dieper in te gaan op Hebblethwai-
tes concept van de goddelijke voorzienigheid die als een correctief op zijn theodicee gezien 
kan worden. In wat volgt zal er aangetoond worden hoe Hebblethwaite enerzijds kan vast-
houden aan de overtuiging dat het kwaad in de wereld onlosmakelijk verbonden is met de 
wetmatigheden die inherent zijn aan de schepping  en anderzijds schatplichtig blijft aan de 
basisassumptie van het theïsme, namelijk: dat God actief werkzaam is in de wereld en dus 
zorg draagt voor zijn schepping. 

Een eerste mogelijke denkpiste om zich de goddelijke voorzienigheid voor te stellen, 
is de klassieke idee van de directe goddelijke interventie doorheen mirakels92. De nadruk die 
Hebblethwaite in zijn scheppingstheologie echter legt op de wetmatigheden binnen de 
schepping (die noodzakelijk zijn voor het vormingsproces van de mens), dwingt hem om de 
mogelijkheid van een inbreuk op de natuurlijke wetten en regels in vraag te stellen93. De pro-
blematiek van het kwaad leert ons hoe God de structuren van de schepping respecteert en 
eerder binnen die structuren werkt dan ze te doorbreken. Bovendien kan de vraag geopperd 
worden dat indien God op miraculeuze wijze zou kunnen tussenkomen in de wereld om zijn 
doelen te verwezenlijken, waarom doet hij dat dan, in het licht van het aanwezige kwaad en 
lijden, niet meer of met een veel groter effect? Hebblethwaite wil hiermee geenszins beweren 
dat de schepping een deterministische structuur zou hebben en  dat er voor God onvoldoen-
de ruimte zou zijn om te handelen binnen de structuren van de schepping, maar zelfs God 

                                                 
90 HEBBLETHWAITE, Evil, Suffering and Religion, 74; HEBBLETHWAITE, Austin Farrer's Concept of Divine Providence, 
544. 
91 HEBBLETHWAITE, The Essence, 79. Zie ook HEBBLETHWAITE, MacKinnon and the Problem of Evil, 140-142. 
92 HEBBLETHWAITE, Evil, Suffering and Religion, 87-89; HEBBLETHWAITE, Providence and Divine Action, 234-236; 
HEBBLETHWAITE, The Essence, 80-82; HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 137-140. 
93 HEBBLETHWAITE, The Essence, 81; HEBBLETHWAITE, In Defence, 104-106; HEBBLETHWAITE, Providence and 
Divine Action, 223-224; HEBBLETHWAITE, Austin Farrer's Concept of Divine Providence, 547-548. 
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kan niet ingaan tegen de logische noodzakelijkheden die de schepping van een wereld van 
vrije personen met zich meebrengt94.  

Een andere mogelijkheid om de goddelijke voorzienigheid te denken is wat Heb-
blethwaite omschrijft als de existentiële of perspectivische optie, waarbij men het geloof ziet 
als het enige raakpunt tussen God en mens95. Het is met andere woorden enkel en alleen in 
het gelovige antwoord van de mens op de boodschap van de Kerk dat de wil van God con-
crete vorm aanneemt. Hoewel deze opvatting van de goddelijke voorzienigheid te rijmen valt 
met de structurele wetmatigheden binnen de schepping en de menselijke vrijheid, wordt ge-
loof in God vanuit deze invalshoek opnieuw beperkt tot de private sfeer en worden de na-
tuurlijke en geschiedkundige fenomenen het exclusieve werkterrein van de wetenschapper en 
de historicus96. Religie wordt hier gereduceerd tot een bepaalde blik op de werkelijkheid 
waarbij het spreken over de goddelijke voorzienigheid niet langer handelt over de bijzondere 
daden van God, maar eerder een specifieke blik is op wat er gebeurt in de wereld. Volgens 
Hebblethwaite sluit deze opvatting elk spreken over Gods handelen in natuur en geschiedenis 
uit, waardoor we opnieuw verglijden in een vorm van deïsme97. Hebblethwaite poogt een 
concept van goddelijke voorzienigheid uit te werken dat het midden houdt tussen het inter-
ventionisme enerzijds en het perspectivisme anderzijds98:  

Is it possible at the same time to hold that the created universe has a given and 
regular structure, necessary for the production of persons, yet responsible for pain 
as well as good, and also to hold that that structure is flexible enough to allow for 
the divine inworking in a way which does not force or fake the natural operation 
of created energies and agencies99? 

Hebblethwaite schoeit zijn eigen concept van de goddelijke voorzienigheid op de leest 
van het werk van zijn leermeester, de Britse neo-thomistische theoloog Austin Farrer, die zijn 
loopbaan voornamelijk gewijd heeft aan de vraag hoe Gods handelen in de wereld begrepen 
kan worden100. Centraal in het denken van Farrer staat volgens Hebblethwaite de overtuiging 
dat God handelt in en door de geschapen wereld om zijn doelstellingen te realiseren en niet 
in de ruimtes ertussen. Het gaat met andere woorden niet om een zogenaamde “God of 
gaps”, maar om een God die handelt in en door de schepping zonder daarbij het natuurlijke 
verhaal te corrumperen101. In dit verband spreekt Farrer over de verborgen hand van God102. 
God heeft volgens Farrer een oneindig veld van krachten geschapen, elk met hun eigen logi-
ca, die samenvloeien of met elkaar in conflict komen. Het feit dat deze krachten een wereld 
                                                 
94 HEBBLETHWAITE, The Essence, 73.  
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vol leven voortbrengen zoals wij die kennen is voor Farrer het bewijs dat God voortdurend 
werkzaam aanwezig is in zijn schepping en dat die krachten steeds in een bepaalde richting 
geleid worden. Hoewel Farrer dus de natuurwetten en de fysieke processen die in de wereld 
plaatsvinden in hun volle waarde erkent, is hij er eveneens van overtuigd dat een mechanische 
opvatting van het universum niet voldoet om alle fenomenen in de wereld te verklaren. Heb-
blethwaite beschrijft hoe Farrer als paradigma voor Gods handelen in de natuur, de mens en 
de geschiedenis verwijst naar de genade-ervaring van de gelovige; de experiëntiële bevestiging 
van Gods werkzaamheid in hem. Maar in tegenstelling tot de eerder genoemde perspectivi-
sche of expressivistische benaderingen, die beiden Gods handelen beperken tot het raakvlak 
tussen het gepredikte woord en de ervaring van de gelovige, ziet hij deze persoonlijke genade-
ervaring als een spoor naar de manier waarop God handelt in de natuur en de geschiedenis103. 
Dat het geheel van de schepping openstaat voor de voorzienige hand van God wordt niet 
alleen duidelijk uit het zelf-verstaan van de gelovige of door een reflectie op particuliere mo-
menten binnen de geschiedenis, maar vooral wanneer men terugblikt over het gehele mense-
lijke verhaal104. Zo omschrijft Farrer de evolutie als Gods manier om de schepselen zichzelf 
te laten maken. Als we immers het evolutieproces bekijken vanuit het standpunt van de zelf-
bewuste mens die er uit is ontstaan, dan vereist dit volgens Farrer een interpretatie in termen 
van de goddelijke voorzienigheid. We herkennen Gods hand met andere woorden niet op die 
of die plaats, maar het volledige proces toont ons onweerlegbaar dat er een God in het spel 
is105. Naast het voorbeeld van de evolutieleer haalt Farrer ook de geschiedenis van Israël, die 
haar hoogtepunt bereikte in het leven en de dood van Jezus van Nazareth, als illustratie 
aan106.  

The instruments of God’s saving activity are a very messy historical story, a reli-
gious faith hammered out over centuries of fearful vicissitudes, and a man who 
played his part ‘with  a mental furniture acquired from his village rabbi’. Yet all 
this, says Farrer, has a providential intelligibility not elsewhere evident because 
nowhere else is the goal of God’s purpose so clear.107 

Deze opvatting van Gods handelen in en door de natuurlijke wetmatigheden en de ac-
ties van zijn schepselen omschrijft Farrer als de paradox van “double agency”108. Het gaat om 
een paradox omdat het niet vanzelfsprekend is – maar tegelijk ook niet onmogelijk – dat de-
zelfde gebeurtenis zowel toegeschreven kan worden aan God als aan de mens. God maakt 
niet alleen de wereld en de schepselen, hij laat hen zichzelf maken, maar in de gebeurtenissen 
van natuur en geschiedenis is de goddelijke voorzienigheid aan het werk. God laat het natuur-
lijke verhaal op zijn beloop, en toch, zonder het te vervalsen, buigt hij het om naar het pa-
troon dat we in de geschiedenis en de natuur waarnemen109. De hand van God mag dan per-
fect verborgen zijn, maar de effecten van zijn handelen zijn niet verborgen. Met Hebbelth-
waite kunnen we dan Austin Farrers lezing van de goddelijke providentie als volgt samenvat-
ten: 
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With providential action we mean the way in which the divine Spirit, pervading 
and indwelling the whole created order, draws the threads of evolution, history 
and all human lives and communities, into closer conformity with Gods ultimate 
purposes for creation110. 

 

 
2. Een pleidooi voor een christelijk theïsme 
 

Met het uiteenzetten van Hebblethwaites theologische prolegomena is er onzes in-
ziens een afdoend referentiekader geschetst waarbinnen zijn specifieke theologie geplaatst kan 
worden. Hebblethwaites voornaamste bijdrage aan het theologische landschap bestaat in zijn 
poging om aan te geven hoe het christelijke theïstische wereldbeeld rationeel, religieus en 
moreel gezien de beste verklaring biedt voor de wereld waarin we leven111. De bewijsvoering 
die Hebblethwaite aanhaalt om deze boude uitspraak te onderbouwen, en die als een rode 
draad doorheen zijn ganse oeuvre loopt, omschrijft hij niet als deductief noch als inductief, 
maar typeert haar eerder met de woorden van de Victoriaanse wijze, John Henry Newman, 
als “illatief”. Hiermee wil Hebbelthwaite aangeven dat zijn betoog voor een christelijk theïs-
me geen uitstaans heeft met het deduceren van logische consequenties uit algemeen aanvaar-
de premissen; noch dat het gebaseerd is op proefondervindelijk onderzoek, maar dat het eer-
der om een vorm van argumentatie gaat waarbij een aantal suggesties, die op zich nooit af-
doend zouden zijn om het geloof in God te rechtvaardigen, samen een voldoende sterk be-
wijs vormen: een cumulatief pleidooi112.  

Vanuit Hebblethwaites realistische epistemologie – met haar nadruk op het objectieve 
karakter van God – hoeft het niet te verwonderen dat een eerste stap in zijn cumulatieve be-
wijsvoering er in bestaat om de, door de anti-realisten in opspraak gebrachte theïstische meta-
fysica, te rehabiliteren113. Als kritisch-realist zijn er volgens hem twee zaken die een teruggrij-
pen naar een dergelijk metafysisch denkkader rechtvaardigen en zelfs noodzakelijk maken. In 
een eerste instantie benadrukt hij hoe er facetten zijn van de wereld waarin we leven die niet 
door de natuur – en menswetenschappen verklaard kunnen worden en ons nopen tot een 
metafysisch referentiekader. Hier verwijst Hebblethwaite naar de zogenaamde ‘waarom-
vragen’: vragen over de oorsprong, de betekenis en het doel van mens en wereld die boven 
het aandachtsveld van de natuur- en menswetenschappen uitstijgen. Daarenboven beklem-
toont Hebblethwaite dat de mens een aangeboren drang heeft om holistisch te denken; om 
alle aspecten van het leven en de wereld te begrijpen, te verklaren en met elkaar in verband te 

                                                 
110 HEBBLETHWAITE, The Essence, 81. 
111 HEBBLETHWAITE, In Defence, 1-2; HEBBLETHWAITE, The Essence, 208-209; HEBBLETHWAITE, The Ocean, 86. 
112 HEBBLETHWAITE, The Problems, 83-84; HEBBLETHWAITE, In Defence, 58-59. 
113 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 36. In zijn redetwist met Cupitt die, samen met zijn geestesgenoten, de vragen 
waar de metafysica zich traditioneel mee bezighoudt – met name: betekenis, waarheid en zijn – zonder scrupu-
les verwerpt als onbeantwoordbaar, betoogt Hebblethwaite dat de metafysica onmisbaar is voor het christen-
dom omdat ze haar karakter en plausibiliteit ontleent aan de realiteit van God. Hoewel hij toegeeft dat men 
prima facie niet onmiddellijk een onderscheid kan ontwaren tussen de waarden en de manier van leven eigen 
aan respectievelijk een expressivistische en  een realistische opvatting van het christelijk verhaal – tussen het 
geloof in een objectieve God en een God begrepen als een projectie van onze eigen hoogste idealen – is Heb-
blethwaite ervan overtuigd dat er wel degelijk een reëel verschil is tussen beide benaderingen omdat de religieu-
ze praktijk uiteindelijk afhankelijk is van het onderliggende theoretische referentiekader. Zie HEBBLETHWAITE, 
The Ocean, 14-16, 36-38. Zie ook HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 9-12. 
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brengen. Dit brengt Hebblethwaite ertoe om de rationaliteit van de menselijke kennis te zien 
in termen van interne coherentie en een systematische manier van naar de wereld te kijken114.  

Als caveat geeft Hebblethwaite mee dat de stapsgewijze argumentatie die hij aangeeft 
ter ondersteuning van het christelijk geloof eerder bedoeld is als houvast voor een reeds be-
staand geloof dan als een onweerlegbare basis om het geloof op te bouwen115. Zijn onderne-
ming mag dus niet begrepen worden als een poging om mensen te overreden gelovig te wor-
den, maar moet eerder begrepen worden ter ondersteuning van een reeds bestaand geloof dat 
zonder rationeel draagvlak een zekere kwetsbaarheid tentoonspreidt en het gevaar loopt ineen 
te storten. Een positieve ondersteuning van het reeds bestaande geloof in confrontatie met 
twijfel, ongeloof en andere wereldperspectieven is volgens Hebblethwaite immers onontbeer-
lijk om de geloofwaardigheid en de toekomst van het christendom te garanderen116.  

Hebblethwaites stapsgewijs pleidooi voor een christelijk theïsme is drieledig in op-
bouw. In eerste instantie doet hij een beroep op feiten over mens en wereld die voor ieder-
een, overal en ten alle tijden beschikbaar zijn. Het gaat over een soort van universele gods-
kennis die verworven kan worden door middel van een natuurlijke theologie. Ten tweede 
spitst hij zich toe op de zogenaamde geopenbaarde theologie; op feiten die beschikbaar zijn 
doorheen welbepaalde epochen en religieuze tradities binnen de wereldgeschiedenis. Een 
derde stap tenslotte omvat de verwijzingen naar de innerlijke rationaliteit en coherentie van 
de christelijke doctrines en het grotere morele, rationele en religieuze inzicht dat een christe-
lijk begrip van God, mens en wereld biedt. De onderdelen van deze triade spreken elkaar 
volgens Hebblethwaite niet tegen, maar versterken elkaar wederzijds omdat ze volgens Heb-
blethwaite alle drie een beroep doen op rationele gronden117.  

 
 
2.1 Natuurlijke theologie 

 
Hebblethwaites cumulatief argument voor een theïstische Weltanschauung start vanuit 

de vaststelling dat er een manco te bespeuren valt in de naturalistische verklaringen van de 
wereld. Hij wijst er op hoe de seculiere wereldvisies verschillende factoren buiten beschou-
wing laten en er noodzakelijkerwijs een beroep gedaan wordt op een ongebreideld reductio-
nisme om hun universalistische pretentie een “theory of everything” te zijn – en dus in prin-
cipe ook een metafysiche claim maken – te rechtvaardigen118. Een eerste element dat volgens 
Hebblethwaite mangelt bij de naturalistische wereldvisies, is het überhaupt bestaan van de 
                                                 
114 HEBBLETHWAITE, In Defence, 2. HEBBLETHWAITE, The Ocean, 87-88. 
115 HEBBLETHWAITE, In Defence, 1. Deze caveat van Hebblethwaite moet begrepen worden binnen de discussie 
met de gereformeerde epistemologie van onder andere de Amerikaanse analytische theïst Alvin Platinga. Waar 
men vroeger de vraag naar de juistheid van het geloof in God probeerde aan te tonen door het afwegen van 
argumentaties pro en contra (evidentialisme), wordt deze methode door gereformeerde epistemologen van de 
hand gewezen. Platinga en zijn gereformeerde geestesgenoten pleiten er voor om het geloof in God en de cen-
trale geloofsovertuigingen van het christendom als een soort van vanzelfsprekende fundamenten (basic beliefs) 
te beschouwen waardoor ze niet langer door extern bewijs ondersteund dienen te worden. Hoewel Hebbleth-
waite akkoord gaat met Platinga en zijn medestanders dat de rationaliteit van iemands geloof in dergelijke fun-
damenten niet afhankelijk is van de redenering die men kan opbouwen om deze te ondersteunen is hij er toch 
van overtuigd dat de geloofwaardigheid en de toekomst van het christendom op het spel zouden staan als 
niemand het zou kunnen doen. Zie ook HEBBLETHWAITE, In Defence, 45-49. 
116 HEBBLETHWAITE, In Defence, 47-48. 
117 HEBBLETHWAITE, In Defence, 127; HEBBLETHWAITE, The Ocean, 99. 
118 HEBBLETHWAITE, In Defence, 2-4. 
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wereld en haar contingent karakter. Seculiere wereldbeschouwingen gaan wel op zoek naar 
wetenschappelijke verklaringen voor de processen en fenomenen die zich binnen onze leef-
wereld voordoen, waardoor ze bij de basisbouwstenen van het universum uitkomen, maar 
volgens Hebblethwaite draagt dit basismateriaal geen verklaring voor haar eigen bestaan in 
zich. Dit onvermogen om in de wereld zelf een oorzaak voor haar bestaan te vinden, samen 
met de notie van de contingentie van de wereld – waarom ze is zoals ze is terwijl ze ook vol-
ledig anders had kunnen zijn – doet ons volgens Hebblethwaite de vraag stellen naar een 
noodzakelijke grond die buiten de wereld gelegen is. Hier parafraseert Hebblethwaite het al-
oude kosmologische argument waarin betoogd wordt dat het bestaan van het universum een 
verklaring behoeft die niet in de wereld zelf gevonden kan worden en er dus op zoek moet 
gegaan worden naar de metafysische oorzaak van haar bestaan: een noodzakelijk en op zich-
zelf bestaand wezen119.  

Dit kosmologisch argument is voor Hebblethwaite echter geenszins voldoende. Hij 
vult het aan en corrigeert het met behulp van het zogenaamde ontwerpargument dat volgens 
hem een krachtiger bewijs vormt voor het bestaan van God. Hier wordt niet het loutere be-
staan – de contingentie – van de wereld als uitgangspunt genomen, noch het verbazingwek-
kende feit dat de wereld een geordend geheel is, maar wel de inherente rationele structuur van 
de schepping en vooral haar vermogen om gestalte te geven aan bewuste, rationele en per-
soonlijke wezens120. Een modern ontwerpargument begint volgens Hebblethwaite niet met 
particuliere fenomenen, ongeacht hun context en geschiedenis, om vervolgens te beweren dat 
dergelijke verschijnselen getuigen van ontwerp, maar doet een beroep op het systeem in haar 
geheel en haar vermogen om zo’n dingen voort te brengen. De rationaliteit die schuilgaat 
achter de wereld in haar totaliteit en haar mogelijkheid om bewuste wezens voort te brengen, 
wijst volgens Hebblethwaite op een creatieve intentie die achter het gehele proces verscholen 
ligt. Ter ondersteuning van zijn argumentatie wijst Hebblethwaite bovendien op de delicate 
afstemming van de wereld, na de big bang, opdat het mogelijk zou zijn om leven voort te 
brengen: alles moest geschieden binnen een uiterste beperkte reeks mogelijkheden vooraleer 
leven zou kunnen ontstaan121. Ook deze specifieke mogelijkheid van het universum om leven 
en rationele geesten voort te brengen is een euvel in de naturalistische theorieën. In Philosophi-
cal Theology and Christian Doctrine wijst Hebblethwaite er op hoe er allerlei wetenschappelijke 
theorieën bekokstoofd werden ter vervanging van het ontwerpargument. Hebbelthwaite doet 
deze af als extravagante metafysische speculaties die noch kant noch wal raken en zijns in-
ziens nog meer hallucinant zijn dan de hypothese van het theïsme122. Door het kosmologi-

                                                 
119 HEBBLETHWAITE, The Problems, 80-81; HEBBLETHWAITE, The Ocean, 88-89; HEBBLETHWAITE, Philosophical 
Theology, 19.  
120 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 90-91; HEBBLETHWAITE, The Problems, 81. 
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nations, in Theology 104 (2001) 323-334, 330-332. Zie ook HEBBLETHWAITE, The Essence, 125. 
122 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 91; HEBBLETHWAITE, In Defence, 11-12; HEBBLETHWAITE, Philosophical Theol-
ogy, 51-52. Hebblethwaite heeft het hier vooral gemunt op die wetenschappelijke theorieën die het bestaan van 
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meerdere universums in geen enkel opzicht een meer plausibele of eenvoudigere verklaring biedt voor het be-
staan van dit universum dan het toe te schrijven aan de moedwillige scheppingsact van een absoluut-
noodzakelijke God. “Apart from my previous point that this in principle, unverifiable theory seems more ex-
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sche en het ontwerpargument samen te nemen heeft Hebblethwaite wel reeds de suggestie 
gedaan dat er een noodzakelijke, creatieve intentie achter het scheppingsproces verscholen 
ligt, maar hiermee is hij nog ver verwijderd van de God van de religie, laat staan de God van 
het christendom. Deze argumentatie kan met andere woorden op zijn best een ondersteu-
nende rol vervullen in het verdedigen van het geloof in een objectieve God123. 

Voor een tweede stap binnen zijn natuurlijke theologie doet Hebblethwaite een be-
roep op antropologische overwegingen en onderzoekt hij het fenomeen van de mens, dat hij 
als de hoogste ontwikkeling van het evolutieproces beschrijft124. Hebblethwaite argumenteert 
hoe moeilijk – zoniet onmogelijk – het is om louter op basis van naturalistische argumenten – 
een zogeheten bottom-up oorzakelijkheid – rekenschap af te leggen van de typisch menselijke 
eigenschappen zoals zelf-bewustzijn, vrijheid en creativiteit waardoor de mens zijn fysieke en 
biologische bepaaldheid overstijgt125. Daarom is er zijns inziens nood aan een metafysica die 
ook recht doet aan deze transcendentie: 

The appearance of the noosphere, to use Teilhard de Chardin’s term126, is a quali-
tative leap of vast significance, given its nature and its results, quite irrespective of 
the sheer size of the mindless universe out of which it has appeared127. 

Deze kosmologische en antropologische elementen, suggestief voor een intentie achter het 
gehele wereldproces, worden volgens Hebblethwaite in een derde instantie versterkt door de 
zogenaamde axiologische argumenten. Hiermee verwijst Hebblethwaite naar de waarden die 
mensen rondom zich en in hun inter-persoonlijke relaties ontwaren, zijnde: schoonheid, 
goedheid en waarheid128. Hoewel deze waarden vaak als subjectieve of intersubjectieve prefe-
renties gelezen worden, is Hebblethwaite er rotsvast van overtuigd dat moraliteit, esthetiek en 
waarheid eerder als categorisch – in de Kantiaanse zin van het woord – begrepen moeten 
worden omdat ze volgens hem onvermijdelijk verwijzen naar een Transcendente129. Zo stelt 
hij dat moraliteit, esthetiek en waarheid niet zozeer gelezen moeten worden als de uitdrukking 
van een persoonlijke smaak, of als producten van menselijke verlangens en antipathieën, maar 
objectieve realiteiten zijn die in de wereld besloten liggen en fundamenteel zijn voor de aard 
van de dingen130. Het pleidooi voor de objectiviteit van de waarheid werd reeds gevoerd in de 
theologisch prolegomena waar werd aangetoond hoe in Hebblethwaites realistische epistemo-
logie waarheid eerder een zaak is van ontdekking dan van uitvinding door te verwijzen naar 

                                                                                                                                                         
travagant than theism itself, it can also be urged that it fails to account for the basic facts that form the starting 
point of the design argument. For even if the stuff of the world goes through an endless series of permutations, 
it still possesses the capacity, sooner or later, to combine in such a way as to produce life and mind”, zie 
HEBBLETHWAITE, The Ocean, 91. 
123 HEBBLETHWAITE, The Problems, 92. 
124 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 93. 
125 HEBBLETHWAITE, In Defence, 8. 
126 In zijn boek L’apparition de l’homme (Paris, Seuil, 1956) geeft de Franse filosoof en wetenschapper Pierre Teil-
hard de Chardin aan hoe er naast de geosfeer (de levenloze natuur) en de biosfeer (het biologische leven) ook 
gesproken moet worden over een derde fase in het ontwikkelingsproces van de aarde: het ontstaan van de no-
osfeer. Hiermee verwijst hij naar de “sfeer van het menselijk denken”.  
127 HEBBLETHWAITE, In Defence, 12. 
128 HEBBLETHWAITE, The Ocean, 94-95; HEBBLETHWAITE, The Problems, 81-82; HEBBLETHWAITE, In Defence, 17. 
129 HEBBLETHWAITE, The Problems, 82; HEBBLETHWAITE, The Ocean, 95; HEBBLETHWAITE, In Defence, 19, 21; 
HEBBLETHWAITE, The Essence, 25-26. Zie ook B. HEBBLETHWAITE, The Adequacy of Christian Ethics, London, 
Marshall Morgan & Scott, 1981, 117-118. 
130 HEBBLETHWAITE, In Defence, 16. 
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een scheppende God die de wereld haar realiteit gegeven heeft en ze ook in stand houdt131. 
Eenzelfde objectiviteit kan volgens Hebblethwaite teruggevonden worden in de fenomenen 
van moraliteit en schoonheid. Zo geeft Hebblethwaite aan dat de mens, wanneer deze gecon-
fronteerd wordt met situaties van bijzondere goedheid of radicaal kwaad, niet in staat is om 
een naturalistische filosofie van waarde als intersubjectieve preferentie te onderschrijven, 
maar er eerder een signaal van transcendentie in herkent. Hij beschrijft ze als compulsieve 
fenomenen, die ons dwingen om er aan toe te geven132. Ook schoonheid kan volgens Heb-
blethwaite niet enkel en alleen op het conto van de toeschouwer geschreven worden: ook in 
de schoonheid zien we volgens Hebblethwaite iets weerspiegeld van de ware aard van de din-
gen. Ook schoonheid heeft met andere woorden een objectieve waarde die onze subjectiviteit 
blijft onderbreken133.  

Art and culture can and should be seen not just as products of human sensibility 
but as clues to the meaning and worth of the whole cosmic process out of which 
we have evolved. It is the very nature of aesthetic, as of moral, value that belies 
materialism as a total world view, and provides one of the many starting-points 
for a cumulative argument for the existence of God134. 

Deze trits van waarheid, goedheid en schoonheid zijn volgens Hebblethwaite signalen van 
transcendentie en vensters op de eeuwigheid, die niet zomaar gelezen kunnen worden als 
producten van het menselijke brein, maar eerder sporen zijn van de betekenis en de waarde 
van het kosmische proces waaruit alles is ontstaan. Moraliteit en schoonheid zijn dus, net als 
waarheid, eerder een kwestie van ontdekking dan van uitvinding. Vanuit een naturalistische 
invalshoek zijn deze objectieve waarden zonderlinge zaken. Enkel een theïstische metafysica 
kan volgens Hebblethwaite een afdoende verklaring bieden voor het fenomeen van dergelijke 
‘objectieve’ waarden135: 

Both the objectivity of moral and aesthetic values and their precarious hold in the 
world as we know it are best explained in terms of an absolute and transcendent 
source of value, which may most naturally be equated with the transcendent 
source of the world’s being136. 

Dus net zoals de mogelijkheid van het universum om levende wezens voort te brengen met 
zelfbewustzijn, vrijheid en creativiteit, er ons volgens Hebblethwaite toe bracht een welbe-
paald opzet te poneren achter het gehele wereldproces, zo suggereert ook de mogelijkheid om 
in de wereld schoonheid, waarheid en goedheid te ontdekken dat er een bron van waarden 
achter het wereldproces verscholen ligt. Het is immers volgens Hebblethwaite niet denkbaar 
dat elementaire deeltjes en krachtvelden verantwoordelijk zouden zijn voor de waarden die de 
mensen waarnemen en belichamen137. Opnieuw oordeelt Hebblethwaite dat het verwijzen 
naar deze axiologische elementen op zich onvoldoende is om het geloof in de objectieve God 
van het christendom te rechtvaardigen, maar samen met de andere elementen binnen de na-
tuurlijke theologie – de kosmologische en antropologische – vormen ze zijns inziens wel een 
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voldoende sterk bewijs om in de richting van een theïsme te wijzen en kunnen ze als onder-
steuning voor verdere argumentaties aangehaald worden. 

Na het verwijzen naar de kosmologische, antropologische en axiologische elementen, 
die volgens hem de kernpunten vormen voor een natuurlijke theologie, breidt Hebblethwaite 
zijn argumentatie ter ondersteuning van een theïstische wereldvisie uit naar elementen binnen 
de geschiedenis en meer bepaald de geschiedenis van de religies, wat als overgang kan funge-
ren van een natuurlijke naar een geopenbaarde theologie138. Ter illustratie van deze extensie 
refereert Hebblethwaite aan de alomtegenwoordigheid van het fenomeen van religie in de 
menselijke maatschappij; het zogenaamde “religieuze a-priori”139. Vele denkers hebben door-
heen de geschiedenis gepoogd om reductionistische verklaringen te geven voor het religieuze 
fenomeen door zowel de religieuze ervaring als het Transcendente waarnaar ze verwijst onder 
andere te gronden in angst; ze te omschrijven als wensdroom; ze te herleiden tot een projectie 
of ze te mismeesteren als een machtsintrument. Klassieke voorbeelden hiervan zijn de zoge-
naamde ‘meesters van het wantrouwen’: Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud en 
Friedrich Nietzsche140. Tegenover dergelijke reductionistische theorieën die volgens Heb-
blethwaite uitblinken in onwaarschijnlijkheid en armtierigheid probeert hij aan te tonen hoe 
de religieuze ervaring een cognitieve kracht bezit die epistemologisch gezien dezelfde ge-
loofsbrieven kan voorleggen als de zintuiglijke ervaring141. Het is volgens Hebblethwaite meer 
plausibel te veronderstellen dat ‘als’ er een transcendente bron is, verantwoordelijk voor het 
bestaan en de aard van de wereld en waarin de verschillende waarden – die  gedurende het 
evolutieproces zijn ontstaan – hun oorsprong vinden, deze realiteit ervaren kan worden door 
mensen die het product zijn van dat wereldproces.  

It stands to reason that if there is, as these arguments suggest, a transcendent 
source of the world’s being and nature and of the values that have emerged in the 
course of the long cosmic process, then we should expect that transcendent real-
ity to be encounterable experientially by human subjects who are the products of 
the world process. Indeed it is only reasonable further to expect some revelation 
from the mind and will behind the process142. 

Voor Hebblethwaite fungeert de loutere aanwezigheid van de verschillende religies op het 
wereldtoneel als een bevestigende factor dat het tot nog toe opgebouwde cumulatief argu-
ment ondersteunt en versterkt. Niet alleen voor de neutrale waarnemer maar ook, en in het 
bijzonder, voor diegene die de godservaring ondergaat143. Hier bevindt zich volgens Heb-
blethwaite het scharniermoment tussen een beroep op de natuur en een beroep op de ge-
schiedenis; tussen een natuurlijke en een geopenbaarde theologie. Trouw aan de, in zijn theo-
logische prolegomena uiteengezette, methode van aan theologie doen, kan een religieuze er-
varing voor Hebblethwaite echter geen kwestie zijn van het in overeenstemming brengen van 
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publieke argumenten met een louter private ervaring144. Hebblethwaite geeft immers aan hoe 
de verschillende wereldreligies gezien moeten worden als tradities die beweren antwoorden te 
zijn op een goddelijke openbaring, begrepen als een publiek en objectief gebeuren dat beslo-
ten ligt in een boek of een reeks van historische gebeurtenissen. Hierdoor kunnen de religieu-
ze ervaringen van de gelovige zijns inziens niet los gezien worden van de geloofstraditie 
waarbinnen deze staat en wordt een beroep op de geschiedenis van de religies binnen Heb-
blethwaites cumulatief argument gelegitimeerd145.  

Een tweede element binnen de geschiedenis van de religies waar Hebblethwaite  een 
beroep op doet is de morele dimensie. Net zoals bij het appel aan het fenomeen van de religie 
en de religieuze ervaring geeft Hebbelthwaite ook hier aan dat een pleidooi voor een religieu-
ze Weltanschauung niet alleen gebaat is met een verwijzing naar morele waarden in het alge-
meen, maar ook met de vorming en ontwikkeling van geloofsgemeenschappen binnen de 
geschiedenis die algemeen morele principes inbedden in particuliere sociale praktijken146. Of 
hoe de morele claims die ontwaard werden in de natuurlijke theologie een concrete invulling 
krijgen binnen de geschiedenis van de religies.  

Een derde aspect van zijn beroep op de geschiedenis betreft de dimensie van de 
schoonheid. Er werd reeds aangegeven hoe Hebblethwaite ook schoonheid ziet als een ven-
ster op de eeuwigheid en een signaal van het Transcendente. Het hoeft dan ook weinig be-
toog dat de schoonheid die zich in natuur en cultuur (o.a. kunstwerken) manifesteert zijns 
inziens begrepen kan worden als een openbaringsmedium waardoor we ons opnieuw in de 
sfeer van de geschiedenis bevinden147. Door de opgebouwde ‘natuurlijke’ argumentatie een 
concrete inhoud te verlenen in verwijzing naar historische tradities, die begrepen kunnen 
worden als kanalen van bijzondere openbaring, poogt Hebblethwaite de christelijke theologie 
en antropologie van een stevige basis te voorzien. Door te verwijzen naar de alomtegenwoor-
dige religieuze neigingen van de mensheid in het algemeen, toont Hebblethwaite aan dat er 
zich in de bredere menselijke geschiedenis een openheid op het Transcendente manifes-
teert148. Terwijl deze wereldwijde aanwezigheid van morele, esthetische en religieuze factoren 
de christelijke apologetiek vooruithelpt, vormt de diversiteit van de religies echter tegelijker-
tijd een uitdaging aan het adres van de epistemologie en de rechtvaardiging van de christelijke 
wereldvisie; een uitdaging waar later dieper op ingegaan wordt. 
 
 
2.2 Geopenbaarde theologie 
 

Voor een tweede stap binnen zijn betoog voor een christelijk theïsme als de beste 
verklaring van de wereld waarin we ons bevinden, doet Hebblethwaite een beroep op de geo-
penbaarde theologie. In tegenstelling tot de natuurlijke theologie, die door iedereen ten allen 
tijde gekend kan worden door gebruik te maken van de rede, handelt de geopenbaarde theo-
logie volgens Hebblethwaite over datgene wat enkel en alleen gekend kan worden op basis 
van Gods openbaring op bijzondere plaatsen en tijdstippen binnen de wereldgeschiedenis, 
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maar daarom niet minder rationeel is149. Het is deze geopenbaarde theologie die het natuurlij-
ke godsconcept van noodzakelijke grond, ontwerper en bron van waarden haar specificiteit 
en kenbaarheid verleent150. Terwijl de natuurlijke theologie als het ware beschouwd kan wor-
den als het gemeenschappelijke werkterrein van de wereldreligies en de wereldfilosofieën, is 
de geopenbaarde theologie het exclusieve domein van de specifieke geloofstradities. Deze 
particulariteit van de geopenbaarde theologie staat echter haar rechtmatige plaats binnen de 
christelijke apologetiek niet in de weg omdat ze net als de natuurlijke theologie ook voorwerp 
kan zijn van kritisch rationeel onderzoek151. Het relevante verschil tussen beide domeinen 
wordt door Hebblethwaite gekarakteriseerd aan de hand van de distinctie noodzakelijk/niet-
noodzakelijk. Terwijl er in de natuurlijke theologie gewag gemaakt wordt van zowel noodza-
kelijke als niet noodzakelijke elementen die bruikbaar zijn in een pleidooi voor een christelijk 
theïsme, zijn binnen een geopenbaarde theologie alle elementen essentieel152. Dit beroep op 
welbepaalde historische feiten binnen zijn betoog wordt volgens Hebblethwaite bovendien 
gelegitimeerd door de intieme band tussen de geschiedenis en de christelijke religie. Het chris-
tendom is zijns inziens immers een historische religie in de dubbele zin van het woord. Ener-
zijds is de christelijke religie historisch te noemen – net zoals alle wereldreligies overigens – 
omdat het een fenomeen is dat zich ontwikkeld heeft doorheen de geschiedenis, maar ander-
zijds behoort de geschiedenis ook tot de essentie van het christendom; het christendom is 
volgens Hebblethwaite immers ontologisch gefundeerd op Gods handelen in de geschiedenis: 

The dominant thrust of the Judeo-Christian tradition is towards construing hu-
man history as moving under divine providence towards a particular goal. More-
over, […], it is particular acts of God in history that reveal to mankind the nature, 
the significance and goal of history, and constitute the means by which men and 
women can come to share in the power of that future153. 

Om het belang te begrijpen dat Hebblethwaite toekent aan de historische component van de 
christelijke religie dient er verwezen te worden naar zijn opvatting over goddelijke openba-
ring, die in het verlengde ligt van zijn denken over de goddelijke voorzienigheid, en waarvoor 
hij eveneens schatplichtig is aan Austin Farrer. In het spoor van deze neo-thomistische 
leidsman betoogt Hebblethwaite hoe de goddelijke openbaring analoog werkt aan de godde-
lijke voorzienigheid: in en door de onvolmaakte menselijke geschiedenis. Geschiedenis en 
heilsgeschiedenis worden hier dus niet begrepen als twee aparte entiteiten, elk met een eigen 
logica of rationaliteit154. Door de menselijke geschiedenis in al haar feilbaarheid en verward-
heid, te zien als het kanaal van Gods openbarend en voorzienig handelen, wordt de bijzonde-
re openbaring stevig verankerd in het publieke domein en kan er niet langer een beroep ge-
daan worden op een bijzondere autoriteit. Het historische verhaal, dat soms raadselachtig lijkt 
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vanuit een louter geschiedkundig oogpunt, is volgens Hebblethwaite veel begrijpelijker wan-
neer het gezien wordt als het vehikel van Gods openbarend handelen155.  

Ook hier nodigt Hebblethwaite de kritische intellectueel uit om imaginair in de hypo-
these van het theïsme in te stappen en na te gaan welk verschil het theïstische perspectief kan 
maken bij een herlezing van bepaalde episodes binnen het historisch bedrijf156. Een volgende 
stap is dan logischerwijs na te gaan op welke feiten uit die “ambigue en verwarde” geschiede-
nis Hebblethwaite een beroep doet en in hoeverre de theologische recuperatie ervan te recht-
vaardigen is.  

In eerste instantie verwijst Hebblethwaite naar de geschiedenis van het joodse volk. 
Zo herkent hij hoe de verborgen hand van God werkzaam geweest is bij het ontstaan van een 
volk dat overtuigd is van een bijzondere plaats binnen de geschiedenis. Hebblethwaite be-
toogt hoe het joodse idee van een ethisch monotheïsme, samen met hun idee van verlossend 
lijden en de lineaire geschiedenisopvatting binnen een eschatologisch raamwerk, het best be-
grepen kan worden als een kanaal van bijzondere openbaring binnen de geschiedenis van de 
religies, wat het joodse volk tot een ‘licht voor de naties’ maakt157. Hoewel er binnen de chris-
telijke theologische traditie een sterke teneur heerst om de joodse voorgeschiedenis vooral te 
interpreteren als constructief voor en voorbereidend op de Incarnatie, argumenteert Heb-
blethwaite dat de rol, die het jodendom vervult in de christelijke traditie, haar eigen waarde en 
geldigheid niet tenietdoet. In de geest van Nostra Aetate geeft Hebblethwaite zelfs aan dat er 
een blijvende betekenis is weggelegd voor het volk en het geloof dat de Incarnatie mogelijk 
maakte158. In zijn artikel The Jewishness of Jesus argumenteert Hebblethwaite hoe het christen-
dom deze verankering in de joodse geschiedenis en het joodse geloof niet mag loslaten en zet 
hij het belang uiteen van het feit dat Jezus een jood was uit de eerste eeuw van onze tijdreke-
ning159. De joodsheid van Jezus is voor Hebblethwaite immers geen accidenteel gegeven: niet 
al gelijk welke historische constellatie kon in de nodige voorwaarden voor de Incarnatie voor-
zien. Het is enkel op dat tijdstip en op die plaats dat God volgens de christelijke traditie mens 
kon worden:  

A serious belief in providence sees the whole world process and the whole of 
human history as a story of God’s creative and providential work, shaping up a 
world of life and then so interacting with the human world as to fashion a particu-
lar type of religious consciousness that could express God’s own nature and will 
in human form160. 

Daarom is het volgens Hebblethwaite onlogisch om Jezus te sterk te willen afzonderen van 
zijn joodse achtergrond en opvoeding. Want het was enkel een jood, met een joodse achter-
grond, een joods geloof en vervuld van de joodse hoop die de mensgeworden God kon zijn. 
Een ander theologisch motief dat door de joodsheid van Jezus versterkt wordt is volgens 
Hebblethwaite de uniciteit en de onherhaalbaarheid van de Incarnatie161. Hebblethwaite ont-
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wikkelt zijn argumentatie vooral in discussie met die theologen die de theoretische mogelijk-
heid van een veelheid aan incarnaties openhouden. Hebblethwaite betoogt hoe die theologen 
de werkelijke betekenis van de Incarnatie niet begrepen hebben omdat het niet gaat om een 
louter kanaliseren van de goddelijke openbaring, maar om het feit dat God mens geworden is 
in het volledige persoon-zijn van Jezus. De verankering van Jezus’ personaliteit in de joodse 
religieuze en culturele erfenis maakt Gods menselijk gezicht noodzakelijkerwijs en voor eeu-
wig een particulier joods gezicht. Hebblethwaite betoogt hoe een mens gevormd wordt bin-
nen een web van interpersoonlijke relaties en Jezus vormde hierop geen uitzondering. Het 
mens-zijn van de Zoon van God werd met andere woorden ook bepaald door zijn relatie met 
zijn volk, zijn joodse erfenis en zijn relaties met zijn ouders en zijn leerlingen162.  

Een tweede historisch gebeuren waar Hebblethwaithe een providentieel patroon in 
herkent is het leven, de dood en de Verrijzenis van Jezus, samen met de geschiedenis van de 
gemeenschap die hiervan getuigenis aflegt163. Opnieuw kan de vraag gesteld worden in hoe-
verre dit een historische bewijsvoering is en welke elementen het gevolg zijn van theologische 
recuperatie? Eerst en vooral argumenteert Hebblethwaite hoe er een beroep gedaan kan wor-
den op de woorden en daden van Jezus, zoals opgeschreven in de evangelies, waar ons het 
beeld van een gezaghebbende en scherpzinnige leraar en profeet wordt geschetst. Hoewel 
historisch-kritisch onderzoek het ons mogelijk maakt om doorheen theologische interpreta-
ties en legendarische toevoegingen te kijken, is het toch moeilijk te ontkennen dat we te doen 
hebben met een charismatische figuur164. Maar het leven van Jezus, hoe wonderbaarlijk het 
ook was, zou geen providentiële lezing rechtvaardigen, ware het niet voor wat na zijn dood 
kwam: de Verrijzenis. Hoewel dit op meer berust dan louter historische feiten, kan men er 
volgens Hebblethwaite toch niet omheen. Zo moet er verwezen worden naar de vermeende 
verschijningen van de verrezen Christus; de traditie van het lege graf; de omvorming van de 
leerlingen van gedemoraliseerde vluchtelingen tot predikers van een nieuw tijdperk en het 
ontstaan en de verspreiding van de christelijke beweging165. Volgens Hebblethwaite zijn de 
effecten van de Verrijzenis wel herkenbaar in de geschiedenis, maar wordt het gebeuren zelf 
het best omschreven als meta-historisch. In een korte analyse van het ‘historisch Jesus’–
onderzoek zoals dat tot nog toe gevoerd is geworden, geeft Hebblethwaite aan dat men mis-
schien vanuit een verkeerde vooronderstelling gestart is. Hebblethwaite stelt voor om de 
zoektocht naar de historische Jezus niet rigoureus te beperken tot de puur historische feiten 
over Jezus maar ook open te staan voor die zaken die de grenzen van het ‘normale’ overstij-
gen166: het Paasgeloof; het lege graf; de snelle opgang van het christendom, enz167. Het raam-
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werk van Gods voorzienig handelen, biedt dan volgens Hebblethwaite de beste verklaring 
voor deze ongewone ‘feiten’. 
 
 
2.3 De innerlijke rationaliteit van de christelijke doctrines 

 
In een derde en laatste piste die Hebblethwaite bewandelt in zijn pleidooi voor een 

christelijke wereldvisie en die tevens als het kroonstuk van zijn gehele bewijsvoering kan 
worden beschouwd, schakelt hij over van a-posteriori historische overwegingen naar een be-
roep op de innerlijke rationaliteit van de christelijke doctrines, meer bepaald: hun kracht en 
logica om te verhelderen wat er in het verleden gebeurde, wat onze hedendaagse situatie is en 
wat we van de toekomst mogen verwachten168. Een kritisch-realistische epistemologie zoals 
Hebblethwaite die voorstaat, ingebed in een correspondentietheorie van waarheid, gaat er 
immers van uit dat elke Weltanschauung zin poogt te verlenen aan de realiteiten van God, mens 
en wereld en hun onderlinge verhoudingen. Bovendien handelt een kritisch realist vanuit de 
premisse dat er goede en minder goede manieren zijn om de werkelijkheid te beschrijven en 
dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende interpretaties door ge-
bruik te maken van de tools van coherentie en verklarende kracht169. Het is deze oefening die 
Hebblethwaite wil maken in het uiteenzetten van de innerlijke rationaliteit van de christelijke 
doctrines. Waar we reeds in het vorige deel geschetst hebben hoe voor Hebblethwaite be-
paalde historische fenomenen konden gelden als plaatsen van bijzondere openbaring en deel 
uitmaakten van het cumulatief argument, vormen ook de doctrines – uitgewerkt om zin te 
verlenen aan die historische fenomenen – volgens Hebblethwaite zelf een onderdeel voor het 
pleidooi voor een christelijk theïsme. Kortom: Hebblethwaite wil argumenteren hoe de op 
openbaring gebaseerde christelijke theologie gearticuleerd kan worden in een wereldvisie die 
zowel moreel, religieus als rationeel de beste verklaring biedt voor de wereld waarin we le-
ven170.   

Het hoeft dan ook weinig betoog dat theologie, begrepen als een rationeel spreken en 
denken over God, enkel en alleen kan gebeuren vanuit particuliere religieuze tradities die de 
waarheid over God mens en wereld tot uitdrukking willen brengen. Hierdoor kan men vol-
gens Hebblethwaite niet spreken over theologie in het algemeen, maar enkel over joodse the-
ologie, moslim theologie, hindoeïstische theologie, christelijke theologie, enz171. Opnieuw 
steekt het probleem van de theologische diversiteit de kop op. Hoewel Hebblethwaite toe-
geeft dat er een aantal gemeenschappelijke en zelfs wederzijds aanvullende onthullingen kun-
nen zijn tussen deze verschillende tradities en hij bijgevolg de positieve bijdrage van de com-
paratieve theologie niet wil geringschatten, ziet hij toch meer in het binnenbrengen van de 
innerlijke rationaliteit van een ontwikkelde religie in zijn stapsgewijs argument. 

It can be argued that Christian theology offers not only the best explanation of 
our being in the world, but also the best diagnosis of the human predicament and 
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its resolution, and the best prognostication of the world’s and our ultimate fu-
ture172. 

Hebblethwaite haalt de kracht en de reikwijdte van de doctrines van de Incarnatie, de Trini-
teit, de christelijke soteriologie en eschatologie aan om aan te tonen hoe “een theïsme van 
Incarnatie en Verrijzenis” de meest omvattende wereldbeschouwing biedt173. 
 
 
2.3.1 Het “Myth and Truth” – debat 
 

Volgens Hebblethwaite vormen vooral de doctrines van de Triniteit en de Incarnatie 
het kloppende hart van het christendom en zijn ze typerend voor haar uniciteit. Wat het 
christendom ook gemeen mag hebben met de andere religies en welke waarde ze ook aan die 
religies toekent, de overtuiging van de goddelijkheid van Jezus en de drievoudige natuur van 
haar God zorgen voor een wereldvisie die onvergelijkbaar is met enig andere. Het zijn dan 
ook deze twee doctrines die volgens Hebblethwaite de hoeksteen vormen van de christelijke 
theologie en haar verstaan van de relatie tussen God, mens en wereld174. In de inleiding op 
zijn verzameld christologisch werk The Incarnation: Collected Essays in Christology geeft Heb-
blethwaite aan hoe de dreiging van een niet-incarnatorische theologie de meest imminente 
lijkt te zijn voor de hedendaagse christelijke theologie; veel meer dan het extreme anti-
realisme zoals dat onder andere door Don Cupitt in zijn boeken verdedigd wordt. Dit is vol-
gens Hebblethwaite te wijten aan het feit dat een niet-incarnatorische theologie een aantrek-
kelijke optie lijkt te zijn voor veel hedendaagse gelovigen die zich nog altijd christen willen 
noemen en vasthouden aan het geloof in de realiteit van God, maar die morele of intellectue-
le bezwaren hebben bij het idee van de goddelijkheid en de daarmee gepaard gaande uniciteit 
van Christus, en dit in het bijzonder vanuit een interreligieuze bekommernis175. Het is dit zo-
geheten “Myth and Truth” - debat, dat in de jaren zeventig van vorige eeuw in volle hevig-
heid losbarstte, dat Hebblethwaites denken over Incarnatie grotendeels bepaald heeft176.  
Vanuit de overtuiging dat de ultieme waarheid over God, mens en wereld geopenbaard en 
belichaamd werd in de persoon van Jezus Christus zelf, kan Hebblethwaite de niet-
incarnatorische visie niet als authentiek aanvaarden; de religieuze kracht van het christendom 
rust zijns inziens immers op het feit dat de uitspraken over Jezus Christus waar zijn. 

The incarnational christologian will insist that Christ must be thought of as com-
ing to us from the side of God, the ultimate subject of his words and deeds being 
God himself in one of the modes of his triune being, while the non-incarnational 
christologian will suggest that it is enough to speak of God’s unique acts by his 
Spirit in and through the man, Jesus of Nazareth. The rival christologies cannot 
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be true, even though, both parties have some awareness of the religious realities 
whose more specific interpretation is in dispute177.  

Hebblethwaite definieert de Incarnatie dan ook als volgt: 

The doctrine expresses, so far as human words permit, the central belief of 
Christians that God himself, without ceasing to be God, has come amongst us, 
not just in, but as a particular man, at a particular time and place178. 

De uitdaging aan het adres van de incarnatieleer door de auteurs van de ‘Myth’ is drievoudig. 
In eerste instantie bevraagt men de historische gronden van de doctrine. In de tweede plaats 
wordt de incarnatieleer een incoherentie verweten en ten derde wordt er op gewezen dat de 
verschillende wereldreligies hun statuut als vehikels van verlossing zouden verliezen als alleen 
Jezus Christus de mensgeworden God zou zijn. Het is dit drievoudig motief dat men aan-
grijpt om de doctrine van de Incarnatie te demythologiseren179. In zijn verschillende boeken 
en artikels over Incarnatie hanteert Hebblethwaite een dubbele apologetische strategie om 
zijn visie op de incarnatieleer, en de daarmee samenhangende doctrines, als de hoeksteen van 
de christelijke theologie te verdedigen tegenover de uitdaging van een niet-incarnatorische 
christologie180. Enerzijds heeft hij in de aloude traditie van de negatieve apologetiek gepro-
beerd een antwoord te bieden op de drie bovengenoemde uitdagingen aan het adres van de 
klassieke incarnatieleer; anderzijds heeft hij gepoogd om, in wat hij zelf omschrijft als positie-
ve apologetiek, aan te tonen wat verloren zou gaan bij een niet-incarnatorische theologie181. 
Vooraleer na te gaan hoe de Incarnatie als bindmiddel fungeert voor het interpretatieve 
raamwerk van de christelijke doctrines en zodoende garant staat voor de innerlijke rationali-
teit van het christelijk theïsme, snijden we eerst Hebbelthwaite’s antwoord aan op de uitda-
gingen van de auteurs van de ‘Myth’ aan het adres van een orthodoxe christologie. 
 
 
a. Historisch onwaarschijnlijk? 
 

Een eerste provocatie aan het adres van de incarnatieleer wordt gevoed door de histo-
risch-kritische methode waardoor duidelijk wordt dat de incarnatieleer, zoals die in de credo’s 
figureert, een latere ontwikkeling is, die niet onmiddellijk geruggensteund wordt door de 
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vroegste teksten zelf182. Deze vaststelling affirmeert volgens de auteurs van de ‘Myth’ een 
niet-incarnatorische lezing van de Nieuwtestamentische christologie. Hoewel Hebblethwaite 
deze historisch-kritische inzichten erkent, is hij er van overtuigd dat men bij een dergelijke 
niet-incarnatorische interpretatie van het evangelie zich niet alleen in bijzondere bochten 
moet wringen door centrale teksten zoals onder andere de brieven van Paulus en het vierde 
evangelie totaal te negeren, maar men tevens de Verrijzenis zelf buiten beschouwing laat183. 
Bovendien geeft Hebblethwaite aan dat, hoewel een geschiedkundige bewijsvoering een 
noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor de Incarnatie, het geloof in de goddelijk-
heid van Jezus geen zaak is die enkel en alleen beslecht zou kunnen worden door een beroep 
te doen op historische gronden184.  

We need to beware of thinking that historical evidence alone must be seen to ne-
cessitate such an interpretation before we can allow ourselves to accept it. Of 
course the historical facts must be seen to allow or even suggest this interpretation, 
if it is to be credible at all185.  

Hoewel de historische methode duidelijk haar verdiensten heeft in het uiteenzetten van de 
rationaliteit van de Incarnatie heeft ze volgens Hebblethwaite ook welomlijnde grenzen. Haar 
voornaamste functie is dat ze voorziet in de mogelijkheidsvoorwaarden waarbinnen het in-
carnatorisch spreken intelligibel blijft. Zo zou de incarnatieleer onwaarschijnlijk zijn indien 
Jezus nooit bestaan zou hebben; een boosdoener zou zijn geweest; nooit gekruisigd zijn ge-
worden; of zijn dood geen aanleiding zou gegeven hebben tot enkele opmerkelijke bewerin-
gen en niet gevolgd zou zijn door het ontstaan van een nieuwe religieuze traditie186. Maar 
ondanks het feit dat er historische aspecten en implicaties zijn verbonden met de incarnatie-
leer is dit volgens Hebblethwaite niet het volledige verhaal. Er is immers een transhistorische 
claim aan verbonden waardoor de manier waarop men historisch bewijs beoordeelt in grote 
mate afhankelijk is van wat de achterliggende overtuigingen en verwachtingen zijn. Dit past in 
Hebblethwaites opvatting dat de geschiedenis in al haar ambiguïteit en wanorde het medium 
is van Gods openbarend en verlossend handelen. Zo betoogt Hebblethwaite dat iemand die 
behoort tot de geloofsgemeenschap en die reeds overtuigd is van de eerdere stadia binnen het 
cumulatief argument en nadenkt over de rationele, religieuze en morele betekenis van de in-
carnatieleer voor de wereld waarin we leven, de geschiedkundige feiten op een andere manier 
zal beoordelen dan iemand die niet in het christelijke verhaal instapt187. 

Putting the matter in my own terms, what I am suggesting here is that certain 
strands of all-too-human history, which from a purely historical view are just puz-
zling, or at most suggestive, make most sense when seen as embodying, and as 
revelatory of, God’s redemptive purposes188. 

                                                 
182 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 71-73. Zie ook HEBBLETHWAITE, The Problems, 115-120. 
183 B. HEBBLETHWAITE, Jesus Christ - God and Man: The Myth and Truth Debate, in W.R. FARMER (ed.), Crisis in 
Cristology, Livonia, Truth Inc., 1995, 1-11, 3. 
184 HEBBLETHWAITE, The Incarnation: Collected Essays, 25; HEBBLETHWAITE, The Propriety, 219-222; 
HEBBLETHWAITE, Incarnation: The Essence of Christianity; B. HEBBLETHWAITE, Jesus, God Incarnate, in M. GREEN 
(ed.), The Truth of God Incarnate, London, Hodder and Stoughton, 1977, 101-106, 105; HEBBLETHWAITE, Jesus 
Christ, 2-4. 
185 HEBBLETHWAITE, Jesus, God Incarnate, 105. Zie ook: HEBBLETHWAITE, The Incarnation: Collected Essays, 25. 
186 HEBBLETHWAITE, In Defence, 50-51. Zie ook HEBBLETHWAITE, The Appeal to Experience, 275; 
HEBBLETHWAITE, The Resurrection and the Incarnation, 159-160.  
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b. Logisch inconsistent? 
 

Een tweede aanklacht aan het adres van de incarnatieleer is het gebrek aan logische 
samenhangendheid189. Het is volgens de auteurs van ‘de Myth’ immers een contradictie om te 
spreken over iemand die zowel God als mens zou zijn. In de geest van de Nederlandse filo-
soof Baruch de Spinoza (1632-1677), vergelijkt Hick het spreken over iemand die zowel God 
als mens is als het spreken over een vierkante cirkel190. In een eerste instantie countert Heb-
blethwaite deze uitval op de volgende manier:  

What, after all, is the basis for comparing talk of one who is both God and man 
to talk of a square circle? Certainly a square circle is a contradiction in terms. The 
term ‘square’ and ‘circle’ are precisely defined terms, and their logical incompati-
bility is obvious from the definitions. But ‘God’ and ‘man’ are far from being 
such tightly defined concepts. It is difficult enough to suppose that we have a full 
and adequate grasp of what it is to be a human being. We certainly have no such 
grasp of the divine nature. Who are we to say that the essence of God is such as 
to rule out the possibility of his making himself present in the created world as a 
human being, while in no way ceasing to be God, who he ever is191. 

In een later artikel geeft Hebblethwaite echter zelf aan dat dit misschien niet het beste ant-
woord is op de kritiek gezien het aanvoeren van de scholastieke docta ignorantia niet echt een 
positieve bijdrage levert aan de uiteenzetting van de incarnatieleer: “my own remarks on this 
topic have been largely negative and agnostic”192. Als correctie hierop argumenteert Heb-
blethwaite dat een christelijke theologie nood heeft aan een positieve metafysica van de In-
carnatie die elke beschuldiging van incoherentie aan haar adres kan ontkrachten. Het herfor-
muleren van de leerstellingen van de Kerk in het licht van de groeiende kennis, zowel op vlak 
van de wetenschap als op vlak van de geschiedenis is immers een taak die elke generatie van 
theologen op zich moet nemen; op voorwaarde dat men trouw blijft aan de oorspronkelijke 
betekenis van de doctrine193. Hoewel Hebblethwaite toegeeft dat het paradoxaal is te veron-
derstellen dat een menselijk leven uit het Palestina van de eerste eeuw van onze tijdrekening, 
de concrete gestalte was van de mensgeworden God, is het net dit inzicht dat ons van de no-
dige tools voorziet om het concept van de Incarnatie uit te werken, namelijk: dat we niet lan-
ger antropomorf, maar theologisch dienen te denken over iets dat niet in eenduidige bewoor-
ding gevat kan worden194. Hebblethwaites eigen voorstel om de doctrine te herformuleren 
bestaat uit een organisch samengaan tussen een kenotische christologie en een twee-
naturenleer195. 

One may question if the two models are really alternatives. Is there not a case for 
recognizing the kenotic element in Christ’s human nature and experience with an 
overall two-natures view that does justice to the full divinity of the one who takes 

                                                 
189 HEBBLETHWAITE, Jesus Christ, 4-5; HEBBLETHWAITE, Incarnation: The Essence of Christianity?, 86-87; B. 
HEBBLETHWAITE, The Moral and Religious Value of the Incarnation, in M. GOULDER (ed.), Incarnation and Myth: The 
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190 HEBBLETHWAITE, The Incarnation: Collected Essays, 3. 
191 HEBBLETHWAITE, Incarnation: The Essence of Christianity?, p. 88. 
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human nature into himself by channelling the divine life through a fully human 
life without ceasing to be the God he ever was?196 

De kenotische lezing van de Incarnatie sluit naadloos aan bij Hebblethwaites opvatting van 
Gods handelen in de schepping, doorheen de openbaring en de goddelijke voorzienigheid. 
Zoals reeds uitvoerig werd beargumenteerd, impliceert Gods handelen voor Hebblethwaite 
telkens opnieuw een vorm van indirecte communicatie en zelfbeperking197. De Incarnatie 
vormt hier dan ook geen uitzondering op en wordt volgens Hebblethwaite het best verwoord 
door middel van een kenotische christologie, waarbij gedacht wordt over de menswording in 
termen van God die zichzelf vernederd heeft door onder ons te komen en een waarachtig 
menselijk leven te leiden, doordrongen van pijn en lijden198. Als God mens wordt, is het dan 
ook een metafysische noodzaak dat hij zichzelf beperkt en handelt binnen de grenzen van de 
schepping, wat niet impliceert dat de goddelijke attributen (zoals bijv. almacht en alwetend-
heid), opgegeven dienen te worden. God blijft immers God, maar de waarachtigheid van de 
menswording betekent wel dat het vehikel van Gods zelfopenbaring – een particuliere man, 
op een particuliere plaats en tijd – groeit in kennis en onwetend is over vele dingen, zoals het 
een jood uit de eerste eeuw van onze tijdrekening past199. Hebblethwaite hoedt zich er naar 
eigen zeggen echter voor met zijn kenotische christologie niet te vervallen in de metafysische 
naïviteit, kenmerkend voor de kenotische denklijn uit de 19e eeuw, waar men dacht dat Gods 
kenose een opschorting van de goddelijke attributen vereiste200. Om inzichtelijk te maken hoe 
Gods almacht en alwetendheid net uitgeoefend en geopenbaard worden in de menswording 
vult Hebblethwaite zijn kenotische christologie aan met een stevig uitgebouwde twee-
naturenleer201. Hebbletwaite argumenteert hoe we twee bewustzijnscentra moeten onder-
scheiden bij de mensgeworden God. Qua God behoudt Hij de goddelijke kenmerken en 
krachten; qua mens was Hij beperkt tot een eerste-eeuws joods standpunt. Bovendien geeft 
Hebblethwaite aan dat het belangrijk is God de Zoon als het uiteindelijke subject van Jezus’ 
denken en handelen te zien; als het primaire subject van alle christologische uitspraken. Hoe-
wel Jezus zich als mens van niets meer bewust was dan een diepe liefde en gemeenschap met 
God en zich drager voelde van een unieke roeping en dito inzicht, was zijn menselijkheid het 
vehikel van de Zoon van God. Dus qua mens was Jezus Christus niet almachtig, maar het 
was omwille van Gods almacht dat zijn goddelijkheid zich door de menselijkheid van Jezus 
kon manifesteren in diens genezende krachten en wat hij maakte van zijn Joodse erfenis. Op 
dezelfde manier was Jezus niet alwetend, maar was het de alwetendheid van God die zich 
manifesteerde in Jezus’ kennis van de verzoenende kracht van Gods liefde202. Hoewel de twee 
bewustzijnscentra verschillend zijn – goddelijk en menselijk – kunnen ze niet van elkaar ge-
scheiden worden.  

                                                 
196 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 63. 
197 Zie ook: HEBBLETHWAITE, Some Reflections, 433-448; HEBBLETHWAITE, The Communication of Divine Revelation, 
143-159. 
198 HEBBLETHWAITE, Ethics and Religion, 105. 
199 HEBBLETHWAITE, Ethics and Religion, 105-106. 
200 HEBBLETHWAITE, The Propriety, 213-214. 
201 HEBBLETHWAITE, The Moral and Religious Value of the Incarnation, 89-90; HEBBLETHWAITE, The Propriety, 213-
215; HEBBLETHWAITE, The Essence, 91-92; HEBBLETHWAITE, In Defence, 118-120; HEBBLETHWAITE, Philosophi-
cal Theology, 63-64; HEBBLETHWAITE, The Impossibility, 328. Zie ook: T. V. MORRIS, The Logic of God Incarnate, 
Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1986. 
202 HEBBLETHWAITE, In Defence, 119. 
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For the human consciousness and the human being of which it was the subject 
were themselves the incarnate form of God the Son’s consciousness and life. The 
latter contained the former without being contained by it203. 

Het is bovendien dit samengaan van een twee-naturenleer met een kenotische christologie die 
Hebblethwaite in staat stelt om zijn concept van Gods voorzienig handelen in en door na-
tuurlijke wetmatigheden te rijmen met Christus’ genezende krachten en de ‘wonderen’ die hij 
verrichtte.   

It may be thought more theologically appropriate to hold that God did not have 
to violate the structures of creation in order to enter it in person and unite it to 
himself by way of incarnation204. 

Immers, hoe wonderlijk en uitzonderlijk het leven en de daden van Christus ook waren, was 
het pas door de Verrijzenis dat volgens Hebblethwaite de ogen van de leerlingen geopend 
werden voor de goddelijkheid van Jezus, waardoor Incarnatie en Verrijzenis zijns inziens 
noodzakelijkerwijs samenhoren205.  

 

c. Soteriologisch inconsequent? 
 

De derde – en volgens Hebblethwaite meeste pertinente – provocatie aan het adres 
van de christelijke incarnatieleer die door de auteurs van ‘The Myth’ en in het bijzonder haar 
redacteur, John Hick, werd opgeworpen, is dat de incarnatieleer het grootste struikelblok 
vormt voor een levensvatbare globale theologie van de religies. Een incarnatorische theologie 
doet hun inziens immers geen recht aan de verschillende wereldreligies omdat het hun statuut 
van heilswegen stiefmoederlijk behandelt206. Hoewel Hebblethwaite, Hick volgend, toegeeft 
dat het een morele schande zou zijn dat een liefdevolle en almachtige God zijn verlossing 
enkel en alleen zou beperken tot een specifiek segment van de wereldbevolking waardoor alle 
andere tot eeuwige verdoemenis veroordeeld zouden zijn, vraagt hij zich af of dit wel een 
logisch gevolg is van de incarnatieleer. Het feit dat Gods openbaring en voorzienig handelen 
een hoogtepunt bereikt heeft in het leven, de dood en de Verrijzenis van Jezus Christus, hoeft 
volgens Hebblethwaite immers niet noodzakelijk te betekenen dat er een afwijzende houding 
bestaat tegenover de waarheid en de goedheid die in de andere religies gevonden kan worden. 
Wel kan men hierbij niet voorbarig te werk gaan en moet er volgens Hebblethwaite ‘een theo-
logie van de religie en de religies’ uitgewerkt worden die recht doet aan de spirituele en religi-
euze kracht van de andere religies en de relatie met Jezus van Nazareth duidelijk articuleert207 
(zie infra).  
 
 
 
                                                 
203 HEBBLETHWAITE, The Essence, 92. 
204 HEBBLETHWAITE, In Defence, 107. 
205 De noodzakelijke samenhang tussen Verrijzenis en Incarnatie wordt door Hebblethwaite exensief uitgewerkt 
in zijn artikel The Resurrection and the Incarnation. Het is interessant op te merken dat Hebblethwaite de Verrijzenis 
erkent als het enige ‘mirakel’ stricto sensu in de gehele christelijke theologie, zie HEBBLETHWAITE, Providence 
and Divine Action, 235-236; HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 68. 
206 HEBBLETHWAITE, Jesus Christ, 3. 
207 HEBBLETHWAITE, Jesus Christ, 9-10; HEBBLETHWAITE, In Defence, 81-82. 
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2.3.2 De Incarnatie als bindmiddel 
 

Naast deze, hoofdzakelijk negatieve, apologetiek in antwoord op de meest acute uit-
dagingen van een niet-incarnatorische christologie, is er volgens Hebblethwaite echter ook 
nood aan een positieve apologetiek die de vruchtbaarheid van de Incarnatie voor het theolo-
gisch verstaan en het christelijk leven uiteenzet en haar op die manier rechtvaardigt208. Heb-
blethwaite exponeert de incarnatorische rationele in vijf stappen, die ons niet alleen de essen-
tie van de incarnatieleer aan de hand doen, maar tevens aantonen hoe deze samenhangt met, 
en het hart vormt van, de andere doctrines van de christelijke theologie. Het is volgens Heb-
blethwaite immers pas door de Incarnatie dat het christelijke interpretatieve raamwerk moge-
lijk en begrijpbaar wordt209. 

 
a. Een persoonlijke ontmoeting met God 

 
Een eerste kernelement dat Hebblethwaite ter rechtvaardiging van het geloof in een 

incarnatorische christologie aanhaalt, en wat hij in vroegere artikels omschreef als de religieu-
ze kracht van de incarnatieleer, is de bijzondere en persoonlijke manier waarop God zich aan 
de mensheid geopenbaard heeft door met haar het menselijk bestaan te delen210. Hoewel 
Hebblethwaite erkent dat mensen doorheen de verschillende religies in contact komen met 
het goddelijke op manieren die zichtbaar vrucht dragen in hun leven, kan deze algemene 
menselijke ontmoeting met God – door middel van zijn Geest die in de wereld aanwezig is – 
op geen enkele manier gelijkgesteld worden met zijn persoonlijke aanwezigheid in het chris-
tendom onder de figuur van zijn Zoon.  

A burning bush, a figure high and lifted up, a chariot of fire, and even a still small 
voice, none of these things are the same as the incarnate Son, in whom the full-
ness of godhead dwells, full of grace and truth, embodying in person the love 
which is God and God’s love for the world211. 

Het is door de directe ontmoeting met God in het leven, de dood en de Verrijzenis van Jezus 
van Nazareth dat duidelijk wordt wie God is, wat hij doet en wat hij met de mensen en de 
wereld voorheeft212. De incarnatieleer maakt met andere woorden een persoonlijke ontmoe-
ting mogelijk tussen God en mens, die meer inhoudt dan een louter spreken over inspiratie of 
verlichting. De ervaring van God binnen de christelijke traditie gaat voorbij het niveau van de 
algemene wenken die verworven worden doorheen de religieuze ervaring en de natuurlijke 
theologie213. Een eerste element van het christelijke geloof dat verloren zou gaan bij een niet-
incarnatorisch of een gedemythologiseerde christologie is dan ook deze persoonlijke gods-

                                                 
208 HEBBLETHWAITE, Incarnation: The Essence of Christianity?, 87-89; HEBBLETHWAITE, The Moral and Religious 
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kennis: “For it is by the descent of God into man that the life of God takes on a form with 
which we have a direct sympathy and personal union”214. 
 
 
b. Triniteit 
 

Een tweede element dat christenen volgens Hebblethwaite prijsgeven in een niet-
incarnatorische theologie is het specifieke godsverstaan, eigen aan het christelijk geloof, 
waarbij God gezien wordt als Triniteit. In tegenstelling tot veel hedendaagse theologen die 
van mening zijn dat de doctrine van Triniteit een onderdeel is van het verouderde geloofsver-
staan van de christelijke traditie, neemt ze volgens Hebblethwaite nog steeds een cruciale 
plaats in binnen de christelijke theologie, niet in het minst omdat ze als pendant kan fungeren 
voor het religieus steriele concept van het unitarisme dat op heden opnieuw opgang maakt215. 
Hebblethwaite omschrijft de doctrine van de Triniteit als volgt: 

the claim that in Christ and through the gift of the Spirit, God has revealed him-
self as the Blessed Trinity, and that the doctrine of the Trinity is our human at-
tempt, within the limitations of finite experience and human language, to state the 
content of that revelation216. 

Het samengaan van de Incarnatie met het concept van een drievoudige God is volgens Heb-
blethwaite logisch. De eerste christenen moesten immers zin verlenen aan het idee dat een 
man, die bad tot en in een liefdevolle relatie stond met zijn hemelse Vader, zelf als goddelijk 
omschreven werd. Het was dan ook het geloof in de goddelijkheid van Jezus dat de christe-
nen bracht tot de noodzaak om relaties te veronderstellen in God217.  

For if the language and devotion suitable to God were now being applied to the 
Risen Christ, then clearly, the implication was that God is sufficiently ‘rich and 
complex’ in his own being to be able, without ceasing to be God, to make him-
self personally present in human history as a man, and to relate himself to the Fa-
ther218. 

Het hoeft dan ook weinig betoog dat de fragwürdigkeit van de trinitaire theologie het gevolg is 
van het prijsgeven van de klassieke incarnatieleer219. Hebblethwaite benadrukt hoe er naast de 
erkenning van de goddelijkheid van Jezus, die de innerlijke relatie van ‘liefde geven – liefde 
ontvangen’ openbaart en dus eerder een argument vormt voor een binair geloof, nog een 
andere noodzakelijk stap genomen moet worden om tot een trinitair godsconcept te komen. 
In dit verband wijst hij er op hoe de pneumatologische ervaring van de eerste christenen in 
grote mate verschilde van het spreken over Gods geest in de joodse traditie. Volgens Heb-
blethwaite kan men niet langer spreken over een gevoel van ‘een kracht van bovenuit’, maar 

                                                 
214 HEBBLETHWAITE, Philosophical Theology, 70. 
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typeert haar als een andere vorm van inspiratie en bezetenheid: een ervaring van opgenomen 
worden in de godheid220. Omdat sommige theologen van mening zijn dat deze relatie in niets 
verschilt van de relatie die geopenbaard werd in de Incarnatie, de zogenaamde geest- of inspi-
ratiechristologie, benadrukt Hebblethwaite dat het twee radicaal verschillende manieren zijn 
waarop God zich aan de wereld kenbaar heeft gemaakt: enerzijds in de Incarnatie en ander-
zijds in het uitstorten van de Geest221.  

Ter ondersteuning van deze zogenaamde a posteriori argumenten uit de christelijke 
openbaring onderzoekt Hebblethwaite in verschillende van zijn werken of er geen a priori  
elementen zijn die het poneren van relaties in God zouden ondersteunen. Een eerste ent-
plaats voor een trinitaire theologie die hij in dit verband aanhaalt is de metafysische ontevre-
denheid die met de notie van een ongedifferentieerde absolute gepaard gaat vanuit het per-
spectief van een christelijk theïsme222. Het idee van een absolute, enkelvoudige God zou im-
mers impliceren dat deze niet in staat zou zijn om van persoonlijke relaties te genieten, tenzij 
er een schepping zou zijn waarmee Hij in relatie kon treden. Op die manier verkrijgt de 
schepping een noodzakelijke natuur, wat niet alleen ingaat tegen de eerder verdedigde christe-
lijke scheppingsvisie, die de wereld als een vrijwillige act van liefde beschouwt, maar boven-
dien volgens Hebblethwaite niet strookt met de bijbelse overlevering, meer bepaald: Gen. 1 
en Gen. 2,18, waar de essentieel relationele natuur van de mens het beeld is van de relationele 
natuur van de Schepper223. Het heeft weinig zin om over een dergelijke unitaristische God te 
spreken als over een God van liefde. Daarom is volgens Hebblethwaite zelfs de natuurlijke 
theologie, los van de geopenbaarde theologie, genoodzaakt om relaties te poneren in God. 
Het hoeft echter weinig betoog dat dit op zich niet voldoende is om het geloof in de Triniteit 
te rechtvaardigen, gezien er nergens een indicatie gegeven wordt over het aantal relaties dat 
logisch noodzakelijk is voor een intern gedifferentieerde godheid. Het suggereert wel de rijk-
dom van God, maar blijft uiteindelijk heel vaag224.  

Voor een andere mogelijke a priori invalshoek voor het bevestigen van een trits van 
relaties in God volgt Hebblethwaite een argument dat door de Schotse theoloog Richard van 
St.-Victor († 1173) werd uitgewerkt in de twaalfde eeuw. Richard van St.-Victor betoogt hoe 
reflectie op het wezen van liefde ons verplicht te denken in drievoudige termen: “liefde ge-
ven, liefde ontvangen en liefde delen”. Als God inderdaad de volmaaktheid van liefde is, dan 
kan men niet anders dan drie verschillende bewustzijnscentra te poneren225. Hoewel deze a 
priori argumenten zeker ter ondersteuning kunnen worden aangehaald, werd de doctrine van 
de Triniteit niet op basis hiervan ontwikkeld, maar als antwoord op de goddelijke openbaring. 
Het feit dat een trinitair theïsme hoofdzakelijk gebaseerd is op een openbaring neemt echter 
niet weg dat de doctrine vatbaar is voor kritisch rationeel onderzoek; beide argumentaties 
ondersteunen en versterken elkaar226.  
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Volgens Hebblethwaite is het in dit verband noodzakelijk na te gaan of het christelijk 
verstaan van God als Triniteit nog monotheïstisch genoemd kan worden. Het denken over de 
Triniteit, vooral in termen van de sociale analogie – paradigmatisch afgebeeld op de icoon 
van Rublev – doet immers vermoeden dat men van een enkelvoudig geïsoleerd individu is 
overgegaan naar een gemeenschap van drie personen. Kan de christelijke theologie met ande-
re woorden een plausibel antwoord vinden op de beschuldiging van een tritheïsme aan haar 
adres227? In eerste instantie wijst Hebblethwaite erop hoe de zogenaamde bijzondere openba-
ring niet kan tornen aan het, op de natuurlijke openbaring gefundeerde, fundamentele mono-
theïstisch inzicht dat er een oneindige, eeuwige en noodzakelijke grond aan de oorsprong van 
het universum ligt. Bovendien geeft Hebblethwaite aan dat de sociale analogie waarbij God 
gezien wordt als een gemeenschap van drie personen, alhoewel vatbaar voor misbruik, meer 
recht doet aan de persoonlijke relaties binnen God dan de vaak gebruikte psychologische 
analogie waarbij men de interpersoonlijke relaties in God vorm probeert te geven door te 
verwijzen naar een interne differentiatie binnen de menselijke geest. Waar de sociale analogie 
duidelijk maakt dat er binnen God drie afzonderlijke bewustzijnscentra zijn waartussen rela-
ties van wederkerigheid, samenwerking en liefde heersen228, doet de psychologische analogie 
geen recht aan die liefdesrelaties die aan het hart liggen van het trinitair godsbeeld en stelt 
men God voor als een geïsoleerd individu229. Gemeenschap is met andere woorden funda-
menteel:  

The three Persons are not separate, externally related substances, as three finite, 
embodied, humans are. The one God, rather, consists in the three inseparable and 
mutually interrelated spiritual subjectivities that we call Father, Son and Holy 
Spirit. In ultimate reality, communion is basic230. 

Volgens Hebblethwaite gaan er dus drie zaken verloren wanneer men na de Incarnatie ook 
het geloof in een Trinitaire God opgeeft: (1) de overtuiging dat God liefde is; (2) de overtui-
ging dat Christus meer is dan een geïnspireerde man naast vele andere; en (3) de overtuiging 
dat de Geest meer is dan een universeel goddelijke immanentie in de schepping231. Als men 
het geloof in de drievoudige God van het christendom opgeeft, blijven we dus over met een 
vaag godsconcept dat veraf staat van de God waarin christenen geloven. 
 
 
c. Icoon van menselijkheid 
 

Een derde punt dat Hebblethwaite aanhaalt om de vruchtbaarheid van de incarnatie-
leer voor het christelijke denken aan te tonen is de overtuiging dat een incarnatorische chris-
tologie ons niet alleen Gods wezen openbaart, maar tevens de ware aard van het mens-zijn 
onthult232. Christus is met andere woorden niet alleen het menselijke gelaat van God, maar is 
tevens het ideale paradigma van wat de mens bedoeld was te zijn. Hebblethwaite waarschuwt 
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echter hoe een christelijk humanisme er niet louter kan in bestaan om het leven van Jezus 
klakkeloos te kopiëren, maar hoe een juiste relatie tot God een veelheid aan uitmuntendheden 
voortbrengt die door de christelijke traditie gebruikelijk als “de vruchten van de Geest” om-
schreven worden233. In dit opzicht kan het christelijke idee van de ‘Imitatio Christi’ niet be-
grepen worden als een blind navolgen van een particuliere man uit een particuliere tijd op een 
particuliere plaats, maar moet het christelijke leven eerder begrepen worden als een zich inle-
ven in een relatie; een openheid op de Vader die de geest van God in ons werkzaam laat zijn 
en ons zo “Christoform” maakt234. Hoewel Hebbelthwaite niet ontkent dat er algemene ken-
merken zijn van het christelijke leven, die door de leerlingen van Jezus exemplarisch nage-
volgd worden, rechtvaardigen die familiegelijkenissen geenszins christenen als klonen van 
Jezus te omschrijven. Elke christen moet vanuit zijn eigen set van interpersoonlijke relaties 
het ideale paradigma dat Jezus vertegenwoordigde vorm geven; er is dus een verscheidenheid 
aan goedheid mogelijk. De Geest maakt het christenen op verschillende manieren mogelijk 
om te groeien in genade door gemeenschap met de verrezen Heer. Het is dit specifieke chris-
telijke inzicht – het antwoord van de schepping op God, in een relatie van openheid voor de 
goddelijke wil en liefde – dat verloren zou gaan in een niet-incarnatorische theologie235: 

The perfection and paradigmatic nature of Jesus’ life and work are revealed in the 
way, in which, from within the chosen parameters of his vocation and his life 
story, Jesus lived a life of unclouded openness to the Father’s will and love236. 

 
 
d. De morele waarde van de Incarnatie 
 

Een vierde kernelement dat verloren dreigt te gaan in een niet-incarnatorische theolo-
gie brengt ons volgens Hebblethwaite bij de soteriologische dimensie van het christelijk ge-
loof. Het is immers een centrale leerstelling binnen de christelijke traditie dat de Incarnatie 
gebeurde “voor ons en voor onze verlossing”237. Hebblethwaites aandacht voor de rol van de 
Incarnatie binnen de christelijke verlossingsleer kadert binnen een bredere poging tot morele 
herijking van die doctrine die door vele theologen niet alleen beschouwd wordt als een deel 
van de overtollige erfenis van de christelijke traditie maar bovendien tot moreel onaanvaard-
bare praktijken heeft geleid. Het idee dat God in en door Christus gehandeld heeft om vergif-
fenis tussen Hem en zijn ‘gevallen schepselen’ te bewerkstelligen en de in de schepping voor-
bestemde eenheid en gemeenschap te verwezenlijken, is op zich een nobele geachte, ware het 
niet dat de modellen die doorheen de tijd werden uitgedacht om de verzoening tussen God 
en mens te bevroeden voorwerp zijn geweest van morele verontwaardiging en hevige contro-
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verses238. De sleutel voor het herwaarderen van de christelijke verlossingsleer ligt volgens 
Hebblethwaite in het afstappen van het idee dat de dood van een onschuldig man, i.c. Jezus 
van Nazareth, een noodzakelijke voorwaarde zou zijn voor Gods vergiffenis. Dit bracht 
Hebblethwaite er toe te schrijven dat  “It needs to be stated quite categorically that God’s 
forgiving love does not depend on the death of Christ, but rather is manifested and enacted 
in it.”239. Met deze pennenvrucht lijkt Hebblethwaite partij te kiezen voor die theologen die 
ervan overtuigd zijn dat het traditionele christelijke spreken over verlossing en verzoening 
onhoudbaar is240. Objectieve theorieën waarbij de verlossing een universele relevantie ver-
krijgt door ze te omschrijven als iets wat God in Christus gedaan heeft voor de gehele mens-
heid, moeten in hun optiek dan ook wijken voor meer exemplarische versies van verlossing 
en verzoening waarbij Jezus herleid wordt tot een moreel paradigma dat ons uitdaagt en in-
spireert241: 

The real meaning of Jesus’ death was not that his blood was shed but that he gave 
himself utterly to God in faith and trust. His cross was thus a powerful manifesta-
tion and continuing symbol of the divine kingdom in this present world, as a way 
of life in which one turns the other cheek, forgives one’s enemy ‘unto seventy 
times seven’, trusts God even in the darkness of pain, horror and tragedy, and is 
continually raised again to new life in faith242. 

Hoewel Hebblethwaite akkoord kan gaan met de overtuiging dat Gods vergevende liefde 
geïllustreerd wordt in het leven, het lijden en de dood van Christus, is dit volgens Hebbleth-
waite niet voldoende: Christus’ kruis moet tegelijk gezien worden als Gods kruis in de wereld 
waardoor niet alleen Gods vergiffenis en liefde een uiterst concrete invulling krijgen, maar 
tevens de Geest van God de harten van de mensen kan doordringen en zijn heiligingswerk 
een aanvang neemt243. Het is met andere woorden Gods eigen betrokkenheid op het lijden en 
het kwaad in de wereld, mogelijk gemaakt door de Incarnatie, dat Hem volgens Hebblethwai-
te moreel geloofwaardig maakt en die ons de reikwijdte van zijn liefde en vergiffenis open-
baart. Terugdenkend aan zijn scheppingstheologie zien we hoe Hebblethwaite – niettegen-
staande de mens zelf de vrijheid heeft en de verantwoordelijkheid draagt voor wat hij doet 
met Gods wereld – God uiteindelijk verantwoordelijk stelt voor het hoe en het waarom van 
de wereld en dus ook voor het lijden en het kwaad dat door het wereldse bestel mogelijk ge-
maakt worden. Een incarnatorische soteriologie maakt dan duidelijk hoe God de verant-
woordelijkheid voor het scheppen van een dergelijke wereld op zich kan nemen244. De morele 
meerwaarde die een dergelijke interpretatie met zich meebrengt, ligt volgens Hebblethwaite 
besloten in het feit dat Gods aanwezigheid in het lijden niet beperkt wordt tot een vorm van 
diepgevoelde sympathie of plaatsvervangend lijden, maar dat we God kunnen zien als de “fel-
low-sufferer who understands”: 
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God in Christ takes up the responsibility for all the world’s ills. God bears the 
brunt of suffering and evil by subjecting himself to their cruelty and horror245. 

Het is pas hier dat de verlossingsleer volgens Hebblethwaite haar volledig moreel gewicht 
verkrijgt. Gods bereidheid om zichzelf te onderwerpen aan het lijden tot de dood toe open-
baarde zijn liefde en vergiffenis op een manier die de zonde niet bagatelliseert246. Hoewel 
Hebblethwaite er dus van overtuigd is dat de klassieke verzoeningsleer hertaald moet worden 
op een moreel overtuigende manier waarbij de spirituele waarheden die er achter schuilgaan 
gevrijwaard worden, doet hij dit niet op de exemplarische wijze die binnen niet-
incarnatorische kringen gehonoreerd wordt omdat het volgens Hebblethwaite net de Incarna-
tie is die de verlossingsleer uit haar huidige impasse kan halen247.  De morele ernst van Gods 
vergiffenis wordt immers duidelijk gemaakt in het gehele verhaal van de Incarnatie, tot en 
met het lijden en de dood toe. De noodzakelijkheid van Christus’ dood lag dan ook niet aan 
Gods zijde, alsof het een retributie voor de menselijke zonde betrof, maar het was een gevolg 
van de menselijke kwaadaardigheid en Gods bereidheid om tot het bittere einde te gaan248.  
Hebblethwaite benadrukt echter hoe verlossing in de christelijke traditie meer is dan enkel 
vergiffenis en hoe er ook voldoende gewicht toegekend moet worden aan het aspect van 
transformatie. Ook hier vormt de Incarnatie het ideale paradigma: het is door de effectiviteit 
van zijn liefde, zijn betrokkenheid op het lijden en het kwaad en zijn morele geloofwaardig-
heid, geopenbaard in Christus, dat God ons antwoord voor zich wint. De Incarnatie maakte 
niet alleen Gods vergiffenis mogelijk, maar maakte tegelijk Christus’ volmaakt menselijk ant-
woord op Gods vergevende liefde duidelijk zodat de mens in staat zou zijn om samen met 
Hem te sterven en opnieuw geboren te worden249.  

What is necessary, then, for our salvation is not so much the death of Christ as 
the Incarnation. Of course, God’s own self-emptying act is in fact carried through 
to the end – to the cross – and the depth of his forgiving love is revealed there. 
By the same token, Christ’s perfect human offering of his whole life, qua man, 
culminates in the cross and, in a sense, is perfected there. But from neither side 
can we say that it is the death as such that effects salvation for the world250. 

Hebblethwaite verkiest de analogie van identificatie om de betekenis van de Incarnatie voor 
de verlossing van de mensheid te duiden: God identificeert zich met ons doorheen de Incar-
natie zodat wij ons met hem kunnen identificeren door gelijkvormigheid met Christus251.  
 
 
e. Incarnatie, eschatologie en christelijke hoop 
 

Een vijfde en laatste essentiële dimensie die onder vuur komt te liggen door het demy-
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thologiseren van de christelijke incarnatieleer is volgens Hebblethwaite de eschatologische 
overtuiging dat er een uiteindelijke voltooiing zal zijn van de schepping voorbij dood en ge-
schiedenis, waarbij Christus gezien wordt als het menselijke gelaat van God door wie de gehe-
le schepping in eeuwigheid in gemeenschap met God zal leven252.  Niettegenstaande het feit 
dat Hebblethwaite grif toegeeft dat het christelijk geloof geen glashelder beeld van de toe-
komst kan bieden, is het volgens hem de enige ‘wetenschap’ die een toekomstdimensie open-
legt waardoor de christelijke hoop een reële mogelijkheid wordt voor de gelovigen253. 

Hoewel Hebblethwaite erkent dat “de leer der laatste dingen” een van de minst uitge-
werkte gebieden van het christelijke doctrinaire systeem is, zijn er volgens hem toch een aan-
tal wezenlijke aspecten te herkennen die tot de essentie van het christendom gerekend kun-
nen worden en die verloren dreigen te gaan bij een niet-incarnatorische lezing254.  

Een eerste element dat Hebblethwaite in dit verband aanhaalt is hoe het geloof in een 
leven na de dood het geloof in de objectieve realiteit van God vooronderstelt; meer nog: het 
geloof in een leven na de dood is volgens hem de lakmoesproef voor het geloof in God tout 
court255. Het is pas binnen het reeds uiteengezette christelijke raamwerk van schepping, In-
carnatie en verlossing dat de hoop op een leven na de dood aannemelijk wordt en dat de ob-
jectiviteit van God en het cognitieve karakter van het geloof hardgemaakt kunnen worden256. 
Hebblethwaite geeft aan hoe het weinig plausibel is om vanuit een naturalistische antropolo-
gie, waar de mens gereduceerd wordt tot een complex product van de natuur, de hoop op een 
leven na de dood en een uiteindelijke voltooiing te koesteren. Daarom illustreert hij hoe een 
christelijke eschatologie gegrond moet worden in een sterke antropologie waarin duidelijk 
gemaakt wordt wat het is in de mens dat de vraag naar transcendentie doet stellen. Zoals 
reeds werd aangegeven in de bespreking van Hebblethwaites natuurlijke theologie overstijgt 
de mens zijn biologische gegevenheid door zijn zelfbewustzijn, creativiteit en openheid op de 
toekomst, belichaamd in de waarden van rationaliteit, moraliteit, kunst en religie257. Het eeu-
wigheidsverlangen dat de mens koestert op basis van zijn zelftranscendentie wordt in een 
louter naturalistische Weltanschauung gereduceerd tot een vorm van “wishful thinking”258.  

Een rationeel gefundeerde hoop op een leven na de dood wordt volgens Hebbleth-
waite in een tweede instantie versterkt door de beschouwingen over de theodicee die duidelijk 
maken dat de schepping niet verzoenbaar zou zijn met al het kwaad en het lijden indien er 
geen garantie zou zijn van een leven na de dood. De wereld is met andere woorden een te 
kostelijk proces om te eindigen bij de dood259. Vanuit deze optiek argumenteert Hebblethwai-
te vervolgens dat de dood niet als zinloos of negatief ervaren moet worden, maar eerder ge-
zien moet worden als die instantie die scherpte en karakter verleent aan de waarden die we als 
mensen hier op aarde ervaren zoals rede, liefde en schoonheid. Binnen een christelijke we-
reldvisie erkent men met andere woorden wel de waarde van de dood, maar ment kent haar 
geen absoluutheid meer toe. Het traject dat een schepsel aflegt van geboorte tot dood is 
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slechts één fase in het menselijke vormingsproces dat een verdere ontwikkeling doormaakt in 
een leven na de dood260. Het is dit in vraag stellen van de finaliteit van de dood en het postu-
leren van een post mortem bestaan dat Hebblethwaite in staat stelt er een universalisme op na te 
houden, waarbij het, zijns inziens religieus en moreel ongeloofwaardige, concept van de hel 
louter nog een symbolische functie vervult261.  

Op basis van de in de Incarnatie geopenbaarde liefde van God, formuleert Hebbleth-
waite, in de lijn van John Hick, het idee van een ‘pareschatologie’; een tussenstadium tussen 
de dood en de uiteindelijke verlossing, waarin mensen verdere mogelijkheden zullen krijgen 
om zich door Gods liefde te laten overwinnen. In tegenstelling tot Hick weigert Hebblethwai-
te echter om die pareschatologie te zien als een serie van werelden waarin personen zich 
doorheen verschillende fases verder ontwikkelen, maar omschrijft haar veeleer als een veel-
zijdig proces dat haar uiteindelijke focus vindt in de verrezen Christus262. Hebblethwaites uni-
versalistische pretenties worden geruggensteund vanuit de overtuiging dat het een logisch 
gevolg is van Gods geopenbaarde natuur van volmaakte liefde en goedheid dat hij de doden 
zal opwekken. Zo ziet Hebblethwaite de Verrijzenis als een voorafspiegeling van het lot van 
alle schepselen. Een religie die gefundeerd is op de Verrijzenis kan het geloof in een universe-
le, toekomstige hoop niet zomaar opzijzetten263. 

Als reactie op de vaak gehoorde kritiek dat de christelijke hoop op een leven na de 
dood de aandacht afleidt van de onrechtvaardige toestanden hier op aarde betoogt Heb-
blethwaite dat de christelijke hoop, op voorwaarde dat ze juist begrepen wordt, eigenlijk het 
tegenovergestelde effect zou moet hebben264:  

Precisely because the history of the world is seen as moving, under God, towards 
a just and loving consummation in the end, and precisely because God is seen as 
identifying himself with the poor and the unloved and beginning the healing and 
transforming process here and now, Christians are to discern the divine Spirit at 
work wherever the task of making a more just and human world is being under-
taken265. 

Hoop  voor deze wereld heeft immers de christelijke hoop op de uiteindelijke vervulling no-
dig om vertrouwen, realisme en geduld te hebben in het licht van de grote tegenstand die 
men op weg er naar toe kan ontmoeten.  

Tenslotte is het ook de Incarnatie die het christelijke idee van een hemel haar specifi-
citeit verleent. Het is immers door de verrezen Christus, als het menselijke gelaat van God, 
dat het gehele scheppingsproces haar voltooiing zal kennen en de mensheid opgenomen zal 
worden in de inwendige relaties van de Triniteit266. 
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3. Hebblethwaites “theologie van de religie en de religies” 
 

Een laatste element in Hebblethwaites publiek pleidooi voor een christelijk theïsme is 
wat hij omschrijft als “een theologie van de religie en de religies”267. Zoals bij het beroep op 
de geschiedenis van de religies reeds werd aangegeven, vormt de wereldwijde aanwezigheid 
van religies en religieuze ervaringen een januskop voor de christelijke theologie. Enerzijds 
grondt deze algemene religiositeit de christelijke antropologie in de bredere religieuze neigin-
gen van de mens en verleent het haar zo een stevige grondvest. Anderzijds echter, vormt de 
alomtegenwoordigheid van religieuze ervaringen en de diversiteit van religies – begrepen als 
kanalen van bewustzijn van en omgang met de Transcendente – de grootste uitdaging voor 
een christelijke epistemologie en Hebblethwaites publiek pleidooi voor een christelijk theïs-
me268. De veelheid van religies is immers koren op de molen van anti-realistische theologen 
die deze pluraliteit als symptomatisch beschouwen voor het niet-cognitieve statuut van het  
geloof: 

The sheer variety and, for each religion’s participants, the life-enhancing quality of 
all the great world faiths can reinforce the suspicion that religion as such is not, 
after all, a matter of the long search for God, still less responses to divine revela-
tion, but rather a whole variety of socially constructed ways of coming to terms 
with life and living ethically and spiritually fruitful lives, both individually and in 
community269. 

Om deze anti-realistische uithaal te counteren, moet een christelijke theologie, die een alom-
vattend perspectief poogt te bieden op God, mens en wereld, zin kunnen verlenen aan de 
diversiteit van religieuze wereldvisies die doorheen de geschiedenis ontwikkeld werden en 
wiens rationele, morele en religieuze kracht het absolute karakter van het christendom op zijn 
minst in vraag stellen. Dit moet bovendien gebeuren op een manier die zowel het cognitieve 
karakter (i.c. de waarheidsclaims) van de eigen traditie als dat van de ander erkent en valori-
seert.  
 
 
3.1 In respons op het pluralisme… 
 

In verschillende van zijn werken wijst Hebblethwaite er op hoe de pluralistische filo-
sofie van onder andere John Hick – waarbij elke religie de kans en de ruimte krijgt om een 
eigen pleidooi te voeren ter ondersteuning van haar eigen wereldvisie – prima facie een aanlok-
kelijke mogelijkheid vormt om om te gaan met ‘het probleem’ van de religieuze diversiteit en 
de strijdende waarheidsclaims270. Door  de voorkeur te verlenen aan de pluralistische filosofie, 
waarbij elke religie gezien wordt als een historisch en cultureel bepaald antwoord op het 
Transcendente, wordt een confrontatie tussen de waarheidsaanspraken van de verschillende 
religies immers buitenspel gezet. Bovendien lijkt Hicks betoog in se gemakkelijk in overeen-
                                                 
267 HEBBLETHWAITE, In Defence, 81; HEBBLETHWAITE, Jesus Christ, 9-10. 
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stemming te brengen met Hebblethwaites eigen cumulatief argument. Zo kan het beroep op 
een natuurlijke theologie immers beschouwd worden als een gezamenlijk project van de ver-
schillende (theïstische) wereldreligies tot op het punt waar de natuurlijke theologie geleidelijk 
overgaat naar een beroep op de particuliere geschiedenis en waar de verschillende religies zich 
uitsplitsen in cultureel bepaalde, doch niet volledig onverzoenbare, wegen271. Op zich klinkt 
het pluralistische voorstel dan ook erg aanlokkelijk, ware het niet dat het niet alleen moeilijk 
te rijmen valt met de interne logica en rationaliteit van de christelijke wereldvisie en haar 
kernbegrippen van Incarnatie en Triniteit, zoals deze door Hebblethwaite werden uiteenge-
zet, maar tevens ten prooi valt aan de verlokkingen van het anti-realisme. Hebblethwaite geeft 
immers niet alleen aan hoe Hicks globale theologie impliceert dat de inzichten en openbarin-
gen van de verschillende religies afgezwakt moeten worden waardoor er een filosofisch alter-
natief gecreëerd wordt die door de religies zelf niet ondersteund kan worden272, maar ook hoe 
de omschrijving van het transcendente object waarin de religieuze ervaringen gegrond wor-
den, steeds vager en inhoudslozer wordt in de poging om de religieuze diversiteit in te passen 
in een globale theologie. Op die manier bekleedt Hick volgens Hebblethwaite een positie die 
nauwelijks verschilt van die van de anti-realisten273.  

De drijfveer voor deze tendens binnen Hicks pluralistische filosofie is volgens Heb-
blethwaite tweeledig. Enerzijds is het een gevolg van zijn hardnekkige weigering een differen-
tiatie in te lassen tussen de verschillende religieuze ervaringen die ons zowel door de theïsti-
sche als niet-theïstische religies worden aangereikt. Anderzijds is het zijn afwijzing van het 
aanvullen van het beroep op de religieuze ervaring met andere elementen uit het publiek plei-
dooi dat hem meer en meer naar een niet-cognitieve opvatting van religie drijft274. Hebbleth-
waite is immers van mening dat als men het criterium voor het beoordelen van de relatie tus-
sen de waarheidspretenties van de verschillende tradities beperkt tot de religieuze ervaring, 
deze nooit uitgeklaard kan worden omdat het net de interpretatie van die ervaring is die op 
het spel staat275. Hebblethwaites rationale hiervoor wordt extensief geïllustreerd in zijn artikel 
The Appeal to Experience in Christology waar hij de rol van religieuze ervaring bespreekt in het 
licht van het religieuze waarheidsspreken276. Hebblethwaite geeft aan hoe er zich een tendens 
manifesteert in de contemporaine kritiek op de traditionele christologie waarbij deze laatste 
verworpen wordt omdat ze niet langer in overeenstemming gebracht kan worden met de he-
dendaagse ervaring277. Volgens Hebblethwaite bestaat het manco van een dergelijke diatribe 
in de weigering om in te zien dat de relatie tussen ervaring en doctrines er geen is van premis-
se en conclusie. Zo verwerpt Hebblethwaite de, onder meer door Hick gekoesterde, opvat-
ting dat de wereld zou bestaan uit een geheel van niet geïnterpreteerde feiten die dan naar 
gelang de observator ofwel in religieuze, ofwel in seculiere termen beschreven zouden kun-
nen worden. Hebblethwaite daarentegen, pleit voor een innige verstrengeling tussen ervaring 
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en interpretatie, waarbij de een niet los gezien kan worden van de ander. Er is zijns inziens 
dan ook sprake van een noodzakelijke dialectiek tussen ervaring en interpretatie: 

We are not passive recipients of identical impressions; but both bring to and ex-
tract from experience a variety of attitudes, presuppositions, and schemata of in-
terpretation which change from age to age278.  

Zo geeft Hebblethwaite aan hoe het geheel van de christelijke doctrines een dergelijk inter-
pretatief schema vormt, dat christenen toelaat om hun ervaring te betitelen als een christelijke 
godservaring. Tenslotte wijst Hebblethwaite er op hoe dergelijke interpretatieve raamwerken 
systematisch van aard zijn waardoor het verwerpen van een particulier element van het sys-
teem verreikende gevolgen heeft voor het geheel279. In dit opzicht wordt het nogmaals duide-
lijk hoe met het prijsgeven van de Incarnatie het bindmiddel van de gehele structuur van de 
christelijke interpretatieve raamwerk en haar waarheidsclaims opgegeven wordt280. 

 
 
3.2 …en met respect voor de andere religies 
 

Het hoeft dan ook weinig betoog dat Hebblethwaite een totaal andere weg bewandelt 
dan Hick om de provocatie aan het adres van de christelijke epistemologie te weerleggen en 
een theologie van de religies te ontwerpen die de uitdaging van de diversiteit recht doet.  

Op basis van zijn theologische prolegomena moge het overduidelijk zijn dat theologie 
volgens Hebblethwaite een alomvattend perspectief biedt op God, mens en wereld en er dus 
in elk theologisch spreken onvermijdelijk een waarheidsvraag in het geding is. Er werd reeds 
uitvoerig betoogd hoe deze waarheidsvraag zijns inziens moet benaderd worden vanuit een 
kritisch-realistische metafysica met als premisse dat de wereld en haar transcendente oor-
sprong en doel is wat ze is, los van ons menselijk denkvermogen. Waarheid is vanuit deze 
optiek dan ook het ontdekken – hoe voorlopig ook – van  hoe de dingen zijn. Zoals we in het 
eerste deel hebben geschetst, bestaat de primaire taak van elke theologie er volgens Heb-
blethwaite in om de basisovertuigingen van de religie in kwestie inzichtelijk te maken – de 
waarheid over God, wereld en mens en hun onderlinge verhoudingen – en de rationele, mo-
rele en spirituele kracht van de eigen wereldvisie uiteen te zetten281. In het licht hiervan stelt 
Hebblethwaite dan ook voor om theologie opnieuw op te bouwen vanuit een solide particu-
liere basis en verzet hij zich tegen elke hang naar syncretisme door aan te geven dat er slechts 
aan zinvolle theologie kan gedaan worden van binnen de grenzen van een particuliere reli-
gie282.  

Op die manier verzeilt de theologie echter in een situatie waarbij ze geconfronteerd 
wordt met een veelheid van wedijverende theologieën, waarbij de verschillende tradities hun 
eigen verstaan van God, mens, wereld en elkaar naar voren brengen en waarbij de adequaat-
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heid van de verschillende visies getest moet worden. De comparatieve theologie, gestoeld op 
een fenomenologische leest, kan hier volgens Hebblethwaite geen oplossing bieden. Hoewel 
ze een aantal gemeenschappelijke of complementaire elementen kan aantonen, is deze disci-
pline zijns inziens slecht geplaatst om een uitspraak te doen over de waarheid van een religie 
omdat ze de ultieme vragen over God en realiteit bij voorbaat tussen haakjes plaatst283. Daar 
ze enkel een descriptieve discipline poogt te zijn, loopt ze volgens Hebblethwaite bovendien 
het gevaar te vervallen in een essentialistisch spreken wanneer ze een uitspraak wil doen over 
de waarheidswaarde van een religie en zo haar primair doel voorbijschiet284.   

If he comes down from his phenomenological perch into the hurly-burly of the 
dispute, […], he is bound to become more than just a student of comparative re-
ligion. He must himself become a […] theologian. It looks from his own study of 
religion as if it is not possible to become a theologian in general. He must either 
become a Christian theologian or a Muslim theologian or a Hindu theologian, 
etc285. 

Hebblethwaites suggestie dat men in de theologie zelf op zoek moet gaan naar een mogelijk 
antwoord op de strijdende religieuze waarheidsclaims impliceert dat elke religieuze traditie 
een plausibele ‘theologie van de religie en de religies’ moet ontwikkelen als het meest adequa-
te antwoord op het probleem van de strijdende waarheidsclaims286.  

Het hoeft dan ook weinig betoog dat een christelijke theologie van de religie en de re-
ligies zoals die door Hebblethwaite wordt voorgesteld geen boodschap heeft aan de extremen 
van het exlusivisme – waar religieuze waarheid enkel mogelijk wordt doorheen Gods zelf-
openbaring in Christus – en het pluralisme – waar religieuze waarheid slechts gedeeltelijk be-
grepen wordt binnen elke wereldreligie – maar eerder beschouwd kan worden als een vorm 
van inclusivisme waarbij men wel erkent dat er familiegelijkenissen terug te vinden zijn tussen 
de waarheidsclaims van de verschillende religies, maar men niet aanvaardt dat de waarheid 
enkel in het gemeenschappelijke terug te vinden zou zijn287. Een dergelijk inclusivistisch ge-
tinte theologie van de religies moet volgens Hebblethwaite voldoen aan drie duidelijke spelre-
gels: (1) ze moet rekenschap kunnen afleggen van de diversiteit van de religies; (2) ze moet 
het belang van die pluraliteit naar waarde kunnen schatten en (3) ze moet de noodzakelijke 
particulariteit en onmisbaarheid van haar eigen kernelement – in het geval van het christen-
dom: de Incarnatie – kunnen weergeven288. Het ontwikkelen van een dergelijke theologie is 
volgens Hebblethwaite natuurlijk geen prerogatief van de christelijke religie, maar een taak 
eigen aan elke vorm van theologie. 

Hoewel Hebblethwaite dit zelf nooit expliciet heeft uitgewerkt, kunnen we op basis 
van zijn geschriften wel enkele kernpunten aanhalen van wat voor hem een ‘theologie van de 
religie en de religies’ zou moeten inhouden.  

Hebblethwaites ontwerp voor een theologie van de religies start vanuit de premisse 
dat God zichzelf kenbaar gemaakt heeft doorheen de stichters en de geschriften van de grote 
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religies en hun nalatenschap289. Hij geeft aan hoe er twee redenen zijn die ons er toe brengen 
om in dergelijke universele termen te spreken over Gods openbaring. Enerzijds volgt hij Hick 
in de bewering dat het een morele contradictie zou zijn indien God, als Schepper, zijn open-
baring beperkt zou hebben tot een specifiek segment van de menselijke geschiedenis. Ander-
zijds voert hij aan hoe de actuele inhoud van de geschiedenis van de religies ons, naast de 
opvallende verschillen, ook treffende overeenkomsten toont tussen de verschillende reli-
gies290. Het is dan volgens Hebblethwaite niet onlogisch te veronderstellen dat het één en 
dezelfde God is die wereldwijd op verschillende manieren ervaren kan worden, en die actief is 
in het maken van kanalen van spirituele groei en omvorming doorheen de menselijke ge-
schiedenis overal ter wereld291. Meer nog: Hebblethwaite omschrijft de diversiteit van de reli-
gies niet alleen als een illustratie van het aanhoudende menselijke zoeken naar God, maar ziet 
de verschillende religies eerder als de voorzienige middelen waarmee God zich te kennen 
geeft aan al zijn schepselen292.  

The overarching purpose in the divine economy does not exclude the possibility, 
even the necessity, if God is love, of recognizing a variety of revelatory and salvi-
fic channels in world history293. 

Dit inzicht hoedt christenen er volgens Hebblethwaite voor om het geloof en de spiritualiteit 
van de andere religies te geringschatten, maar geeft aan hoe we ons moeten verheugen over 
elk teken van Gods werkzame aanwezigheid in het morele en religieuze leven van de mens-
heid294. 

Hiermee werd reeds een aanzet gegeven voor de tweede maxime waaraan een theolo-
gie van de religie en de religies moet beantwoorden: het recht doen aan die spirituele en reli-
gieuze kracht die gevonden kan worden bij de aanhangers van de andere religies. Gezien het 
christendom – met haar nadruk op de normativiteit van Jezus voor de kennis van en de een-
heid met God – op het eerste zicht slecht geplaatst lijkt te zijn om een theologie te ontwikke-
len die ook een rechtmatige plaats biedt aan de spirituele en morele rijkdom van de andere 
religies en men daarom geneigd is de uniciteit en absoluutheid van Christus af te zwakken, 
kan deze tweede stelregel volgens Hebblethwaite niet los gezien worden van de derde kern-
taak van elke theologie van de religies, namelijk: het beargumenteren van de onmisbaarheid 
en de noodzakelijke particulariteit van het eigen kernelement. Een christelijke theologie van 
de religies moet daarom een integraal betoog houden voor de betekenis van de Incarnatie 
voor alle mensen, in het bijzonder de aanhangers van de andere religieuze tradities.  

In dit verband wil Hebblethwaite komaf maken met de vooronderstelling dat een 
christelijke incarnatorische soteriologie zou inhouden dat de andere religies geen verlossende 
waarde zouden hebben en dat hun volgelingen “eeuwig verloren” zouden zijn. Wie dit be-
weert is volgens Hebblethwaite blind voor de echte betekenis van de Incarnatie295. Hoewel 
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Hebblethwaite overtuigd is dat Gods openbaring in Christus ongeëvenaard, normatief en 
universeel is, sluit dit zijns inziens de mogelijkheid – en zelfs de actualiteit – niet uit dat God 
zich niet onbetuigd laat op andere plaatsen in de geschiedenis en dat ‘de morele en spirituele 
vruchten’ die in andere tradities teruggevonden kunnen worden openbarend zijn voor Gods 
wezen296. Het incarnatorische karakter van het christendom moet hier eerder inclusief dan 
exclusief begrepen worden:  

The fact that the Word incarnate in Jesus is the light that enlightens everyone, and 
the fact that the Spirit of Christ crucified and risen is the Spirit of the God of the 
whole Earth, active in all creativity and inspiration – should help us to see that the 
energies of God are at work throughout the history of religions297. 

Het is volgens Hebblethwaite pas door het geloof in de Incarnatie dat men het “verborgen 
werk van God” in de andere religies kan herkennen. Hoewel hij hiermee de verdiensten er-
kent van inclusivistische theorieën à la Rahner, waarbij de universele Logos werkzaam is in 
andere contexten dan die van “explicit recognition and response” en men op zoek gaat naar 
de verborgen aanwezigheid van God in andere tradities298, verkiest hij zelf uiteindelijk een 
eschatologische oplossing voor het waarheidsprobleem van het christendom en de andere 
religies299: 

For my own part, I hope for further opportunities beyond death, in further 
phases of Gods creative plan, for those whose experience of God has been 
shaped in other streams of life, to grow into the knowledge and love of Christ as 
indeed the human face of God300. 

Volgens Hebblethwaite is deze eschatologische resolutie van het diversiteitsprobleem te ver-
kiezen boven een pluralistische reductie en een anti-realistische afwijzing van de kernideeën 
van het christendom301. 

 
 

3.3 Waarheid en interreligieuze dialoog 
 

Zoals reeds veelvuldig werd aangegeven, is het ontwikkelen van een dergelijke theolo-
gie van de religies geen voorrecht van een christelijke theologie, maar is het een opdracht 
voor elk theologisch spreken dat claimt een alomvattende kijk te bieden op God, mens en 
wereld teneinde hun particuliere theologieën met elkaar in balans te kunnen brengen. Hoewel 
een dergelijke onderneming duidelijk kan maken dat er gemeenschappelijke of complementai-
re elementen terug te vinden zijn tussen de verschillende religies is dit niet vanzelfsprekend 
gezien er in de geschiedenis van de religies een diverse massa aan gegevens beschikbaar zijn, 
maar geen gemeenschappelijke criteria om te oordelen, behalve dan de algemeen beschikbare 
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criteria zoals coherentie, begrijpbaarheid, religieuze en morele vruchtbaarheid of efficiëntie302. 
Wel is het volgens Hebblethwaite mogelijk om de specifieke geloofstradities te onderzoeken 
op hun interpretaties van het universum; kan hun oorsprong onderzocht worden; kan men 
nagaan hoe de verschillende generaties hun zelfverstaan hebben verwoord; welk inzicht ze 
bieden in het wezen en de betekenis van de wereld en het leven, en kan men oordelen hoe 
goed de religie in de praktijk werkt en welke spirituele en morele vruchten ze voortbrengt. 
Enkel een dergelijke onderneming, waarbij men niet anders kan dan oordelen vellen en voor-
keuren uitspreken, maakt het volgens Hebblethwaite mogelijk om het gebrek aan een geza-
menlijk uitgangspunt in de geschiedenis van de religies te boven te komen303.  

Als er in elke religie uiteindelijk een waarheidsvraag op het spel staat, kan deze volgens 
Hebblethwaite ook in de interreligieuze dialoog niet vermeden worden. In dit opzicht argu-
menteert hij dan ook dat het primaire doel van een dergelijke dialoog er niet in bestaat een 
beter inzicht te verwerven in de andere religieuze tradities – wat eerder moet gebeuren uit een 
vorm van humaniteit – maar wel om een groter inzicht te krijgen in de waarheid: “at this 
point the chief difficulty in the whole enterprise of inter-faith dialogue is to be discerned. It is 
a question of the relation between the conviction of truth and the search for truth”304. Hoe-
wel Hebblethwaite zich hier terdege bewust is van zijn confessionele dispositie, argumenteert 
hij dat deze niet ab initio verworpen kan worden305. Bovendien is deze confessionele benade-
ring niet langer vatbaar voor een verborgen bekeringsdrang omdat het primaire object niet de 
openheid is van de ander voor verandering, maar de waarheid zelf306. Vanuit deze optiek is 
voor Hebblethwaite de vaak voorgestelde praktische uitweg in termen van een concrete sa-
menwerking tussen de verschillende religies aan een gezamenlijk ethisch project geen oplos-
sing voor de verschillende waarheidsclaims omdat ook ons praktisch handelen, enkele con-
crete noodsituaties niet te na gesproken, bepaald wordt door ons verstaan van God, mens en 
wereld307. Dit neemt echter niet weg dat het praktisch samenwerken een noodzakelijke stap is 
voor dialoog. Echter, als het de waarheid is die ons vrij maakt, dan is het ook die waarheid die 
onze concrete engagementen moet sturen308. 
 
 
Besluit 

 
Uit onze bespreking van Hebblethwaites theologisch werk is duidelijk gebleken dat de 

primaire opdracht van elke theologie er volgens Hebblethwaite in bestaat kond te doen van 
de waarheid over God, mens en wereld; wat hij zelf voor het christendom poogt te bewerk-
stelligen door middel van zijn cumulatief pleidooi voor een christelijk theïsme. Door haar 
betrokkenheid op waarheid en realiteit kan de (christelijke) theologie zich zijns inziens niet 
beroepen op een private logica die enkel door ingewijden begrepen zou kunnen worden, 
maar moet ze zich verlaten op feiten en redeneringen die voor iedereen toegankelijk zijn en 
kritisch getoetst kunnen worden in het publieke forum; wat een methodologische kruisbe-
                                                 
302 HEBBLETHWAITE, Religious Truth, 8; HEBBLETHWAITE, The Problems, 38-43. 
303 HEBBLETHWAITE, The Problems, 150; HEBBLETHWAITE, The Incarnation: Collected Essays, 149. 
304 HEBBLETHWAITE, Religious Truth, 12. 
305 HEBBLETHWAITE, Religious Truth, 13. 
306 HEBBLETHWAITE, Religious Truth, 14. 
307 HEBBLETHWAITE, Ethics and Religion, 150-151; HEBBLETHWAITE, Christian Ethics, 107. 
308 HEBBLETHWAITE, Religious Truth, 15; HEBBLETHWAITE, God and Truth, 118. 
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stuiving tussen theologie en filosofie noodzakelijk maakt. In zijn stapsgewijs argument pleit 
Hebblethwaite dan ook niet alleen voor een rehabilitatie van een soort van ‘natuurlijke theo-
logie’, waarmee een algemene ervaring en een notionele kennis van God verworven kan wor-
den, maar argumenteert hij tevens hoe ook de ‘geopenbaarde theologie’, die ons een meer 
reële kennis van God aan de hand doet, kritisch onderzocht kan worden omdat ze publieke-
lijk toegankelijk en dus rationeel te bevragen is. Zoals geïllustreerd werd, kadert deze overtui-
ging binnen Hebblethwaites denken over schepping en het goddelijke handelen. Hoewel God 
de wereld geschapen heeft en ze dus ontologisch van Hem afhankelijk is, heeft de uiteenzet-
ting van de theodiceeproblematiek duidelijk gemaakt dat God ook zichzelf met de schepping 
grenzen heeft opgelegd waardoor hij slechts binnen welbepaalde structuren kan handelen 
waardoor diens ingrijpen in de wereld gebeurt op een manier die door iedereen erkend en 
onderzocht kan worden.  

De premisse van de rationele bevraagbaarheid van natuurlijke en geopenbaarde theo-
logie, samen met zijn kritisch-realistische epistemologie stellen Hebblethwaite in een derde 
instantie in staat de realiteit te beschrijven met behulp van het christelijke wereldbeeld en haar 
innerlijke rationaliteit – dat hij expliciet als een alternatief duidt voor het hedendaagse terug-
grijpen naar de religieuze ervaring – en op basis daarvan waarheidsaanspraken te doen over 
God, mens en wereld.  

Een dergelijk kritisch-realisme impliceert echter ook dat er verschillende (religieuze) 
beschrijvingen van de werkelijkheid mogelijk zijn die noodzakelijkerwijs zullen leiden tot ver-
schillende waarheidsclaims die met elkaar afgewogen dienen te worden. Dit noopt elke theo-
logie tot het ontwikkelen van een theologie van de religie en de religies die vanuit haar eigen 
particulariteit rekenschap aflegt van de diversiteit van de religies en haar waarheidsclaims. Dit 
moet volgens Hebblethwaite gebeuren vanuit de overtuiging van de waarheid van de eigen 
traditie enerzijds en een sterk engagement voor de nood aan vreedzame relaties, dialoog en 
wederzijds verstaan tussen de verschillende geloofstradities anderzijds. Een opdracht waar-
voor de Incarnatie, zijns inziens, een uitgelezen leessleutel vormt. 
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 Vanuit zijn typering als een dynamisch-orthodox theoloog, die zoekt naar een vrucht-
baar samengaan tussen de christelijke traditie en de zich ontwikkelende context, kan ook 
Hebbelthwaites theologie begrepen worden als een antwoord op de onderzoeksvraag die dit 
proefschrift stuurt. Ook voor Hebblethwaite vormt de verhouding tussen de waarheid van 
het christendom en dat van de andere religies een te urgent aandachtspunt voor de theologie 
om zomaar ter zijde te schuiven. Hoewel ook aan Hebblethwaites oeuvre apologetische ken-
merken worden toegedicht, is zijn poging om de verhouding tussen de waarheid van het 
christendom en die van de andere religies te denken radicaal verschillend te noemen van die 
van Hick:  

The historic rivalry between Christianity and Islam for the allegiance of men and 
women in many parts of the world has been appallingly ugly and cruel […] The 
urgent need for practical cooperation on issues of race-relations and social justice 
has been discovered and acted upon by representatives of the various religious 
communities, including the Christian and the Muslim, with very positive results. 
This suggests the vision of a future where these different faiths are rivals only in 
the sense of offering for free acceptance or rejection, entirely in the spirit of toler-
ance and respect, different comprehensive views of the ultimate context and des-
tiny of human life. The only criteria by which to judge these matters will be the 
ethical fruitfulness, social as well as personal, of these faiths and the plausibility of 
their respective claims to truth1.  

Opnieuw kan de verrijzenisidee verhelderend werken om de waarde van Hebblethwaites ant-
woord op onze onderzoeksvraag uit de doeken te doen. 

Centraal in Hebblethwaites theologie – zoals in dit hoofdstuk uitvoerig werd beargu-
menteerd – staat de overtuiging dat het christelijk geloof, indien waar, gebaseerd is op Gods 
handelen in de geschiedenis dat haar culminatiepunt kent in de Incarnatie en de Verrijzenis, 
en die volgens Hebblethwaite dan ook het ontologisch fundament van het christendom con-
stitueren2. Trouw aan dit credo, hoeft het niet te verwonderen dat het onmogelijk Hebbleth-
waites bedoeling kan zijn om de Verrijzenis te ontmythologiseren, maar dat hij net poogt haar 
raison d’être aan te tonen door haar een plaats te verlenen binnen zijn cumulatief argument 
voor een rigide christelijk theïsme. Overtuigd van de interne coherentie van het christelijke 
interpretatieve raamwerk, verwondert Hebblethwaite er zich in zijn artikel The Resurrection and 
the Incarnation dan ook over dat de auteurs van The Myth of God Incarnate in hun uiteenzetting 
weinig of geen aandacht geschonken hebben aan de Verrijzenis omdat beide doctrines zijns 
inziens ontologisch en epistemologisch samenhoren3. Zo argumenteert Hebblethwaite in eer-
ste instantie dat de Verrijzenis heeft bijgedragen tot de overtuiging van Jezus’ goddelijkheid 
en de mogelijkheidsvoorwaarde was voor het uitwerken van een christelijke incarnatieleer. 
Het is met andere woorden pas in en door de Verrijzenis dat de ogen van de leerlingen geo-
pend werden voor de goddelijkheid van Jezus. Hoewel Hebblethwaite met de idee dat het 
geloof in de Verrijzenis een ontologische en epistemologische prioriteit heeft t.o.v. het geloof in 

                                                 
1 HEBBLETHWAITE, The Essence, 154-155. 
2 HEBBLETHWAITE, In Defence, 51, 97, 107.  
3 HEBBLETHWAITE, The Resurrection and the Incarnation, 155. 
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de Incarnatie de indruk wekt dat hij nauw aanleunt bij de subjectieve lezing van Hick en con-
sorten, geeft hij duidelijk aan dat de Incarnatie als gebeuren ontegensprekelijk voorrang krijgt 
op het verrijzenisgebeuren. Door haar bovendien te omschrijven als “a radical transformation 
from the conditions of this world to those of a new creation”4 en haar als een unieke tussen-
komst van God in zijn schepping te zien, geeft Hebblethwaite aan hoe de Verrijzenis een 
transhistorisch gebeuren is dat niet zomaar op het conto van de leerlingen te schrijven is, 
maar een logisch gevolg is van het feit dat God mens geworden was.   

In tegenstelling tot de deïstische lezing van Hick geeft Hebblethwaite overtuigend aan 
hoe in zijn theïsme de Incarnatie en de Verrijzenis bepalend zijn voor de manier waarop God 
omgaat met mens en wereld. Zo vormen Incarnatie en Verrijzenis voor Hebblethwaite een 
koningskoppel in de zin dat het niet alleen door deze twee gebeurtenissen is dat God zich aan 
de mensen te kennen geeft, maar ook duidelijk gemaakt wordt welk doel God met mens en 
wereld voorheeft.  Zo werd Gods manier van omgaan met de wereld geopenbaard in de In-
carnatie als een ‘zelf-geëngageerde’ liefde die haar meest volmaakte belichaming kende in het 
kruisgebeuren. En is het door de Verrijzenis dat de mensheid in God werd opgenomen en 
dat alles “nieuw gemaakt wordt”. Christenen worden dan volgens Hebblethwaite ook opge-
roepen om te delen in Jezus’ dood en Verrijzenis, zowel metaforisch als reëel begrepen, in de 
zin dat het “nieuwe leven” niet enkel iets is van de toekomst, maar reeds hier op aarde plaats-
vindt waar christenen de wereld omvormen naar het rijk Gods.  

In deze visie zijn heil en waarheid innig met elkaar verbonden in de zin dat de Incar-
natie volgens Hebblethwaite de inhoud levert van elke christelijke ethiek en de Verrijzenis het 
mogelijk maakt om die ethiek te realiseren, zowel hier als in de eeuwigheid.  

Waar Hick het ‘waarheidsprobleem’ tussen de religies poogde op te lossen door haar 
van haar ‘scherpe kantjes’ te ontdoen, stelt Hebblethwaite voor om de verhouding tussen de 
christelijke waarheid – “het Licht van Christus” – en die van de andere religies – “de stralen 
van waarheid” – te denken vanuit een rotsvast geloof in de particulariteit van het christen-
dom. Niettegenstaande Hebblethwaite overtuigd is van de waarheid van het christendom, 
ingebed in een welomlijnd incarnatieverstaan, en de nood om anderen van die waarheid te 
overtuigen zijn er zijns inziens in het christendom ook voldoende redenen aan te halen om 
een constructieve dialoog met de aanhangers van de andere religies op te starten. Het is dan 
ook niet noodzakelijk om, zoals pluralistische theologen geneigd zijn te doen, de specifieke 
leerstellingen van een religie achterwege te laten teneinde de interreligieuze dialoog te bevor-
deren omdat het zijns inziens net de specifieke geloofsposities zijn die we de dialoog binnen-
brengen en aan wederzijdse bevraging blootstellen die de dialoog mogelijk maken.  

Hoewel zijn ‘theologie van de religie en de religies’ het hem mogelijk maakt om de ‘ra-
tionele, morele en religieuze’ waarde van de andere religies te herkennen, wordt deze steeds 
afgewogen tegen en beoordeeld vanuit de eigen waarheid en meer bepaald in de mate waarin 
het eigen waarheidsverstaan erdoor “erkend, bewaard en bevorderd” wordt. Ofschoon er 
hierdoor in elke dialoog onvermijdelijk sprake zal zijn van een ‘onenigheid’, hoeft deze over-
tuiging niet noodzakelijk verdraagzaamheid en tolerantie in de weg te staan. Het is dan ook 
belangrijk voor ons onderzoek om te zien dat Hebblethwaite in zijn theologie de onvermijde-
lijkheid van die ‘onenigheid’ erkent en de anderen hun recht op religiositeit niet ontzegt, maar 

                                                 
4 HEBBLETHWAITE, The Essence, 92. 
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aangeeft hoe christenen met de aanhangers van de andere religies samenleven in de goddelijke 
voorzienigheid tot op het einde der tijden.  

Het is dan ook in de mate dat Hebblethwaite er in zijn theologie in geslaagd is om de 
eigen geloofsovertuigingen zodanig te formuleren dat deze kunnen samengaan met respect en 
openheid voor anderen, dat hij de oproep van het Concilie heeft beantwoord.  
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PAUL KNITTER: EEN ‘GELOUTERD’ PLURALIST 
 
 

Inleiding 

 
In tegenstelling tot de andere theologen die we in dit werkstuk reeds behandelden en 

wiens voornaamste preoccupatie eerder theologische waarheid en de waarheid van theologi-
sche taal was, is het thema van de relatie tussen het christendom en de niet-christelijke religies 
reeds een preponderante bekommernis bij Knitters prille stappen in het theologische land-
schap1. Zo wordt er door meerdere commentatoren2, en ook door Knitter zelf in de autobio-
grafische preambules op enkele van zijn werken3, op gewezen hoe zijn theologische ontwik-
keling als het ware een afspiegeling vormt van de verschuivingen die hebben plaatsgevonden 
binnen de katholieke theologie van de religies4, met name: van exclusivisme over inclusivisme 
naar pluralisme. Zonder de juistheid van deze analyse in vraag te willen stellen, zouden we in 
onderhavige bespreking toch een andere leessleutel voor Knitters oeuvre willen hanteren, met 
name: de verschillende modellen van waarheid die Knitter hanteert doorheen zijn ‘tocht’. 
Niet alleen sluit een dergelijk raamwerk dichter aan bij het in dit proefschrift ondernomen 
onderzoek, maar biedt het ook een meer solide basis voor het begrijpen van Knitters theolo-
gische ontwikkeling. Intellectuele eerlijkheid gebiedt ons echter toe te geven dat Knitters 
queeste voor een middenweg tussen een streng absolutisme en een tomeloos relativisme min 
of  meer parallel loopt met de klassieke driedeling. 

Voor we echter deze trichotomie in zijn werk aansnijden, lijkt het ons noodzakelijk 
om even stil te staan bij  het hoe en waarom van Knitters aandacht voor de theologie van de 

                                                 
1 Getuige hiervan zijn de eerste artikels van Knitter: P. KNITTER, Supernatural Revelation in the Non-Christian Relig-
ions?, in Verbum 7 (1965) 239-246, 182-184; P. KNITTER, The Church Before the Non-Christian Religions, in Verbum 
10 (1968) 359-365; P. KNITTER, Anonymous Christianity and the Missions, in Verbum 10 (1968) 402-405; P. 
KNITTER, Christomonism in Karl Barth's Evaluation of the non-Christian Religions, in Neue Zeitschrift für systematische 
Theologie und Religionsphilosophie 13/1 (1971) 99-121. 
2 Zie onder andere B. JASPERT (ed.), Horizonte der Befreiung: Auf dem Weg zu einer pluralistischen Theologie der Re-
ligionen, Frankfurt am Main, Lembeck - Bonifatius, 1997, 155; J. L. FREDERICKS, Faith among Faiths: Christian 
Theology and Non-Christian Religions, New York, Paulist Press, 1999, 55-56; P. R. EDDY, Paul Knitter's Theology of 
Religions: A Survey and Evangelical Response, in Evangelical Quarterly 65/3 (1993) 225-245, 225-236; G. D'COSTA, 
Christian Theology and Other Religions: An Evaluation of John Hick and Paul Knitter, in Studia Missionalia 42 (1993) 161-
178, 168-177; T. C. MUCK, Theology of Religions After Knitter and Hick: Beyond the Paradigm, in Interpretation 61/1 
(2007) 7-22, 8-10.  
3 P. KNITTER, One Earth, Many Religions: Multifaith Dialogue and Global Responsibility, Maryknoll, Orbis, 1995, 1-13; 
P. KNITTER, Jesus and the Other Names: Christian Mission and Global Responsibility, Maryknoll, Orbis, 1996, 1-22; P. 
KNITTER, The Vocation of an Interreligious Theologian: My Retrospective on Forty Years in Dialogue, in Horizons 31/1 
(2004) 135-149, 135-136. Zie ook JASPERT (ed.), Horizonte, 13-26. 
4 Een duidelijk voorbeeld hiervan is terug te vinden in Jasperts anthologie van Knitters artikels tussen 1965 en 
1995. Zijn rangschikking volgt de traditionele driedeling in de theologie van de religies: “Vom Exklusivismus 
zum Inklusivismus”, “vom Inklusivismus zum Pluralismus” en “Pluralismus und Befreiung”. Zie B. JASPERT 
(ed.), Horizonte der Befreiung: Auf dem Weg zu einer pluralistischen Theologie der Religionen, Frankfurt am Main, Lem-
beck - Bonifatius, 1997 
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religies omdat het pas tegen deze achtergrond is dat bepaalde ontwikkelingen binnen zijn 
denken inzichtelijk worden5. 

In zijn autobiografische overpeinzingen maakt Knitter duidelijk hoe zijn interesse 
voor de theologie van de religies en de interreligieuze dialoog een eerste voedingsbodem 
vond in zijn beslissing om lid te worden van het missiegenootschap van de SVD (Societas 
Verbi Divinum). Hoewel het naar eigen zeggen een voorbarige beslissing was die hij vanuit 
een jeugdig enthousiasme ondernam, heeft hij er nooit spijt van gehad omdat het voor hem 
uiteindelijk de deuren opende voor zijn ontmoeting met de “religieuze ander”6. Als lid van 
een gemeenschap met als primair directief het verkondigen van het Woord van God (Chris-
tus), hoeft het weinig betoog dat missie en dialoog – los van de restrictieve betekenis die deze 
termen toentertijd voor Knitter hadden – hoog op zijn agenda stonden. Zo geeft hij aan dat 
het zijn primaire bekommernis was om mensen van de andere religies te bekeren. Hoewel 
Knitter zichzelf in deze periode als een exclusivist typeert omdat hij meer uit was op het win-
nen van zieltjes dan op het voeren van een echte dialoog, maakt hij tegelijk duidelijk dat hij 
zich reeds ernstige vragen stelde bij de geijkte missionaire methoden en de ‘juiste’ aanpak van 
de andere religies7. Daarom lijkt het ons allerminst een uitgemaakte zaak of men hier werke-
lijk kan spreken over een exclusivistische houding tegenover de andere religies, of eerder het 
adagium ‘onbekend is onbemind’ gebruikt moet worden8. We worden in onze overtuiging 
gesterkt door Knitters eigen woorden wanneer hij beschrijft hoe de concrete missionaire 
praktijk van zijn geloofscongregatie niet altijd aansloot bij de theorie: 

I gradually realized that the SVDs were not really practicing or experiencing what 
they were praying about; these missionaries talked much more about the beauty 
of Hinduism, or the insights of the New Guinea Highlanders, or about the rich 
depths of Buddhist art and meditation than about their pervasive ‘darkness and 
sin’.9  

Wat er ook van zij, het is duidelijk dat Knitter reeds aanvoelde dat een exclusivistische bena-
dering, waarbij de niet-christelijke religies louter als duisternis werden omschreven, volgens 
hem onmogelijk de juiste christelijke houding tegenover de andere religies kon zijn. Knitter 
werd in deze overtuiging gesterkt wanneer hij naar Rome werd gestuurd om zijn theologische 
studies te voltooien aan het Gregorianum. Deze periode viel immers samen met het Tweede 
Vaticaans Concilie, waarvan het zoeken naar toenadering tot andere religies en culturen een 
van de voornaamste pijlers was en dat als een deus ex machina heeft gewerkt op Knitters 

                                                 
5 KNITTER, The Vocation, 137-138: “In trying to summarize how my vocation to dialogue has affected my voca-
tion as a theologian, I have realized that it is not simply a matter of describing what I have learned, or laying 
out the insights I’ve come to. Rather, what I have learned is contained in what happened to me. Dialogue is 
something you “do,” but it is also something that is done to you. (Can we say the same thing about theology?)”. 
6 KNITTER, The Vocation, 135. 
7 KNITTER, One Earth, 4-5; KNITTER, Jesus, 4-5; JASPERT (ed.), Horizonte, 15-16. Over zijn eigen houding 
tegenover de andere religies schreef Knitter het volgende: “Although this step was motivated by concern, even 
love, for others, it was the kind of concern and love that exists, not between friends, but between a doctor and 
his or her ailing patient […]We had the Word and the Spirit; they had sin and heathenism. We were the loving 
doctors; they were the ailing patients”. Tegelijk geeft Knitter ook aan dat “there was much talk about ‘accom-
modation’ or ‘missionary adaptation’ ’’, wat voor Knitter reeds een eerste stap was naar een positieve waarde-
ring van de ‘religieuze ander’. Zie ook KNITTER, The Vocation, 135-136. 
8 Bovendien is er uit deze periode geen enkele schriftelijke neerslag van Knitters denken of zijn “persoonlijk 
aanvoelen” terug te vinden. 
9 KNITTER, One Earth, 4; KNITTER, Jesus, 5. 
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theologisch denken, en op zijn theologie van de religies in het bijzonder10. Naast het Concilie 
was het vooral de Duitse theoloog Karl Rahner – in Knitters ogen de architect van Vatica-
num II’s positieve kijk op de andere religies – die grote impact had omdat hij er, meer nog 
dan het concilie in het document Nostra Aetate, voor pleitte om de andere religies te zien als 
(provisionele) bemiddelaars van verlossing11. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat 
Knitter de ingeslagen weg zou verdergaan en dat hij van plan was om een dissertatie te schrij-
ven over de katholieke houdingen tegenover de niet-christelijke religies onder auspiciën van 
Rahner zelf. Helaas zou Knitter dit project vroegtijdig moeten stopzetten omdat hij kort na 
de aanvang ervan te weten kwam dat er net een dissertatie over hetzelfde onderwerp voltooid 
was te Rome12. Op advies van de toenmalige secretaris van het ‘Secretariaat voor de niet-
christelijke religies’, Monsigneur Pietro Rossano, veranderde hij zijn onderzoeksonderwerp 
van de katholieke naar de protestantse traditie. In tegenstelling tot de vele vruchtbare pogin-
gen die door katholieke theologen – vooral na Vaticanum II – zijn ondernomen om de hou-
ding van de christelijke religie tegenover de andere religies door te denken, was er op dit vlak 
immers een gebrek te ontwaren bij hun protestantse geloofsgenoten. Knitter schrijft deze 
lacune toe aan de invloed van de protestantse zwaargewichten zoals de Duitse theologen Karl 
Barth (1886 – 1968) en Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) die met hun respectievelijke uit-
spraken “Religion ist Unglaube” en “Religionloses Christentum” de andere religies in een 
negatief daglicht stelden13. Uit zijn onderzoek concludeerde Knitter dan ook dat de protes-
tantse theologie nooit echt onder de schaduw van Barth is uitgekomen en het exclusivisme 
voortdurend sluimerend aanwezig was in haar theologie van de religies. Zo konden befaamde 
protestantse theologen als Wolfhart Pannenberg, Emil Brunner, Carl Ratshow en Paul Alt-
haus zijn inziens wel erkennen dat er sprake kon zijn van een goddelijke openbaring in de 
andere religies, maar nooit van authentieke verlossing14. Later zou Knitter erkennen dat zijn 

                                                 
10 KNITTER, One Earth, 5; KNITTER, Jesus, 5-6; JASPERT (ed.), Horizonte, 16-17. Gezien zijn interesse in de ande-
re religies hoeft het weinig betoog dat ook zijn licentiaatsverhandeling, getiteld “A Survey of Catholic Attitudes 
to Non-Christian Religions” aan dit onderwerp gewijd was. Zie KNITTER, The Vocation, 136. 
11 KNITTER, One Earth; KNITTER, Jesus, 6; JASPERT (ed.), Horizonte, 16-17. Rahners denken over de niet-
christelijke religies nam een aanvang met zijn lezing Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen die hij in 
1961 voordroeg. In dit theologisch traktaat stelde hij zich vragen bij de heersende negatieve houding tegenover 
de niet-christelijke religies en nam God en diens universele heilswil als uitgangspunt voor een meer positieve 
aanpak. Dit stelde Rahner in staat om de andere religies te beschouwen als meer dan een louter menselijk zoe-
ken naar God. Zijns inziens hebben ook zij deel aan de genade die God de mens in Christus aanbiedt. Hiermee 
verleende hij de andere religies als het ware een, zij het voorlopige, geldigheid totdat ze in contact komen met 
het christendom. Het is ook binnen deze context dat Rahners welbekende these van ‘anonieme christenen’ 
begrepen dient te worden. Zie RAHNER, K., Schriften zur Theologie, 16 dln, dl. 5: Neuere Schriften, Zürich – En-
siedeln – Köln, Benzinger Verlag, 1967 – 1983, 136-158. 
12 KNITTER, One Earth, 5; KNITTER, Jesus, 6; JASPERT (ed.), Horizonte, 17. Vermoedelijk gaat het hier om E. 
VERASTEGUI, Les religions non-chretiennes dans l'histoire du salut (Onuitgegeven Doctoraatsproefschrift Gregoriaan-
se Universiteit), Rome, 1969. Later voltooide hij deze oorspronkelijke intentie onder een sterk gewijzigde vorm 
in P. Knitter, No Other Name?: A Critical Survey of Christian Attitudes toward the World Religions, Maryknoll, Orbis, 
1985.  
13 P. KNITTER, What is German Protestant Theology Saying about the non-Christian Religions?, in Neue Zeitschrift für sys-
tematische Theologie und Religionsphilosophie 15/1 (1973) 38-64, 39; P. KNITTER, European Protestant and Catholic Ap-
proaches to the World Religions: Complements and Contrasts, in Journal of Ecumenical Studies 12/1 (1975) 13-28, 14-15; P. 
KNITTER, No Other Name?: A Critical Survey of Christian Attitudes toward the World Religions, Maryknoll, Orbis, 
1985, 98 e.v. 
14 Voor een uitgebreid overzicht van de protestantse theologie van de religies, zie P. Knitter, What is German 
Protestant Theology Saying about the Non-Christian Religions?, in Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphi-
losophie 15/1 (1973) 38-64; P. KNITTER, Towards a Protestant Theology of Religions: a Case Study of Paul Althaus and 
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oordeel over de protestantse theologie van de religies ingegeven was vanuit een Rahneriaans 
denken in termen van ‘anonieme christenen’ waardoor de wijsheid en de genade, aanwezig in 
de andere religieuze tradities, complexloos geïnterpreteerd worden als afspiegelingen van de 
waarheid en genade die slechts ten volle in Jezus Christus teruggevonden kunnen worden15.  

Knitters theologische afhankelijkheid van Rahner kreeg een eerste knauw wanneer hij 
bevriend werd met een Pakistaanse moslim, wiens devootheid Knitters certitudes deed wan-
kelen:  

I began to realize clearly what I could not explain theologically, even with Rah-
ner’s help […] Theologically I could say that Rahim was saved; I could not call 
him an anonymous Christian. Rahner’s bridge was shaking16. 

Knitter nam definitief afscheid van zijn Rahneriaanse erfenis wanneer hij in 1972 terugkeerde 
naar de States en hij les begon te geven aan de Catholic Theological Union in Chicago waar hij 
zich door middel van een reeks “dialogue with” - lezingen verdiepte in de andere religies. Bij 
zijn aanstelling aan de Xavier universiteit (Cincinatti) in 1975 had hij reeds de rangen van het 
genootschap van het Goddelijke Woord verlaten en begon hij stoutmoedig nieuwe theologi-
sche terreinen te verkennen onder de leiding van theologische pioniers zoals John Dunne, 
Raimon Panikkar, Hans Küng en Thomas Merton17.  

In zijn boek No Other Name?, gepubliceerd in 1985, poogde Knitter zijn katholieke ge-
loofsgenoten duidelijk te maken dat men de christelijke traditie niet opgaf, maar beter zou 
begrijpen, wanneer men de overstap maakt van een christocentrische – of inclusivistische – 
naar  een theocentrische – of pluralistische – theologie van de religies. Met dit theocentrisme 
wou Knitter aangeven dat het “mogelijk” was dat het goddelijke Mysterie – dat christenen 
kennen doorheen Jezus Christus – door andere religies onder andere namen gekend wordt; 
elk door middel van hun specifieke concepten en met hun eigen legitieme antwoorden erop. 
Hierdoor worden de andere religies niet langer opgenomen in het christendom, maar staat het 

                                                                                                                                                         
Contemporary Attitudes, Marburg, N.G. Elwert Verlag, 1974; P. KNITTER, Paul Althaus: an Attempt at a Protestant 
Theology of the Non-Christian Religions, in Verbum 11 (1970) 214-235, 214-215. 
15 KNITTER, One Earth, 6; KNITTER, Jesus, 7; JASPERT (ed.), Horizonte, 18. “If I could chide the Protestants for 
not being able to admit that there is saving grace mediated through the other religions, I myself was not able to 
imagine that such wisdom and grace in other traditions could be anything else but ‘reflections’ of the fullness of 
truth and grace incarnated in Jesus Christ. Such reflections, I took for granted, could be brought to full light 
only in the gospel. Thus, while Rahner’s theology of religions constituted for me a giant, liberating step for-
ward, I did not realize at the time of finishing my doctorate that it was for me but the first step in a broader, 
even more liberating process of reaching into the world of the religious Other”. 
16 KNITTER, One Earth, 6; KNITTER, Jesus, 8. In retrospectief gebruikt Knitter vaak het beeld van een brug om 
Rahners invloed op zijn denken te omschrijven. In verwijzing naar Hick gebruikt Knitter deze analogie om te 
spreken over een psychologische tussenoplossing tussen een niet langer aanvaardbare ‘oude’ visie en een zich 
ontwikkelende ‘nieuwe’ visie. Vroeg of laat moet men echter van de brug afstappen naar de andere zijde. Zie J. 
HICK, God Has Many Names, Philadelphia, Westminster Press, 1982, 69. 
17 Aan Dunne ontleende Knitter de existentiële methode van “passing over” en “passing back” om andere 
religieuze paden te verkennen en die tot op de dag van vandaag figureert in diens werken. Hans Küng, en voor-
al de kritiek op Rahners concept van ‘anonieme christenen’ zoals we dat terugvinden in zijn Christ Sein, zorgde 
voor een definitieve breuk tussen Knitter en zijn vroegere leermeester. Tegelijk echter, besefte Knitter dat hij 
ook met Küngs eigen alternatief voor Rahners inclusivisme op zijn honger bleef zitten in het licht van de religi-
euze pluraliteit. Voor een uitgebreide bespreking en beoordeling van Küngs denken zie P. KNITTER, World 
Religions and the Finality of Christ: a Critique of Hans Küng's On Being a Christian, in Horizons 5 (1978) 151-164. Mer-
ton en Pannikar bewondert Knitter voor het bewerkstelligen van een symbiose tussen hun eigen christelijke 
theologie enerzijds en respectievelijk het boeddhisme en het hindoeïsme anderzijds. Zie JASPERT (ed.), Hori-
zonte, 19-20.  
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christendom eerder in relatie tot die religies omdat ze allen uitgaan van en trouw zijn aan een 
onuitputbaar Mysterie of Waarheid18.  

Naast zijn innovatieve theologische reflecties over de andere religies, raakte Knitter 
ook meer en meer betrokken in de feitelijke praktijk van de dialoog met andere geloofstradi-
ties19. Naar aanleiding van deze praktische vertrouwdheid met de “religieuze ander” en onder 
invloed van de verschillende kritische reviews op No Other Name? onderging zijn theologie 
een nieuwe wending, die haar eerste neerslag vond in zijn artikel in de verzamelbundel The 
Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of Religions20. Onder methodologische 
inspiratie van de bevrijdingstheologie en door enkele concrete ontmoeting met de “lijdende 
ander” vond Knitter een nieuwe manier om aan theologie te doen waarbij dialoog en bevrij-
ding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; je hebt de een niet zonder de ander21.  

Liberation theology became for me not just a “new method” but a matter of mak-
ing sense of religion and of being a faithful disciple of Jesus. I experienced the 
fundamental option for the oppressed not simply as an option but a demand. It 
affected the way I do theology to the point that I could no longer go about a the-
ology of religions unless it was, somehow, connected with a theology of libera-
tion22. 

In een later stadium van zijn theologie, eind de jaren tachtig, beperkt Knitter de “lij-
dende ander” niet langer alleen tot de mens, maar breidt ze uit tot alle wezens op deze aarde, 
zelfs de aarde zelf23. Hij is er van overtuigd dat menselijk en ecologisch lijden niet alleen de-
zelfde oorzaken hebben, maar ook dezelfde oplossingen en streeft dan naar eigen zeggen ook 
een eco-menselijke welzijn na. Wat volgens Knitter ontstond als een noodzaak om interreligi-
euze dialoog te combineren met de aandacht voor de lijdende ander, werd vervolgens tot een 
opportuniteit en een nieuw paradigma voor een betere en meer effectieve dialoog: 

The voices of the suffering Other, in other words, have informed and made more 
comprehensible to me the voices of the religious Other. The immediacy and ur-
gency that are contained in the presence of the suffering Other have been an oc-
casion and means for me to enter into and appreciate the mysterious depths of 
the religious Other24. 

Knitter is ervan overtuigd dat hoe meer men poogt de religieuze wereld van de ander binnen 
te treden, des te meer men botst op onverzoenbare tegenstellingen. De religieuze ander is 
voor hem dan ook de “totale ander”, de onverzoenbare, de onverstaanbare. Maar tegelijk is 

                                                 
18 KNITTER, One Earth, 8; KNITTER, Jesus, 9; JASPERT (ed.), Horizonte, 20. 
19 Concreet verwijst Knitter hier naar zijn lidmaatschap van de Local Sanctuary Movement die hulp en onderdak 
bood aan vluchtelingen uit Centraal-Amerika; naar CRISPAZ (Christians for Peace in El Salvador) en naar 
enkele kleinere locale organisaties in Cincinatti. Het was ook in deze context dat Knitter bevriend raakte met de 
Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheoloog Jon Sobrino, die een grote invloed zou uitoefenen op Knitters latere 
werken. 
20 P. KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, in J. HICK & P. KNITTER (eds.), The Myth of Christian 
Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of Religions, Maryknoll, Orbis, 1987, 178-200. 
21 KNITTER, One Earth, 10; KNITTER, Jesus, 10; JASPERT (ed.), Horizonte, 22. 
22 KNITTER, One Earth, 9; KNITTER, Jesus, 10. 
23 De antropocentrische inkleuring van de “lijdende ander” omvat vooral zijn No Other Name? en de artikels die 
kort daarop volgden in de jaren 86 en 87. Reeds in Dialogue and Liberation uit 1988 geeft Knitter aan hoe de 
“lijdende ander” niet enkel beperkt kan worden tot de mens, maar ook de onderdrukte en bedreigde aarde 
omvat. 
24 KNITTER, One Earth, 11; KNITTER, Jesus, 12. 
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het meest ontoegankelijke, ook het meest fascinerende en het meest verrijkende. Deze dyna-
miek van aantrekken en afstoten wordt volgens Knitter gevoed door wat hij omschrijft als 
een kosmisch vertrouwen waardoor er gesproken kan worden over een verbondenheid met 
deze “totale ander”. Hier opent het perspectief van de “lijdende ander” mogelijkheden voor 
dialoog. Wanneer religieuze personen samen luisteren naar de lijdenden en de onderdrukten; 
wanneer ze samen proberen te antwoorden op hun noden ontstaat er vertrouwen en begrip 
tussen verschillende religieuze werelden. Knitter besluit zijn eigen biografische reflectie als 
volgt: 

My dialogue with others has not been only an undertaking that has informed and 
enriched my theological vocation and my “being a Christian”. It has become – I 
think I can put it this way – a “condition for the possibility” of being a Christian. 
It is not just that as a Christian and as a theologian I have to engage in dialogue. 
Rather, without dialogue, I am not sure I could be a Christian and a theologian25. 

Hoewel deze korte biografische prelude de algemeen geldende karakterisering van 
Knitters werk als een spiegel van de ontwikkeling van de religies lijkt te bevestigen, zullen we 
in wat volgt onze eigengereide aanpak verder volgen door het werk van Knitter onder te ver-
delen in drie periodes volgens de manier waarop Knitter waarheid begrijpt en vervolgens aan-
tonen hoe deze modellen zowel als epistemologisch fundament dienen voor zijn opvatting 
van Incarnatie als voor zijn theologie van de religies. Christologie en een theologie van de 
religies zijn volgens Knitter immers onlosmakelijk met elkaar verbonden26:  

[A]ny theology of the religions, …, is linked essentially to Christology. Our ability 
to understand the religions and to dialogue with them will be determined by our 
understanding of Jesus Christ27. 

Tenslotte gaan we ook bij elk model in een kort bestek de gevolgen voor Knitters 
verstaan van Kerk en missiologie na.  

Doorheen onze bespreking van de drie waarheidsmodellen wordt duidelijk 
hoe voor Knitter – net zoals we ook bij Hick konden ontwaren – waarheid en heil 
geleidelijk aan van elkaar losgekoppeld worden waarbij het eerste aan het laatste wordt 
ondergeschikt. 
 
 
1. Revelatio generalis als waarheidsfundament 

  
1.1 Het waarheidsmodel 
 

Een eerste opvatting van waarheid die we in Knitters denken kunnen ontwaren en dat 
hij zelf later als ‘het oude model’ zou omschrijven28, ligt ingebed in het zogeheten classicisti-
sche wereldbeeld en vindt haar oorsprong in het antieke Griekse denken, meer bepaald bij de 
wijsgeer Aristoteles (384-322 v. Chr.). Dit waarheidsmodel is gestoeld op het ‘beginsel van de 
tegenspraak’ dat als volgt verwoordt kan worden: “hetzelfde kan niet in hetzelfde opzicht 

                                                 
25 KNITTER, The Vocation, 148-149. 
26 KNITTER, European Approaches, 13. 
27 KNITTER, Christomonism, 121. 
28 KNITTER, No Other Name?, 217. 
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tegelijk gelden en niet-gelden”. Wanneer er met andere woorden twee verschillende uitspra-
ken gedaan worden over eenzelfde object, waarbij het een bevestigend en het ander ontken-
nend werkt, dan moet het een noodzakelijkerwijs juist en het ander fout zijn. Deze overtui-
ging hangt samen met de toentertijd geldende definitie van wetenschappelijke kennis als “ze-
kere kennis door oorzaken”. Omdat men met andere woorden wist hoe de dingen ontston-
den, ging men er van uit dat men de realiteit tot in de kleinste details kon ontrafelen en tot 
zekere en onveranderlijke inzichten kon komen. Vanuit een dergelijke stringente realiteitsorde 
wordt waarheid gelijkgesteld met absolute zekerheid en krijgt ze predikaten als enkelvoudig, 
onveranderlijk en normatief toebedeeld. Waarheid wordt gedacht in termen van een dwang-
matige keuze tussen twee mogelijkheden; een kwestie van of – of. Door haar exclusief karak-
ter wordt de waarheid een absoluutheid toegemeten waardoor ze de alternatieven uitsluit, 
opslorpt of, zelfs anoniem, omvat29.  

Dat dit het vigerende model was in Knitters aanvangsjaren wanneer het zijn enige be-
trachting was, als lid van de ‘Congregatie van het Goddelijk Woord’, om andersgelovigen te 
bekeren, hoeft weinig betoog. Echter, ook in zijn zogenaamde christocentrische periode, 
waar hij het belang van een stevig uitgewerkte theologie van de religies beklemtoonde, was dit 
ons inziens het overheersende paradigma30. Om deze boude uitspraak te onderbouwen is het 
noodzakelijk dieper in te gaan op Knitters begrip van ‘algemene openbaring’ dat als een soort 
van vaste waarheid sluimerend aanwezig is in de andere religies en als zodanig het fundament 
en uitgangspunt vormt voor zijn theologie van de religies in deze eerste periode.  

 
 

1.2 Theologie van de religies 
 

Voor een beter begrip van zijn concept van ‘algemene openbaring’ is het instructief 
een blik te werpen op Knitters gepubliceerd doctoraalproefschrift over de protestantse hou-

                                                 
29 KNITTER, No Other Name?, 31, 217-218; P. KNITTER, Christianity as Religion: True and Absolute. A Roman Catho-
lic Perspective, in Concilium 136 (1980) 12-21, 19; KNITTER, Finality of Christ, 155. Voor zijn verwijzing naar een 
classicistische cultuur doet Knitter een beroep op Bernard Lonergan. Voor verdere literatuur zie: B. 
LONERGAN, The Transition from a Classicist World View to Historical Mindedness, in J. BIECHTLER (ed.), Law for 
Liberty: the Role of Law in the Church Today, Garden City, Doubleday, 1967, 126-133; B. LONERGAN, Theology in Its 
New Context, in L.K. SHOOK & P.-E. LÉGER (eds.), Theology of Renewal, 2 Vols., Vol. 1: Renewal of Religious 
Thought, New York, Herder & Herder, 1968, 34-46, 34-46; B. LONERGAN, Method in Theology, New York, 
Herder & Herder, 1972, 300-302, 326-329. Bovendien geeft hij aan hoe Rahner, en dus ook hijzelf, hier een 
exponent van was: “Rahner summarizes his argument and draws his conclusion: ‘…in the concrete it is only 
possible to live, religiously speaking, in absolute affirmation, and… among all religions only Christianity has the 
courage seriously to make an absolute claim’.”, zie KNITTER, No Other Name?, 218.  
30 In concreto gaat het hier om volgende werken: P. KNITTER, Supernatural Revelation in the Non-Christian Relig-
ions?, in Verbum 7 (1965) 239-246; P. KNITTER, The Church Before the Non-Christian Religions, in Verbum 10 (1968) 
359-365; P. KNITTER, Anonymous Christianity and the Missions, in Verbum 10 (1968) 402-405; P. KNITTER, Paul 
Althaus: An Attempt at a Protestant Theology of the Non-Christian Religions, in Verbum 11 (1970) 214-235; P. 
KNITTER, Christomonism in Karl Barth's Evaluation of the non-Christian Religions, in Neue Zeitschrift für systematische 
Theologie und Religionsphilosophie 13/1 (1971) 99-121; P. KNITTER, Die Uroffenbarungslehre von Paul Althaus: Anknüp-
fungspunkt für den Nationalsozialismus?, in Evangelische Theologie 33 (1973) 138-164; P. KNITTER, What is German 
Protestant Theology Saying about the Non-Christian Religions, in Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphi-
losophie 15/1 (1973) 38-64; P. KNITTER, Towards a Protestant Theology of Religions: A Case Study of Paul Althaus and 
Contemporary Attitudes, Marburg, N.G. Elwert Verlag, 1974; P. KNITTER, European Protestant and Catholic Ap-
proaches to the World Religions: Complements and Contrasts, in Journal of Ecumenical Studies 12/1 (1975) 13-28. 
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ding tegenover de niet-christelijke religies31. In zijn bespreking van de protestantse theologie 
van de religies heeft Knitter een bijzondere aandacht voor de Duitse systematisch theoloog 
en nieuwtestamenticus Paul Althaus (1888-1966), wiens theologie volgens Knitter een perfec-
te case-study biedt voor de vraag naar de mogelijkheid van een theologie van de religies op 
een protestantse onderbouw. Als een exponent van de protestantse theologische traditie kan 
Althaus’ denken over de andere religies volgens Knitter immers omschreven worden als een 
poging om te laveren tussen de Scylla en Charibdis van de protestantse monumenten Karl 
Barth en Ernst Troeltsch (1865-1923); het zoeken naar een middenweg tussen een rigide ab-
solutisme en een tomeloos relativisme32. Beide denkers hebben volgens Knitter zelfs een blij-
vende contemporaine relevantie omdat ze er de hedendaagse theoloog voor hoeden onrecht-
vaardig te zijn tegen ofwel het christendom, ofwel de andere religies. Het hoeft dan ook niet 
te verwonderen dat Knitter met zijn theologie van de religies zelf een weg zoekt tussen beide 
ijkpunten.  

Knitter geeft aan hoe Althaus’ concept van Uroffenbarung het leitmotiv vormt voor 
diens theologie van de religies33. Bovendien vertoont het grote gelijkenissen met het concept 
van algemene of universele openbaring dat in zwang was bij de zogenaamde “nieuwe katho-
lieke houdingen” die ontstaan zijn sinds het Tweede Vaticaans Concilie, belichaamd door 
onder andere Karl Rahner en waar ook Knitter zelf een exponent van was34. Knitter vestigt in 
zijn werk de aandacht op de parallellen tussen Althaus en Rahner voor wat betreft hun opvat-
ting van openbaring. Daarom hoeft het ons niet te verwonderen dat zijn bespreking van Alt-
haus’ concept van Uroffenbarung – tot op zekere hoogte – een merkwaardige weerspiegeling 
vormt van zijn eigen opvatting van supernatural revelation, gezien hij ook zichzelf rekent tot 
school van Rahner35. 

Vertrekkend vanuit diverse confessionele achtergronden, ontwikkelen beide denkers – 
Althaus en Knitter – een analoge rationale voor hun theologie van de religies, met name de 
overtuiging dat de andere religies het gevolg zijn van en geworteld zijn in een authentieke 
revelatio generalis36. In eerste instantie benadrukken beide theologen dat ze met hun idee van 
een ‘algemene openbaring’ verwijzen naar een openbaring van godswege en niet refereren aan 
de louter menselijke mogelijkheid om tot kennis van God te komen; de zogenaamde ‘natuur-
lijke theologie’37. Omdat deze algemene openbaring ab initio Gods werk is en geen verdienste 

                                                 
31 P. KNITTER, Towards a Protestant Theology of Religions: A Case Study of Paul Althaus and Contemporary Attitudes, 
Marburg, N.G. Elwert Verlag, 1974. 
32 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 37. Voor een grondige bespreking van de middenweg die Althaus 
bewandelt zie hoofdstuk 2. Zie ook: KNITTER, Paul Althaus, 214-235; KNITTER, German Protestant Theology, 63. 
33 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 56, 81.  
34 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 81-83. Voor Knitters opvatting van openbaring zie vooral KNITTER, 
Supernatural Revelation?, 239-246. 
35 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 2, 211-212. 
36 Waar beide denkers zich enerzijds geruggensteund voelen door gelijkaardige passages in de Schriften (zie 
KNITTER, Supernatural Revelation?, 245; KNITTER, Towards a Protestant Theology, 63-69), doet Althaus tevens een 
beroep op Luther – die hij als de voornaamste pleitbezorger voor een revelatio generalis beschouwt – terwijl  
Knitter zich eerder baseert op twee fundamentele waarheden van de christelijke traditie, uitgeklaard en beves-
tigd op Vaticanum II: Gods universele heilswil en het bovennatuurlijk karakter van de verlossing. Zie 
KNITTER, Towards a Protestant Theology, 69-71; KNITTER, Supernatural Revelation?, 240-241. 
37 “It does constitute a genuine form of revelation; God (not man by his natural powers) is removing the veil 
and showing man who He, the Divinity, is” (KNITTER, Supernatural Revelation?, 243); “Althaus makes it abso-
lutely clear that Uroffenbarung is God’s revelation. It is not simply a human ability to arrive at a knowledge of 
God” (KNITTER, Towards a Protestant Theology, 60). Zie ook KNITTER, Paul Althaus, 219 
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van de mens, is ze bovendien niet zo verschillend van de openbaring in Christus; beide delen 
immers een bovennatuurlijk karakter38. Hoewel zowel Knitter als Althaus een onderscheid 
inlassen tussen een algemene en een bijzondere openbaring, kunnen deze dus niet van elkaar 
gescheiden worden. Noch kan het onderscheid tussen beide openbaringsordes herleid wor-
den tot een verschil in kwantiteit of kwaliteit39. Beide openbaringsordes zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden omwille van hun goddelijk karakter40.  

Bovendien zijn beide theologen er van overtuigd dat de algemene openbaring, hoewel 
ze in de eerste plaats gericht is op het individu, tevens een noodzakelijke, sociale veruitwendi-
ging krijgt in de religies en hen zo een theologische betekenis verleent41. Zowel Althaus als 
Knitter, zien deze algemene openbaring als een onderdeel van de menselijke Geistlichkeit of 
Bestimmung voor het goddelijke42. Knitter vat het als volgt samen: 

Thus we see that it is very likely that God has been speaking supernaturally to all 
men of all times in varying degrees; and he has been doing this especially through 
man’s religions43. 

Vanuit hun respectievelijke ideeën van Uroffenbarung en supernatural revelation besluiten zowel 
Althaus als Knitter dat de andere religies dragers zijn van een goddelijke openbaring, die een 
positieve ontmoeting en dialoog met het christendom toelaat en argumenteren beide theolo-
gen dat het christendom de religies niet zomaar links kan laten liggen maar dat een theologie 
van de religies een noodzakelijk onderdeel moet vormen van elke volwaardige systematische 
theologie. Voor beide theologen spelen de andere religies wel degelijk een rol in de heilseco-
nomie omdat hun aanhangers de ware God kunnen kennen en liefhebben44. Althaus voegt 
hier aan toe dat de eigen rol van de andere religies niet alleen van die van het christendom 
onderscheiden is, maar ze bovendien uit zichzelf werkzaam zijn45. Ook Knitter is deze me-
ning toegedaan wanneer hij op het einde van zijn artikel Supernatural Revelation? de hoop uit-
drukt dat een theologie van de niet-christelijke religies verdergaat op het elan van Vaticanum 
II, en in het bijzonder volgens de positieve lijn uitgetekend in Lumen Gentium en Nostra Aeta-
te46.  

                                                 
38 KNITTER, The Church, 359; KNITTER, Paul Althaus, 217. 
39 KNITTER, Anonymous Christianity, 403; KNITTER, Towards a Protestant Theology, 61. 
40 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 60-61; KNITTER, The Church, 359-360. 
41 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 56-57; KNITTER, Supernatural Revelation?, 241-242. 
42 KNITTER, Supernatural Revelation?, 243-244; KNITTER, Paul Althaus, 218; KNITTER, Towards a Protestant Theol-
ogy, 73-75. Hiervoor bouwt Knitter verder op Rahners idee van een “supernatural existential” waarbij genade 
een quasi formele eenheid vormt met onze natuur: “nature by its very make-up is graced”, zie KNITTER, No 
Other Name?, 118. Zie ook KNITTER, Supernatural Revelation?, 242: “Just as there is no such thing as ‘natura pura’, 
so there is no ‘religio pure naturalis’. And if religion is not purely natural, it is at least supernatural, i.e. ‘gracified’ 
”. 
43 KNITTER, Supernatural Revelation?, 244. 
44 KNITTER, Supernatural Revelation?, 243-244; KNITTER, Towards a Protestant Theology, 84-85. 
45 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 85-87; KNITTER, Paul Althaus, 219-220. 
46 KNITTER, Supernatural Revelation?, 246: “Alles immers, wat aan goedheid en waarheid bij hen te vinden is, 
wordt door de Kerk als een voorbereiding op het Evangelie beschouwd en als een gave, door Hem verleend, 
die elke mens verlicht opdat hij uiteindelijk het leven zou hebben (LG, 16)” en “De katholieke Kerk wijst niets 
af van wat er aan waars en heiligs is in deze godsdiensten. Met oprechte eerbied beschouwt zij die vormen van 
handelen en leven, die normen en leerstelsels, die wel in vele opzichten afwijken van hetgeen zijzelf gelooft en 
voorhoudt, maar toch niet zelden een straal weerkaatsen van de Waarheid, die alle mensen verlicht (NA, 2) 
vert: KATHOLIEK ARCHIEF, Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, Amersfoort, De 
Horstink, 1967, 245. 



138 HOOFDSTUK 3  

Ondanks het feit dat beide theologen dus de mogelijkheid openhouden voor positieve 
relaties tussen het christendom en de andere religies, is geen van beiden echter bereid de ab-
soluutheid van het christendom op te geven en zijn ze weigerachtig om de rol van de andere 
religies totaal los te zien van Christus en hun waarheid boven de christelijke waarheid te ver-
heffen; waardoor beide denkers in eenzelfde dialectiek gevangen zitten. Waar Althaus de rela-
tie tussen het christendom en de andere religies beschrijft in termen van een “noodzakelijk 
positief inhaken” en “vervulling”47, gebruikt Knitter andere termen die onzes inziens echter 
een soortgelijke inhoud overbrengen48. Zo geeft Knitter herhaaldelijk aan dat de openbaring 
in de niet-christelijke religies onvolledig en onbeslist is en men onbewust wacht op een duide-
lijkere, beslissende openbaring (in Christus)49. 

Terwijl zowel Althaus als Knitter gebruik maken van een universele openbaringsge-
dachte om de niet-christelijke religies te begrijpen, houdt de parallellie tussen protestantse en 
katholieke theologen volgens Knitter op wanneer men een oordeel velt over de niet-
christelijke wereld en men haar waarde poogt te bepalen voor een theologie van de religies. 
Trouw aan zijn protestantse inbedding, beroept Althaus zich hiervoor op de protestantse 
Rechtvaardigingsleer: 

From this middle point, theologians must confront the demands of the times. 
What cannot be brought into gravitational pull of this doctrine […] must be al-
lowed to drift away50. 

Vanuit de protestantse maxime van het sola fide oordeelt Althaus dat alle religies zich in een 
staat van zonde en vijandigheid bevinden tegenover God omdat ze God niet als God kunnen 
erkennen en aanvaarden51. Als men volgens Althaus God niet laat zijn wie hij is – de Trans-
cendente die alles bewerkstelligt – en men door de religie het eigen heil probeert te realiseren, 
bevindt men zich in zonde. Met het solus Christus wordt vervolgens de enige mogelijke uitweg 
uit deze zondige grondhouding duidelijk gemaakt. Christus verkrijgt binnen de theologie van 
Althaus – en zo ook in de bredere protestantse theologie – zowel een objectieve als een sub-
jectieve noodzakelijkheid. Waar het eerste wijst op de overtuiging dat heil enkel reëel kan zijn 
voor zij die in fysiek of historisch contact staan met Christus en hij dus als een causa efficiens 
beschouwd kan worden, is het in tweede instantie ook pas door Christus dat men de kloof 

                                                 
47 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 104-111; KNITTER, Paul Althaus, 223; KNITTER, European Approaches, 
25. 
48 KNITTER, Supernatural Revelation?, 242; KNITTER, The Church, 365; KNITTER, European Approaches, 25. Knitter 
heeft het hier onder meer over “perfects”, “sacramentalizes”, “takes over”, “fulfillment”, “full expression”, … . 
49 KNITTER, Supernatural Revelation?, 244; KNITTER, The Church, 359. Voor Althaus zie KNITTER, Towards a Prot-
estant Theology, 103, 122-125. 
50 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 146. 
51 Waar het concept van Uroffenbarung door Althaus enerzijds gebruikt wordt om een positief relaas te doen van 
de religies, is het ook een openbarend en constitutief element van de zondigheid van de mens. Immers, niet 
alleen de relatie tussen God en mens wordt geopenbaard, maar tegelijk ook de schijnbaar onoverbrugbare kloof 
tussen beiden: door God te kennen, beseffen we dat we Hem niet kunnen kennen. Hoewel er dus een zelf-
openbaring en kennis van God mogelijk is buiten Christus, is deze niet verlossend. De religies worden dan ook 
de voornaamste middelen waarmee de Uroffenbarung misbegrepen en misbruikt wordt. Ze zijn niet alleen een 
echo van de universele openbaring, maar ook het resultaat van een valse relatie tot God. Hoewel de religies de 
ware God zouden kunnen kennen, kennen ze hem niet. Voor elk ‘ja’ tegenover de religies staat er in de theolo-
gie van Althaus ook een ‘neen’. Dit was het gevolg van de moeilijke koers die hij wou bevaren tussen Barth en 
Troeltsch; tussen zijn vrees voor een uitgesproken absolutisme en een tomeloos relativisme. Voor een uitge-
breid overzicht van Althaus’ negatieve houding tegenover de religies zie KNITTER, Paul Althaus, 226-229; 
KNITTER, Towards a Protestant Theology, 146-181. 
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tussen God en mens kan begrijpen – dat men weet hoe verlossing werkt – en de daarmee 
verbonden spanning tussen zijn toorn en zijn liefde52. Op grond van deze dubbele noodzake-
lijkheid moge het dan ook duidelijk zijn dat Althaus geen enkele andere historische bemidde-
ling – lees: religieuze – van het heil kan toelaten. Het logisch besluit dat Knitter maakt op 
basis van deze casestudy is dan ook dat Althaus, en met hem elke protestantse theoloog die 
vasthoudt aan de Rechtvaardingsleer als de maatstaf voor de beoordeling van de wereld van 
de religies, niet in staat is meer te vinden in de niet-christelijke wereld dan een negatieve 
voorbereiding op het evangelie. Er is geen verlossing in de religies: ze stellen enkel vragen 
maar geven geen antwoorden. Zo is Althaus de perfecte belichaming van de opinio communis 
die er heerst onder de protestantse theologen:  

All of the [Protestant] theologians […] show the clear resolve to abandon or 
avoid the extreme negativism of Barth’s early position, and at the same time not 
to fall into the relativistic watering down of the Gospel. […] Yet in all these cases, 
in explicit reference to the doctrine of the justification or to the unique salvific 
role of Christ there is a negative attitude concerning the possibility of salvation in 
or through the religions53. 
 
 

1.3 Incarnatie 
 

Voor Knitter is het dus duidelijk dat het concept van de Rechtvaardigingsleer met 
haar nadruk op het sola fide en de solus Christus als maatstaf – als de articulus stantis et cadentis 
religionis – voor de beoordeling van de waarde van de niet-christelijke religies niet voldoet 
omdat een werkelijke dialoog met de andere religies op voorhand reeds gehypothekeerd 
wordt door de anderen de mogelijkheid op verlossing te ontzeggen. Protestantse theologen 
kunnen dus enkel openbaring herkennen in de andere religies, maar geen verlossing. Boven-
dien meent Knitter een fundamentele lacune te onderkennen in Althaus’ poging om de niet-
christelijke religies te interpreteren, met name in diens veronachtzaming van de Incarnatie. 
Voor Knitter komt zij immers voor alle andere doctrines en is zij de gemeenschappelijke 
waarheid en grond voor alle christelijke gemeenschappen: 

Precisely because God has entered the world in Jesus Christ, because he has been 
incarnated in and into the world, we also know that the effects of his coming – 
his revelation and his redemption – have been injected into the whole of creation. 
Therefore there is the possibility of true encounter with God, of salvation 
throughout the world, also outside the visible dimensions of Christ, but not with-
out Him […] for he is the “final sign” and the “one cause” of  God’s gift of him-
self to man54. 

Onzes inziens valt Knitter in deze eerste periode echter ten prooi aan dezelfde ongerijmdheid 
die hij Althaus ten laste legt. Net zoals er binnen de theologie van Althaus immers een dialec-
tiek terug te vinden is tussen zijn erkenning van een Uroffenbarung in de niet-christelijke religies 
enerzijds en zijn strenge beoordeling er van op basis van de Rechtvaardigingsleer anderzijds, 

                                                 
52 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 153-160; KNITTER, European Approaches, 24-25; KNITTER, Paul Althaus, 
229-235. 
53 KNITTER, German Protestant Theology, 63. 
54 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 232. 
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zien we hoe er ook bij Knitter – en met hem de nieuwe katholieke theologie van de religies – 
een streng oordeel geveld wordt over de universele openbaring die in de andere religies aan-
getroffen kan worden55. Zo ligt het volgens Knitter in de logica van de Incarnatie besloten 
dat de verlossing uiteindelijk enkel en alleen door Christus kan plaatsvinden: 

God has sent His own Son to become man and save man; therefore He will not 
grant his salvation except through that Son, i.e., within a supernatural order56. 

Hoewel Knitter op basis van zijn algemene openbaring erkent dat elke mens, zowel christen 
als niet-christen, in contact kan komen met de bovennatuurlijke, goddelijke genade, maakt hij 
toch een niet te miskennen onderscheid tussen de onvolledige en onbesliste openbaring in de 
andere religies en de definitieve openbaring in Christus; hij heeft het over het bovennatuurlij-
ke, doch beperkte en onvolkomen karakter van de niet-christelijke religies57. Naar aloude 
Rahneriaanse stijl concludeert Knitter dan ook dat de religies legitieme heilswegen zijn, als 
onderdeel van het goddelijke heilsplan, tot op het moment dat de christelijke waarheid het 
overneemt. Er is met andere woorden verlossing mogelijk extra Christum maar deze gebeurt 
telkens propter Christum58. 

Dit fundamentele verschil in de uiteindelijke evaluatie van de rol van de niet-
christelijke religies in de verlossingseconomie, neemt volgens Knitter niet weg dat er een gro-
te verwantschap is tussen hedendaagse protestantse theologen en de ‘nieuwe’ katholieke theo-
logie van na Vaticanum II, wat betreft de aanwezigheid van een goddelijke openbaring in de 
niet-christelijke religies. Hij is er dan ook van overtuigd dat er nood is aan een meer intense 
dialoog tussen de verschillende christelijke denominaties om tot een vruchtbare dialoog te 
kunnen komen met de niet-christelijke religies. Immers, het cruciale en allesbepalende punt in 
een theologie van de religies is zijns inziens het Christusgebeuren – meer bepaald hoe haar 
centraliteit en finaliteit begrepen moet worden – waardoor de dialoog met de andere religies 
een uitdaging vormt die nood heeft aan een solide oecumenische insteek59.  

Our common encounter with the religions, then, impels us to understand more 
deeply that which unites us all as Christians: the Christ-event. The more we un-
derstand him and what his coming meant for the entire World, the more we will 
understand, together, the religions60.  

Omdat het subject van een theologie van de religies het christendom als geheel is en geen 
specifieke denominatie, poogt Knitter dan ook de aanknopingspunten tussen een katholieke 
en een protestantse theologie van de religies in kaart te brengen om zo tot een evenwichtige 
theologie van de religies te kunnen komen. Zo erkent Knitter dat de “nieuwe katholieke visie 
van de religies” haar voordeel kan halen uit een dialoog met de protestantse theologie van 
Althaus en zijn geestesgenoten. Meer nog: Knitter is van mening dat hoewel er zeker elemen-
ten zijn in het negatieve oordeel van de protestantse theologie van de religies die verworpen 
moeten worden, men het kind niet met het badwater mag weggooien. De protestantse theo-
logie bevat volgens Knitter immers waarheden die deel moeten uitmaken van een goed geba-
                                                 
55 Er dient opgemerkt te worden dat deze tweedeling niet zo scherp in het werk van Knitter aanwezig is, maar 
dat ze duidelijk aan het licht komt wanneer bepaalde passages na elkaar geplaatst en behandeld worden. 
56 KNITTER, Supernatural Revelation?, 240. 
57 KNITTER, Supernatural Revelation?, 244; KNITTER, The Church, 359.  
58 KNITTER, European Approaches, 26. 
59 KNITTER, European Approaches, 26-28. 
60 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 230. 
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lanceerde theologie van de religies61. Het gaat om waarheden die niet altijd even duidelijk zijn 
voor de “progressieve katholieke theologen” wanneer die hun weg plannen tussen Barth en 
Troeltsch. Er zijn in de “nieuwe katholieke visie” immers een aantal elementen die de christe-
lijke doctrines doen vervagen. Knitter is er dan ook van overtuigd dat een dialoog met he-
dendaagse protestantse theologen zoals Althaus een hulp kan zijn om die waarheden opnieuw 
uit te klaren62.  

Zo waarschuwt Knitter er in de eerste plaats voor dat het benadrukken van de univer-
sele aanwezigheid van de genade en Gods universeel reddende heilswil niet alleen de indruk 
wekt dat verlossing een mogelijkheid of zelfs een zekerheid zou zijn, maar tevens geeft het de 
valse garantie dat de realisatie er van als vanzelfsprekend beschouwd kan worden. Onder in-
vloed van de protestantse theologie moet men volgens Knitter steeds voor ogen houden dat 
zowel de mens, als de religie waartoe hij behoort, nog altijd kan zondigen en zich nog altijd 
tegen God kan keren. Hoezeer de natuur ook van de genade doordrongen is, ze draagt nog 
steeds de sporen van een gevallen bestaan63. Ten tweede maakt de dialoog met hun protes-
tantse geestesgenoten de katholieke theologen duidelijk dat ze niet altijd voldoende aandacht 
schenken aan het zwaartepunt van het christendom: Christus. Zo erkent Knitter dat de 
“nieuwe katholieke theologen” Christus teveel (weg)verklaren in het licht van de religies, in 
plaats van de religies te verklaren in het licht van Christus. Hij wordt eerder begrepen als een 
eindproduct van een bovennatuurlijke beweging in de geschiedenis, los van Hem, dan de sig-
num efficax, de effectieve bron van verlossing. In samenhang hiermee geeft Knitter aan dat 
genade wel een socio-historische vorm kan aannemen, maar dat deze vorm ambigu blijft in 
de zin dat ze genade zowel kan helpen als verhinderen64. Ten derde kan een katholieke theo-
logie van een protestantse leren wat betreft het onderscheid tussen een algemene en een bij-
zondere openbaring. In katholieke theologieën wordt al te vaak gesuggereerd dat de beide 
verlossingsordes parallel, maar los van elkaar, verlopen, terwijl de protestantse theologen vol-
gens Knitter terecht benadrukken dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen een 
Uroffenbarung en een Heilsoffenbarung waardoor de eerste ondergeschikt is aan de tweede. Want 
de algemene openbaring in de religies is niet te vergelijken met de bijzondere openbaring van 
God in Christus. Ook het hoe en het waarom van de missie, tenslotte, kan in dialoog met een 
protestantse theologie van de religies opnieuw naar waarde geschat worden. De katholieke 
theologen moeten er zich opnieuw van bewust worden dat ze met Christus “iets nieuws” 

                                                 
61 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 211-212. Natuurlijk is het zo dat ook de protestantse theologen kun-
nen leren uit hun ontmoeting met hun katholieke geloofsgenoten. Zo vraagt Knitter zich in eerste instantie af 
of er een authentieke dialoog met de andere religies mogelijk is als hun reeds op voorhand elke mogelijkheid 
om verlossing te vinden binnen de eigen religies ontzegd wordt. Ten tweede wijst hij op het belang van de 
‘godsdienstwetenschappen’ om een meer positief beeld van de andere religies te kunnen vormen. Ten derde 
vraagt Knitter zich af of de universele goddelijke heilswil verzoend kan worden met de overtuiging dat er geen 
historische bemiddeling kan zijn van die wil buiten het christendom? Kan er bovendien een strikt onderscheid 
gemaakt worden tussen de realiteiten van openbaring en verlossing? Als er openbaring mogelijk is buiten het 
christendom, waarom zou er dan niet tegelijk sprake kunnen zijn van verlossing? Als vierde punt verwijst Knit-
ter naar de rechtvaardigingsleer: kan men op basis hiervan ooit tot een positieve evaluatie van de andere religies 
komen gezien de fysisch-objectieve en psychologisch-subjectieve noodzakelijkheid van Christus? Dit hangt 
volgens Knitter samen met een laatste vraag aan het adres van de protestantse theologie, met name: “Is de 
verlossende realiteit van de Incarnatie gebonden aan de historische belichaming van Christus waardoor ook 
hier het centrale punt christologisch is?” Zie KNITTER, Towards a Protestant Theology, 220-230. 
62 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 213. 
63 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 213. 
64 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 217. 
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kunnen bieden aan de andere religies waardoor dialoog altijd strijd, breuk en bekering met 
zich zal meebrengen65.  

Knitter is ervan overtuigd dat een dergelijke oecumenische benadering noodzakelijk is 
om tot een succesvolle aanpak van het ‘probleem’ van de theologie van de religies te komen. 
Hij stelt met andere woorden een intra-christelijke dialoog voor om tot de kern van de zaak te 
kunnen doordringen, namelijk het Christusgebeuren, dat uiteindelijk de kwintessens van het 
christendom uitmaakt: 

To understand the religions, we have said, we must try to grasp the height and 
breadth and depth of the mystery of Christ; and yet, by confronting the religions, 
by dialoguing with them and trying to understand them we will at the same time 
be led to an ever deeper penetration into this mystery which is the center of the 
gospel and the center of all creation66. 
 
 

1.4 De Kerk en haar missionaire opdracht 
 

Het waarheidsmodel dat Knitter hanteert in deze periode heeft niet alleen een invloed 
op zijn verstaan van de Incarnatie en de theologie van de religies, maar het kleurt tevens zijn 
opvatting van Kerk en missiologie. Zo stelt Knitter, zijn Sitz im Leben recht aandoend, in het 
licht van de nieuwe theologie van de religies de vraag naar de noodzakelijkheid van de Kerk 
en van haar missionaire opdracht. Er heerste immers een onrust onder missionarissen over 
het überhaupt noodzakelijk zijn van hun werk en van de Kerk gezien verlossing beschouwd 
werd als een universele realiteit en dat mensen christen kunnen zijn en tot de Kerk behoren 
zonder er zich bewust van te zijn.  

Om aan te geven hoe de Kerk en haar missie in het licht van een universele openba-
ringsgedachte noodzakelijk blijven voor de verlossing van niet-christenen, doet Knitter een 
beroep op het concept van Stellvertretung waardoor de Kerk een instrumentele rol vervult in de 
verlossing van anderen67. Om dit te legitimeren, fundeert Knitter de rol van de Kerk in de 
Incarnatie door te argumenteren dat hoewel de finaliteit van de Incarnatie eerder gelegen is in 
haar openbarend dan in haar verlossend karakter, dit op een dergelijke wijze gebeurt dat zon-
der deze openbaring en zonder dat teken Gods verlossende wil geen realiteit zou zijn68. 

More explicitly, Christ’s immediate salvific role and his relation to the general 
economy of salvation is to be a sign – an efficacious, necessary sign – of God’s 
universal salvific will. Here, then, is the essential role of the Church in the total 
economy of salvation, here is how she is related to the non-Christian world: to 
carry on Christ’s function as a sign of salvation and revelation69. 

Het is vanuit deze opvatting over Christus dat men volgens Knitter de relatie van de Kerk tot 
de niet-christelijke religies en haar geprivilegieerde plaats binnen de verlossingseconomie kan 
begrijpen: ze moet Christus’ rol als teken van openbaring en verlossing voortzetten. Zoals 

                                                 
65 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 219. 
66 KNITTER, Towards a Protestant Theology, 232-233. 
67 KNITTER, The Church, 360; KNITTER, Anonymous Christianity, 404: "She is the historically tangible 'first fruits' 
of redemption, the representative part chosen to stand for the whole". 
68 KNITTER, The Church, 361; KNITTER, Anonymous Christianity, 404. 
69 KNITTER, The Church, 362. 
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reeds eerder werd aangegeven bestaat haar meerwaarde niet uit een alleenrecht op verlossing 
en kan ze zich evenmin beroemen op een hogere graad van heiligheid of moraliteit: 

Rather, the Church’s pre-eminence stems from God’s free choice to elect her, and 
use her as a means of revealing and giving concrete form to his universal love for 
all men in Christ70. 

Om deze rol als teken en instrument van heil te kunnen volbrengen moet de Kerk dus uni-
verseel zijn, wat vooral teweeggebracht zal worden door haar missionair elan71. Bovendien 
wordt de missionaire taak van de Kerk bevestigd door Knitters overtuiging dat hoewel er een 
universele en authentieke, goddelijke openbaring werkzaam is doorheen de andere religies, 
waardoor deze in zekere zin bemiddelaars van verlossing kunnen zijn, er nog altijd nood is 
aan een “vervulling” door Christus en de christelijke openbaring. Het is pas wanneer de Kerk 
haar natuur vervult als medium et signum revelationis dat de twee verlossingseconomieën – de 
algemene en de bijzondere – kunnen samenkomen en dat de Kerk met recht gezien kan wor-
den als het eschatologische teken van het doel waarnaar de verlossing leidt72. 
 
 
1.5 Besluit 
 

Doorheen onze uiteenzetting is het duidelijk geworden dat het waarheidsmodel dat we 
aan het begin van dit deel geschetst hebben, beslissend is voor de manier waarop Knitter in 
deze eerste periode aan theologie doet. Geconcretiseerd in het postulaat van een universele 
openbaring, geeft Knitter aan hoe het een en dezelfde waarheid is die, zij het sluimerend en 
onvolledig, aan de oorsprong ligt van de verschillende religies. Vanuit zijn waarheidsmodel 
kan hij niet anders dan te argumenteren dat die waarheid niet verschillend of in tegenspraak is 
met de waarheid van het christendom; ze is alleen nog onvolledig. De volheid van de godde-
lijke waarheid ligt in Christus, en in zijn verlengde in de Kerk, waardoor zowel Kerk en missie 
noodzakelijk blijven als belichamingen en tekenen van de volheid van die waarheid. De taak 
van een theologie van de religies luidt dan volgens Knitter in deze eerste periode ook als 
volgt: “to show how the light of the Gospel and the power of Jesus embrace all reality – all 
men and their religions”73. 
 
 
2. Naar een “eendrachtig pluralisme” 
 
2.1 Het waarheismodel 
 

In deze tweede periode schudt Knitter stevig aan de boom van fundamentele zeker-
                                                 
70 KNITTER, The Church, 363. 
71 De manier waarop de Kerk volgens Knitter haar missionaire opdracht moest vervullen was in overeenstem-
ming met de eerder aangehaalde discussie over de geijkte missionaire methodes: “But again, she will be mis-
sionary, not by overpowering the nations, not by benignly wrenching them from the grasp of the demon, but 
by humbly and in the spirit of service witnessing to God’s ever-present love for them and to the manner in 
which this love seeks to perfect itself in Christ and in herself. To achieve her universality, to give persuasive 
force to her missionary task, the Church must become a sign of love”. Zie KNITTER, The Church, 364.  
72 KNITTER, Anonymous Christianity, 404. 
73 KNITTER, Paul Althaus, 235. 
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heden die voorheen de basis vormde voor zijn theologie. Waar de referentiepunten van theo-
logische waarheid vroeger omschreven konden worden als singulier, absoluut, onovertrefbaar 
en exclusief, zijn de normerende begrippen in deze tweede periode evolutionair, bipolair, 
veelzijdig en relationeel.  

Onder invloed van de idee van het ‘historisch bewustzijn’74 en op instigatie van den-
kers als Bernard Lonergan, Teilhard de Chardin en Alfred North Whitehead beschrijft Knit-
ter de werkelijkheid naar het aloude inzicht van de natuurfilosoof Heraclites in evolutionaire 
termen: “Alles stroomt en niets blijft”. De wereld bevindt zich met andere woorden niet in 
een statische zijnstoestand, maar in een voortdurend en dynamisch wordingsproces dat ge-
schiedt door een onderlinge verbondenheid van de individuele entiteiten die de werkelijkheid 
constitueren75. Hier situeert zich volgens Knitter de overgang van een classicistisch naar een 
historisch realiteitsverstaan. Waarheid verliest haar Aristotelische gronding en wordt niet lan-
ger gelijkgesteld met zekerheid, maar is open en aan verandering onderhevig. Het wordt een 
streefdoel dat verschillende uitdrukkingen kent waardoor één vorm niet langer normatief kan 
zijn voor het geheel76. Het afstand doen van het statische wereldbeeld, waarin de werkelijk-
heid gezien werd als een bestendig en afgewerkt product, ten voordele van een evolutieve 
werkelijkheidsopvatting waarbij het universum op weg is naar een steeds grotere eenheid, 
beschrijft Knitter als de ontologische drijfkracht van het zijn:   

Either we seek to realize the unitive pluralism, which appears to be the ontologi-
cal thrust of being or we end up destroying ourselves and others – non-being77. 

Deze evolutionaire, unifiërende visie op de realiteit weerspiegelt zich volgens Knitter tevens 
in een nieuwe epoche binnen de religieuze geschiedenis waarbij de verschillende wereldreli-
gies gezien worden als convergerende entiteiten die steeds dichter naar elkaar toegroeien; naar 
een zogenaamd eendrachtig pluralisme van de religies78.  

Vanuit de bekommernis voor haar blijvende relevantie en uit erkenning van het histo-
risch karakter van de werkelijkheid, voert Knitter een pleidooi dat het christendom niet alleen 
                                                 
74 De notie van het ‘historisch bewustzijn’ deed haar intrede in de theologie vooral door middel van het werk 
van de Duitse protestantse theoloog Ernst Troeltsch (1865-1923) die aan het begin van de 20e eeuw het inzicht 
verwoordde – dat ook reeds binnen andere wetenschappelijke disciplines gangbaar was – dat de mens niet 
alleen een rationeel en sociaal, maar ook een historisch wezen is, bepaald en begrensd door de historische con-
text waarin hij zich bevindt. Historische contexten zijn beperkt, evolutief en pluriform; dit geldt ook voor de 
menselijke cultuur en de waarheid die erop geënt is. Hoewel dit inzicht neigt naar een relativisme, mag men niet 
blind zijn voor de implicaties van het polyforme karakter van waarheid en moet men durven beseffen dat er 
weinig waarheden zijn die universeel – en dus ook intercultureel – geldig zijn. Zie KNITTER, No Other Name?, 
23-24, 30.  
75 KNITTER, No Other Name?, 7-9; P. KNITTER, Christianity and the World Religions: A New Era of Encounter and 
Growth, in B. JASPERT & R. MOHR (eds.), Traditio - Krisis - Renovatio aus theologischer Sicht, Marburg, Elwert Verlag, 
1976, 501-512, 506; P. KNITTER, The Challenge of the World Religions: A New Context for Christian Theology, in Ver-
bum 19 (1978) 34-56, 37-38. KNITTER, No Other Name?, 7. 
76 KNITTER, No Other Name?, 31-32; KNITTER, Finality of Christ, 155. 
77 KNITTER, Christianity and the World Religions, 507; KNITTER, The Challenge, 39. 
78 KNITTER, Christianity as Religion, 19. Zie ook KNITTER, The Challenge, 36-40; KNITTER, Christianity and the 
World Religions, 503-507. Knitter beklemtoont dat zijn idee van een eendrachtig pluralisme niet gezien mag wor-
den als een soort reprise van het syncretisme waarbij de tegenstrijdigheden tussen de religies worden opgegeven 
in functie van een gemeenschappelijke kern; noch als een vorm van imperialisme waarbij één religie de andere 
domineert. Hij definieert het dan ook als volgt: “A unity in which each religion, although losing some of its 
individualism, will intensify its personality. Each religion will retain its own uniqueness, but this uniqueness will 
develop and take on new depths by relating to other religions in mutual dependence”. Zie KNITTER, No Other 
Name?, 19. 
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de verschillende historische epochen moet aanspreken, maar er tevens door aangesproken 
moet worden en spoort hij haar aan in te stappen in het bredere historische ontwikkelings-
proces79. De geschiedenis biedt het christendom volgens Knitter met andere woorden parti-
culiere kairoi aan die haar voor de uitdaging plaatsen haar boodschap telkens opnieuw te for-
muleren in een creatieve spanning tussen continuïteit en discontinuïteit en zo, trouw aan de 
traditie, blijvend voeling te houden met de wereld waarin ze zich dienstbaar dient te maken80. 
De aangewezen methodologische onderbouw voor deze blijvende relevantie in de heden-
daagse wereld is volgens Knitter dan ook een vorm van correlatietheologie, waarbij er een 
samenspel nagestreefd wordt tussen de antwoorden die vervat liggen in het christusgebeuren 
enerzijds en de vragen opgebracht door de zich steeds vernieuwende context anderzijds81. 
Het hoeft volgens Knitter dan ook weinig betoog dat de hernieuwde vitaliteit van de wereld-
religies en het evolutieve karakter van de werkelijkheid een dergelijk kairos vormen dat een 
spervuur aan vragen stelt dat het christendom met open vizier tegemoet moet treden; een 
uitdaging waaraan het oude waarheidsmodel niet langer voldoet. Immers, het religieuze plura-
lisme maakt ons duidelijk dat er op geen enkel vlak – zij het religie, cultuur of waarheid – een 
eenduidige absolute weg is, maar dat de eigen weg slechts één van de polen van de realiteit 
constitueert. Waarheid kan dan ook niet langer getypeerd worden als het absoluut zekere en 
onveranderlijke dat alle andere alternatieven uitsluit of omvat en verliest haar predikaat van 
absolute zekerheid. In een wereld die gekenmerkt wordt door proces en relatie zal de nadruk 
liggen op het evolutionaire karakter van de waarheid; op haar mogelijkheid om in relatie te 
treden met andere uitdrukkingen van waarheid en hierdoor te groeien. Waarheid moet dan 
ook altijd begrepen worden als een bipolair gebeuren; niet langer in termen van ‘of-of’ maar 
eerder ‘zowel-als’82. Van een dergelijk waarheidsbegrip kan dus volgens Knitter wel nog een 
absoluutheid uitgezegd worden; niet in de manier waarop ze andere claims uitsluit of omvat, 
maar in de mate dat ze met andere claims in relatie kan treden.  

 
 

                                                 
79 Knitter geeft aan hoe het christendom gedurende haar geschiedenis voortdurend een religie in beweging is 
geweest door te verwijzen naar haar inbedding in en adaptatie aan de verschillende contexten waarin ze zich 
bevond: de Grieks-Romeinse wereld; de Germaanse culturen in Noord-Europa; het Aristotelische wereldbeeld; 
het fenomeen van de secularisatie en meest recent: het pluralisme. Zie KNITTER, The Challenge, 35; KNITTER, 
Christianity and the World Religions, 502-503. 
80 KNITTER, No Other Name?, 172; KNITTER, Christianity as Religion, 17. In navolging van de Duits-Amerikaanse 
theoloog Paul Tillich definieert Knitter kairos als volgt: “Kairos signifies those special moments in time that are 
different from ordinary time (chronos). It is a point in history when, because of the particular constellation of 
events and personalities, genuinely new possibilities and advances are latent. A kairos is not just a situation; it is 
also an opportunity. If we miss a kairos, we miss something very important”. Zie KNITTER, No Other Name?, 18. 
81 KNITTER, Christianity and the World Religions, 503; KNITTER, The Challenge, 35. Hiervoor doet Knitter een be-
roep op de Duits-Amerikaanse theoloog Paul Tillich die de correlatiemethode introduceerde in zijn Systematic 
Theology (Vol I 1951, Vol II 1957, Vol III 1963, Chicago, University of Chicago Press). De correlatiemethode 
gaat uit van de idee dat de theologische boodschap geformuleerd moet worden als een antwoord op de vragen 
die de mensen zich in elke tijd stellen. De theoloog moet de context analyseren en de vragen formuleren die 
deze situatie oproept. In een tweede stap moet de theoloog vanuit de christelijke traditie de antwoorden op 
deze vragen formuleren. De correlatiemethode functioneert in wezen als onderdeel van een apologetische ma-
nier van theologiseren, waarbij aangetoond wordt dat het christelijke verhaal voor alle mensen als zinvol en 
redelijk kan gepresenteerd worden. Verschillende hedendaagse theologen hebben de correlatiemethode bijge-
stuurd onder invloed van de vigerende context. Een van de belangrijkste, die ook een niet te miskennen invloed 
gehad heeft op Knitter, is de Amerikaanse theoloog David Tracy 
82 KNITTER, No Other Name?, 219-220; KNITTER, Christianity as Religion, 18-19. 
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2.2 Incarnatie en de theologie van de religies 
 

Dit nieuwe waarheidsmodel, aan de hand waarvan Knitter zijn theologie bedrijft, sa-
men met het nieuwe kairos hebben ontegensprekelijk belangrijke implicaties voor de christe-
lijke theologie en de theologie van de religies in het bijzonder. Vanuit haar zelfverstaan als 
een absolute religie met universele pretenties, bestaat de uitdaging die volgens Knitter aan het 
christendom wordt gesteld niet langer uit de vrijblijvende activiteit om rekenschap af te leg-
gen van de andere religies uit hoofde van een academische nieuwsgierigheid. Vanaf heden is 
het eerder de existentiële waarheidsvraag die de christelijke theologie ertoe dwingt om te gaan 
met de andere geloofsovertuigingen; met de andere manieren om de realiteit te interprete-
ren83. Net zoals in zijn vorige periode maakt Knitter ook hier opnieuw gebruik van het con-
cept van een universele openbaring om het hoe en het waarom van de andere wereldreligies 
te begrijpen. Opnieuw wordt Gods alomvattende heilswil als uitgangspunt genomen om de 
werkzaamheid van zijn reddende genade in de andere religies te rechtvaardigen waardoor ze 
als authentieke kanalen van Gods openbaring beschouwd kunnen worden84. Echter, bij de 
beoordeling van de religies beroept hij zich op een theologische tendens waartegen hij zich 
vroeger afgezet had. Hij verklaart immers de andere religies niet langer in het licht van Chris-
tus, maar poogt Christus nu te verklaren in het licht van de andere religies. Immers, waar in 
zijn vroeger werk, geënt op het ‘oude waarheidsmodel’, de universele openbaring haar ratio-
nale nog vond in de overtuiging dat alle genade Christus’ genade was, wordt het gemeen-
schappelijke element hier teruggevonden in de subjectieve ervaring van die genade en niet 
langer in haar objectieve kwaliteit85. De klemtoon verschuift met andere woorden van de 
goddelijke naar de menselijke zijde. Hoewel Knitter voor zichzelf nog een zeker caveat in-
bouwt door dit als een werkhypothese te omschrijven, die nog verdere toetsing behoeft, is de 
verandering in zijn denken hier reeds meer dan duidelijk. Vanaf dit moment opteert Knitter 
voor de experimenteel-expressivistische stelling dat alle religies een ervaring van het absolute 
delen; hoewel de articulatie en de toe-eigening van de ervaring kan verschillen, blijft de kern-
ervaring dezelfde86.  

Indeed, we can look upon all religions and systems of belief as varied and limited 
attempts to articulate the same grace which is universally present and the same 
faith which is universally possible. In this sense, Christianity is one among many87. 

Knitters overtuiging dat Gods genade concrete en gelijkwaardige uitdrukkingen kent in de 
andere religies en andere religieuze figuren doet hem afstappen van de idee de Incarnatie nog 
langer te zien als een eenmalig historisch gebeuren. Voortaan zal hij haar interpreteren als een 
continuüm waarbij de eenheid tussen God en mens verschillende unieke uitdrukkingen kent 
doorheen de geschiedenis. Een dergelijke visie op Incarnatie impliceert volgens Knitter dat 

                                                 
83 KNITTER, Christianity and the World Religions, 509; KNITTER, The Challenge, 40-41; KNITTER, No Other Name?, 
17-18. 
84 KNITTER, Christianity and the World Religions, 510-511; KNITTER, The Challenge, 43-44. 
85 Hiermee keert Knitter op zijn theologische stappen terug door te stellen dat er niet langer een onderscheid 
zou zijn tussen een algemene openbaring en een bijzondere openbaring in Christus en kan hij niet langer vast-
houden aan zijn eerdere overtuiging dat alhoewel de andere religies ook wegen tot verlossing kunnen zijn, ze 
niet gelijkgesteld kunnen worden aan Gods bijzondere tussenkomst in de Incarnatie. Vgl. KNITTER, The Church, 
359; KNITTER, Towards a Protestant Theology, 218.  
86 KNITTER, Christianity and the World Religions, 510; KNITTER, The Challenge, 43-44. 
87 KNITTER, The Challenge, 44. 
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we open moeten staan voor andere incarnaties; andere individuen die op een bovenmenselij-
ke manier Gods genadebod hebben aanvaard en erop geantwoord hebben en zo voor ande-
ren vehikels van de goddelijke ervaring zijn geworden88. Vanuit deze optiek vormt de Incar-
natie niet langer een uitzondering in de relatie tussen God en mens, maar is het slechts één 
aanwijzing van wat God met mens en wereld voorheeft. Een volgende, logische stap is dan 
ook de bereidheid om andere bemiddelaars en openbaringen te aanvaarden, die ons nieuwe 
waarheden aan de hand kunnen doen die zich nog niet in de christelijke openbaring bevon-
den, maar die er ook niet mee in tegenspraak zijn89. Jezus heeft een unieke bijdrage die voor 
iedereen belangrijk kan zijn, maar hij is niet langer de enige met een bijzondere boodschap die 
vernieuwend is voor iedereen die ze hoort90. Hier pleit Knitter duidelijk voor een overgang 
van een Christo- en ecclesiocentrisme naar een theocentrisme91. Knitter verdedigt hier niet 
langer de ontologische christologie uit zijn eerste periode, maar is voorstander van een meer 
functionele lezing:  

This implies that salvation in Christ does not represent an ontological change in 
the structure of reality (i.e. the relation between God and humankind) but a reve-
lation of what those structures really are (i.e. God’s love-grace is there from the 
start). The primary significance of Jesus’ death and resurrection is to be found not 
in what happened in him, but in what was shown through him92. 

Daar Incarnatie niet langer gebruikt wordt om de eenmalige menswording van God aan te 
duiden, maar eerder te spreken over de menselijke ervaring van iemand die God openbaarde, 
kan er voortaan gesproken worden over andere incarnaties en wordt het verschil met Jezus 
herleid tot een verschil in graad en niet langer in essentie93.  Hoewel Knitter hier terminolo-
gisch niet lijkt af te wijken van zijn vorige positie poneerde hij vroeger wel dat hetgeen geo-
penbaard werd in de Incarnatie geen realiteit kon zijn zonder deze concrete belichaming, wat 
nu niet langer het geval lijkt te zijn; hij heeft met andere woorden de angel uit zijn christologie 
gehaald94. Een dergelijke benadering van Christus is volgens Knitter niet alleen een adequaat 
en noodzakelijk antwoord op de uitdaging van het hedendaagse kairos aan de christelijke 
theologie maar is bovendien vruchtbaarder voor de interreligieuze dialoog. Dit impliceert 
zijns inziens echter geenszins dat men de waarheidsclaims moet opgeven in de interreligieuze 
dialoog, maar wel dat men de andere religies niet langer kan benaderen vanuit absolute exclu-
sieve waarheidsaanspraken omdat men zo een mogelijke dialoog reeds op voorhand fnuikt. 
Hoewel Knitter akkoord kan gaan dat Christus een beslissende waarheid over mens en God 
openbaart en dat deze waarheid een universele relevantie bezit, kan hij niet langer stellen dat 
ze voor alle religies afdoend is95. 

                                                 
88 KNITTER, Christianity and the World Religions, 510-511; KNITTER, The Challenge, 50. 
89 Knitter geeft aan hoe er wel een tegenstelling kan zijn tussen de verschillende doctrines of formuleringen van 
de waarheid – die wederzijds verhelderend en correctief kunnen werken – maar niet in de ervaringen die aan 
die ‘waarheden’ ten grondslag liggen. Zie KNITTER, The Challenge, 54 n. 12. 
90 KNITTER, Finality of Christ, 153. 
91 KNITTER, The Challenge, 51. 
92 P. KNITTER, Jesus - Buddha - Krishna: Still Present?, in Journal of Ecumenical Studies 16 (1979) 651-671, 670-671. 
93 KNITTER, Finality of Christ, 162.  
94 Vgl. KNITTER, The Church, 361: "The purpose, then, of the Incarnation [...] is more directly revelatory. [...] he 
[God] gives exterior, palpable expression to the grace that is everywhere present among man. And he does this 
in such a matter and according to such a divine plan that it would not be a reality without this revelation and 
sign”. 
95 KNITTER, Finality of Christ, 160. 
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Om deze interpretatie te rechtvaardigen en de dialoog tussen het christendom en de 
andere religies mogelijk te maken, ziet Knitter zich genoodzaakt om het christendom te ont-
doen van de zogenaamde “historische struikelsteen”. Christenen hebben doorheen de traditie 
immers voortdurend beroep gedaan op historische gebeurtenissen om niet alleen de uniciteit 
van het christendom in relatie tot de andere religies hard te maken, maar ook om haar superi-
oriteit en normativiteit aan te tonen. Om zich van deze “rock of history” te ontdoen, beroept 
Knitter zich op het concept van “Sacred or Mythic Time”, ontwikkeld door de Roemeense 
godsdiensthistoricus Mircea Eliade (1907-1986) waarmee deze verwijst naar het proces waar-
bij een voorbij historisch gebeuren present gesteld wordt – een realiteit wordt – doorheen 
symbolen en rituelen: “the illud tempus becomes the hoc tempus”96. Voor Knitter fungeert dit als 
een tegengewicht voor het bekrompen historicisme waarin het westerse denken reeds lang 
gevangen zit. Dit soort historicisme komt vooral tot uitdrukking in de vereenzelviging  van 
geschiedenis en realiteit en werd verwoord door de Duitse historicus Leopold von Ranke 
(1795-1886): “wie es eigentlich gewesen ist”. Geschiedenis wordt met andere woorden de 
scherprechter over de waarheid. Deze denktrant is volgens Knitter een oprisping van het ou-
de waarheidsmodel en hij geeft aan hoe het met het nieuwe waarheidsmodel vruchtbaarder is 
te zien hoe het mythes en symbolen zijn die redden en niet de historische feiten zelf97. 

It is only when we are grasped by and find ourselves responding with our 
whole being to a symbol, myth or story that we are encountering the divine, 
touching and being touched by “the Ground of Being”, and experiencing 
grace98. 

Dit stelt Knitter in staat te beweren dat de Christus van het geloof de mythische Christus is; 
aanwezig in de kracht van mythes en symbolen die geloof oproepen99. Deze mythische Chris-
tus moet onderscheiden – let  wel: niet gescheiden – worden van de historische Christus100. 
De belangrijkste vraag voor de christelijke mythe – het leven, de dood en de Verrijzenis van 
Christus – is daarom niet of ze historisch waar is, maar wel of ze verlossend werkt in onze 
hedendaagse tijd101. Hoewel de link met de geschiedenis haar scherpte verliest, wordt ze vol-
gens Knitter niet opgegeven omdat ze de garantie is om zowel de identiteit als de continuïteit 
van het christendom te bewaren. Er is dus een spanning te ontwaren tussen het particulier-
historische en het universeel-mythische. Het continue terugwijzen naar de christelijke mythe 
en de geschiedenis constitueert inderdaad een uniciteit, of beter gezegd: een specificiteit, maar 
niet langer een superioriteit. Het is dit mythe-symbool dat redt, niet de historische realiteit. 
De gevolgen hiervan voor de interreligieuze dialoog zijn duidelijk: het christendom kan geen 
absoluutheid claimen op basis van haar historische fundamenten. Immers, als verlossing be-
middeld wordt door mythes en symbolen, kan ze niet tot Christus beperkt worden, maar 
moet men aannemen dat de Logos mens wordt op verschillende plaatsen en in verschillende 

                                                 
96 KNITTER, Jesus - Buddha - Krishna, 654-655: “Eliade reminds us, the only way to make the past event present, 
is through myth and symbol, represented in ritual”.  
97 KNITTER, Jesus - Buddha - Krishna, 655-657. 
98 KNITTER, Jesus - Buddha - Krishna, 657. 
99 Knitter definieert symbolen en mythes als volgt: “Symbols do not simply represent another reality but also 
participate in it. Religious symbols therefore are finite realities which participate in and genuinely make present 
Divine Reality. Myths are symbols set in narration-stories made up of symbols”. Zie KNITTER, Jesus - Buddha - 
Krishna, 652-653 n. 2. 
100 KNITTER, Jesus - Buddha - Krishna, 660. 
101 KNITTER, Jesus - Buddha - Krishna, 662. 
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graden doorheen de geschiedenis102. Maar wat dan met de claim dat het christendom – als 
religie – haar wortels heeft in de geschiedenis en dus gebonden is aan het verleden? Hiervoor 
is het instructief te zien wat Knitter doet met het Kruis en de Verrijzenis als definiërende 
elementen van de christelijke religie: 

Such elements of the Christ event – cross, resurrection – are indeed distinguishing 
features of Christian revelation and are therefore vitally important for all peoples 
of all time. Yet they are not lacking in other religions, though terminology and 
symbolism differ. Thus claiming absolute uniqueness for Jesus on such grounds 
appears highly questionable103. 

De uniciteit van Christus wordt door Knitter met andere woorden niet ontkend, maar hij 
argumenteert wel dat ze verkeerd begrepen is geworden104. In samenhang hiermee stelt Knit-
ter dat ook de absoluutheid van Christus en het christendom opnieuw geïnterpreteerd dienen 
te worden. Niet volgens de mogelijkheid dat Christus andere openbaringen kan in- of uitslui-
ten maar in zijn vermogen dat Hij met andere openbaringen in relatie kan treden is hij abso-
luut105.  

Met zijn boek No Other Name? realiseert Knitter uiteindelijk zijn lang gekoesterde 
droom om een werk te schrijven over de katholieke theologie van de religies. Omwille van de 
ontwikkelingen van zijn theologische ideeën en de aanname van een nieuw waarheidsmodel 
sinds de aanvang van zijn theologische tocht is het eindresultaat waarschijnlijk van een totaal 
andere orde dan hij aanvankelijk verwacht had. Dit wordt weerspiegeld in de ondertitel van 
het werk: “A Critical Survey of Christian Attitudes toward the World Religions”106. In dit 
werk wordt Knitters waarheidsopvatting verder ontwikkeld en wordt bevestigd hoe ze als 
basis dient voor zijn theocentrisme. Dit theocentrisme, dat niet langer Christus of de Kerk 
maar God in het centrum plaatst, houdt volgens Knitter de grootste belofte in voor een 
vruchtbare interreligieuze dialoog en de steeds veranderende betekenis van Jezus voor de 
wereld. Waar de vroegere fases in dit stapsgewijze ontwikkelingsproces reeds het belang van 
de Kerk herformuleerden en herbevestigden, kondigt deze nieuwe stap een vernieuwde af-
firmatie van het belang en de uniciteit van Jezus aan. Samen met zijn theocentrisch model 
stelt Knitter voor om Jezus’ uniciteit relationeel te begrijpen, d.i. de mogelijkheid om in relatie 
te treden met andere unieke religieuze figuren107.  

Om de vele theologische bekommernissen die met deze nieuwe stap verbonden zijn, 
tegemoet te treden en om aan te tonen hoe hij met zijn theocentrische benadering geen 
vreemde eend in de theologische bijt is, geeft hij verschillende redenen aan waarom een theo-

                                                 
102 KNITTER, Jesus - Buddha - Krishna, 671. 
103 KNITTER, Finality of Christ, 164. 
104 “This is not to deny the uniqueness of Jesus, but it inquires whether we have misunderstood it and the New 
Testament language about it”. Zie P. KNITTER, Horizons on Christianity's New Dialogue with Buddhism, in Horizons 8 
(1981) 40-61, 158. Voor een verdere uitwerking hiervan zie KNITTER, Finality of Christ, 153-156. 
105 KNITTER, Horizons, 58. 
106 In 2002 publiceerde Knitter zijn Introducing the Theology of Religions dat als het ware als een correctie op No 
Other Name? gezien kan worden. Hij geeft immers aan hoe hij hier een andere weg wil inslaan dan in zijn vorige 
onderneming waar hij poogde om de kernproblemen van de theologie van de religies op te lossen op een ma-
nier waarmee alle christenen akkoord zouden kunnen gaan. Omdat dit geleid heeft tot grote controverses poogt 
hij zich in zijn meest recente werk te beperken tot het weergeven van een overzicht van de verschillende posi-
ties binnen de theologie van de religies zonder zelf standpunt in te nemen of zijn eigen theologisch voorkeur 
ten berde te brengen. Zie P. KNITTER, Introducing the Theology of Religions, Maryknoll, Orbis, 2002, 2-3. 
107 P. KNITTER, Theocentric Christology, in Theology Today 40 (1983) 130-149, 130-131. 
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centrisch verstaan van Christus niet onmiddellijk als een Fremdkörper binnen de christelijke 
traditie gezien moet worden. 

Eerst en vooral toont hij aan hoe deze recente evolutie past binnen een grotere ont-
wikkeling in de theologische wereld. Zo was er zijns inziens in de theologische geschiedenis 
eerst een evolutie van een ecclesiocentrisme naar een christocentrisme, en wordt deze nu ge-
volgd door een verdere ontwikkeling van een christocentrisme naar een theocentrisme – wat 
strookt met het evolutieve waarheidsverstaan108. Uitgaande van het eerder beschreven evolu-
tionaire karakter van de werkelijkheid en de nood van het christendom om zich als een histo-
risch relevante religie in te schrijven in de beweging naar een “unitive pluralism”, argumen-
teert Knitter dat men niet langer van de overtuiging kan uitgaan dat men in veranderende 
historische en culturele contexten enkel zou moeten zoeken naar nieuwe vehikels om een 
absolute en onveranderlijke waarheid tot uitdrukking te brengen. Omdat het medium deel 
uitmaakt van de waarheid, zijn beide aan verandering onderhevig. Illustratief hiervoor is vol-
gens Knitter de overgang van de joodse naar de Grieks-Romeinse context. In dit opzicht kan 
het theocentrisme, hoewel vaak betiteld als een “Copernicaanse wende”, volgens Knitter niet 
ten volle bestempeld worden als een abrupte verandering of een radicale ommekeer, maar is 
het eerder een geleidelijke evolutie die reeds vroeger het christelijk bewustzijn was binnenge-
sijpeld109. Ter illustratie van deze ontwikkeling biedt Knitter een overzicht van een aantal the-
ologen die net als hem de finaliteit en de normativiteit van Christus in vraag stellen, maar te-
gelijk het kenmerkende van het christendom en haar openheid op dialoog in ere houden110. 

Knitter ruggensteunt de overgang naar een theocentrisme in tweede instantie met een 
eigen analyse van de uniciteit van Jezus voor het christelijk geloof. Uitgaande van een alge-
mene consensus onder nieuwtestamentici dat de kern van Jezus boodschap het rijk Gods was 
– “Thy kingdom come, thy will be done” – betoogt hij hoe deze oorspronkelijke theocentri-
sche bekommernis verworden is tot een christocentrische interesse onder de eerste leerlingen 
en gemeenschappen, ofschoon de oorspronkelijke theocentrische gerichtheid nooit verloren 
is gegaan111. Hoewel Jezus voor zichzelf geen expliciete titels gebruikte, kunnen we volgens 
Knitter wel stellen dat hij zichzelf begreep als een eschatologische profeet die het goede 
nieuws van Gods uiteindelijke heerschappij verkondigde en voor zichzelf een rol weggelegd 
zag in het bewerkstelligen van dat rijk Gods. Knitter waarschuwt echter herhaaldelijk hoe in 
dit alles de theocentrische gerichtheid nooit verloren mag gaan, wil men niet vervallen in een 

                                                 
108 Een verdere uitwerking hiervan kan teruggevonden worden in P. KNITTER, Roman Catholic Approaches to 
Other Religions: Developments and Tensions, in International Bulletin of Missionary Research 8 (1984) 50-54. 
109 KNITTER, No Other Name?, 166; KNITTER, Theocentric Christology, 143-144. Hick schrijft hierover het vol-
gende: “They are, I suggest, part of an evolution that has been going on within Christian consciousness, at least 
in mainline Catholic and Protestant churches, since the early part of this century – an evolution from ecclesio-
centrism to Christocentrism and now to theocentrism. The evolution from ecclesiocentrism to Christocentrism 
began as different Christian churches started to adapt to the environment of Christian ecumenism. More re-
cently, as Christian ecumenism among the churches is broadening into ecumenical ecumenism among all relig-
ions, a new awareness has been evolving. Christians are sensing that just as their traditional ecclesiology was an 
impediment to Christian dialogue, so their traditional Christology, which insists on the finality of Christ, is an 
obstacle to interreligious dialogue”. Zie ook P. KNITTER, The Wider Ecumenism: Exploring New Directions, in Ecu-
menical Trends 15/8 (1986) 134-137, 134. 
110 KNITTER, Theocentric Christology, 131-139. Knitter geeft aan dat hij met zijn positie in het goede gezelschap 
vertoeft van theologen zoals onder andere John Hick, Raimondo Pannikar en Stanley Samartha. Zie ook 
KNITTER, Roman Catholic Approaches, 53-54; KNITTER, No Other Name?, 146-165; KNITTER, Wider Ecumenism, 
134-136. 
111 KNITTER, No Other Name?, 173; KNITTER, Theocentric Christology, 145-146. 
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reductionistisch getinte Jezuologie112. Bovendien argumenteert Knitter hoe de verschillende 
christologieën die men in het Nieuwe Testament kan terugvinden alle hun oorsprong vinden 
in de heilservaring die individuen en gemeenschappen toeschrijven aan Jezus van Nazareth; 
het was een ervaring die de levens van de personen in kwestie veranderde: een verlossingser-
varing. In hun ontmoeting met die man, voelden ze de kracht en de realiteit van God; een 
realiteit die hen anders deed leven, voelen en handelen dan voorheen113. Om dit uit te druk-
ken werd er gebruik gemaakt van een veelheid aan titels waardoor men volgens Knitter kan 
besluiten dat de christologie in oorsprong reeds vrucht was van pluraliteit en dialoog. Op die 
manier ontstonden er verschillende modellen, die elkaar niet noodzakelijk tegenspraken, maar 
ook niet probleemloos samengingen. De Incarnatie was slechts één model om over Jezus te 
spreken, naast vele andere. Knitters conclusie is dan ook dat de christologische titels geen 
definities zijn, maar eerder begrepen moeten worden als interpretaties van wat Jezus beteken-
de voor de eerste volgelingen; ze moeten ernstig genomen worden, maar niet letterlijk. Vanuit 
deze optiek mag men volgens Knitter geen enkele nieuwtestamentische titel verabsoluteren, 
maar moet de diversiteit van de christologische titels bewaard blijven. Tenslotte geeft Knitter 
ook aan dat geen van de nieuwtestamentische titels de betekenis van Jezus uitput, maar dat er 
altijd meer over te zeggen valt. Het is een evolutionair proces dat tot op de dag van vandaag 
nog altijd doorwerkt. Deze voortdurende evolutie moet gebeuren volgens hetzelfde proces als 
in het Nieuwe Testament: in dialoog met andere culturen en andere religies. In dit opzicht is 
het theocentrische model volgens Knitter zowel in overeenstemming met de traditie als met 
de ‘tekenen der tijd’114.  

Ten derde doet Knitter een beroep op de epistemologie van de bevrijdingstheologen 
om zijn niet-normatieve, theocentrische christologie verder te onderbouwen115. Vanuit hun 
axioma dat de orthopraxis het fundament en de toetssteen vormt voor de orthodoxie en men 
waarheid pas echt leert begrijpen doorheen actie en concreet handelen, moet waarheid eerder 
omschreven worden als een transformatie dan als een intellectueel gebeuren. Kortom: men 
kan pas echt begrijpen wie Jezus is en wat zijn titels betekenen door hem na te volgen116. Eén 
van de belangrijkste vormen van de hedendaagse christelijke praxis is dan volgens Knitter 
ook de dialoog met de andere religies die ons doctrinele klaarheid zal scheppen over de unici-
teit van Christus. Om in dialoog te treden met anderen is het dan ook niet noodzakelijk om 
een aantal gemeenschappelijke, universele waarheden te onderhouden, maar gaat het veeleer 
om een gemeenschappelijke strijd tegenover die dingen die de gezamenlijke mensheid bedrei-
gen117. In dit opzicht is het volgens Knitters analyse van de bevrijdingstheologie niet het be-
langrijkste om Jezus, of de Kerk in het centrum te plaatsen, maar het rijk Gods. De titels die 
aan Jezus werden toegeschreven moeten dan ook eerder begrepen worden als aansporingen 
tot actie en niet als finale en absolute uitspraken over wie Jezus is. Als de bevrijdende praxis 
de norm wordt voor authentieke goddelijke openbaring en waarheid, dan moeten christenen 
openstaan voor de mogelijkheid dat er andere religieuze figuren zijn die een gelijkaardige be-
vrijdende visie en praxis aanbieden als Jezus118.  
                                                 
112 KNITTER, No Other Name?, 173-175. 
113 KNITTER, No Other Name?, 175. 
114 KNITTER, No Other Name?, 180-182. 
115 KNITTER, No Other Name?, 193-197; KNITTER, Theocentric Christology, 144-145. 
116 KNITTER, Theocentric Christology, 144. 
117 KNITTER, No Other Name?, 193-194. 
118 KNITTER, No Other Name?, 196-197. 
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Tenslotte is Knitter niet blind voor de exclusieve taal waarin de eerste christenen hun 
ervaringen van Jezus uitdrukten en geeft hij aan hoe ook dit niet in tegenspraak hoeft te zijn 
met zijn theocentrisme. Hij schrijft dergelijke taal immers toe aan de historische en culturele 
context van toen. Zo is de exclusieve taal eerst en vooral een product van de classicistische 
cultuur, waarin men er vanuit ging dat waarheid enkelvoudig en onveranderlijk was. Versterkt 
door de eschatologische en apocalyptische mentaliteit waarvan de eerste generatie christenen 
doordrongen was, kreeg deze waarheid het etiket van onovertrefbaar en definitief. Tenslotte 
werd de waarheid een fundament voor de identiteit van de Kerk die poogde te overleven in 
de syncretistische wereld van de eerste eeuwen. Dit laat Knitter toe te besluiten dat de exclu-
sieve taal in het Nieuwe Testament dan ook niet getypeerd kan worden als filosofische of 
dogmatische uitdrukkingen, maar eerder begrepen dient te worden als belijdende en getui-
gende taal. Als men dan volgens Knitter de exclusieve taal van het Nieuwe Testament herin-
terpreteert als een uiting van de standvastigheid van het engagement dan kan men de deuren 
openen voor de dialoog met andere gelovigen met een even vast engagement voor hun red-
ders. Op die manier doet een Christusverstaan dat geen nadruk legt op de finaliteit en norma-
tiviteit van Jezus nog altijd de inhoud en bedoeling van de exclusieve claims in het Nieuwe 
Testament recht aan omdat de taal die daar gebruikt werd volgens Knitter een liefdestaal was 
die niet louter filosofisch of dogmatisch begrepen mag worden119. 

Het nieuwe waarheidsmodel stelt Knitter in staat de waarheden van het christendom, 
en in het bijzonder de Incarnatie, te zien als de uitdrukking van een gemeenschappelijke 
grondervaring binnen de verschillende religies. Terwijl de waarheden wel een universele rele-
vantie hebben omdat ze inzicht geven in het gemeenschappelijke mysterie dat aan alle religies 
ten grondslag ligt, kan men op grond van die waarheden niet langer een absoluutheid claimen, 
maar is een heilzame dialoog de enige mogelijke optie120. Knitter stelt dan ook een confessio-
nele benadering van Christus’ uniciteit voor: we belijden wat we ervaren hebben dat God in 
Jezus gedaan heeft, maar zonder aanspraak te maken op normativiteit en superioriteit. 

A non-normative, theocentric Christology, therefore, will be a confessional Chris-
tology. It will be both a certain and an open-ended confession of Jesus Christ. It 
will enable Christians to take a firm position; but it will also require them to be 
open to and possibly learn from other positions. It will allow them to affirm the 
uniqueness and the universal significance of what God has done in Jesus; but at 
the same time it will require them to recognize and be challenged by the unique-
ness and universal significance of what the Divine Mystery may have revealed 
through others121. 

 

                                                 
119 KNITTER, Theocentric Christology, 146; KNITTER, No Other Name?, 185-192. 
120 “Dialogue must be based on the recognition of the possible truth in all religions; the ability to recognize this 
truth must be grounded in the hypothesis of a common ground and goal for all religions […] Certainly a com-
mon goal is found in the concern of all religions to promote the unity of humanity and to offset the danger of 
world destruction. Yet that goal cannot really be worked toward or achieved unless insights and efforts of the 
various religions are rooted in a deeper common ground – a ground that sustains their efforts toward world 
transformation and that allows them to be talking, in different ways, about the same reality when they talk to 
each other. Without this deeper sharing in something beyond them all, the religions do not have a basis on 
which to speak to each other and work together. […] We can say that there must be the same ultimate reality, 
the same divine presence, the same fullness and emptiness – in Christian terms, the same God – animating the 
all religions and providing the ground and goal of dialogue”. Zie KNITTER, No Other Name?, 208-209.  
121 KNITTER, Theocentric Christology, 146. 
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2.3 De Kerk en haar missionaire opdracht 
 

Knitters nieuw waarheidsmodel heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor de christo-
logie en de rol van de andere religies in de verlossingseconomie, maar ze herdefinieert tevens 
zijn opvatting van religieuze ervaring, Kerk en missie. 

 Zo maakt het nieuwe waarheidsverstaan eerst en vooral duidelijk dat elke religieuze 
ervaring van nature tweepolig is: elke ervaring, elk inzicht moet in harmonie gebracht worden 
met haar tegengestelde122. Hierdoor worden andere religies met hun schijnbaar confligerende 
waarheidsaanspraken niet langer als bedreigingen ervaren, maar eerder als partners die in een 
creatieve maar vruchtbare spanning staan tot elkaar omdat de verschillende religies een ge-
meenschappelijke oorsprong en een gemeenschappelijk doel delen. Knitter gebruikt in dit 
verband de analogie van een geografische kaart. Ofschoon hij niet wil beweren dat geen enke-
le ‘religieuze’ kaart het gebied adequaat weergeeft, is het zijn bedoeling aan te tonen dat elke 
kaart correct, maar verschillend is en dat de verschillende kaarten allen noodzakelijk zijn om 
het gebied echt te kennen 

As we discover the personality of God, we realize that God is beyond personality. 
As we penetrate into the immanence of the divinity we become aware of its tran-
scendence. As we awaken to the “already” of Gods kingdom in this world, we be-
come ever more conscious of its “not yet”. Every belief, every doctrinal claim, 
must therefore be clarified and corrected by beliefs that, at first sight, claim the 
contrary123. 

Dit nieuw verstaan van religieuze ervaring, geënt op het bipolaire karakter van waarheid im-
pliceert volgens Knitter tevens een nieuw verstaan van Kerk en in het bijzonder van haar 
missionaire opdracht. Immers ook wat betreft de ecclesiologie kan men volgens Knitter met 
recht spreken over een “Copernicaanse revolutie”. Waar Knitter de Kerk vroeger nog – in 
het verlengde van Christus – interpreteerde als een effectief en noodzakelijk teken van open-
baring en verlossing en ze dus een logische superioriteit bezat ten opzichte van de andere 
religies, wordt ze nu niet langer meer beschouwd als een conditio sine qua non voor verlos-
sing, maar wordt ze slechts één van de vele religieuze of culturele vehikels van de universele 
genade-ervaring124. Het spreekt voor zich dat in het licht van deze veranderende ecclesiologie 
ook de missionaire opdracht opnieuw gedefinieerd dient te worden. Door de aanhangers van 
de andere religies niet langer te zien als ‘heidenen’, maar als mensen van geloof, zal missie 
zelden of nooit ondernomen worden met het oog op een totale bekering. Er moet veeleer 
samengewerkt worden aan een verdieping en duidelijke articulatie van het reeds aanwezige 
geloof; samen bouwend aan een rijk Gods in wat voor een politieke of religieuze vorm het 
reeds aanwezig moge zijn125. Immers, als de religies deel uitmaken van het bredere goddelijke 
handelen met de mensheid en als hun doctrines en rites niet alleen inspiratie- maar ook gena-
devol zijn, dan kan men bij het vormen van nieuwe kerkgemeenschappen de voorgegeven 
materialen niet negeren. In de woorden van Knitter: “het gaat om waarachtige nieuwe incar-
naties van het evangelie binnen de religies en de culturen van de Nieuwe Wereld; een missio-

                                                 
122 KNITTER, Christianity as Religion, 20-21. 
123 KNITTER, No Other Name?, 221. 
124 KNITTER, Christianity and the World Religions, 511. 
125 KNITTER, The Challenge, 44-45. 
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naire methode die de Kerk in de loop der tijd verleerd is”126. De Kerk is dus slechts één mid-
del voor het realiseren van het rijk Gods. Knitter illustreert hoe een christelijke theologie dui-
delijk maakt dat de Kerk niet gelijkgesteld kan worden aan het rijk Gods en dit laatste daarom 
meer omvattend is dan het eerste en zich dan ook van andere middelen kan bedienen dan 
enkel de Kerk. De nieuwe missie van de Kerk is dan ook dit rijk Gods te dienen door er te-
ken en dienaar van te zijn en rechtvaardigheid en liefde te bevorderen127. Christenen moet in 
dit nieuwe model nog altijd getuigenis afleggen van Christus omdat alle mensen Hem moeten 
kennen om Gods volheid in de geschiedenis te vatten. Tegelijk moeten christenen openstaan 
voor Boeddha, Krishna, Mohammed, en anderen opdat zij ook hun grip op God zouden 
kunnen uitbreiden. Bekering is nog altijd mogelijk, maar kan niet langer gezien worden als de 
primaire bekommernis van de missionaire activiteit128.  

If missionary work is understood according to the new model of relational truth, 
if it is seen as the effort to cross-fertilize all religions and enable them to perceive 
and live the dipolar, indeed multipolar, character of divine truth, then the mis-
sions will be a powerful instrument in truly incarnating the message of Christ in 
the other cultures129. 

In het licht van dit nieuw waarheidsmodel en de pluralistische wereld waarin we leven is er 
volgens Knitter nood aan een globale – of wereldtheologie waarin elke religie pas kan groei-
en, pas zichzelf kan zijn, in relatie tot anderen. Dit past binnen het evolutieve karakter van de 
werkelijkheid en binnen het nieuw ontwikkelde waarheidsmodel waar waarheid eerder geka-
rakteriseerd wordt als inclusief en relationeel dan exclusief. Als uitgangspunt voor een globale 
theologie zou men volgens Knitter kunnen aannemen dat  

all religions could recognize a mystical experience (grace, enlightenment, samadhi, 
satori) as the bedrock for all religion and reflection on religion. It could serve as a 
common starting point to explore doctrine (systematics) and ethics (practical the-
ology)130.  

 
 

2.4 Besluit 
 

Ook in dit tweede deel vormt het waarheidsmodel het uitgangspunt van Knitters 
theologie en andermaal wordt het geconcretiseerd in een opvatting m.b.t. een universele 
openbaring. Echter, waar Knitter in de vorige periode met zekerheid kon pretenderen dat de 
openbaring uitgeput werd in de Incarnatie, kan deze nu niet langer als de ultieme vorm van 
Godsopenbaring omschreven worden. Ze maakt deel uit van een groter continuüm dat haar 
overstijgt waardoor de christelijke openbaring niet langer exhaustief is voor het goddelijk 
Mysterie, maar aangevuld en in evenwicht dient gehouden worden door andere – schijnbaar 

                                                 
126 KNITTER, The Challenge, 46. 
127 KNITTER, No Other Name?, 222. 
128 Knitter houdt hier echter nog altijd een slag om de arm door in een voetnoot aan te geven dat de noodzake-
lijkheid van de Kerk gered kan worden door haar te omschrijven als sacramentum salutis totius mundi; de christelij-
ke gemeenschap zorgt voor de mogelijkheid voor een volledige uitdrukking en bewuste realisatie van de verlos-
sing die reeds reëel en werkzaam is in de andere religies. Zie KNITTER, The Challenge, 53 n. 8. 
129 KNITTER, No Other Name?, 223. 
130 KNITTER, No Other Name?, 228. 
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tegengestelde – openbaringen. Men moet dus volgens Knitter zowel een stevig engagement 
kunnen hebben t.o.v. Christus en de waarheid die in hem gevonden kan worden, maar tege-
lijk moet men openstaan voor de waarheid die elders aanwezig is. Maar omdat het dezelfde 
God en dezelfde openbaring is die weerspiegeld wordt binnen de verschillende religies, blijft 
het mogelijk te spreken over een gemeenschappelijk fundament waardoor dialoog mogelijk 
en zinvol blijft. Hiermee doet Knitter naar eigen zeggen geen afbreuk aan de uniciteit van 
Christus, maar interpreteert haar op een nieuwe, meer oorspronkelijke manier die in de lijn 
ligt van het Nieuwe Testament en ons (opnieuw) duidelijk gemaakt werd door de bevrijdings-
theologie. De idee van een gemeenschappelijk fundament en doel tussen de verschillende 
religies heeft ook belangrijke consequenties voor zijn verstaan van Kerk en missie. Missie 
wordt primair begrepen als het samenwerken met anderen aan het uitbouwen van het rijk 
Gods dat als het uiteindelijk doel van elk menselijk streven beschouwd wordt. De Kerk is dan 
niet langer het uitgelezen middel om dit te bereiken, maar slechts één van de meerdere, even 
onmisbare, tools die de mensheid hiervoor ter beschikking staan. 
 
 
3. Een “globaal verantwoordelijke, correlationele interreligieuze dialoog”  
 
3.1 Het waarheidsmodel 
 

Een nieuwe verschuiving binnen Knitters waarheidsparadigma kwam tot stand onder 
invloed van de kritiek die er kwam op zijn boek No Other Name?131. Volgens zijn aristarchen 
faalt Knitters theocentrisme immers op twee gronden: enerzijds doet het geen recht aan de 
menselijke ervaring en anderzijds is het niet in overeenstemming met de christelijke traditie132. 
Waar men zou verwachten dat het vooral de tweede aantijging is die Knitter in zijn pen doet 
kruipen, geeft hij zelf aan hoe het met name de eerste beschuldiging is die hem zijn positie 
doet herdenken. Vanuit de optiek dat zijn waarheidsmodel allesbepalend is voor zijn theolo-
gie hoeft dit echter niet te verwonderen. Immers, terwijl het zijn betrachting was om met zijn 
nieuw waarheidsmodel elk archimedisch punt om absolute en definitieve waarheid te bepalen, 
te omzeilen, wordt hij net op dit punt beschuldigd van een theocentrisch funderingsdenken 
en een verholen kolonialisme. Zo wijzen zijn critici er op dat Knitter in No Other Name? – het 
orgelpunt van zijn theocentrisch betoog – er de mening op nahoudt dat een authentieke dia-
loog tussen de religies gegrond moet zijn in de hypothese van een gemeenschappelijke grond 
en een gemeenschappelijk doel voor alle religies133. Door de idee van universele openbaring 
als uitgangspunt te nemen van de interreligieuze dialoog en bovendien zijn visie op waarheid 
                                                 
131 Zie o.a. P. KNITTER, Catholic Theology of Religions at a Crossroads, in H. KÜNG (ed.), Christianity among the World 
Religions, Edinburgh, Scotland, T & T Clark, 1986, 99-107, 106; P. KNITTER, Theocentric Christology: Defended and 
Transcended, in Journal of Ecumenical Studies 24/1 (1987) 41-52, 41-52; P. KNITTER, Dialogue and Liberation: Founda-
tions for a Pluralist Theology of Religions, in Drew Gateway 58 (1988) 1-48, 10-16; P. KNITTER, Making Sense of the 
Many, in Religious Studies Review 15/3 (1989) 204-207, 206-207; KNITTER, One Earth, 38-53. P. KNITTER, Interre-
ligious Dialogue: What? Why? How?, in L. SWIDLER, J.B. COBB & P. KNITTER (eds.), Death or Dialogue? From the 
Age of Monologue to the Age of Dialogue, Philadelphia, Trinity Press, 1990, 19-44, 20-21. P. KNITTER, Missionary 
Activity in a Theocentric-Soteriocentric Approach to Dialogue, in L.N. MERCADO & J. KNIGHT (eds.), Mission and Dia-
logue: Theory and Praxis, Manila, Divine Word Publications, 1989, 186-221, 195-196. 
132 They tell me that such an approach “does not work” and “that it is not Christian.” Zie KNITTER, Theocentric 
Christology, 41.  
133 KNITTER, No Other Name?, 208. 
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en religie daaraan ondergeschikt te maken, zonder daarbij de onderliggende categorieën en 
normen te expliciteren – dat het de God van Jezus Christus is die op diverse manieren door-
heen de andere religies werkt – leidt Knitters theocentrisme niet tot het zo begerenswaardig 
universalisme maar eerder tot een verbloemd en een anoniem imperialisme134. Het is dan 
voor Knitter ook duidelijk dat het pluralistisch gedachtegoed dat de basis vormt voor zijn 
theocentrisme misschien het best verdedigd kan worden door het theocentrisch model in zijn 
geheel te overstijgen135. Later komt hij hierop terug en geeft hij aan dat: 

We are dealing not with a new and different model but with a clarification or cor-
rection and thus reaffirmation of the theocentric perspective. It is both a response 
to criticisms of theocentrism and an effort to provide it with a more practical, 
relevant basis136. 

Gelouterd door deze kritiek, gaat Knitter op zoek naar een vernieuwd waarheidsverstaan dat 
als basis kan dienen voor zijn pluralistische theologie en haar universele pretenties. Voor de 
theoretische onderbouw van zijn theologische versie van een anti-funderingsdenken haalt 
Knitter zijn inspiratie bij de Duitse sociaal-theoreticus en filosoof Jürgen Habermas en diens 
theorie van de communicatieve praxis, waarbij gesteld wordt dat waarheid en haar universele 
pretenties enkel en alleen gekend kunnen worden doorheen intersubjectieve interactie; door-
heen gesprek en dialoog137. In een dergelijke epistemologie van de dialoog wordt waarheid 
niet langer gedefinieerd in termen van correspondentie met de realiteit, noch aan de hand van 
interne coherentie, maar in gesprek met anderen. Hiermee doet Knitter naar eigen zeggen 
recht aan de postmoderne gevoeligheid dat elk waarheidsspreken particulier en perspectivisch 
is. De enige manier om te groeien in waarheid en wijsheid is door in gesprek te treden met 
andere perspectieven; in dialoog te gaan met zij die verschillend zijn van het eigen stand-
punt138. Door dialoog niet langer te voeren in functie van een vooropgesteld doel – zoals in 
zijn theocentrisme wel nog het geval was – maar ze te beschouwen als een steeds voortschrij-
dende zoektocht naar waarheid, kan het resultaat niet a priori vastgelegd worden en wordt 
elke monopolisering zijns inziens vermeden139. 

While we do know and are committed to the truth made known in Jesus Christ, 
there is always more truth to be known and new ways to know it. Just where this 
truth is to be found and by what other norms besides Jesus Christ cannot be 
known in advance, but only in the ongoing dialogue140. 

                                                 
134 KNITTER, Theocentric Christology, 42; KNITTER, Interreligious Dialogue, 36-37. 
135 KNITTER, Theocentric Christology. Dit artikel werd geschreven als een respons op de kritische reviews van zijn 
boek No Other Name? door Carl Braaten, John Cobb, Thomas Dean, Elouise Renich Fraser, Kosuke Koyama 
en Mark Heim. 
136 KNITTER, Missionary Activity, 195.  
137 KNITTER, Theocentric Christology, 44; P. KNITTER, Nochmals die Absolutheitsfrage: Gründe für eine pluralistische The-
ologie der Religionen, in Evangelische Theologie 49/6 (1989) 505-516, 511; P. KNITTER, Can Christian Theology be only 
Christian? A Dialogical Theology for the Third Millennium, in D.G. SCHULTENOVER (ed.), Theology Toward the Third 
Millennium, Lewiston, Edwin Mellen, 1991, 83-102, 86-87; KNITTER, Introducing, 11. 
138 P. KNITTER, Religious Pluralism in Theological Education, in Anglican Theological Review 74/4 (1992) 418-437, 421-
422; KNITTER, Interreligious Dialogue, 22; P. KNITTER, Key Questions for a Theology of Religions, in Horizons 17/1 
(1990) 92-102, 96; P. KNITTER, Interreligious Dialogue and the Unity of Humanity, in Journal of Dharma 17/4 (1992) 
282-297, 292-293. 
139 Knitter geeft het idee dat “everything is becoming” niet op, zijn waarheidsverstaan blijft in wezen evolutief. 
Zie KNITTER, Introducing, 9-10. 
140 KNITTER, Theocentric Christology, 41; KNITTER, Dialogue and Liberation, 6. 
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Bovendien is de communicatieve praxis volgens Knitter niet alleen een uitgelezen middel om 
waarheid na te streven, maar biedt ze ons tevens de mogelijkheid “om ervan gered te wor-
den”141. Hiermee doelt Knitter op de mogelijkheid van de communicatieve praxis om een 
hermeneutiek van het wantrouwen in te lassen  waardoor het waarheidszoeken niet verwordt 
tot een ideologisch middel dat anderen uitsluit of tot slachtoffers maakt. De dialoog met an-
deren is dus noodzakelijk om een kritische distantie te kunnen scheppen tegenover de waar-
heid die we zelf verkondigen142. Het streven naar waarheid is in wezen een coöperatieve on-
derneming: 

If our own truth is always limited, then we must open ourselves to the possibility 
of truth through others. If our own truth gives us a place to stand, the other’s give 
us a place to step forward in order that we may continue on the path to fuller un-
derstanding143.  

Door waarheid te definiëren als een gezamenlijke onderneming gaat Knitter tegelijk ook in 
tegen de postmoderne gevoeligheid dat er geen interculturele of interreligieuze gesprekken 
mogelijk zouden zijn omdat er een onoverbrugbare kloof gaapt tussen de verschillende part-
ners144. Hoewel Knitter wel kan erkennen dat er een zekere incommensurabiliteit heerst tus-
sen de verschillende religies, spreekt Knitter tegelijk de hoop en het geloof uit dat het moge-
lijk is – zelfs noodzakelijk – om met elkaar te spreken over de religieuze grenzen heen. Op dit 
punt is het voor Knitter dan ook duidelijk dat elk spreken over een gemeenschappelijke 
grond en gemeenschappelijk doel van de interreligieuze dialoog opgegeven dient te worden 
ten voordele van een gedeeld vertrouwen145 in iets wat de dialoog de moeite waard maakt; 
ook al weze dit slechts “a shaky common ground”146.  

This is indeed an act of faith. It is a deep-seated feeling which seems to be given 
to us or to take hold of us; we find ourselves believing in something which, 
though rooted in experiential evidence, goes beyond that evidence. […] despite 
the differences between religions, we believe that the sheer actuality of plurality 
can lead to the inter-relatedness of pluralism. There is life in the differences. In 
speaking to one another across our gaps, we can come closer147. 

 
 

                                                 
141 KNITTER, Religious Pluralism in Theological Education, 421; KNITTER, Introducing, 11-12. 
142 KNITTER, Can Christian Theology be only Christian?, 88; KNITTER, Jesus, 31-32. 
143 P. KNITTER, Toward a Liberative Interreligious Dialogue, in Cross Currents 45/4 (1995) 451-468, 454-455. 
144 “I cannot reconcile what they tell me with what I see in the world. On the one hand, I hear their admoni-
tions that there can be no common ground for intercultural discourse, no universal truths, no meta-narratives 
but only diverse perspectives, individual constructs and ad hoc themes for conversation. On the other hand; I 
see and hear a world in agony, torn by starvation, dehumanizing living conditions, unjust distribution of wealth, 
ecological deterioration – a world that calls for global, coordinated action based on commonly recognized val-
ues and truths”. Zie KNITTER, One Earth, 55. 
145 Het is duidelijk hoe Knitter voor dit gemeenschappelijk geloof zijn mosterd grotendeels haalt bij de Indiase 
theoloog Raimondo Pannikar. Pannikar geeft aan hoe onze hedendaagse wereld gekenmerkt wordt door een 
radicaal pluralisme waarbij elk streven naar eenheid opgegeven moet worden. Wel houdt hij de mogelijkheid 
open dat de verschillende religies met elkaar in relatie kunnen treden. Deze mogelijkheid is gebaseerd op wat hij 
omschrijft als een “Cosmic Trust”, een basisgeloof in het menselijk project en de realiteit. Volgens Knitter is dit 
criterium te troebel om als evaluatieve horizon te kunnen dienen. Zie P. KNITTER, Cosmic Confidence or Preferential 
Option, in Bangalore Theological Forum 23 (1991) 1-24. 
146 KNITTER, Interreligious Dialogue, 21-22; KNITTER, Theocentric Christology, 45-46; KNITTER, Key Questions, 102. 
147 KNITTER, Interreligious Dialogue, 22. 
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3.2 Theologie van de religies 
 

De centrale vraag is echter vanuit welke gemeenschappelijke onderbouw – hoe wankel 
en voorlopig deze ook mag zijn – de dialoog aangevangen kan worden zodat het gesprek 
gaande blijft en men niet opnieuw vervalt in de valkuilen van het funderingsdenken en het 
imperialisme. Volgens Knitter verschaft het contemporaine kairos ons een universele ad-
hocsituatie die als vertrekpunt kan dienen voor de dialoog: het menselijk en ecologisch lijden, 
veroorzaakt door menselijke keuzes148.  

Pluralism and oppression, then, are not two realities, weighing equally upon our 
postmodern consciousness; they are interrelated in the responses that they elicit 
from us. […] This brings the struggle for liberation and justice and the struggle 
for knowledge much closer to one another than we often think149. 

Knitter argumenteert uitvoerig hoe er een gemeenschappelijke context is die de religies een 
gedeelde problematiek opdringt, los van hun eigen culturele en religieuze bepaaldheid. Hoe-
wel het de religies niet noodzakelijk dwingt naar elkaar te kijken, vraagt het hen wel in een-
zelfde richting verder te gaan150. Knitter is van mening dat als de aanhangers van de verschil-
lende religieuze tradities instemmen dat de kern van de dialoog moet bestaan uit verlossing – 
een gedeelde inspanning en bekommernis om komaf te maken met het lijden dat het mense-
lijk bestaan doordringt – men de juiste manier gevonden heeft om de dialoog binnen te tre-
den. De bekommernis om het menselijk welzijn schept met andere woorden een nieuwe are-
na voor de interreligieuze dialoog151.  Dit nieuw model voor een interreligieuze ontmoeting 
betitelt Knitter niet langer als theocentrisch, maar als soteriocentrisch; gericht op “salvati-
on”152. Dit soteriocentrisme fungeert volgens Knitter dan ook als uitgangspunt, heuristiek en 
evaluatieve horizon voor de hedendaagse ontmoeting tussen de religies153. 

Deze soteriocentrische benadering noopt ons volgens Knitter ook tot de aanname van 
een nieuwe theologische methodologie opdat deze nieuwe matrix voor dialoog niet zou ver-

                                                 
148 KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, 178; KNITTER, Dialogue and Liberation, 1, 18; KNITTER, 
Catholic Theology of Religions at a Crossroads, 105. Hoewel Knitter prioritair aandacht besteedt aan de socio-
economische onderdrukking, gebaseerd op klasse, huidskleur of geslacht, haalt hij eveneens de nucleaire en de 
ecologische onderdrukking aan als hedendaagse thema’s waar de religies gezamenlijk moeten op inspelen. Zie 
ook KNITTER, Interreligious Dialogue, 27-30; KNITTER, Cosmic Confidence, 16-17; KNITTER, One Earth, 57-67; 
KNITTER, Introducing, 243.  
149 KNITTER, Religious Pluralism in Theological Education, 427. 
150 KNITTER, One Earth, 57. 
151 KNITTER, Theocentric Christology, 45. Met de beschuldiging van een theologisch fundamentalisme in het ach-
terhoofd maakt Knitter echter duidelijk dat hij het hier niet heeft over een nieuw onwrikbaar fundament of een 
materiële inhoud maar eerder over een formele structuur; een benadering die voortdurend herdacht moet wor-
den in het licht van de voortschrijdende dialoog. Hierdoor wordt volgens Knitter een nieuw stadium in de 
christelijke theologie van de religies duidelijk. Religies worden niet langer beoordeeld op de mate waarin ze in 
relatie staan tot de Kerk, noch tot Christus, noch tot God, maar in hoeverre ze het menselijk welzijn promoten. 
Zie KNITTER, Theocentric Christology, 46-47.  
152 “[T]hat is a shared concern about and effort to remove the sufferings that rack the human family today”. 
Zie KNITTER, Dialogue and Liberation, 22; KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, 187. Waar Knitter 
aan het begin van zijn soteriocentrisme nog gewag maakte van “salvation” als de nieuwe stuwende gedachte 
achter de interreligieuze dialoog, verving hij dat concept al gauw door het meer neutrale “soteria” dat hij om-
schrijft als “a shared concern for the promotion of human welfare and the removal of human suffering”. Zie 
KNITTER, Dialogue and Liberation, 17-18.  
153 KNITTER, Catholic Theology of Religions at a Crossroads, 105-106; KNITTER, Toward a Liberation Theology of Relig-
ions, 178-181; KNITTER, Dialogue and Liberation, 1-2. 
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worden tot een nieuw onwankelbaar fundament. Ook hiervoor vindt Knitter de nodige tools 
in het hedendaagse kairos. Zo betoogt hij hoe de contemporaine bipolariteit van de “vele ar-
men” en de “vele religies” niet verlammend hoeft te werken maar zorgt voor een creatieve 
spanning omdat ze de disparate methodes van de bevrijdingstheologie en de theologie van de 
religieus in een vruchtbare wisselwerking dwingt. Zo realiseren de bevrijdingstheologen zich 
van hun kant dat economische, politieke en ecologische bevrijding een te grote taak is voor 
één religie, terwijl proponenten van de interreligieuze dialoog gaandeweg zijn gaan beseffen 
dat een dialoog die geen aandacht schenkt aan het welzijn van de gehele mensheid, geen au-
thentieke dialoog genoemd kan worden154. Hoewel Knitter  niet ontkent dat ook de bevrij-
dingstheologie lessen kan trekken uit de theologie van de religies155, gaat het hem vooral om 
een drievoudige hermeneutiek waarmee de bevrijdingstheologie een pluralistische theologie 
kan gidsen tussen de extremen van het absolutisme en het relativisme156.  

Eerst en vooral geeft Knitter aan hoe een theologie van de religies de dialoog moet 
binnentreden met een hermeneutiek van de argwaan157. Men moet nagaan in hoeverre de 
theologie mismeesterd werd om een ideologisch verlangen van superioriteit en dominantie te 
kanaliseren of te verbloemen. Orthodoxe doctrines die onethische vruchten voortbrengen 
zijn in dit verband ten zeerste verdacht; iets dat pas ontdekt kan worden in dialoog met ande-
re religies en andere culturen.  

Ten tweede biedt de bevrijdingstheologie een alternatief voor het in ondank geraakte 
gemeenschappelijke fundament dat zich boven of voorbij de pluraliteit van de religies zou 
bevinden, namelijk een gemeenschappelijke context waarmee de dialoog kan beginnen: de 
voorkeursoptie voor de armen; de slachtoffers van macht en onderdrukking158.  

If the religions of the world, in other words, can recognize poverty and oppres-
sion as a common problem, if they can share a common commitment (expressed 
in different forms) to remove such evils, they will have the basis for reaching 
across their incommensurabilities and differences in order to hear and understand 
each other and possibly be transformed in the process159. 

Knitters optie voor de armen volgt onzes inziens echter niet alleen uit een christelijke over-
tuiging, maar is evenzeer ingegeven vanuit epistemologische overwegingen en dit op tweeërlei 
wijze. Enerzijds huldigt Knitter de opvatting dat men enkel kan “groeien in waarheid en wijs-
heid” doorheen een dialoog, waarbij alle gesprekspartners in rekening gebracht worden en 
dus zeker de ervaringen van het grootste deel van de mensheid160. Anderzijds wordt het lijden 
                                                 
154 KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, 179-180. 
155 Knitter geeft aan hoe zij die ijveren voor een socio-politieke bevrijding niet alleen nood hebben aan een 
religie, maar eerder aan de religies. Bevrijdingstheologen moeten inzien dat ook de niet-christelijke religies een 
bevrijdend en revolutionair potentieel bezitten, dat aangewend kan worden in hun bevrijdingsstrijd. Een we-
reldwijde bevrijding heeft met andere woorden nood aan een wereldwijde interreligieuze dialoog. KNITTER, 
Catholic Theology of Religions at a Crossroads, 105-107; KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, 182-190. 
156 KNITTER, Catholic Theology of Religions at a Crossroads, 104-105; KNITTER, Toward a Liberation Theology of Relig-
ions, 182-183; KNITTER, One Earth, 93-95. 
157 KNITTER, Dialogue and Liberation, 24-26. 
158 KNITTER, Interreligious Dialogue, 26-27. Knitter benadrukt nogmaals dat alhoewel bevrijding gericht moet zijn 
op meerdere vormen van onderdrukking, het hermeneutisch privilege van de armen prioriteit heeft op de ande-
re vormen van bevrijding. Het accent op de socio-economische bevrijding kan gezien worden als de specifieke 
christelijke bijdrage tot de interreligieuze dialoog. Zie ook: KNITTER, One Earth, 87-96; KNITTER, Toward a 
Liberation Theology of Religions, 186. 
159 KNITTER, Dialogue and Liberation, 25; KNITTER, One Earth, 90. 
160 KNITTER, One Earth, 89. 



160 HOOFDSTUK 3  

volgens Knitter gekenmerkt door een universaliteit en onmiddellijkheid die het uiterst ge-
schikt maken om als evaluatief criterium te dienen voor de verschillende godsdiensten; de 
realiteit van het lijden is te urgent om zomaar door verschillende interpretaties weggerede-
neerd te worden161.  

Naast de hermeneutiek van het wantrouwen en de voorkeursoptie voor de armen kan 
een theologie van de religies volgens Knitter nog een derde les trekken uit de samenwerking 
met de bevrijdingstheologie, namelijk dat de interreligieuze dialoog geen louter theologische 
bezigheid op academisch niveau mag zijn, maar in wezen een praxis is162. Waar de eerste twee 
principes – de hermeneutiek van het wantrouwen en de voorkeursoptie voor de armen – een 
theologie van de religies beschermen tegen het verglijden in een absolutisme, vormt dit laatste 
volgens Knitter een antidotum tegen het relativisme. De religies kunnen elkaar immers niet 
alleen verstaan, maar verkeren ook in de mogelijkheid om elkaar te beoordelen. Voor een 
dergelijk oordeel zijn doctrinaire criteria volgens Knitter echter het minst voor de hand lig-
gend omdat ze het meest vatbaar zijn voor controverses en ideologisch misbruik. Ook criteria 
gepuurd uit mystieke ervaringen worden door Knitter van de hand gewezen wegens hun 
moeilijke toepasbaarheid. Opnieuw lijkt een soteriocentrische insteek, gericht op de onder-
drukten, de meest aangewezen methode: de criteria kunnen enkel gekend worden in en door 
de actuele praxis om het lijden en de onderdrukking te overwinnen. Elke waarheidsclaim 
moet voortkomen uit en telkens opnieuw bevestigd worden in de doorleefde praktijk van die 
waarheden. Er is met andere woorden een primauteit van orthopraxis over orthodoxie: we 
kennen de waarheid pas door ze te doen163. Dit impliceert dat dialoog, net zoals theologie, 
slechts een tweede stap wordt, na een gezamenlijke praxis om een einde te maken aan lijden 
en onderdrukking. Het spreekt voor zich dat een praxis zonder reflectie ijdel is en een terug-
keer naar de traditiespecifieke doctrines en geschriften een noodzakelijke onderneming 
wordt. Maar volgens Knitter gebeurt dit niet langer intra-, maar interreligieus, waarbij men 
niet langer zichzelf, maar ook anderen, in een nieuw licht ziet wanneer men duidelijk maakt 
wat hen motiveert, ondersteunt en als richtsnoer dient voor hun praxis164.  

Kort na de introductie van het soteriocentrisch model met haar primaire gerichtheid 
op de lijdende medemens, modificeert Knitter zijn geesteskind door het aan te vullen met de 
bekommernis om de uitbuiting en de degeneratie van het milieu165: “If we focus only on the 
human, we can too easily slip into the anthropocentrism that has condoned the misuse and 
murder of nonhuman life and life-support systems”166. Lijden heeft volgens Knitter met an-
dere woorden niet alleen een menselijk, maar noodzakelijkerwijs ook een ecologisch gezicht. 
In het licht hiervan herdefinieert Knitter zijn soteriocentrisme dan ook als een “globally res-
ponsible, correlational dialogue of religions”167. Door het zich beroepen op een “global res-
                                                 
161 KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, 188. 
162 KNITTER, Catholic Theology of Religions at a Crossroads, 106; KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, 
190. 
163 KNITTER, One Earth, 83-84; KNITTER, Dialogue and Liberation, 23; KNITTER, Interreligious Dialogue, 34-35; 
KNITTER, Cosmic Confidence, 20-23; KNITTER, Interreligious Dialogue and the Unity of Humanity, 289-290. 
164 KNITTER, Dialogue and Liberation, 18-20; KNITTER, Missionary Activity, 195-200; KNITTER, Interreligious Dia-
logue, 27-30; KNITTER, One Earth, 54-72. 
165 KNITTER, One Earth, 15-16, 28-30. 
166 KNITTER, One Earth, 99. 
167 Knitter argumenteert omstandig de nieuwe terminologie om zijn model te omschrijven in zijn boeken One 
Earth, Many Religions en Jesus and the Other Names. Zo geeft hij aan hoe hij de term “globally responsible” verkiest 
boven “liberative” omdat het tweede een restrictieve betekenis in zich draagt. Knitter heeft met zijn nieuwe 
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ponsibility” ten aanzien van het menselijk en ecologisch lijden en het ethisch appel om hierop 
te antwoorden maakt Knitter duidelijk dat hij met zijn vernieuwd soteriocentrisme een ethi-
sche basis postuleert voor de dialoog tussen de religies168.  Hier kunnen we de belangrijkste 
verschuiving onderkennen binnen Knitters denken. Waar in zijn theologie tot nog toe altijd 
de dialoog tussen de religies als determinerend gold voor zijn theologie van de religies, wordt 
deze hier ondergeschikt aan de praxis van bevrijding of in Knitters eigen woorden:  

In this effort to balance cultural-religious diversity with global responsibility, we 
have to admit, I suggest, that the two do not weigh in equally. Responsibility 
presses upon us more urgently; responsibility is “more real”, or more revealing, 
than is diversity. Therefore, while we try to be as respectful of diversity as we can, 
we must transform it from an obstacle into a resource for a genuinely diversified, 
communal, dialogical responsibility169. 

Om duidelijk te maken dat zijn vernieuwd soteriocentrisch model niet de zoveelste, westerse 
dwingelandij is en zodoende het gevaar zou lopen de aanhangers van de andere religies te 
reduceren tot anonieme partners in haar eigen streven, argumenteert Knitter hoe er in elke 
religie een soteriocentrische kern aanwezig is waardoor een religie van nature uit een inclinatie 
bezit om “soteria” na te streven170. Zo illustreert hij hoe het uitgangspunt van elke religie erin 
bestaat om aan te tonen dat er een onbevredigende – ‘gebroken’ – menselijke toestand is die 
men moet proberen te herstellen. De verschillende religies proberen met andere woorden het 
menselijk welzijn te bevorderen door middel van het aanreiken van een remedie voor deze 
gebroken ‘condition humaine’171: 

In many different ways, all the religions seek to convert the energies of one’s self 
from a centripetal to a centrifugal movement and so to broaden the focus of con-
cern from me or us (egocentricity) to you or them (altruism)172. 

De verschillende religieuze tradities bevatten volgens Knitter met andere woorden 
zowel een verlangen om het eco-humaan welzijn te promoten als een visie over hoe dit moet 
gebeuren. De religies doen een beroep op het meer dan menselijke om het menselijke te ver-
anderen. Dat er iets moet gebeuren is het gemeenschappelijke aan de religies, hoe dit juist in 
zijn werk zal gaan constitueert hun diversiteit173. Er is volgens Knitter met andere woorden 
een moreel gemeengoed tussen de verschillende religies. Op basis hiervan kunnen ze elkaar 
ontmoeten. Globale verantwoordelijkheid is dan geen vreemde eis die de religies wordt opge-
drongen, maar iets dat tot hun essentie behoort174. Knitter gaat zelfs een stap verder door aan 

                                                                                                                                                         
methode immers een meer omvattend doel – niet enkel sociale rechtvaardigheid, maar een eco-menselijk wel-
zijn – voor ogen, geschoeid op een andere leest en vanuit een interreligieuze coöperatie. Door “correlational” te 
verkiezen boven pluralistisch wil Knitter naar eigen zeggen aangeven dat het gaat om een dialoog tussen de 
religies die gebaseerd is op een wederzijdse verhouding en die het idee van een “rough parity” onder de religies 
beklemtoont. Zie KNITTER, Jesus, 16-19; KNITTER, One Earth, 73. 
168 P. KNITTER, Religion and Globality: Can Interreligious Dialogue be Globally Responsible?, in A. SHARMA & K.M. 
DUGAN (eds.), Dome of Many Colors, Harrisburg, Trinity Press, 1999, 104-136, 105. 
169 KNITTER, One Earth, 98. Zie ook KNITTER, Introducing, 244. 
170 KNITTER, Dialogue and Liberation, 26; KNITTER, Interreligious Dialogue, 33; KNITTER, Cosmic Confidence, 18-19. 
171 KNITTER, One Earth, 100-102 en 106-109; KNITTER, Religion and Globality, 111-114; KNITTER, Interreligious 
Dialogue and the Unity of Humanity, 289; KNITTER, Dialogue and Liberation, 27. 
172 KNITTER, Missionary Activity, 198-199; KNITTER, Interreligious Dialogue and the Unity of Humanity, 283. Zie ook 
KNITTER, One Earth, 99-100. 
173 KNITTER, One Earth, 103-104. 
174 KNITTER, One Earth, 112. 
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te geven dat een globale verantwoordelijkheid voor het eco-humaan welzijn niet alleen leidt 
naar een gezamenlijk engagement en dito praxis, maar dat het tevens een gedeelde locus voor 
religieuze ervaring constitueert op grond waarvan de aanhangers van de verschillende religi-
euze tradities hun eigen en elkaars verhalen en taal beter kunnen communiceren en begrij-
pen175. Hoewel de ervaringen van onrechtvaardigheid en de manieren waarop de religies deze 
aanpakken, kunnen verschillen, vloeit dit alles voort uit een gedeeld ervaringsproces, waar-
door de zaken die op het eerste zicht verschillend lijken, bij nader inzien analoog en comple-
mentair blijken te zijn. Het is in deze wereld, doordrongen van lijden en onrechtvaardigheid, 
dat we volgens Knitter het goddelijke ontmoeten: “To know the Sacred is to care for the 
Earth; to care for the Earth is to be touched by the Sacred”176. Knitter voelt zich in deze 
overtuiging – dat onze hedendaagse wereld met haar uitdagingen en beloften een gemeen-
schappelijke grond vormt voor interreligieuze dialoog – gesterkt door de wetenschap die dui-
delijk maakt dat het universum ons van een gemeenschappelijk kosmologisch verhaal voor-
ziet – een universele openbaring als het ware177. Immers, in wat de wetenschap ons onthult 
over het ontstaan en het functioneren van het universum, voorziet ze de religies van een ge-
meenschappelijke scheppingsmythe; een transcultureel religieus verhaal waardoor de onder-
linge verbondenheid en het organische karakter van het universum duidelijk wordt. Maar on-
ze kennis van de wereld en het universum voorziet ons niet alleen van een gemeenschappelijk 
religieus verhaal maar ook en vooral van een ethische taak en de richtlijnen om deze uit te 
voeren. We zijn allen met elkaar verbonden in onze oorsprong, ons functioneren en onze 
verantwoordelijkheid voor de aarde178. Een interreligieuze dialoog die gebruik maakt van deze 
universele scheppingsmythe moet met andere woorden beginnen met ethiek in plaats van 
dialoog; samenwerken aan de aarde in plaats van een religieus verhaal over de aarde179.  

 
 
3.3 Incarnatie 
 

Het is duidelijk dat Knitters nieuwe visie op waarheid als een communicatieve praxis, 
samen met zijn “globally responsible correlative dialogue of religions” hem nopen tot een 
nieuw verstaan van Christus en diens uniciteit. Immers, vanuit de crises die mens en wereld 
bedreigen en de ethische imperatief die deze met zich meebrengen, zijn de religies gedwon-
gen om samen te werken en in een wederzijdse dialoog met elkaar te treden, wat niet evident 
is als men vasthoudt aan de overtuiging dat Jezus gezien moet worden als Gods universele, 
definitieve en normatieve openbaring aan de mens. Net zoals in zijn vorige periode ziet Knit-
ter zich ook hier genoodzaakt om Christus te relativeren in het licht van een grotere en meer 
omvattende, ethisch getinte, realiteit die hij omschrijft als het rijk Gods. 

                                                 
175 KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, 186; KNITTER, Religion and Globality, 114; KNITTER, One 
Earth, 118. 
176 KNITTER, Religion and Globality, 118-122. 
177 KNITTER, One Earth, 122. 
178 KNITTER, Religion and Globality, 124-125; P. KNITTER, A Common Creation Story? Interreligious Dialogue and Ecol-
ogy, in Journal of Ecumenical Studies 37/3-4 (2000) 285-300, 288. 
179 KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, 191; KNITTER, A Common Creation Story?, 290. 
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Antwoordend op de verschillende kritieken aan het adres van zijn soteriocentrische 
theologie – dat ze niet langer christelijk zou zijn180 – werpt Knitter de vraag op aan de hand 
van welke criteria getrouwheid aan de traditie bepaald wordt; aan de hand van welke maatsta-
ven kan men de christelijke identiteit afmeten? Hier ligt zijns inziens de hermeneutische 
knoop voor de herinterpretatie van Jezus’ uniciteit binnen een soteriocentrische christologie.  

Onder inspiratie van de reeds veelvuldig beproefde methode van de bevrijdingstheo-
logie betoogt Knitter hoe de loyaliteit aan de christelijke traditie niet primair afgemeten dient 
te worden aan de hand van de waarheden die men verkondigt, maar veeleer te maken heeft 
met een concrete praktijk; orthopraxis boven orthodoxie181: 

In other words, any new understanding of Jesus – his person, work, or unique-
ness – must flow from and nurture a saving experience of and commitment to Je-
sus (devotion) and a resolute following of him in the world (discipleship). If it 
does not do this, it is heretical; if it does, it merits our serious attention, if not ac-
ceptance182. 

Dit werpt volgens Knitter ook meteen een nieuw licht op de nieuwtestamentische, de doctri-
naire en conciliaire taal over Jezus die – hoewel soms exclusief geformuleerd – veeleer  be-
grepen moet worden als performatieve taal, bedoeld om op te roepen tot actie en navolging, 
dan als metafysische taal die absolute uitspraken doet over de natuur en het ontologisch sta-
tuut van Christus183.  

Vanuit dit, op een praxis gebaseerd, begrip van wat het betekent trouw te zijn aan de 
traditie gaat Knitter vervolgens na wat de inhoud nog kan zijn van Jezus’ uniciteit; wat maakt 
Hem tot wie Hij is en dus verschillend van anderen184? Centraal in het bepalen van de nieuwe 
leessleutel staat voor Knitter een historisch onderbouwde terugblik op wat Jezus zelf als het 
belangrijkste van zijn boodschap beschouwde185. Opnieuw volgt Knitter hierbij de lezing van 
de bevrijdingstheologen – vooral de Zuid-Amerikaanse theologen Jon Sobrino en Juan Se-
gundo (1925-1996) – en geeft hij aan hoe het kernpunt van Jezus’ spreken en handelen, zeker 
niet zichzelf was, noch de Kerk of zelfs God, maar eerder het rijk Gods; een realiteit die ge-
kenmerkt wordt door het nastreven van menselijk (en ecologisch) welzijn in deze wereld186. 
                                                 
180 KNITTER, Theocentric Christology, 48-49; KNITTER, Dialogue and Liberation, 38-39; KNITTER, One Earth, 38-53; 
KNITTER, Jesus, 46-60. 
181 KNITTER, Jesus, 64-67; KNITTER, Dialogue and Liberation, 11-13, 36-37; P. KNITTER, Five Theses on the Unique-
ness of Jesus, in L. SWIDLER, P. MOJZES & P. KNITTER (eds.), The Uniqueness of Jesus: a Dialogue with Paul F. Knitter, 
Maryknoll, Orbis, 1997, 3-16, 4-5, 11-13. 
182 KNITTER, Five Theses, 5. 
183 KNITTER, Dialogue and Liberation, 40-41; KNITTER, Jesus, 67-69; KNITTER, Key Questions, 99. 
184 Knitter geeft meermaals aan hoe de vraag naar de uniciteit van Jezus tot de essentie van het christendom 
behoort en niet zomaar terzijde gelaten kan worden. Hij geeft echter aan dat de uniciteit van Christus niet zo-
zeer begrepen moet worden in termen van de uniciteit die elk menselijk wezen met zijn specifieke individuali-
teit en gaven kenmerkt, maar eerder moet begrepen worden als datgene waarzonder men niet zou zijn wie men 
is. Zie KNITTER, Key Questions, 97. 
185 Zie KNITTER, Missionary Activity, 197; KNITTER, Interreligious Dialogue, 38-39; KNITTER, Jesus, 89-92; P. 
KNITTER, Can Our "One and Only" also Be a "One among Many"? A Response to Responses, in L. SWIDLER, P. 
MOJZES & P.F. KNITTER (eds.), The Uniqueness of Jesus: A Dialogue with Paul F. Knitter, Maryknoll, Orbis, 1997, 
145-182, 162. KNITTER, Dialogue and Liberation, 34. 
186 KNITTER, Dialogue and Liberation, 39; KNITTER, Jesus, 90. Hoewel Knitter erkent dat Jezus zelf nooit een 
precieze definitie heeft gegeven van het rijk Gods en het dus begrepen moet worden als een fluctuerende reali-
teit die ons voortdurend ontsnapt en waarvan de betekenis doorheen de eeuwen aangepast moet worden, is het 
volgens hem wel essentieel om het te begrijpen als een ‘diesseitige’ realiteit die er op gericht was om zowel de 
mensen als de maatschappij te hervormen. “Kingdom Activity” moet dan ook gezien worden als alles dat het 
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Dienovereenkomstig stelt Knitter dan ook voor om dit rijk Gods – of “soteria” zoals hij het 
ook zelf vaak betitelt – een epistemologische prioriteit te verlenen in het lezen van de eigen 
traditie en die van de andere religies;  het krijgt een ontologische voorrang op het kennen van 
Jezus en van God187. Het nastreven van het menselijk welzijn en het veranderen van deze 
wereld is een conditio sine qua non voor het kennen van en het antwoorden op Jezus.  

Ultimate Reality experienced as the God of Jesus is a God who is known in his-
tory, seeks the well-being of the oppressed, and who is faithful to those who work 
for God’s Reign on Earth188. 

Het is duidelijk hoe Knitter in zijn soteriocentrische christologie verdergaat op het elan van 
de vorige periode door aan te geven dat het belang van Jezus niet langer gelegen is in wie hij 
was, maar wel in de reden waarom mensen geneigd waren Hem na te volgen. Niet alleen sluit 
deze opvatting zijns inziens dichter aan bij het oorspronkelijke gebruik van de christologische 
titels, maar werpt het tevens een beter licht op wat het de dag van vandaag betekent om Jezus 
te kennen en na te volgen189. Vanuit Jezus’ eigen zelfverstaan argumenteert Knitter hoe een 
soteriocentrische christologie prioriteit moet verlenen aan het beeld van Jezus als profeet, 
wiens voornaamste bedoeling het was om het rijk Gods te verkondigen en in wiens handelin-
gen dat rijk reeds inchoatief aanwezig was. De vruchtbaarheid van dit alles voor de interreligi-
euze dialoog is duidelijk: als we Jezus als profeet en dienaar van het rijk Gods begrijpen, dan 
staat men – in theorie – open voor de mogelijkheid van andere profeten of bemiddelaars van 
diezelfde realiteit. In de dialoog kunnen we andere profeten en dienaars van dat rijk ontmoe-
ten die eveneens menselijk welzijn en verlossing nastreven, zij het op manieren die verschil-
lend zijn van – maar nooit in tegenspraak met – die van Jezus190. Om zijn soteriocentrische 
christologie een steviger fundament te verlenen, brengt Knitter haar in verband met de ‘Lo-
gos- en Wijsheids- christologie’ zoals die figureert bij de kerkvaders. Knitter argumenteert dat 
alhoewel Jezus onlosmakelijk verbonden is met de ‘Logos’, hij er ook van onderscheiden 
moet worden. In een dergelijke ‘logoschristologie’ blijft Jezus uniek, maar spreekt men over 
een relationele uniciteit in de zin dat ze complementair is met andere unieke figuren191.  

Vanuit deze vernieuwde hermeneutische focus herformuleert Knitter dan tenslotte de 
uniciteit van Christus waarbij hij de moeilijke evenwichtsoefening maakt om een engagement 
voor de eigen traditie te combineren met een openheid voor andere religieuze tradities. Knit-
ters herdefiniëring van Christus’ uniciteit kan kernachtig worden samengevat als “truly but 
not only”. Om zijn nieuw christologisch adagium te legitimeren gaat Knitter dieper in op de 
mogelijkheidsvoorwaarden voor een authentiek engagement voor de eigen traditie en beroept 
zich hiervoor op de rol van de religieuze verbeelding, die in deze context vooral door de Vic-
toriaanse wijze John Henry Newman (1801-1890) werd uitgewerkt192. In verwijzing naar 

                                                                                                                                                         
(eco-)menselijk welzijn promoot en lijden vermindert, met een bijzondere voorkeur voor de slachtoffers en de 
onderdrukten. Zie ook KNITTER, Can Our "One and Only", 162. 
187 KNITTER, Jesus, 65-67. 
188 KNITTER, Jesus, 94. 
189 Zie KNITTER, Interreligious Dialogue, 40-41. 
190 KNITTER, Interreligious Dialogue, 41; KNITTER, Dialogue and Liberation, 41-42. 
191 P. KNITTER, Hans Küng's Theological Rubicon, in L. SWIDLER (ed.), Toward a Universal Theology of Religion, Ma-
ryknoll, Orbis, 1987, 224-230, 226-227. 
192 P. KNITTER, Commitment to One--Openness to Others: A Challenge for Christians, in Horizons 28/2 (2001) 254-270, 
256-263. Interessant in dit verband is de respons van de Leuvense theoloog T. Merrigan op Paul Knitter waar 
hij net Newman aanwendt om Knitters betoog voor de openheid op andere religieuze tradities onder kritiek te 
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Newman definieert Knitter de religieuze verbeelding als het vermogen aan de hand waarvan 
‘de Geest’ ons raakt en binnendringt en waardoor een particuliere geloofsovertuiging of ver-
haal plotseling een openbaring en een uitnodiging wordt. Door de religieuze verbeelding kan 
een particulier verhaal of gebeurtenis een voordien ongekend licht werpen op het eigen leven 
waardoor dit eerste een symbool wordt voor het goddelijke en geloof oproept: “evoking the 
power of faith”. Of zoals Knitter het zelf katholiek wil duiden: “een sacrament van het god-
delijke” wordt193. Knitter vervolgt zijn betoog door te onderzoeken wat de religieuze verbeel-
ding moet “kennen” of “voelen” van een dergelijk symbool opdat ze in de mogelijkheid zou 
verkeren geloof op te roepen. Volgens Knitter is deze conditionaliteit drievoudig: (1) het 
moet universeel waar zijn; (2) het moet een beslissend karakter bezitten; (3) het moet ervaren 
worden als een geschenk in genade ontvangen194. De religieuze verbeelding maakt volgens 
Knitter echter niet alleen duidelijk wat er nodig is voor een geloofsengagement, maar werpt 
ook een licht op wat niet vereist is voor een dergelijke geloofsverbintenis. Zo geeft hij aan 
hoe het niet noodzakelijk is te weten dat dit symbool het enige, het ultieme of het uiteindelij-
ke zou zijn195.  

Toegepast op het verhaal van het leven, de dood en de Verrijzenis van Christus brengt 
deze exploratie van de religieuze verbeelding Knitter er dan ook toe te beweren dat Jezus’ 
uniciteit het best verwoord kan worden door middel van een sacramentele christologie: 

With such a christology, we understand who Jesus was (Son of God) and what he 
did (save the world) by experiencing and reflecting on how he was really and truly 
God’s sacrament for the world. Something is a sacrament when it mediates, em-
bodies, transmits, symbolizes the reality of God for us. Understanding Jesus as 
God’s sacrament, we can understand his divinity and his role as saviour in such a 
way that we are truly committed to him but also open to other sacraments that 
God may be using throughout history196. 

Terwijl Knitter erkent dat Jezus werkelijk bemiddelaar en redder is, is er zijns inziens niet 
langer een nood om te beweren dat hij de enige is: “I am quite certain that the essence of 
being a Christian is doing the will of the Father rather than knowing or insisting that Jesus is 
the one and only or the best of the bunch”197. Wanneer Knitter het heeft over de uniciteit 
van Christus heeft hij dan ook niet langer over een particuliere waarheid die normatief, supe-
rieur en onovertrefbaar is, maar wel over een waarheid die beslissend is voor christenen en 
van universele en onmisbare waarde is voor anderen198.  
                                                                                                                                                         
plaatsen. Zie T. MERRIGAN, Approaching the Other in Faith: A Reply to Paul F. Knitter, in Louvain Studies 24/4 
(1999) 355-360. 
193 KNITTER, Commitment to One, 256-257. 
194 KNITTER, Commitment to One, 259. 
195 KNITTER, Commitment to One, 262. Knitter maakt hier een subtiel onderscheid tussen beslissend (decisive) en 
ultiem of uiteindelijk (final/definitive): “Here we have to distinguish between decisive on the one hand and 
final or definitive on the other. I stated earlier that the Christian imagination does present Jesus as decisive – in 
the sense that his message and the Spirit working through it calls me to decision, to cut off previous paths and 
follow that of Jesus and his community. […] That is different from it being the final or definitive path. In fol-
lowing Jesus I know where I stand, yes. But I also know that in following after him I may be standing some-
where else tomorrow. The truth and vision in his message and being that excite my imagination is, as they say, 
open-ended. There is more to come”. 
196 KNITTER, Commitment to One, 263. Zie ook KNITTER, Introducing, 153. 
197 KNITTER, Toward a Liberation Theology of Religions, 195-196.  
198 KNITTER, Can Christian Theology be only Christian?, 99-100; KNITTER, Key Questions, 98; KNITTER, Jesus, 76-80; 
KNITTER, Commitment to One, 258. 
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That what has been revealed in Jesus Christ is of universal relevance for all peo-
ples and all times and that to know Him is to be called to decisions that radically 
affect, and even redirect, one’s way of being in the world199. 

Deze uniciteit staat open voor een analoge uniciteit van andere openbaringen en andere reli-
gieuze figuren en maakt zodoende een complementariteit mogelijk200.  

In other words, whatever it is that makes up the uniqueness of Jesus, it must be 
something that  will inspire and guide Christians to open themselves to the truth 
claims and values of other peoples and traditions201.  

Een sacramentele christologie is voor Knitter dan ook automatisch een dialogale christologie 
in de zin dat een begrijpen en navolgen van Jezus ons verplicht een gesprek aan te gaan met 
zij die andere religieuze paden bewandelen. Immers, als een sacramentele christologie erkent 
dat er andere sacramenten van het goddelijke aanwezig zijn in de geschiedenis, dan moet er 
noodzakelijkerwijs in relatie getreden worden met die andere ‘bemiddelingen’. Als het chris-
tendom zich op basis van haar sacramentele christologie kan beroepen op een universele en 
onmisbare waarde, dan is dit ook het geval voor de andere religies waarvan het geloof even-
eens gebaseerd is op dergelijke symbolen.  

Stated in more explicitly Christian terms, if Jesus is understood as the Word of 
God within a sacramental Christology, then he is God’s Word that can really be 
understood only if put into conversation with other of God’s Words. No Word 
can really be understood by itself. Words, either by their very nature or by nature 
of the human mind, must be understood in sentences, in relation to other words. 
Even the most beautiful and most powerful words in our vocabulary are inade-
quate if the stand by themselves202. 

De hernieuwde uniciteit van Christus die door christenen de dialoog kan worden bin-
nengebracht is de overtuiging dat de ‘ultieme Realiteit’, ervaren als de God van Jezus, een 
God is die gekend kan worden in de geschiedenis; die het welzijn van de onderdrukten na-
streeft en die trouw is aan zij die werken aan het rijk Gods hier op aarde. De prioriteiten van 
het christendom in de dialoog kunnen met andere woorden samengebald worden in een 
voorkeursoptie voor de armen en voor rechtvaardigheid. Tenslotte is een laatste specifiek 
element van de christelijke bijdrage aan de interreligieuze dialoog volgens Knitter de overtui-
ging dat, ondanks alles, deze wereld gered kan worden omdat God deze belofte gemaakt 
heeft203. 

Any orthodox model for Christian approaches to other religions will therefore be 
universal and regnocentric in its theology of religions insofar as it affirms that the 
Spirit and the Reign of God can take various and surprising forms in many relig-
ions; but it will be particular and Christocentric in its own spirituality in that its 
contribution to building the Basileia and to the dialogue will originate from its 
“being in Christ Jesus”204. 

                                                 
199 P. KNITTER, Christian Salvation: It's Nature and Uniqueness. An Interreligious Proposal, in New Theology Review 7 
(1994) 33-46, 42. 
200 KNITTER, Jesus, 80-83; KNITTER, Christian Salvation, 42. 
201 KNITTER, Five Theses, 7-11. 
202 KNITTER, Commitment to One, 265. 
203 KNITTER, Commitment to One, 264; KNITTER, Jesus, 96-98. 
204 P. KNITTER, et al., Review Symposium: Paul Knitter's Introducing Theology of Religions, in Horizons 30/1 (2003) 113-
135, 133-134. 
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3.4 De Kerk en haar missionaire opdracht 
 

Het hoeft weinig betoog dat Knitters nieuw waarheidsverstaan en de daarmee gepaard 
gaande soteriocentrische benadering van religie en interreligieuze dialoog in een duidelijke 
spanning staan met de traditionele christelijke opvatting van Kerk en missie. Immers, sinds 
haar ontstaan was de missionaire opdracht – “en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea 
en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” (Hnd 1,8) – een wezenlijk onderdeel van de 
kerkelijke identiteit, noodzakelijk voor alle mensen van alle tijden. Echter, als de interreligieu-
ze dialoog hermunt wordt tot een communicatieve onderneming tussen gelijken waarbij de 
primaire bekommernis niet langer bestaat in het bekeren tot het christendom en de Kerk, 
maar eerder vervat ligt in het bevorderen van het eco-humaan welzijn – het promoten van het 
rijk Gods – lopen zowel de Kerk als haar missie het gevaar gereduceerd te worden tot een 
bijkomstigheid of een relatief onbelangrijk tijdverdrijf. Volgens Knitter hoeft deze spanning 
echter niet noodzakelijk negatief begrepen te worden. Meer nog: hij is er zelfs van overtuigd 
dat zijn soteriocentrisch model een nieuwe impuls kan geven aan de Kerk en haar missionair 
karakter205. Knitter betoogt hoe de angst voor het verlies van het missionaire elan hoofdzake-
lijk schuilt in de pluralistische tendens om de absoluutheid en de finaliteit van Christus in 
vraag te stellen. Zoals de bespreking van zijn soteriocentrische christologie echter duidelijk 
maakte, hoeft een globaal verantwoordelijke, correlationele dialoog die niet langer vasthoudt 
aan Jezus’ finaliteit, normativiteit en onovertrefbaarheid zijns inziens niet noodzakelijk te ver-
glijden in een ongebreideld relativisme omdat men wel overtuigd blijft van het beslissend ka-
rakter, de universaliteit en onmisbaarheid van de eigen boodschap. De soteriocentrische Jezus 
kan met andere woorden nog altijd ‘een verschil maken’ waardoor de gelovigen in Hem 
kracht en weerstandsvermogen vinden om hun engagementen op te nemen; om Zijn bood-
schap te blijven verkondigen tot de uiteinden van de aarde206.  

This means that even with my pluralist views, I have no difficulty whatsoever in 
announcing – indeed, I feel impelled to proclaim – that Jesus is truly the Son of 
God and universal saviour. The recognition and announcement of Jesus’ divinity 
remains integral and essential to a correlational christology207. 

Door zich te herbronnen op dit nieuw verstaan van Jezus’ universaliteit en onmisbaarheid 
houdt een soteriocentrische missiologie niet alleen vast aan de traditionele missionaire op-
dracht, maar staat ze tegelijk open voor andere universele boodschappen en boodschappers 
die ook een unieke bijdrage kunnen leveren tot een beter inzicht in de onuitputtelijk, godde-
lijke waarheid. Een dergelijke complementaire uniciteit versterkt volgens Knitter niet alleen 
de betrokkenheid op de particulariteit van Jezus, maar zorgt tegelijk ook voor een grotere 
openheid op de universaliteit van God die altijd groter is dan Jezus208. Dit paradoxaal even-
wicht tussen universaliteit en particulariteit is kenmerkend voor elk geloof: een absoluut en-
gagement ten aanzien van een relatieve waarheid209. 

                                                 
205 KNITTER, Jesus, 102; KNITTER, Missionary Activity, 201-202. 
206 KNITTER, Jesus, 103, 105. 
207 KNITTER, Missionary Activity, 202. 
208 KNITTER, Jesus, 104-105; KNITTER, Missionary Activity, 204. 
209 KNITTER, Jesus, 135-142. 
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Zich baserend op een directief van Vaticanum II210 – dat de Kerk en het rijk Gods 
niet met elkaar geïdentificeerd kunnen worden en dat het rijk Gods steeds groter is dan de 
Kerk – verwoordt Knitter het doel van een soteriocentrisch missiologie dan ook niet langer 
als het stichten en het instellen van de Kerk, maar in hoofdzaak het promoten van en het 
bouwen aan het rijk Gods. Hoewel er een wezenlijke relatie bestaat tussen de Kerk en het rijk 
Gods, kunnen beide niet langer met elkaar geïdentificeerd worden, maar staat de Kerk ten 
dienste van het rijk Gods en moet er ze al haar handelen op richten. Om het rijk Gods te 
bevorderen, moeten missionarissen vele activiteiten uitvoeren, zoals: gemeenschap stichten, 
het woord verkondigen, in dialoog treden met andere religies, enz. Maar dit is telkens onder-
geschikt aan het uiteindelijke doel van de missie211. Voortbouwend op de herdefiniëring van 
Jezus’ uniciteit als drager van een universele, beslissende en onmisbare openbaring, in functie 
van het rijk Gods, heeft de Kerk inderdaad een dringende en noodzakelijke bijdrage te leve-
ren aan het nastreven van dat rijk hier op aarde, maar mag ze niet langer begrepen worden in 
termen van vervulling of noodzakelijk voor verlossing. Haar voornaamste taak bestaat er in 
om een dialogale Kerk te zijn212. 

Met het rijk Gods als het primair missionaire objectief en het welzijn van alle schepse-
len als het voornaamste doel van missie, hoeft het weinig betoog dat er zich een nieuwe visie 
van religies opdringt. Voortbordurend op het inzicht van Vaticanum II, verwoord door Karl 
Rahner, worden de andere religies in Knitters regnocentrisch raamwerk van Kerk en missie 
niet alleen gezien als ‘heilswegen’ maar ook, en vooral, als wegen naar dezelfde realiteit die 
christenen het rijk Gods noemen213. De verschillende visies en doctrines van de wereldreligies 
hebben immers een immens potentieel voor het opbouwen van een nieuwe mensheid en het 
aansporen van mensen om te werken aan vrede, rechtvaardigheid en ecologisch welzijn, zon-
der hierbij blind te zijn voor de aberraties die de geschiedenis ons uitvoerig heeft gedocumen-
teerd.  

Vanuit de herdefiniëring van de christelijke uniciteit en universaliteit kan Knitter zelfs 
argumenteren dat bekeringen belangrijk zijn; niet alleen tot het rijk Gods, maar ook tot de 
Kerk. Immers: ook een soteriocentrische missionaris is ervan overtuigd dat het rijk Gods niet 
gerealiseerd kan worden zonder de specifiek christelijke bijdrage. Tegelijk echter moet men 
opnieuw beseffen dat dergelijke bekeringen geen doel op zich zijn, maar ondergeschikt aan 
het uiteindelijke doel van het dienen van het rijk Gods. Knitter heeft het hier over 
zogenaamde innerlijke bekeringen:  

                                                 
210 Knitter doet hiervoor een beroep op Redemptor Missio 20, Dialoog en Verkondiging 35 en Gaudium et Spes 45. 
Zowel Redemptor Missio als Dialoog en Verkondiging erkennen volgens Knitter dat dialoog en missie noodzakelij-
kerwijs met elkaar verbonden zijn. Voor een uitgebreide reflectie van Knitter op beide documenten zie 
KNITTER, Jesus, 125-135. 
211 KNITTER, Jesus, 108-110; KNITTER, Missionary Activity, 207-209. 
212 KNITTER, Commitment to One, 267. 
213 KNITTER, Jesus, 119-121; KNITTER, Missionary Activity, 210; KNITTER, Jesus, 122. Knitter besteedt hier uitge-
breid aandacht aan het weerleggen van de beschuldiging dat het neologisme “vertegenwoordigers van het rijk 
Gods” een nieuwe vondst zou zijn om het in opspraak geraakte concept van “anonieme christenen” te vervan-
gen. Zo geeft Knitter aan dat het rijk Gods een dynamisch begrip is, een eschatologische realiteit, zonder een 
welomlijnde inhoud. Het is een symbool dat verwijst naar een realiteit die nooit volledig bevat kan worden. In 
dit opzicht argumenteert Knitter dat hij met zijn term van “vertegenwoordigers van het rijk Gods” de aanhan-
gers van de andere religies niet inschakelt in een duidelijk afgebakend project of visioen, maar is het een sa-
menwerken aan een realiteit waarbij iedereen van iedereen kan leren. 
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We are talking here about a genuine, but an “inner” conversion by which the 
Hindu, for instance, is really different, changed, transformed through her encoun-
ter with the Gospel and the Christian community; and yet she remains a Hindu – 
perhaps a different kind of Hindu, a better Hindu, but still a Hindu. Such conver-
sions are real. And they satisfy the purpose of missionary outreach214. 

Tevens staat ook de soteriocentrische missionaris voor de uitdaging om zelf bekeerd te wor-
den; dat anderen een nieuwe waarheid aan hem te verkondigen hebben215.  

Deze ommekeer op vlak van ecclesiologie en missie – Knitter spreekt hier zelfs op-
nieuw over een “Copernicaanse revolutie” – wordt zijns inziens theologisch geruggensteund 
door de missie van de Kerk in te schrijven in de grotere missio Dei: de Kerk staat ten dienste 
van een realiteit die haar overstijgt, bevestigt en beperkt. Zo wijst Knitter er op hoe men, in 
plaats van het christelijke verstaan van missie en Kerk enkel te baseren op de tweede persoon 
van de Triniteit, het beter zou aanvullen en verfijnen door het in relatie te brengen tot de 
derde persoon: de Heilige Geest. De christologische focus van Kerk en missie moet met an-
dere woorden gezuiverd worden vanuit een pneumatologische insteek. De Geest mag niet 
alleen begrepen worden als de Geest van Christus, maar ook als de Geest die verschillend is 
van het Woord en werkt voorbij en zelfs buiten de Kerk. Het rijk Gods wordt met andere 
woorden gevestigd door zowel het Woord als de Geest, maar op twee verschillende manieren 
in de menselijke geschiedenis. Door missie te enten op een trinitaire theologie, waarbij Zoon 
en Geest gezien worden als twee handen van de Vader, maar elk met een hypostatische onaf-
hankelijkheid, kunnen we volgens Knitter zien hoe datgene wat de Geest bewerkstelligt in de 
andere religies verschillend kan zijn van wat de Zoon doet in het christendom en de Kerk. 
Missie kan dan ook begrepen worden als een dialoog tussen de manier waarop het Woord het 
Rijk Gods aanwezig stelt in het christendom en hoe de Geest het rijk Gods cultiveert in de 
andere religies216.  Door op die manier een gesprek aan te gaan tussen de uniciteit van het rijk 
Gods zoals het geopenbaard wordt in het Woord enerzijds en de uniciteit van het rijk Gods 
zoals het in de wereld verkondigd wordt door de Geest anderzijds, kan men volgens Knitter 
zowel de noodzakelijkheid van de Kerk als de noodzakelijkheid van de andere religies met 
elkaar in evenwicht brengen. Men kan de universaliteit van Gods reddende activiteit begrijpen 
zonder de uniciteit van Christus in gevaar te brengen. Door de christelijke missie te zien als 
een onderdeel van de grotere Missio Dei, van het grotere bevrijdende gesprek dat God met de 
mensheid voert, moet men in een soteriocentrische missiologie over het Woord van God in 
Jezus spreken in samenhang met het Woord van God in andere bemiddelingen, en wordt 
Knitters nieuw model van “missie als dialoog” duidelijk217. Missie wordt dan een activiteit 
waarin iedereen die betrokken is zowel actief luistert als spreekt: 

If missionaries see their self-identity in terms of dialogue, they will continue to try 
to be good preachers of the Word incarnate in Jesus; but they will also seek to be 
good listeners to the Word that God may have cast like seed among the nations218. 

De uniciteit of particulariteit van Jezus moet met andere woorden in verband gebracht wor-
den met de universele zelfcommunicatie van God: de particulariteit van Jezus begrijpen is 

                                                 
214 KNITTER, Missionary Activity, 209-211. 
215 KNITTER, Jesus, 121-124; KNITTER, Jesus, 111-114. 
216 KNITTER, Can Our "One and Only", 179-182. Zie ook: KNITTER, Jesus, 144-146. 
217 KNITTER, Missionary Activity, 211-212; KNITTER, Can Our "One and Only", 177. 
218 KNITTER, One Earth, 127. 
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ook inzien wat God van plan is voorbij Jezus. Jezus kan enkel en alleen begrepen worden in 
relatie tot Gods andere Woorden219.   
 
 
3.5 Besluit 
 

Ook in deze derde en laatste periode kan het waarheidsmodel terecht als het funda-
ment van Knitters theologie beschouwd worden. Onder invloed van de kritische respons op 
zijn theocentrisch manifest No Other Name? zag Knitter zich genoodzaakt te sleutelen aan zijn 
waarheidsopvatting. Dit leidde tot de aanname van een nieuw model waarbij waarheid be-
paald wordt doorheen gesprek en dialoog en dus voortdurend aan verandering onderhevig is. 
Hiermee poogde Knitter een antwoord te vinden op de beschuldigingen aan zijn adres van 
een verholen funderingsdenken. Waarheid verkrijgt hier een nieuwe legitimiteit vanuit univer-
sele – en volgens Knitter noodzakelijkerwijs ethische – ad- hocsituaties die mensen tot dia-
loog dwingen en van waaruit waarheid voortdurend vatbaar is voor verandering. Hier wordt 
voor het eerst in Knitters theologie het religieuze streven naar dialoog ondergeschikt aan het 
ethische verhaal. In het licht hiervan is het dan ook duidelijk dat het nastreven van een eco-
humaan welzijn in deze derde periode voor Knitter de allesoverheersende bekommernis 
vormt waar zowel zijn verstaan van Incarnatie als zijn opvatting over Kerk en missie aan on-
dergeschikt worden. Om zijn nieuwe inzichten recht te doen, ontwerpt Knitter dan ook een 
sacramentele christologie en een dialogaal verstaan van Kerk en missie waarbij deze niet lan-
ger bepaald worden door hun overeenstemming met de (christelijke) waarheid, maar getoetst 
dienen te worden aan de mate waarin ze christenen in staat stellen om samen te werken met 
mensen van andere religieuze tradities aan het grotere, menselijke welzijn. 
 
 

                                                 
219 KNITTER, Commitment to One, 265. 



EEN TUSSENTIJDS RAPPORT 

 
Zoals uit zijn levensbeschrijving duidelijk werd, is het Tweede Vaticaans Concilie con-

stitutief te noemen voor Knitters theologie, zijn theologie van de religies in het bijzonder. Het 
hoeft dan ook weinig betoog dat Knitter zich de bekommernissen van het Concilie heeft ei-
gengemaakt en doorheen zijn theologische carrière voortdurend op zoek geweest is om de 
opdracht die besloten ligt in Nostra Aetate ten uitvoer te brengen. 

De schets van Knitters theologische ontwikkeling, waarin waarheid telkenmale een 
prominente rol vervulde, heeft duidelijk gemaakt dat ook hij – net als Hick – fungeert als een 
schoolvoorbeeld van wat er gebeurt met de theologie en in het bijzonder haar waarheids-
claims, wanneer een spreken over God niet langer uitgaat van de overtuiging dat de waarheid 
die ons in Christus geopenbaard is, een ontologische gronding heeft, maar gefundeerd is in 
een op ervaring gebaseerde epistemologie. Hoewel Knitter uiteindelijk hetzelfde beoogt als 
Hick – dat Christus (h)erkend kan worden als slechts één tussen velen – voert hij met zijn 
theologie echter geen deconstructie van het christelijk geloof door, maar beperkt hij zich tot 
een herinterpretatie (of naar eigen zeggen: een meer authentieke interpretatie) van de uniciteit 
van Christus. Vanuit het adagium “truly but not only” onderwerpt hij de christelijke waar-
heidsclaims – en naar analogie ook de waarheidsclaims van de andere religies – dan ook aan 
een grondige revisie waardoor ze niet langer met elkaar in conflict komen, maar complemen-
tair zijn. Opnieuw kan de Verrijzenis hier onzes inziens als testcase gebruikt worden om dit te 
illustreren. 

Aan de hand van de weinige verwijzingen die men in Knitters werken naar de Verrij-
zenis kan terugvinden, is het duidelijk hoe hij zorgvuldig poogt een middenweg te borduren 
tussen de louter objectieve (iets dat aan de leerlingen gebeurde) en louter subjectieve (iets dat 
in de leerlingen gebeurde) opvattingen van de Verrijzenis door aan te geven dat het verrijze-
nisgeloof veroorzaakt werd door iets buiten de leerlingen om, maar voor haar interpretatie 
niettemin afhankelijk was van hun persoonlijke perceptie en respons: 

Belief in the resurrection originated from a deeply personal faith experience, 
which can be described as a ‘revelation’ or ‘conversion’ experience. Like any au-
thentic faith experience, it was brought about by the objective reality of grace, the 
power of God, the Spirit1.  

Deze beschrijving van de Verrijzenis onderbouwt onze stelling dat Knitters idee van een uni-
versele openbaring steeds sluimerend aanwezig is in zijn theologie. Zo poneert hij hier im-
mers aan de oorsprong van het verrijzenisgebeuren een geloofs- of bekeringservaring die uni-
verseel is in de zin dat ze in se niet verschillend is van wat gelovigen van andere religieuze 
tradities ervaren of wat christenen ervaren wanneer ze vandaag de dag spreken over het voe-
len van de reële aanwezigheid van Christus in het breken van het brood; het vertellen van zijn 
verhaal en het beleven van zijn boodschap. Niet langer Jezus staat hier centraal maar een be-
keringservaring, beschikbaar voor alle mensen van alle tijden die door Jezus en door anderen 
zoals hem bemiddeld kan worden. Net zoals ook het geval was bij de Incarnatie, stelt zijn 
concept van universele openbaring hem in staat de Verrijzenis te  denken als de uitdrukking 

                                                 
1 KNITTER, No Other Name?, 198. 
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van een continuüm dat doorheen de geschiedenis verschillende unieke concentraties kent. 
Door de verrijzenis in te schrijven in een groter historisch proces en door zich bovendien 
opnieuw te beroepen op het onderscheid tussen de mythische Christus van het geloof en de 
historische Jezus, blijft ook voor Knitter het belangrijkste criterium voor de beoordeling van 
de Verrijzenis niet haar historische waarheid, maar wel het feit of ze al dan niet verlossend 
werkt. Het moge dan ook duidelijk zijn dat hij samen met de Incarnatie ook de Verrijzenis als 
een “historische struikelsteen” voor de dialoog met de andere religies uit de weg geruimd 
heeft. 

Knitter start zijn dialoog met de andere religies dan ook niet vanuit de particuliere 
waarheidsclaims van het christendom of de uniciteit van Christus, maar vanuit de uitvoerig 
beargumenteerde ethische insteek dat “Christians and others struggle together against those 
things that threaten their common humanity”. Heil en verlossing worden dan ook niet langer 
gezien in relatie tot de waarheid van de eigen traditie, maar worden afhankelijk gemaakt van 
het welslagen van de samenwerking met de aanhangers van de andere religies aan gemeen-
schappelijke, ethische – en dus ook voortdurend vigerende – ad-hocsituaties. Een heilzame 
dialoog biedt volgens Knitter dan ook de enige mogelijkheid om de waarheidsclaims van de 
verschillende religies in het juiste perspectief te plaatsen – i.c. te relativeren – en met elkaar te 
verzoenen.  

Het epistemologische probleem dat met Knitters theologie verbonden is, is dat hij, 
door zijn eigenzinnige lezing van de bevrijdingstheologie, praxis en kennis (heil en waarheid) 
van elkaar losmaakt en op die manier hoopt het cultureelbepaalde (waarheid) van het essen-
tiële (heil) binnen een religie te kunnen onderscheiden. Zo maakt Knitter in zijn theologisch 
opzet het rijk Gods los van Jezus en betoogt hij dat de visie op verlossing los gezien moet 
worden van de persoon van Jezus van Nazareth. Het is echter onze overtuiging – zoals ook 
Hebblethwaite omstandig heeft beargumenteerd – dat een ethische praxis moeilijk uitgedrukt 
kan worden als ze niet in relatie staat tot een waarheid. Zo maakt het vanuit christelijk per-
spectief wel degelijk een verschil hoe en waarom men verlost wordt.  

Net zoals we bij Hick konden ontwaren, valt ook Knitters theologie ten prooi aan een 
deïstische godsopvatting. Op basis van Knitters opvatting van algemene openbaring concipi-
eert hij God als universeel aanwezig in de menselijke religies, waardoor er geen nood meer is 
om nog een specifieke godsopenbaring in de geschiedenis te denken. De bijzondere openba-
ring is vanuit deze optiek dan ook niet langer het gevolg van een bijzondere goddelijke tus-
senkomst, maar een uiting van ons eigen subjectief ervaren van Gods universele openbaring. 

Ook Knitters theologie kan terecht beschouwd worden als een mogelijk antwoord op 
de centrale vraag van dit onderzoek, maar opnieuw zijn we van mening dat de manier waarop 
hij omgaat met de waarheidsclaims van de verschillende religies – door hun waarde onderge-
schikt en afhankelijk te maken van een streven naar een eco-menselijk welzijn en ze dus elke 
ontologische gronding verliest – geen recht doet aan wat van een theologie van de religies 
verwacht kan worden. Immers in plaats van “de stralen van de waarheid aanwezig in de ande-
re religies” te herdenken in het “Licht van Christus”, verklaart hij Christus in het licht van de 
andere religies waardoor zijn pluralistische respons niet voldoet als antwoord op de uitdaging 
van het Concilie. 
 



HOOFDSTUK 4: 
 

ALOYSIUS PIERIS: EEN ZONDERLING IN HET  
THEOLOGISCHE LANDSCHAP 

 
 

Inleiding 

 
De laatste theoloog die we in dit werkstuk behandelen, kan niet alleen met recht en 

reden beschouwd worden als een buitenbeentje binnen onze verhandeling, maar is tevens een 
zonderling in het theologische landschap. Als katholiek theoloog, werkzaam binnen een 
Aziatische context, bevindt Aloysius Pieris zich immers in de unieke situatie waarbij het 
christendom zich in een minderheidspositie bevindt ten opzichte van de andere godsdiensten. 
In plaats van anderen om rekenschap te vragen, is het eigen aan christelijke theologen op het 
Aziatische continent dat zij verantwoording moeten afleggen voor hun geloof. Als 
contextueel theoloog pur sang ontwikkelt Pieris zijn theologie dan ook in een voortdurende 
wisselwerking met deze Aziatische leefomgeving. In navolging van de Vietnamese theoloog 
Peter Phan kunnen we stellen dat de invloed van deze context niet herleid mag worden tot 
een gegeven dat louter extrinsiek zou zijn aan de theologie – alsof contextuele theologie 
verengd zou worden tot het loutere vertalen van de theologie binnen een welbepaalde 
(vreemde) culturele setting – maar dat de leefomgeving veeleer bepaalde bronnen biedt voor 
de theologie in de mate dat men er de aanwezigheid van God en van zijn Geest in kan 
ontwaren1. Volgens Phan, net zoals Pieris overigens, zijn de belangrijkste bronnen van een 
theologie binnen Azië (1) de veelzijdige cultuur, (2) de diversiteit aan religies en (3) de 
verschillende sociale bewegingen. Op die manier maakt de (interreligieuze) dialoog in al zijn 
vormen een wezenlijk deel uit van het theologische bedrijf in Azië, waarbij theologen vanaf 
het prille begin geïmpliceerd zijn in de socio-politieke, culturele en economische situatie van 
het lijdende en onderdrukte volk, voor wie en in solidariteit met wie ze hun ‘werk’ doen2. Het 
religieus en cultureel pluralisme kenmerkend voor het Aziatische continent is dan ook veeleer 
een startpunt voor theologische reflectie dan voorwerp ervan3.  

Dat Pieris dus een bijzondere plaats inneemt binnen de theologie van de religies staat 
buiten kijf, hoe zijn unieke positie echter precies omschreven moet worden is wel voorwerp 
van discussie. Zo omschrijven de protagonisten van de pluralistische theologie Pieris graag als 
een “pragmatisch pluralist”, die vanuit de invloed van de Zuid-Amerikaanse 
bevrijdingstheologie de klassieke katholieke missietheologie afdoet als een vorm van 

                                                 
1P. PHAN, Doing Theology in a Context of Cultural and Religious Pluralism, in Louvain Studies 27/1 (2002) 39-68, 53. 
Zie ook FABC Papers 96: OFFICE OF THEOLOGICAL CONCERNS, Methodology: Asian Christian Theology. Doing 
Theology in Asia Today 2000, 29: “As Asian Christians, we do theology together with Asian realities as resources, 
insofar as we discern in them God’s presence, action and the work of the Spirit. We use these resources in 
correlation with the Bible and the Tradition of the Church”. 
2 PHAN, Doing Theology, 59. 
3 T. MERRIGAN, Jacques Dupuis en de herdefiniëring van de katholieke theologie van de godsdiensten, in Collationes 33/3 
(2003) 315-328, 326.  
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neokolonialisme en westers imperialisme4. Wij zijn er evenwel van overtuigd dat 
niettegenstaande Pieris zich in zijn theologisch oeuvre meermaals kritisch uitlaat over het in 
zwang zijnde paradigma in het westerse theologiebedrijf, hij zijn theologie toch opbouwt 
vanuit een welomlijnde opvatting van de christelijke incarnatieleer en dat hij vanuit dit 
incarnatorisch axioma een ‘theologie van de religies’ ontwikkelt die enerzijds als baanbrekend 
omschreven kan worden maar hem anderzijds toch in de lijn van de ‘orthodoxe theologie’ 
plaatst5. Hierdoor verkrijgt de vraag naar de verhouding tussen religieuze waarheid en heil 
binnen Pieris’ theologie een hernieuwde relevantie. 

Zijn epitheton van “contextueel theoloog” indachtig6, hoeft het niet te verwonderen 
dat Pieris’ theologisch project is ontstaan in een dynamische interactie met zijn levenswandel 
waardoor het ons noodzakelijk lijkt om eerst een beknopte levensbeschrijving te bieden 
vooraleer dieper in te gaan op zijn theologiseren zelf7. De leessleutel die we hanteren voor het 
schetsen van Pieris’ biografie is het feit dat hij een kind is van twee sterk verschillende 
werelden – het oosten en het westen – wat een niet te miskennen invloed gehad heeft op zijn 
denken. De creatieve spanning die er voortdurend heerst tussen beide levenscontexten is 

                                                 
4 P. KNITTER, No Other Name?: A Critical Survey of Christian Attitudes toward the World Religions, Maryknoll, Orbis, 
1985, 165, 259; P. KNITTER, Catholics and Other Religions: Bridging the Gap Between Dialogue and Theology, in Louvain 
Studies 24 (1999) 319-354, 351-353; J. HICK & B. HEBBLETHWAITE (eds.), Christianity and the Other Religions: 
Selected Readings (Revised Edition), Oxford, Oneworld, 2001, 3. Zie ook G. D’Costa, Theology of Religions, in D.F. 
Ford (ed.), The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology in the Twentieth Century, Oxford, 1997, 626-
644, 629. Illustratief voor de accaparatie van Pieris binnen de pluralistische theologie is zijn opname in het 
pluralistisch manifest van Hick en Knitter: The Myth of Christian Uniqueness waar Knitter hem indeelt bij die 
auteurs die de overstap maken naar een pluralistische benadering van de andere religies onder invloed van de 
confrontatie met het lijden van de mensheid en de nood om hieraan een einde te maken. Zie J. HICK & P. 
KNITTER (eds.), The Myth of Christian Uniqueness, New York - London, Orbis - SCM Press, 1987, xi. 
5 Pieris schrijft hoe hij zich telkens ‘verveeld’ voelt, wanneer iemand hem vraagt tot welke strekking binnen de 
theologie van de religies men hem mag rekenen: het inclusivisme of het pluralisme. De reden van zijn 
afkeurende houding tegenover dergelijke vragen is te wijten aan het gegeven dat Pieris, naar eigen zeggen, in 
een ander paradigma is ingegroeid. Hij is immers geworteld in een tendens in Azië waarbij dergelijke 
categorieën nog maar weinig betekenis hebben. Dit betekent niet dat hij de traditionele categorieën van het 
exclusivisme, het inclusivisme of het pluralisme op zich verwerpt, maar vanuit zijn standpunt worden ze 
gewoon als niet relevant beschouwd. Bovendien geeft hij aan hoe “those Asian theologians who condemn both 
exclusivism and inclusivism as imperialistic get easily thrown into the third slot. They are labeled (sic) 
pluralists”. Hiermee stelt hij onzes inziens zelf vraagtekens bij het al te gemakkelijke accapareren van zijn 
theologie door de voorstanders van de pluralistische stroming binnen de theologie van de religies. Zie PIERIS, 
An Asian paradigm, in The Month 26/4 (1993) 129-134, 129; A. PIERIS, Interreligious Dialogue and Theology of 
Religions, in Horizons 20/1 (1993) 106-114; A. PIERIS, Fire & Water: Basic Issues in Asian Buddhism and Christianity, 
Maryknoll, Orbis, 1996, 155.  
6 Zie A. CAMPS, Salvation bij Aloysius Pieris s.j., Sri Lanka, in K.A. SCHIPPERS (ed.), Heil voor deze wereld: Studies 
aangeboden aan Prof. Dr. A.G. Honig JR, Kampen, Kok, 1984, 63-71, 66. 
7 Voor het samenstellen van deze biografie hebben we gebruik gemaakt van volgende werken: CAMPS, Salvation; 
P. GIBBS, The Word in the Third World: Divine Revelation in the Theology of Jean-Marc Ela, Aloysius Pieris and Gustavo 
Gutierrez, Rome, Pontificia Università Gregoriana, 1996; D. TOMBS, Liberating Christology: Images of Christ in the 
Work of Aloysius Pieris, in S. PORTER (ed.), Images of Christ: Ancient and Modern, Sheffield, Sheffield Academic 
Press, 1997, 173-188; G. EVERS, A Self-Portrait of Aloysius Pieris s.j., in R. CRUSZ, M. FERNANDO and A. 
TILAKARATNE (eds.), Encounters With the Word: Essays to Honour Aloysius Pieris s.j., The Ecumenical Center for 
Study and Dialogue, 2004, 643-670; A. PIERIS, Prophetic Humour in Buddhism and Christianity: Doing Inter-Religious 
Studies in the Reverential Mode, Colombo, Ecumenical Institute for Study and Dialogue, 2005, 3-21. Dit laatste 
artikel is de eigen schriftelijke neerslag van een lezing die Pieris meerdere malen heeft gebracht en die op basis 
van geluidsbanden werd getranscribeerd en gepubliceerd zonder diens toestemming; vaak met vele wijzigingen 
die geen neerslag vormen van Pieris’ originele intenties. Een dergelijke onbetrouwbare versie is volgens Pieris 
terug te vinden in R.S. SUGIRTHARAJAH (ed.), Frontiers in Asian Christian Theology: Emerging Trends, Maryknoll, 
NY, 141-146, 1994. Zie ook EVERS, A Self-Portrait, 681. 
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onzes inziens verantwoordelijk voor de onnavolgbare stijl waarop Pieris zijn theologie 
bedrijft8.  

Aloysius Pieris zag het levenslicht in 1934 in Ampitiya, Sri-Lanka en groeide op in een 
christelijke familie. Reeds sinds zijn prille jeugd was hij een regelmatige bezoeker van het 
Jezuïetenseminarie in het nabije Kandy en als negentienjarige knaap begon hij zijn opleiding 
als seminarist bij de Jezuïeten9. Tegen die tijd bezat Pieris reeds een grondige kennis van twee 
oude talen, één van het oosten en één van het westen: Pali en Latijn; de canonieke taal van 
respectievelijk het boeddhisme en het christendom10. Zijn eerste studiesporen verdiende hij 
aan het Heilig-Hartcollege te Shembaganur, India, waar hij zijn licentie in de filosofie 
behaalde11. Op vraag van ‘de sociëteit’ begon Pieris zich vervolgens te verdiepen in de studie 
van de oude talen van het Pali en het Sanskriet en behaalde in 1961 een First Class Honours 
Degree in Pali en Sanskriet aan de University of London12. Opnieuw wordt het duidelijk hoe 
Pieris, geschoold in zowel de oosterse als westerse klassieke talen – als autodidact had Pieris 
intussen immers ook Grieks geleerd –   en filosofieën, zich in de speelruimte bevindt tussen 
oost en west. 

Op vraag van de toenmalige provinciaal van de orde zette Pieris zijn studies voort aan 
de pauselijke, theologische faculteit te Napels, waar hij in 1966 zijn licentie in de theologie 
behaalde. Gedurende dit verblijf in Italië werd hij, in 1965, tot priester gewijd. Zijn toetreding 
tot de clerus en zijn studies in Italië vielen dus samen met het Tweede Vaticaans Concilie, dat 
een stem van openheid en vernieuwing deed klinken doorheen de katholieke Kerk13. 

                                                 
8 Of zoals Pieris zelf aangeeft: “[H]aving received my theological education in Europe and a Buddhist 
education in Asia, I feel obliged in conscience to exercise a ministry of reconciliation whereby the implicit 
judgement of the non-Christian East is brought to the threshold of Western theology”. Zie A. PIERIS, Love 
Meets Wisdom: A Christian Experience of Buddhism, Maryknoll, Orbis, 1988, 18. 
9 Op de vraag waarom Pieris de rangen van de Jezuïeten vervoegde, antwoordt hij hoe hij zijn spirituele 
begeleiders nooit echt hebben kunnen vaststellen hoe zijn roeping is gegroeid – non constat – en hij besluit dan 
ook dat “it must have grown into me from infancy! When my mother gave me the name Marian Aloysius she 
had a clear idea of what I should be: a Jesuit with a Marian spirituality”. Zie EVERS, A Self-Portrait, 646. 
10 Waar Pieris Latijn uit eigen beweging studeerde omwille van zijn roeping tot het priesterschap, was het Pali 
een verplichte oefening die hem door zijn ouders werd opgelegd omdat ze vreesden dat hij te westers zou 
worden. Hierop terugblikkend zegt Pieris hoe de Voorzienigheid hier aan het werk geweest moet zijn. Zie 
EVERS, A Self-Portrait, 648. 
11 Zijn proefschrift was een thomistisch geïnspireerde, rigoureuze kritiek op de boeddhistische epistemologie. 
Pieris geeft aan hoe hij later zodanig beschaamd was over wat hij toentertijd geschreven had dat hij zijn thesis 
uiteindelijk verbrand heeft. Zie EVERS, A Self-Portrait, 648. 
12 EVERS, A Self-Portrait, 650. Het is belangrijk te zien dat de examens van de University of London afgenomen 
konden worden in Sri-Lanka en Pieris zich dus niet, zoals sommige commentatoren aannemen, aan het begin 
van de jaren zestig in Londen bevond. Zie CAMPS, Salvation, 64; GIBBS, The Word, 160 n. 4; TOMBS, Liberating 
Christology, 175. 
13 A. PIERIS, The Roman Catholic Perception of Other Churches and Other Religions After the Vatican's Dominus Jesus, in 
East Asian Pastoral Review 38/3 (2001) 207-230, 214: “I myself am a product of the process of transformation 
that Vatican II was both in itself and in what it promoted in the church and, therefore, I feel obliged to explain 
the significance of this event to those who are disoriented by it! After all, my theological studies, which I made 
in Naples, just two-hours' train journey from Rome during the years 1962-66, coincided exactly with the period 
in which the Second Vatican Council was in session. As someone who followed the dynamics of the Council at 
close quarters and had the privilege of meeting many of the periti (experts) of the Council during their 
week-end visits to our beautiful residence in Naples, I understand the massive upheaval it created in the minds 
of those who really failed to appreciate its character.” Verder illustreert hij hoe Rahner hem leerde om binnen 
te treden in de Geest van het concilie en van daaruit verder te gaan: “I understood that the only way to be 
faithful to Vatican II was to fulfil its dreams; give concrete shape to its visions, develop its seminal insights and 
evolve a theological language commensurate with its new perspectives rather than literally follow its inadequate 



176 HOOFDSTUK 4  

Begeesterd door het concilie heeft Pieris zich in zijn theologie laten bepalen door twee 
sleutelbegrippen uit de conciliaire documenten: enerzijds het belang van de interreligieuze 
dialoog en anderzijds de bekommernis om de armen14; de twee thema’s die later de 
kernpunten zouden vormen van zijn theologie. Na het afronden van zijn studies in de 
theologie, werd hij door zijn superieuren aangespoord om een doctoraat te behalen in de 
boeddhologie met het oog op een academische carrière aan het Gregorianaum terwijl hij zelf 
liever samen met jongeren wou werken aan sociale verandering zoals hij dat reeds in de slums 
van Napels had gedaan. Zijn min of meer gedwongen terugkeer naar zijn vaderland 
betekende voor hem echter tegelijk een herontdekking van zijn religieuze en culturele roots.  

Toen hij als westers gevormd theoloog en priester naar zijn geboorteland terugkeerde 
om er zich te verdiepen in het boeddhisme, kwam het al snel tot een confrontatie met zijn 
oosterse leermeesters waardoor de spanning tussen zijn beide levenscontexten aan de 
oppervlakte kwam15. Zo maakte zijn doktorvater, de eerbiedwaardige K. Wachissara, duidelijk 
dat Pieris meer kans maakte op een doctoraat in het boeddhisme aan een westerse universiteit 
dan in Sri-Lanka omdat zijn westerse opleiding hem zodanig van de oosterse cultuur had 
vervreemd dat hij de subtiliteiten van het boeddhisme nooit zou kunnen begrijpen zonder de 
praxis van “innerlijke verlossing” existentieel te beleven16. Men raadde hem verschillende 

                                                                                                                                                         
formulations”. Zie EVERS, A Self-Portrait, 651-652. Zie ook A. PIERIS, Vatican II: A "Crisigenic" Council with an 
Unwritten Agenda, in Ishvani Documentation and Mission Digest 23/2 (2005) 159-177, 159-161. 
14 A. PIERIS, Ecumenism in the Churches and the Unfinished Agenda of the Holy Spirit, in Spiritus 3 (2003) 53-67, 57-58. 
Pieris vertelt in zijn biografie hoe de overtuiging dat “action on behalf of the poor is our [the Jesuists’] mission 
and spirituality, even if we happen to be academicians” pas duidelijk werd tijdens zijn verblijf in Napels toen hij 
met medestudenten sociaal werk verrichtte voor jongeren in de slums. Pieris geeft zelfs toe hoe hij voor die tijd 
aanstoot kon nemen aan diegenen die sociaal werk deden als een uitlaatklep tijdens hun studies. Zie EVERS, A 
Self-Portrait, 644. Zie ook PIERIS, Vatican II: A "Crisigenic" Council, 163. 
15 De moeilijkheden hadden volgens Pieris vooral socio-historische wortels en werden voortdurend 
aangewakkerd door allerlei misverstanden. Zo schrijft Pieris hoe christelijke missionarissen die het boeddhisme 
kwamen bestuderen hun kennis tot nog toe veelal hadden misbruikt voor het onrechtmatig bekritiseren van de 
boeddhistische doctrines en praktijken. Verder illustreert hij hoe zowel de scholen als de pers in Sri Lanka lange 
tijd het monopolie zijn geweest van de katholieke minderheid en hoe beiden gebruikt werden in een polemische 
strijd tegen de Boeddha en het boeddhisme. Toen ook het boeddhisme over eigen scholen en een eigen pers 
kon beschikken, nam het ook een polemische houding aan en ontwikkelde het een sterke antiwesterse en 
antichristelijke houding. Bovendien werden de onderlinge relaties nog meer verstoord door een aantal 
(protestantse) missionarissen die tijdens een boeddhistische plechtigheid pamfletten verspreidden met 
beledigende taal, terwijl ze als eregasten op die plechtigheid waren uitgenodigd. Het hoeft weinig betoog dat de 
boeddhisten sindsdien weinig vertrouwen hebben in westerlingen in het algemeen en christenen in het 
bijzonder. Voor een uitgebreide beschrijving van het hoe en waarom van het wederzijdse wantrouwen dat er 
heerste tussen christenen en boeddhisten zie A. PIERIS, Prophetic Humour, 8-12. Zie ook A. PIERIS, Faith 
Communities and Communalism, in East Asian Pastoral Review 26/3-4 (1989) 294-310, 295; PIERIS, Fire & Water, 98. 
16 In het boeddhisme wordt de menselijke situatie uiteengezet aan de hand van vier nobele waarheden, 
waarvoor het achtvoudige pad de voorgeschreven geneeswijze vormt. Een eerste waarheid (dukkha) ziet het 
lijden als iets dat onvermijdelijk is voor elk menselijk wezen: niemand kan eraan ontsnappen. De tweede 
waarheid (samudaya) heeft het over de oorsprong van dat lijden: een obsessief verlangen of begeerte (tanha). De 
derde nobele waarheid (nirodah) omschrijft hoe het lijden totaal opgeheven kan worden als het verlangen 
ophoudt. Een vierde waarheid (magga) tenslotte is dan de waarheid van het achtvoudige pad dat acht stappen 
tot zelfverbetering uiteenzet. Dit kan op zijn beurt onderverdeeld worden aan de hand van drie noemers: (1) 
morele rechtschapenheid; (2) een praxis van ascese en verzaking; (3) het mystieke inzicht of bevrijdende kennis 
dat samenvalt met innerlijke vrijheid van zelfliefde, haat en onwetendheid. Het is deze praxis die Pieris moet 
doormaken: proberen in het reine te komen met zichzelf en met de kosmos, het doormaken van het 
achtvoudige pad om zo de uiteindelijke bevrijding te bereiken. R. C. AMORE & C. JULIA, The Buddhist Tradition, 
in W.G. OXTOBY (ed.), World Religions: Eastern Traditions, Oxford - New- York, Oxford University Press, 22002, 
199-315, 213-214. Zie ook PIERIS, Love Meets Wisdom, 123; PIERIS, Fire & Water, 185. Een meer gedetailleerd 
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meditatiemeesters aan, maar Pieris getuigt hoe de ontmoetingen telkens faliekant afliepen 
omwille van zijn eigen trots en vooroordelen: “what were those non-English speaking, 
beetlemunching, village-educated recluses capable of imparting to me?”17. Maar een plots 
inzicht veranderde de houding tussen beide partijen: 

Grace struck only when it dawned upon me that I had to take gifts (fruit and 
vegetables), prostrate before the monk (the third one) and humbly ask to be his 
disciple. This act of humility was the key that could open the old musty-looking 
treasure chest which contained the wisdom of generations of holy people […] My 
received concepts of ‘God’, ‘Christ’, ‘Church’ were no more what they sounded. 
They had to be renounced. Freedom comes through renunciation; absolute 
freedom from a total letting go. I was led into the Unknown18. 

Door op die manier een eeuwenlange traditie te respecteren en zich nederig te tonen 
tegenover zijn boeddhistische meester, in plaats van de traditionele, paternalistische houding 
van de westerse Kerk in Azië aan te nemen, liet Pieris zich dopen in de Aziatische omgeving, 
waardoor de eerste pool van zijn theologie duidelijk gemaakt werd: ‘zich in nederigheid laten 
dopen in de Jordaan van de religies’19.  

Toen hij ten volle aanvaard was aan de Universiteit van Sri Lanka en de campus 
frequenteerde werd hij er zich van bewust dat er een marxistisch geïnspireerde opstand 
broeide onder de studenten tegenover het politieke establishment en het heersende religieus 
bestel. Het zoeken van studenten naar sociale transformatie kreeg voor Pieris een concreet 
gezicht in de persoon van een medestudent toen hij hem uitnodigde voor een lunch.  

The most disturbing question he asked me during that lunch was: From where do 
you get your money? To which I gave the wrong answer: God gives me (actually my 
procurator and the mass-stipends were my source!). After giving this answer, I 
began to guess what this student must have been thinking: “This must be a 
strange God, if he exists at all; for, he gives money to this man and not to me”. I 
realized that each time I face a situation in which I have some earthly need 
satisfied while another person hasn’t, I proclaim an unjust god, who in fact does 
not exist according to my biblical faith. God who is not just to the poor, cannot 
be God at all. […] In all probability the young man would have been killed during 
the “combing” of the forests in the North Central province by the army. But the 
image of his face hanging from the Cross, asking me “Aloy, from where do you 
get your money” began to haunt me. As a religious person consecrated to a life of 
evangelical poverty I resolved that I would earn my money with the sweat of my 
brow. That is actually what I did, later!20  

Door deze ervaring ontdekte Pieris God op een nieuwe manier, als een God met een 
concrete optie voor de armen. Deze nieuwe godservaring stond echter in fel contrast met de 
onrechtvaardige samenleving, waarin de religie (zowel het christendom als het boeddhisme) 

                                                                                                                                                         
wedervaren van Pieris’ ingroeien in het boeddhisme kan teruggevonden worden in PIERIS, Prophetic Humour, 13-
14. 
17 PIERIS, Prophetic Humour, 13. 
18 PIERIS, Prophetic Humour, 14. 
19 A. PIERIS in P. GIBBS, The Word in the Third World, 172 n. 55: “It was only when Jesus was humble enough to 
choose John the Baptist as His guru and bend down in the Jordan that his mission was proclaimed[...] 
Translated for our times, baptism is not to pour water on someone, but to pass through the act of humility. [...] 
So this conviction came to me and determined the one pole that is my religious experience.” 
20 PIERIS, Prophetic Humour, 17-18. 
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samenwerkt met het imperialisme en het kapitalisme om van de armen en de onderdrukten 
een niet-volk te maken; een bevolkingsgroep zonder recht op bestaan. Deze ervaring 
kristalliseerde zich in het tweede kernpunt van Pieris’ theologie: “een optie voor de armen”. 

In 1971 behaalde Pieris dan uiteindelijk als eerste – en totnogtoe enige – christelijke 
clericus een doctoraat in de boeddhologie aan de universiteit van Sri-Lanka. Als tertiaris gaf 
hij op vraag van zijn oversten – zij het onder stil protest21  – een semesterlang les aan het 
Gregorianaum te Rome. Zijn ‘onderscheiding’ maakte hem echter duidelijk dat de 
Gregoriaanse Universiteit niet zijn missie was en hij besliste terug te keren naar Sri Lanka om 
een eigen plaats te scheppen, weg van zijn gemeenschap in Colombo, waar hij zowel trouw 
kon zijn aan zijn academische opdracht als zich ten dienste stellen van de plattelandsjeugd in 
hun dubbel verlangen naar innerlijke en sociale bevrijding: het Tulana onderzoekscentrum 
was geboren. Sinds 1974 poogt hij zich van daaruit verdienstelijk te maken door sociaal werk 
voor jongeren te verrichten en het bevorderen van de dialoog tussen boeddhisten en 
christenen22. 

Door dit kort biografisch relaas menen wij te hebben aangetoond dat Pieris een kind 
is van twee totaal verschillende werelden die volgens hem echter veel van elkaar te leren 
hebben. Vanuit zijn specifieke leefomgeving probeert hij een theologie uit te werken waarin 
het christendom en het boeddhisme dan ook een complementaire rol spelen, zonder daarbij 
hun eigenheid te hoeven verliezen. In wat volgt tonen we aan hoe Pieris poogt een integrale 
visie op waarheid en heil te ontwerpen vanuit een Bijbels geïnspireerde optie voor de armen 
en met specifieke aandacht voor de multireligiositeit die kenmerkend is voor onze 
hedendaagse leefsituatie en in het bijzonder typerend voor het Aziatische continent. 

                                                 
21 Pieris geeft aan dat “After all that happened during my doctorate (Buddhist experience and the youth revolt) 
I felt, I must be here in my country to serve the rural youth in building up the two dimensions of a liberated 
society: interior transformation and social change, thus combining my original aspiration for youth work with 
the mission to foster Buddhist-Christian dialogue”. Zie EVERS, A Self-Portrait, 654. 
22 Hiervoor verleende de Theologische Fakulteit van Tilburg hem in 1987 een eredoctoraat in de theologie. 
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1. Naar een nieuw theologisch paradigma 
 
Op een conference van de “Ecumenical Association of Third World Theologians - 

EATWOT” in 1979 presenteerde Pieris zijn – tot dan toe nog rudimentaire – gedachten over 
een mogelijke symbiose van de dubbele nood aan innerlijke bevrijding en sociale 
transformatie voor het eerst aan een breder publiek van theologen. Hij formuleerde in 
omzichtige bewoordingen hoe elke theologische poging om de Aziatische religies te 
ontmoeten, zonder aandacht voor de armen enerzijds en de multireligieuze context 
anderzijds, gedoemd is te mislukken in haar betrachting voet aan wal te zetten op het 
Aziatische continent. Een theologie die vruchtbaar wil zijn binnen de Aziatische context 
moet volgens Pieris oog hebben voor datgene wat Azië haar eigen cachet verleent: 

Any discussion about Asian theology has to move between two poles: the Third 
Worldliness of our continent and its peculiarly Asian character. More realistically 
and precisely, the common denominator linking Asia with the rest of the Third 
World is its overwhelming poverty. The specific character defining Asia within 
the other poor countries is its multifaceted religiousness. These two inseparable 
realities constitute in their interpenetration what might be designated as the Asian 
context, the matrix of any theology truly Asian23. 

Hiermee heeft Pieris dan ook de referentiepunten van zijn eigen theologie 
uiteengelegd. 
 
 
1.1 Religie en armoede: ambivalente realiteiten 
 

Hoewel Pieris in zijn uiteenzetting opzettelijk poogde de beladen termen 
“inculturatie” en “bevrijding” te vermijden en hij bewust sprak over religiositeit en armoede, 
werd zijn lezing toch aan de hand van dit binaire schema geïnterpreteerd24. Volgens Pieris is 
de tweespalt tussen bevrijdingstheologen en de voorstanders van een inculturatietheologie 
terug te voeren op het polysemische karakter van zowel religie als armoede; beide begrippen 

                                                 
23 A. PIERIS, An Asian Theology of Liberation, Maryknoll, Orbis, 1988, 69. 
24 Zie EVERS, A Self-Portrait, 662: “The idea that the conflict was between inculturation and liberation was an 
interpretation given to it by commentators who were not present at the conference. I avoided those two words 
and used instead the two terms religiousness and poverty. Yet, my paper where the inculturation-liberation 
scheme was consciously avoided, was ultimately forced into that grove, which shows how much that scheme 
was operative then”. Zie ook PIERIS, An Asian Theology, 87-88:  “Nevertheless, the subsequent controversy fell 
back upon the old paradigm and reduced religion and poverty to the categories of inculturation and liberation”. 
Zie A. PIERIS, Speaking of the Son of God in Non-Christian Cultures, e.g. in Asia, in S. EDWARD & J.B. METZ (eds.), 
Jesus, Son of God, New York, Seabury Press, 1982, 65-70, 67: “When I proposed a polarity of 'religion-poverty' as 
the context of Asian theology, some theologians too hastily reduced religion to 'inculturation' and poverty to 
'liberation'. Hence I repeat the plea I made during the subsequent controversy to abandon the inculturation-
liberation debate; because religion and poverty in their coalescence provide both the cultural context and the 
liberationist thrust required in any Asian Christology”. Zelfs in een artikel uit 1994 maakt Pieris nog altijd 
gewag van “the great unfinished debate about the real or apparent antagonism between inculturation and 
liberation and [the] well-founded fear among liberationists that the inculturationist model is advertised and 
advocated by certain interested parties whose secret agenda is to thwart the march of liberation theologies”. Zie 
A. PIERIS, The Problem of Universality and Inculturation with Regard to Patterns of Theological Thinking, in C. GEFFRÉ & 
W. JEANROND (eds.), Why Theology?, London, SCM Press, 1994, 70-79, 70-71. 
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zijn immers gelaagd en verwijzen tegelijkertijd naar tegenstrijdige realiteiten waardoor ze 
zowel bevrijdend als verslavend kunnen werken25: 

Poverty certainly is enslaving and degrading when imposed on someone by the 
hedonism of others. But it is ennobling and liberating when voluntarily embraced 
as a protest and precaution against imposed poverty. A similar bipolarity can be 
detected in religion. Religion carries with it an enslaving tendency when it acts as 
“opium” that deadens the individual conscience so as not to make it perceive the 
bondage of imposed poverty or when it sacralises an oppressive status quo by 
building up alliances with the power centres of acquisitive systems that create 
poverty. But there is also a positive pole: religion harbours the seed of an ongoing 
revolution, indeed a subversive potential. When activated, it can trigger radical 
changes in socio-political structures26. 

De ambiguïteit eigen aan het armoedebegrip wordt volgens Pieris belichaamd in het 
onderscheid tussen ‘gedwongen armoede’ en ‘vrijwillige armoede’27. Waar de eerste vorm van 
armoede wordt opgedrongen aan iemand door de onverschilligheid en het hedonisme van 
anderen, is de tweede vorm van armoede zowel een protest als een voorzorg tegen de eerste. 
Vrijwillige armoede werkt volgens Pieris dan ook bevrijdend, terwijl gedwongen armoede een 
onderdrukkend karakter heeft. Waar ‘vrijwillige armoede’ in de oosterse religies volgens Pieris 
een spiritueel tegengewicht biedt voor de ‘gedwongen armoede’ wordt het in de Zuid-
Amerikaanse bevrijdingstheologie gebruikt als een socio-politieke strategie tegen de armoede. 
Ideaal echter is een combinatie van beiden28.  

Ook in het begrip religie ligt volgens Pieris eenzelfde meerduidigheid verscholen. Ook 
religie kan immers zowel verknechtend als bevrijdend werken. Zo kan religie zowel gebruikt 
worden om het onderdrukkende status quo te legitimeren als een impuls bieden voor radicale, 
sociale verandering29. Hiervoor is het instructief een blik te werpen op de manier waarop 
Pieris de onderlinge verhouding tussen religie en ideologie concipieert. Volgens Pieris kan de 
revolutionaire impuls van een religie zowel gevoed als gestremd worden door de nood aan 
een ideologische formulering en is het pas in haar antwoord op het fenomeen van de 
armoede dat haar bevrijdend of verknechtend karakter duidelijk wordt. Pieris gaat uit van de 
vooronderstelling dat geen enkele theologie ideologisch neutraal kan zijn, zonder daarvoor 
aan relevantie in te boeten. Dit kan men opmaken uit de definities van zowel ideologie als 
religie in Pieris’ werk30. Religie verwijst volgens Pieris naar een Absolute Toekomst, naar een 

                                                 
25 PIERIS, An Asian Theology, 37-38, 88; PIERIS, Speaking of the Son of God, 67; PIERIS, Love Meets Wisdom, 35-36; A. 
PIERIS, Mission of the Local Church in Relation to Other Major Religious Traditions, in Sedos Bulletin 5-7 (1982) 92-96, 
103-109, 123-127, 94-95.  
26 PIERIS, Love Meets Wisdom, 35. 
27 Zie o.a. PIERIS, Mission of the Local Church, 94-96; PIERIS, Love Meets Wisdom, 89-92; A. PIERIS, God's Reign for 
God's Poor: A Return to the Jesus Formula, Kelaniya, Tulana Research Centre, 1999, 59-61; PIERIS, Ecumenism, 55-
56; PIERIS, Prophetic Humour, 20, 93-98. 
28 PIERIS, Mission of the Local Church, 94. 
29 PIERIS, Mission of the Local Church, 94-95. Zie ook PIERIS, An Asian Theology; A. PIERIS, Ideology and Religion: 
Some Debatable Points, in Dialogue NS 10/2-3 (1983) 31-41, 40. 
30 “Ideology is a programmatic worldview. Besides being a ‘vision’ of a future, envisaged as an improvement on 
the present, it also includes a mission to change the present disorder in accordance with that future”; “Religion, 
primarily and normatively, points to an Absolute Future, a Totally Other, so that the horizon of final liberation 
is given a metacosmic ultimacy. […] Religion does empathically teach that the Absolute Future has to be 
anticipated here in this life, not only through the spiritual achievements of individual persons, but also through 
visible structures in human society.” Zie PIERIS, An Asian Theology, 25. 
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Transcendent(i)e, een metakosmische realiteit die reeds deels in dit aardse leven gerealiseerd 
moet worden, een project waarvoor een ideologie de nodige instituties, strategieën en 
zichtbare sociale structuren biedt. Een religie die niet door een ideologie geschraagd wordt, is 
een wereldvreemde vorm van spiritualiteit. Religie en ideologie zijn dan ook ambivalent in de 
zin dat ze het gevaar lopen om tegengesteld te worden aan de waarheid die ze belichamen31. 
Het bevrijdende aspect van zowel religie als ideologie vinden we terug in de dimensie van een 
‘toekomst’ zoals die in beide definities vervat ligt. Zolang de toekomst gezien wordt als een 
profetische correctie op het heden, werkt zowel een ideologie als een religie bevrijdend; als 
men denkt dat het doel reeds bereikt is, werken beiden verlammend32.  

Pieris betreurt echter dat noch het ambivalente karakter van religie noch dat van 
armoede algemeen aanvaard worden en men in theologische kringen veelal blijft vasthouden 
aan een eenzijdige visie op zowel religie als armoede die zich volgens Pieris vertaalt in een 
polarisatie binnen de theologie tussen een “Christ-against-religions” en een “Christ-of-
religions”; een tegenstelling die heden ten dage belichaamd wordt door de breuk tussen 
“inculturationists” en “liberationists”, en die zich in het bijzonder laat gevoelen op het 
Aziatische continent33.  

 
 

1.1.1 Christologieën in conflict 
 
Met het “Christ-against-religions”- model doelt Pieris op de imperialistisch-

kolonialistische benadering die vooral vanuit de westerse landen is gegroeid tegenover ‘hun’ 
toenmalige kolonies. Pieris omschrijft het als een paternalistische houding waarmee de 
westerlingen poogden om de armoede in de primitieve landen weg te werken met behulp van 
de import van een westers ontwikkelingsmodel, dat de traditionele religies alleen maar ziet als 
hinderpalen voor het welslagen van hun bevrijdingsmissie. Deze christologische benadering 
kende verschillende successieve fases doorheen de geschiedenis. In een eerste stadium, 
ruwweg geschat vanaf de zestiende eeuw, werden de traditionele religies afgedaan als 
misleidende vormen van bijgeloof die verantwoordelijk waren voor de morele armoede van 
de inheemse bevolking. De religio falsa en de morele armoede die deze met zich meebracht 
moesten geremedieerd worden met behulp van de vera religio, die door het christendom 
belichaamd werd en die samen met de westerse cultuur werd ingevoerd. In een tweede stap in 
de ontwikkeling, die Pieris situeert in de late jaren zestig van de twintigste eeuw, vinden we 
hetzelfde paradigma onder een andere verschijningsvorm terug. De traditionele religies 
werden niet langer gezien als bron van morele armoede, maar wel als katalysator van de 
materiële armoede, waarin de zogenoemde ‘twee-derde-wereldlanden’ zich bevinden. 
                                                 
31 PIERIS, An Asian Theology, 30. 
32 Een mooie analogie voor deze profetische correctie vinden we terug bij Donald Dorr in D. DORR, Option for 
the Poor Re-visited, in J.S. BOSWELL, F.P. MCHUGH & J. VERSTRAETEN (eds.), Catholic Social Thought: Twilight or 
Renaissance?, Leuven, Peeters, 2000, 249-262, 249: “It is important not to lose sight of the whole range of 
Catholic social thinking, including values or ideals such as option for the poor, which seem less realistic [from a 
political point of view]. If we focus only on what seems [politically] realistic at any given time, we are failing to 
give the Church its prophetic role and voice. A major purpose of the Church is to stand for, and give witness 
to, a different and better future which is bound to seem unrealistic in present-day terms”. 
33 PIERIS, An Asian Theology, 89, 94-96; PIERIS, Speaking of the Son of God, 66-67. Voor de bespreking van de twee 
perspectieven werd gebruik gemaakt van PIERIS, Love Meets Wisdom, 35-39; PIERIS, An Asian Theology, 59-62, 89-
96; M. FÉDOU, Regards Asiatiques sur le Christ, Paris, Desclée, 1998, 104-106. 
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Opnieuw wordt het westerse ontwikkelingsmodel, met haar economische en technologische 
suprematie, samen met het christendom als enige mogelijke oplossing opgedrongen. In een 
derde en laatste moment, vanaf de late jaren zeventig, profileert dit paradigma van “Christ-
against-religions” zich als de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie, dwepend met een 
marxistisch socialisme. Alhoewel de bevrijdingstheologie door Pieris als de meest relevante 
beschouwd wordt voor het Aziatische continent34, volstaat ook zij niet omwille van haar 
ideologische inkleuring. De bevrijdingstheologie, werkzaam aan de hand van een 
Marxistisch-Barthiaans35 paradigma, definieert armoede en religiositeit als negatieve 
krachten, die samen een monsterverbond vormen, waarvan de armen en de onderdrukten 
bevrijd moeten worden. De traditionele, niet-christelijke, religies worden hier gezien als dé 
middelen bij uitstek waarmee de armoede bestendigd wordt omdat ze de bevrijding zouden 
beperken tot de niet-sociale, niet-politieke en niet-economische levensruimte. Christus 
wordt dan niet alleen voorgesteld als de bevrijder van de armoede, maar ook als verlosser uit 
de traditionele religiositeit die enkel als negatief ervaren wordt36. 

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich het zogenaamde “Christ-of-
Religions” - model dat vooral opgeld begon te maken vanaf de negentiende eeuw en zich 
samen met de vervullingstheorie van de religies ontwikkelde: Christus is aan het werk in alle 
religies om het definitieve heil van de mensen te bewerken. Ook deze theologie wordt door 
Pieris onder vuur genomen omwille van haar onderliggende ideologie. Dit model, dat het 
adagium van de inculturatie handhaaft en veelal een polemische reactie is op de “Christ-
against-Religions”-theologie faalt volgens Pieris in haar opzet omdat het de religie losmaakt 
van de matrix van elke theologie: de armen37. Een tweede stadium van dit paradigma, dat 
zich, net zoals bij het vorige model, deed gelden vanaf de late jaren zestig, vond in de 
                                                 
34 PIERIS, An Asian Theology, 82: “They [the liberationists] put theology back on its feet. […] It [liberation 
theology] is not perhaps a new theology, but a new theological method, indeed the correct method of doing 
theology.” Zich baserend op een voorstelling van Sobrino omschrijft Pieris vijf methodologische kenmerken 
van de bevrijdingstheologie die relevant zijn voor Azië: (1) de poging om theologische speculatie te vervangen 
door een sociale analyse teneinde de onrechtvaardige structuren in de wereld te ontdekken en te veranderen in 
plaats van louter te verklaren; (2) het inzicht dat praxis primair is aan theorie: “we know Jesus the truth by 
following Jesus the way”; (3) de erkenning dat deze weg de weg van het kruis is, waarbij het streven naar het 
Rijk Gods niet gezien kan worden als een geleidelijke vooruitgang, maar een proces met continue 
onderbrekingen en contrastervaringen, de ruptura epistemologica; (4) het besef dat we geen nood hebben aan een 
passieve solidariteit met de armen in hun armoede en onderdrukking, maar aan een deelname in hun strijd om 
ten volle menselijk te zijn; (5) het ijveren voor een socialistische politiek waarbij bevrijding en verandering niet 
zozeer modewoorden, dan wel kernwoorden zijn. Zie ook PIERIS, Love Meets Wisdom, 37-38. 
35 GIBBS, The Word, 172; PIERIS, An Asian Theology, 95:“For the philosophical movements in Europe found an 
ideological as well as theological formulation in the two Karls of ‘dialectical frame’. Marx’s dialectical 
materialism set religion against revolution; Barth’s dialectical theology opposed it to revelation. In their systems, 
religion was a major obstacle to liberation and salvation, respectively.” 
36 PIERIS, Mission of the Local Church, 94-95; PIERIS, An Asian Theology, 93-96; A. PIERIS, The Place of Non-Christian 
Religions and Cultures in the Evolution of Third World Theology, in J. HICK & B. HEBBLETHWAITE (eds.), Christianity 
and the Other Religions (revised edition), Oxford, Oneworld, 2001, 59-87, 67-70. Zie ook FÉDOU, Regards Asiatiques, 
104-106. 
37 PIERIS, An Asian Theology, 87: “The term ‘Third-World’ is a theological neologism for God’s own people. It 
stands for the starving sons and daughters of Jacob – of all places and all times – who go in search of bread to 
a rich country, only to become its slaves. It [Third World] happens wherever and whenever socio-economic 
dependence in terms of race, class or sex generates political and cultural slavery, fermenting thereby a new 
peoplehood. Because there is no people unless summoned by God, and no God worth talking about except the 
God who speaks through a  people, all theology is about a people’s God – that is about God’s people. The 
major focus of all ‘God-talk’ or theology, then, must be the Third World’s irruption as a new peoplehood, 
announcing the liberating presence of a God who claims to humanize this cruel world.” 
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Aziatische religieuze perceptie van armoede een tegengif tegen hebzucht, maar men negeerde 
grotendeels het organisatorische, institutionele aspect van armoede, gewettigd door diezelfde 
religies. In een derde en laatste stadium, begeeft dit inculturatieparadigma zich in de richting 
van de dialoog met cultuur en religie. Alhoewel deze dialogale benadering op zich als positief 
geduid kan worden, is er geen, of onvoldoende, aandacht voor de negatieve aspecten van die 
religies, noch voor de omvorming van de maatschappij in de richting van een grotere 
rechtvaardigheid voor haar armen. Zowel de negatieve aspecten van armoede als religie 
worden hier als het ware genegeerd. De roep om sociale bevrijding wordt geneutraliseerd 
door zogeheten “apostolische werken” die de slachtoffers van armoede tot voorwerp van 
medelijden maken38. 

Geen van beide theologieën voldoet dus volgens Pieris aan de uitdaging van Azië en 
dit omwille van de ideologieën die ze schragen. Het “Christ-against-Religions”-model is 
onbruikbaar omdat zij in haar marxistisch elan zowel de armoede als de religiositeit van het 
Aziatische continent ziet als negatieve krachten waarvan de mensen bevrijd moeten worden; 
de armoede en de traditionele religie worden gezien als obstakels voor de bevrijding die het 
christendom verkondigt. Het “Christ-of-Religions”-model daarentegen heeft weinig of geen 
oog voor de structurele verankering van de armoede of het onderdrukkende potentieel van 
een religie. In plaats van te streven naar een radicale omvorming van de bestaande situatie, 
maakt zij de armen tot object van een tomeloze barmhartigheid. Beide theologische 
paradigma’s ontberen met andere woorden de gepaste gevoeligheid voor wat Azië haar 
specifieke kleur geeft: de overweldigende armoede en een rijk geschakeerde religiositeit.  

Een Aziatische bevrijdingstheologie moet dan ook de unilaterale benaderingen van 
armoede en religie overstijgen en aantonen hoe beide enerzijds bron van bevrijding kunnen 
zijn, maar anderzijds ook hoe sommige van hun componenten verworpen moeten worden 
omdat ze verknechtend werken.  
 
 
1.1.2 Een dubbele doop 
 

Door deze uitdaging van inculturatie en bevrijding aan te gaan, hoeft een christelijk 
theologie volgens Pieris niet te vrezen om haar identiteit te verliezen. Toch zal zij die 
aspecten van  haar huidige vorm en identiteit die samenvallen met haar westers karakter in 
zekere zin moeten opgeven om haar ware christelijke identiteit te herwinnen39. De theologie 
moet een stap in het onbekende wagen, als het ware een ‘geloofssprong’ maken, om van 
een christelijke Kerk in Azië een christelijke Kerk van Azië te worden40.  

In navolging van zijn eigen ervaringen (zie supra) grondt Pieris zijn project voor een 
Aziatische theologie in een bijzondere herlezing van het evangelie en meer bepaald de 
tweeledige profetische daad van Jezus die Pieris in navolging van het evangelie omschrijft als 
een dubbele doop41: enerzijds “een doop in de Jordaan” en anderzijds “een doop op het 
Kruis”. Deze daden symboliseren volgens Pieris de sleutelmomenten in het dienstwerk van 

                                                 
38 PIERIS, Mission of the Local Church, 94-95; PIERIS, An Asian Theology, 93-96; PIERIS, The Place of Non-Christian 
Religions, 67-70. Zie ook FÉDOU, Regards Asiatiques, 104-106. 
39 TOMBS, Liberating Christology, 187. 
40 PIERIS, An Asian Theology, 47. 
41 Cfr. Mt. 3, 13-15; Mc. 10, 36-40; Lc. 12, 50. Zie ook PIERIS, Prophetic Humour, 14, 18-19. 
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Christus en bijgevolg moet elke christelijke theologie deze dubbele doop ondergaan, wil ze 
vruchtbaar zijn binnen de eigen context42.  

Door zich te laten dopen door Johannes de Doper koos Jezus voor het ascetisch 
profetisme tegenover de andere, toenmalige religieuze stromingen43. Volgens Pieris maakte 
Jezus hier een keuze voor de bevrijdende praxis van ‘de Doper’ tegenover die praktijken die 
verknechtend werkten. Alhoewel ‘de Doper’ een extreme spiritualiteit belichaamde, legde hij 
deze niet op aan zijn discipelen, die hem vooral volgden omwille van het goede nieuws van 
bevrijding dat hij verkondigde. Het is een gelijkaardige keuze die, volgens Pieris, ook aan de 
christenen in Azië wordt voorgelegd: ook zij moeten uit de veelheid aan religieuze 
stromingen diegene kiezen die bevrijding en niet onderdrukking hoog in het vaandel dragen. 
Bovendien betoogt Pieris hoe deze doop in de Jordaan gezien kan worden als een 
paradigmatisch samenkomen van de twee verschillende religieuze stromingen: enerzijds de 
metakosmische spiritualiteit van Johannes de Doper en anderzijds de ‘religieuze armen’, de 
anawim44 die adepten waren van een kosmische spiritualiteit45.  

Het profetische karakter van dit gebeuren ligt volgens Pieris besloten in het feit dat ze 
zelf haar authenticiteit kon waarborgen. Hoe vernederend de onderwerping van Jezus aan ‘de 
Doper’ ook mocht zijn voor de eerste christenen, was het volgens Pieris met dit gebaar dat 
Jezus zijn autoriteit en geloofwaardigheid verkreeg om Gods bevrijdende boodschap aan de 
armen te verkondigen. Een christelijk theologie in Azië kan volgens Pieris dan ook haar 
                                                 
42 PIERIS, An Asian Theology, 46. 
43 W. T. DAVIDSON & F. C. GRANT, John the Baptist, in J. HASTINGS, F.C. GRANT & H.H. ROWLEY (eds.), 
Dictionary of the Bible, Edinburgh, Clarck, 1963, 509-510. Johannes beoefende een streng ascetisme in kledij, 
voedsel en levenswijze. Hij was ongehuwd en leefde in de woestijn, getooid in een kleed van kamelenhaar, met 
sprinkhanen en honing als zijn enige voedsel. Hij verkondigde de Israëlieten de aanwezigheid van een nakend 
eschatologisch oordeel en riep hen op om zich te bekeren. Hij verweet hen de berusting in hun afstamming van 
Abraham en hun morele nalatigheid. Ook de Zonen van Abraham moesten zich bekeren, als ze gered wilden 
worden, tot een leven van armoede, eerlijkheid en menselijkheid. 
44 Deze term komt vierentwintig maal voor in het Oude Testament. Alhoewel iedereen het er nagenoeg over 
eens is dat hij gebruikt wordt om de armen aan te duiden, is er toch enige discussie. Sommige exegeten zijn er 
immers van overtuigd dat hij gebruikt wordt om een amalgaam van armoede en piëteit aan te duiden; dat de 
term met andere woorden niet zozeer zou gebruikt worden voor de armen op zich, maar veeleer voor een 
welbepaalde groep onder de armen, namelijk die met politieke aspiraties. Zie J. D. PLEINS, Poor, Poverty, in D.N. 
FREEDMAN (ed.), The Anchor Bible Dictionary, New York, Doubleday, 1992, 402-414. 
45 PIERIS, An Asian Theology, 71-72. Het onderscheid tussen een kosmische en een metakosmische religiositeit is 
een onderscheid dat we veelvuldig in het werk van Pieris terugvinden. Onder een kosmische religiositeit 
verstaat hij dat type van religiositeit dat door de westerse theologie als animisme wordt omschreven. Het 
vertegenwoordigt de primaire psychologische houding die de homo religiosus aanneemt tegenover de mysteries 
van het leven: de kosmische krachten die onze verwondering opwekken, maar die ons tegelijk ook beangstigen 
(Fascinosum-Tremendum). Het is een typisch binnenwereldse spiritualiteit die de basis vormt voor een volkse 
religiositeit. Men gaat op zoek naar een God die begaan is met de dagelijkse strijd voor leven, voedsel, voor 
overleven en vooral: rechtvaardigheid. Een metakosmische religiositeit ent zich op een kosmische religiositeit 
binnen een bepaalde cultuur en voegt er een transcendente horizon aan toe; een ‘ultiem Doel’ dat de 
uiteindelijke verlossing garandeert en constitueert. Volgens Pieris zou een metakosmische soteriologie zonder 
de kosmische dimensie enkel bestaan in de verbeelding en zou een kosmoscentrisch geloof, zonder een 
soteriologische (i.c. transcendente) dimensie leiden naar technocratie en ongeloof. Het samenspel tussen beide 
types van religiositeit wordt door Pieris vergeleken met het landen van een helikopter op een landingsplatform: 
eens een helikopter geland is, kan er geen tweede landen op hetzelfde platform. Op analoge wijze vindt een 
metakosmische religie haar entplaats in een kosmische religiositeit waar er zich nog geen andere metakosmische 
religie gevestigd heeft. Het fenomeen van de massabekeringen van de ene metakosmische religiositeit naar de 
andere is hierdoor volgens Pieris onmogelijk. Zie ook PIERIS, Mission of the Local Church, 107; PIERIS, Interreligious 
Dialogue and Theology of Religions, 108-109; PIERIS, Fire & Water, 156-157; PIERIS, Prophetic Humour, 128-129; 
PIERIS, God’s Reign, 74-75. 
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geloofwaardigheid – en zijns inziens ook haar autoriteit – pas terugwinnen wanneer ze zich 
laat dopen in de “Jordaan van de Aziatische religiositeit”46. 

Dit zich laten onderdompelen in de bevrijdende religieuze stromingen leidt volgens 
Pieris automatisch naar het tweede profetische gebaar van Jezus: ‘de dood op het Kruis’. Op 
het Kruis verbond Jezus zichzelf met de armen en niet met de heersende machten. Het zijn 
immers de machthebbers die Jezus hebben omgebracht. De armoede van Jezus was niet 
louter een negatief protest, noch een passieve solidariteit met de ‘religieuze armen’, maar het 
was een weloverwogen strategie tegen de Mammon die Gods concurrent is47. Tijdens zijn 
leven schudde Jezus de armen wakker en maakte hij hen bewust van hun kracht. Zijn keuze 
voor de onderdrukten liep uit op een confrontatie met de wereldse machten, en dit leidde 
uiteindelijk tot de kruisiging. Het is hier dat de tocht, begonnen in de Jordaan, geëindigd is. 
Religie en politiek gaan voor Pieris dan ook samen, of het nu voor of tegen God is48. 

It is then, not without reason that the evangelists related Jesus’ first prophetic 
gesture at the Jordan to his last prophetic gesture on Calvary by using the same 
word to describe both: baptism. Each was a self-effacing act that revealed his 
prophetic authority. At the first baptism he was acknowledged as the beloved 
Son. At the second baptism, the evangelist heard even the colonial power that 
killed him proclaim that he was truly the Son of God49. 

Als slachtoffer van onrechtvaardigheid heeft Jezus de plaats van de armen en de 
onderdrukten ingenomen en heeft hij aangetoond dat armoede een onrecht is dat door een 
kleine groep aan de massa’s wordt opgedrongen. Een christen wordt dan ook opgeroepen om 
een strijd te leveren temidden van lijden en dood, om te leven in een spiritualiteit die voert 
naar individuele en sociale bevrijding50.   

To regain its lost authority, therefore, the Asian church must abdicate its alliances 
with power. It must be humble enough to be baptized on the cross of Asian 
poverty [...] The theology of power domination and instrumentalisation, must give 
way to a theology of humility, immersion and participation51.  

 
 
 
                                                 
46 PIERIS, An Asian Theology, 45-48; PIERIS, Mission of the Local Church, 123-125; PIERIS, Prophetic Humour, 14. Zie 
ook FÉDOU, Regards Asiatiques, 106-109. 
47 PIERIS, An Asian Theology, 16. Mammon wordt door Pieris omschreven als een kosmische kracht die zichzelf 
verbergt in autoriteiten en machten om zo ongelijkheden en onrechtvaardigheden te scheppen tussen mensen, 
of nog: “Mammon is a subtle force, operating within me, an acquisitive instinct driving me to be the rich fool 
of Luke 12:13-21. Mammon is what I do with money and what it does to me; what it both promises and brings 
when I come to terms with it: security and success, power and prestige”. Zie ook PIERIS, God’s Reign, 38-39: 
“Thus, Mammon, God's rival in our life, is not only my little ego, but anything, even a good thing, which claims 
my absolute allegiance: language, race, class, gender, sex, market, land and so on. Such deities are 
manifestations of Mammon who challenge the God of freedom”. Het is belangrijk te zien dat Mammon 
eigenlijk gelijkgesteld wordt met idolatrie en niet met atheïsme. Volgens Pieris kan immers ook een ahteïst 
kiezen voor de armen en dus deelnemen aan het Rijk Gods. Dit was een verplichte optie voor Pieris gezien hij 
spreekt over een universele spiritualiteit die ook door de niet-theïstische (of atheïstische) religies onderschreven 
moet kunnen worden. 
48 PIERIS, An Asian Theology, 48-50; PIERIS, Mission of the Local Church, 126-127; PIERIS, Prophetic Humour, 18-19; 
FÉDOU, Regards Asiatiques, 109-110. 
49 PIERIS, An Asian Theology, 49. 
50 TOMBS, Liberating Christology, 187. 
51 PIERIS, An Asian Theology, 86. 
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1.1.3 Theologie als een project van inculturatie én bevrijding 
 
Een authentieke christelijke theologie moet daarom volgens Pieris op zoek gaan naar 

het Aziatische gezicht van Christus, naar datgene wat de bevrijdende aspecten van religie en 
armoede samenbrengt, wil ze een Kerk van Azië zijn. De opdracht van de Kerk in Azië 
bestaat er met andere woorden in om door participatie in het leven van de armen de 
bevrijdende kracht van hun religiositeit en hun armoede te ontdekken: de Kerk wordt 
binnengetrokken in de strijd van de lokale bevolking voor volle menselijkheid en verankert 
haar wortels in de cultuur van dat volk52.  

Hieruit blijkt duidelijk dat inculturatie voor Pieris onmogelijk een geïsoleerde 
onderneming of een louter doel op zich kan zijn. Het is veeleer iets dat van nature uit gebeurt 
en niet afgedwongen kan worden; het is het positieve gevolg van het betrokken zijn op een 
volk53. Hoewel de katholieke Kerk volgens Pieris wel de juiste diagnose gemaakt heeft van 
het feit dat er een culturele kloof gaapt tussen haar eigen elitaire levenswandel en de 
levenswijze van de arme bevolking, slaagt ze er niet in om in te zien dat dit cultureel verschil 
ook een economische basis heeft. De vraag is volgens Pieris dan niet zozeer of de Kerk 
ingeburgerd is in Azië, maar wel wiens cultuur ze weerspiegelt en met welke bevolkingsgroep 
ze zich overwegend identificeert. Een dergelijke zelfreflectie zal volgens Pieris de nood aan 
een “ecclesiologische revolutie” duidelijk maken. Echte inculturatie betekent voor Pieris de 
verworteling van de Kerk in de bevrijdende dimensie van de armoede en de religiositeit.  

Echter, omwille van het feit dat de socio-economische realiteit van de armen ook een 
politiek gegeven is, kan de theologie haar missie niet uitvoeren in een politiek vacuüm. Een 
echte Aziatische theologie moet met andere woorden ondersteund worden door een 
ideologie die haar bevrijdende kracht ten volle operationaliseert, een religieus socialisme dat 
gestalte geeft aan het adagium “to each according to need; from each according to ability”; 
een ideologie waar de zaden van bevrijding, die door zowel armoede als religie geproduceerd 
worden, samengenomen worden54.  

Het tweeledige proces van inculturatie en bevrijding bestaat er met andere woorden in 
dat theologen ‘geresponsabiliseerd’ worden voor de bevrijdende dimensie van armoede en dat 
de armen bewust gemaakt worden van de bevrijdende aspecten, eigen aan hun religiositeit; 
waar de positieve polen van zowel armoede als religie samenkomen. Het sociale conflict dat 
hieruit volgt – of eigenlijk zou moeten volgen – is het onomstootbare bewijs van een 
geïncultureerde Kerk; een Kerk die juist hierdoor fungeert als een plaatsvervangster van 
Christus doordat ze een contrastgemeenschap met en door de armen geworden is55.  
 
 
                                                 
52 PIERIS, An Asian Theology, 124. 
53 PIERIS, An Asian Theology, 38; PIERIS, Mission of the Local Church, 103. 
54 “Socialism, being a loaded word, I wish to restrict it to mean the theory and praxis of social organisation in 
which the means of production are owned by a whole community and the fruits of labour are distributed 
among the members equitably. The principle of justice involved here is expressed best in the famous Marxist 
adage: ‘to each to his need, from each according to his ability’. […] Why call it religious? […] Here poverty 
seems to acquire an evangelical flavour because it is practised ‘voluntarily’ for the good of the community. I 
seek to be satisfied with what I really need but give all I can to the community […] It is a system in which 
poverty and religiosity conspire to liberate man from ‘cosmic obsessions’ and ‘consumerism’.” Zie PIERIS, 
Mission of the Local Church, 107-108. Zie ook PIERIS, An Asian Theology, 43-45. 
55 PIERIS, Mission of the Local Church, 105. 
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1.2 De nood aan de herijking van het theologisch idioom  
 

Het conflict tussen “inculturationists” en “liberationists” uit zich volgens Pieris niet 
alleen in het misverstaan van het polyinterpretabel karakter van armoede en religie, maar is 
ook symptomatisch voor het feit dat de christelijke theologieën die werkzaam zijn op het 
Aziatische continent hun discours hebben opgesplitst in verschillende theologische idiomen 
die tegen hun natuur in van elkaar zijn losgemaakt en tot drie onderscheiden theologische 
modellen zijn verworden: het logos-model, het dabar-model en het hodos-model. Waar de 
Aziatische metakosmische religies, samen met het christendom, een combinatie van het logos 
en het hodos-model voorstaan, beroepen de Aziatische bevrijdinstheologieën, geworteld in een 
kosmische spiritualiteit, zich op een samengaan van het dabar en het hodos-model. Het conflict 
tussen “inculturationists” en “liberationists”, en de discrepanties tussen de verschillende 
modellen kan volgens Pieris pas opgelost worden door het uitwerken van een alomvattende, 
holistische theologie die deze verschillende idiomen samenneemt56. 

Pieris’ alternatief start vanuit de overtuiging dat elke theologie een dyade is van het 
spreken over datgene dat “gezien wordt als de ultieme waarheid” – logos – en “gezocht wordt 
als het uiteindelijke doel” – dabar : 

The Indic cultural context in which I live my received Faith in Christ entices me 
to evaluate my equally received theology in terms of the dialectics between theory 
and praxis, between a view of life and a way of life, between salvific Reality and its 
moral imperative, between the sovereign path and the sovereign truth which 
include each other, and so on57. 

Het is dan ook Pieris’ betrachting om in zijn theologie het logos-model, dat zijns inziens de 
christelijke traditie domineert, in een vruchtbare symbiose te brengen met het 
ondergewaardeerde dabar-model. Hierdoor kan een evenwichtige theologie ontworpen 
worden die zowel waarheid als heil als haar referentiepunten neemt. Een dergelijke theologie 
heeft een bijzondere relevantie voor ons eigen onderzoek. 

 
 

1.2.1 Het logos-model 
 

Dit model is volgens Pieris een exponent van de zogeheten ‘scholastieke’ of 
‘filosofische’ theologie en kan samengebald worden in het aloude adagium van het fides 
quaerens intellectum: een geloof op zoek naar inzicht. Deze theologische stroming legt vooral de 
nadruk op de rol van de intelligibiliteit en interpreteert Jezus van Nazareth dan ook primair 
als de verklaring van God en schepping; Hij geeft betekenis aan iets dat anders betekenisloos 
zou zijn. Verlossing wordt hier gelijkgesteld aan kennis van God en theologie beperkt zich 
dan noodzakelijkerwijs tot de verklaring van de openbaring. In een dergelijke theologie die 
eenzijdig bepaald wordt door het zich verlaten op het intellect, wordt de gave van liefde 

                                                 
56 PIERIS, The Problem of Universality, 77-78; PIERIS, Fire & Water, 146. In zijn omschrijving van de drie modellen 
geeft Pieris aan hoe het hodos-model zowel kan aanleunen bij een logos- als bij een dabar- theologie waardoor het 
zich altijd als uitdrukking van en in samenhang met deze twee voordoet. Om deze reden wijden we er geen 
aparte bespreking aan, maar wordt het geïncorporeerd in de bespreking van de spiritualiteit van de 
respectievelijke modellen.  
57 PIERIS, Fire & Water, 139. 
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ondergeschikt aan de gave van het verstand58. Volgens Pieris heeft dit vigerende model in de 
christelijke traditie zich voornamelijk in drie verschillende domeinen gemanifesteerd: de 
spiritualiteit, de theologie van de religies en de incarnatieleer 
 
  
a. Spiritualiteit 

 
In meerdere van zijn boeken en artikels fulmineert Pieris tegen de opvatting van 

christelijke spiritualiteit, in voege bij en gepromoot door de overgrote meerderheid van de 
officiële Kerk – en vooral haar monastieke ordes. Hij betoogt hoe spiritualiteit er begrepen 
wordt als een stapsgewijs proces (hodos) waarin het morele leven slechts een eerste, lagere 
stap is die automatisch moet leiden naar het hogere, spirituele leven dat op haar beurt haar 
hoogtepunt vindt in de mystieke ascese en waarbij elke vorm van menselijke actie 
opgegeven dient te worden. Op die manier wordt spiritualiteit zijns inziens echter vernauwd 
tot een vorm van ascetische contemplatie, waarbij actie getranscendeerd wordt door 
mystieke kennis, verworven door formeel gebed dat bovendien als bron en hoogtepunt van 
de godservaring fungeert59.  In een dergelijke logos-spiritualiteit waarbij het menselijke hart 
en de menselijke geest in hun passiviteit in God opgenomen worden en contemplatie 
begrepen wordt als het stopzetten van alle menselijke inspanningen ten voordele van een 
mystieke dominantie, maakt men de andere ‘legitieme’ vormen van spiritualiteit 
(apostolische actie en liturgie) hieraan ondergeschikt60. 

This way of considering morality as the necessary minimum and spirituality as 
an ascent toward a higher stage, and of dividing spirituality in itself into a lower 
form of active struggle and a higher form of passive absorption, is typical of a 
hodos theology that identifies the goal of the path as ‘perfection in formal 
prayer’. This manner of defining spirituality tallies with the logos theology, 
according to which action is transcended by mystical knowledge, gained through 
formal prayer61. 

Een dergelijke dichotomie, waar enerzijds het puur geestelijk bezig zijn, en anderzijds het 
meer concrete engagement gepolariseerd worden, leidt volgens Pieris naar een spirituele 
crisis, die slechts opgelost kan worden met behulp van het doorvoeren van een radicale 
verandering in het denken over de christelijke spiritualiteit62.  
 
 

                                                 
58 PIERIS, The Problem of Universality, 72-74; PIERIS, Fire & Water, 140-142. 
59 PIERIS, An Asian Theology, 3-23; PIERIS, Fire & Water, 143, 183-194; PIERIS, God’s Reign, 7-24; A. PIERIS, 
Mysticism of Service: A Short Treatise on Spirituality with a Pauline-Ignatian Focus on the Prayer-Life of Christian Activists, 
Gonawala-Kelaniya, Tulana Research Center, 2000, i: “This book began about thirty years ago as a few angry 
notes that I jotted down in my journal whenever I had to face certain types of prayer experts who were prone 
to pass severe judgements on anyone whom they considered to be unpraying do-gooders”.  
60 PIERIS, Mysticism of Service, 53. 
61 PIERIS, The Problem of Universality, 75; PIERIS, Fire & Water, 43. 
62 Pieris gebruikt een beeld van de kathedraal van Chartres om de dichotomie aanschouwelijk voor te stellen: 
“Elongated figures of saints thinned out of the world to reach God above, and the stout, stocky figures of this-
worldly artisans and peasants (the worker class from which Jesus came) supporting with the sweat of their 
brows the leisure class that had the time and energy for liturgies and mystical contemplation”. Zie PIERIS, An 
Asian Theology, 7. 
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b. Theologie van de religies 
 

Het vigerende logos-model in de christelijke traditie heeft volgens Pieris ook voor een 
onevenwicht gezorgd in de traditionele theologie van de religies63.  Pieris voert deze 
wanverhouding terug op de vroegste kerkvaders, wiens interesse in de dialoog met andere 
religieuze systemen zijns inziens eerder beperkt was tot het filosofische dan tot het religieuze. 
Immers, uitgaande van de overtuiging dat theologie een fides quaerens intellectum was, werden de 
niet-christelijke filosofieën beschouwd als het uitgelezen ‘intellectueel gereedschap’ om de 
openbaring te kunnen uitleggen aan de ‘heidense culturen’ waarin het christendom in velerlei 
gevallen terechtkwam. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de niet-christelijke 
filosofieën uit hun oorspronkelijke Sitz im- Leben werden gelicht en gebruikt werden als een 
intellectueel wapen – een ancilla theologiae –  ten dienste van het christendom tegenover 
diezelfde niet-christelijke religies. Deze evolutie had volgens Pieris twee gevolgen. Enerzijds 
gingen theologie en theopraxis gescheiden wegen en anderzijds deed zich het fenomeen van 
het “theologisch vandalisme” voor. In het eerste geval werd de theologie een intellectuele 
activiteit, met een afschuw van religieuze praktijken, die wel een invloed hadden op de 
liturgie en de ethiek, maar niet op de theologiebeoefening als zodanig. In het tweede geval 
ontstond er een instrumentaliseringsproces waarbij de niet-christelijke religies tegen zichzelf 
gebruikt werden. Men kan hier spreken van een soort van een christelijke triomfalisme 
waarbij alles wat het christendom aanraakte in haar eigen voordeel gebruikt werd64. 
Bovendien wijst Pieris er op hoe het machtsbewustzijn van de Kerk dit type van theologie 
van de religies heeft bestendigd en versterkt omdat ze vanuit haar zelfverstaan als een 
societas perfecta buiten haar geen enkele andere macht, religie of waarheid kon toelaten, 
waardoor de bereidheid tot dialoog praktisch onbestaande was65. 
  
 
c. De opvatting van Incarnatie 
 

Het logos-model in de christelijke traditie heeft volgens Pieris niet alleen voor een 
disproportie gezorgd in de spiritualiteit en de theologie van de religies, maar manifesteert zich 
zijns inziens ook en vooral in het traditionele christologisch denken waar “het mysterie van 
de Incarnatie geïnterpreteerd werd als de hypostatische eenheid”66. In de post-Chalcedoonse 
context las men het Johanneïsche dictum “O logos sarx egeneto” alsof het rationele principe een 
kosmische realiteit is geworden zodat de mens de schepping correct en consequent zou 
kunnen begrijpen67. Alhoewel Pieris akkoord gaat dat hetgeen te Chalcedon, en op de weg 
ernaar toe, werd uitgezegd over Christus in een intellectueel en filosofisch vocabularium 
correct is, is een dergelijke, puur intellectuele, manier om Christus te begrijpen, voorafgaand 
aan de concrete ontmoeting met Gods Woord een onmogelijke en zinloze onderneming68. 
                                                 
63 PIERIS, An Asian Theology, 83-84; A. PIERIS, Christ Beyond Dogma: Doing Christology in the Context of Religions and 
the Poor, in Louvain Studies 25/3 (2000) 187-230, 201. Zie ook PIERIS, Love Meets Wisdom, 18-23. 
64 PIERIS, Love Meets Wisdom, 20-21; PIERIS, An Asian Theology, 84-85. 
65 PIERIS, Love Meets Wisdom, 22-23; PIERIS, The Problem of Universality, 76. 
66 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 201; PIERIS, God’s Reign, 57. 
67 PIERIS, God’s Reign, 57-58. 
68 Pieris gaat dus wel akkoord met de basisstelling van Chalcedon dat het zowel de menselijke als de 
goddelijke natuur zijn die de persoon van Jezus Christus constitueren, en dat er bij deze constitutie geen 
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De louter rationele benadering van Christus door middel van concepten als natuur, substantie 
en goddelijkheid/menselijkheid leidt veeleer tot abstracte redeneringen over Christus dan tot 
onze noodzakelijke toewijding aan hem. Pieris trekt de geldigheid en de authenticiteit van 
dergelijke reflecties niet in vraag, maar volgens hem zijn het louter conclusies, post factum 
beschouwingen van mensen die reeds de ervaring van het Kruis ondergaan hadden. De 
Incarnatie was met andere woorden de conclusie van een proces en niet de premisse ervan69. 
In de christologie van Pieris verlenen de dood en de Verrijzenis betekenis aan de Incarnatie 
en niet andersom. Hoewel de Incarnatie ontologisch gezien voorafgaat aan de Verrijzenis, is 
deze laatste epistemologisch primair aan de eerste. De eerste christenen beoogden, bij hun 
uitzeggen van het geloof in de Incarnatie, niet in de eerste plaats een filosofische verheldering 
te geven van de integratie van de goddelijke en de menselijke natuur in Christus, maar God 
wel te beschrijven als iemand die een belofte gestand doet. In het licht hiervan moet volgens 
Pieris het onderscheid tussen soteriologie en christologie in vraag gesteld worden: een valse 
tegenstelling, ons ingegeven door het gebruik van een logos-theologie.  

 
 

1.2.2 Een drievoudige herijking 
 

Een tegengewicht voor het logos-model binnen de christelijke theologie ligt volgens 
Pieris besloten in het dabar-model dat de basis vormt voor de verschillende 
bevrijdingstheologieën. Hun opzet bestaat er niet in om de wereld doorheen een filosofische 
bril te lezen, maar wel om ze te veranderen. Het theologische spreken wordt hier niet langer 
gezien als het verlenen van een rationele verklaring aan wereld en schepping, maar als een 
gebeurtenis waarin openbaring en geschiedenis elkaar ontmoeten. Het horen van het 
(openbarings)woord valt niet langer samen met het begrijpen, maar eerder met het 
gehoorzamen ervan. Het is het doen van het woord dat inzicht in het woord oplevert. De 
waarheid doen leidt naar het ontdekken van het pad – een uitspraak die nonsens is voor de 
logos-theologie70.  

Pieris pleit dan ook voor een christelijke theologie die beide modellen gelijkmatig 
integreert, en juist daardoor universeel wordt; een theologie als soteriologie waarbij de 
oorspronkelijke, heilzame dimensie van het christendom een vernieuwd elan vindt71. Pieris’ 
poging om de dabar-dimensie (heil) binnen het overheersende logos-discours (waarheid) van de 

                                                                                                                                                         
sprake kan zijn van een scheiding of een fusie. Hoe deze tweeledigheid-in-eenheid echter gedacht kan 
worden is geen zaak voor het menselijke begrip en kan bijgevolg ook moeilijk als toetssteen voor orthodoxie 
genomen worden. Het is dan volgens Pieris ook af te keuren dat dit Chalcedoonse criterium door 
verschillende westerse theologen als norm gebruikt wordt om de, nochtans vruchtbare, christologieën van 
Aziatische theologen onder kritiek te plaatsen, zoals de Congregatie van de Geloofsleer in Dominus Jesus, art. 
4 gedaan heeft. Zie PIERIS, Christ Beyond Dogma, 194. In een artikel uit 1988 geeft Pieris aan hoe 
niettegenstaande de formuleringen doorheen de tijd kunnen variëren, de bevestiging van de goddelijkheid 
van Christus een onveranderlijk aspect van het christelijk kerygma blijft dat hij als volgt omschrijft: “the 
assertion that Jesus’ oneness with the Father is unique and unrepeatable to the extent of being more than 
merely moral or mystical”. Zie A. PIERIS, Christology in Asia: A Reply to Felipe Gomez, in Voices of the Third 
World 11 (1988) 155-172, 161-164. 
69 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 201; A. PIERIS, Jon Sobrino and Theology of Liberation, in East Asian Pastoral Review 
44/3 (2007) 44-47, 47. 
70 PIERIS, The Problem of Universality, 74-75; PIERIS, Fire & Water, 142-143; PIERIS, Jon Sobrino, 45-46. 
71 PIERIS, The Problem of Universality, 76-77; PIERIS, Fire & Water, 144-145. 
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christelijke theologie te herstellen zal dan ook uitgewerkt worden aan de hand van de drie 
domeinen van spiritualiteit, interreligieuze dialoog en Incarnatie. 

 
 

2. Spiritualiteit 
 

Het hoeft niet te verwonderen dat Pieris, als jezuïet, zijn poging tot een revitalisering 
van de spiritualiteit (hodos) voedt door middel van een reflectie op de Ignatiaanse ‘Geestelijke 
Oefeningen’. Volgens Pieris heeft Ignatius van Loyola immers het belang van een dabar-
model van spiritualiteit herontdekt door in zijn ‘Geestelijke Oefeningen’ opnieuw de nadruk 
te leggen op een niet-monastieke, apostolische spiritualiteit met evangelische wortels72. 
Hiermee ging Ignatius lijnrecht in tegen het ideaal van de contemplatieve monnik dat in zijn 
tijd – en volgens Pieris in grote mate zelfs tot op de dag van vandaag – het theologisch 
denken overheerste. Volgens Pieris is deze veelbelovende spiritualiteit van Ignatius echter 
nooit ingepast geworden in een adequate theologie, of beter gezegd: een geëigende 
theopraxis, met een transformerende kracht. Dit gebrek is volgens hem te wijten aan het logos-
model en haar scholastieke theologie waarin Ignatius, zowel in zijn doen als in zijn denken, 
gevangen zat: “The quintessence of the affective spirituality fostered during the first four 
weeks, is distorted by the scholastic formula it is crammed into”73. Niet alleen Ignatius liet 
zich hierin verstrikken, maar ook zijn leerlingen hebben volgens Pieris een ‘scholastisering’ 
van de Ignatiaanse spiritualiteit in de hand gewerkt; een distorsie waar de orde nog altijd niet 
volledig van losgekomen is74.  

Het duurde volgens Pieris tot aan Vaticanum II dat een “geest van vernieuwing” door 
de Kerk deed waaien vooraleer de klassieke definitie van spiritualiteit als contemplatie in 
vraag werd gesteld75. Dit gebeurde meer bepaald door het verlenen van een nieuwe inhoud 
en betekenis aan de liturgie die vervolgens zelf als bron en hoogtepunt van persoonlijk 
gebed en apostolische actie werd beschouwd. Om dit te legitimeren, werd verwezen naar de 
oorspronkelijke betekenis van de term leitourgia, die dan ook niet langer gezien werd als een 
vorm van levitisch ritualisme, maar, meer in haar oorspronkelijke, profetische context van 
het Oude Testament, als een trouw zijn aan het verbond; het leiden van een leven van 
zelfopoffering en lijden, in overeenstemming met het evangelie76. Deze herwaardering van 
de liturgie leidde tot een visie op spiritualiteit, waarbij het dubbelgebod van de liefde, i.c. de 
liefde voor God en de liefde voor de medemens, op gelijke hoogte geplaatst werd met een 

                                                 
72 PIERIS, Mysticism of Service, 48: “It is my personal belief that Ignatius of Loyola has rediscovered for the 
church the centrality of the apostolic spirituality which St Paul preached and practised. I go further and suggest, 
subject to correction, that he was probably the first to recover, in such a clearly discernible way, this biblical-
Pauline spirituality which the church has lost sight of since the post-apostolic period. […] his spirituality sends 
us back to the sources of Christianity. We are foolish if we do not listen to him”. Zie ook PIERIS, Fire & Water, 
144-145, 184-187, 206; PIERIS, God’s Reign, 48. 
73 PIERIS, Fire & Water, 185. 
74 PIERIS, Fire & Water, 185: “The early Jesuits allowed the Exercises to stagnate as a mere manual of 
spirituality, while they overdeveloped scholastic theology to its abstract extremes. Even such eminent men as 
Bellarmine contributed to this dichotomy”. Zie ook PIERIS, The Problem of Universality, 77; PIERIS, Fire & Water, 
145; PIERIS, God’s Reign, 48; PIERIS, Mysticism of Service, 8, 47-48. 
75 PIERIS, An Asian Theology, 3-4, 7; PIERIS, God’s Reign, 8-9, 13-16. 
76 PIERIS, An Asian Theology, 7.  
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gevorderde vorm van mystieke contemplatie. Door deze rehabilitatie wordt de 
contemplatieve pool niet langer gezien als superieur aan het sociale engagement77.  

The distinction between morality as the essential minimum for salvation, and 
spirituality [begrepen als mystieke contemplatie] as a higher rung in the ladder of 
perfection, is abandoned today by those who have absorbed the Conciliar 
spirit78.  

Omdat Vaticanum II volgens Pieris echter gekarakteriseerd moet worden als een 
compromisconcilie, waarbij er een spanning ontwaard kan worden tussen de twee partijen 
die het concilie kleur gaven – zij die vasthielden aan de letter van de documenten enerzijds 
en zij die zich meer terugvonden in de geest van het Concilie anderzijds – werden de 
nieuwe ideeën maar al te vaak in een oud kleedje gestopt waardoor men noch de nodige 
conceptuele modellen, noch het nodige taalgebruik kon ontwikkelen om de nieuw 
ontworpen theologie recht te doen79. Deze dubbele gelaagdheid vinden we volgens Pieris 
dan ook terug bij het discours over de spiritualiteit, waar men enerzijds teruggrijpt naar de 
actie-contemplatie dichotomie – waarbij het laatste als de verticale dimensie, het eerste, de 
horizontale dimensie, bezielt – en men anderzijds de traditionele tweespalt in een crisis 
gebracht heeft door de introductie van een derde element: de liturgie80.  

De voornaamste opdracht die de theologie volgens Pieris na Vaticanum II restte, was 
dan ook om de “Conciliaire geest” te vertolken in adequate bewoordingen en modellen. 
Ondanks de introductie van het element van de liturgie, kunnen we heden ten dage nog altijd 
spreken over een crisis van de christelijke spiritualiteit omdat men nog altijd een van de drie 
als bron en hoogtepunt ziet van de andere, waardoor we van een vroegere dichotomie (actie 
versus contemplatie) overgeschakeld zijn naar een trichotomie (liturgie versus contemplatie 
versus actie). Er moet dan ook een vruchtbaar evenwicht gezocht worden tussen het 
persoonlijk gebed, het ecclesiaal vieren en het apostolisch engagement.  

Alhoewel het Tweede Vaticaans Concilie reeds een grote stap in de goede richting 
zette door een herdefinitie van de liturgie81, was het wachten op de bevrijdingstheologie om 
tot een juist begrip van het wezen van de liturgie te komen. Zij gaf immers aan waar het 
persoonlijk gebed (liturgie van het hart), het ecclesiaal vieren (liturgie van de kerk) en het 
apostolische engagement (liturgie van het leven) elkaar overlappen zodat er een vruchtbare 
synthese kan groeien82. Vaticanum II was ontoereikend in die mate dat ze de verering van het 
                                                 
77 PIERIS, God’s Reign, 14. 
78 PIERIS, God’s Reign, 14. 
79 PIERIS, God’s Reign, 14-15; PIERIS, The Roman Catholic Perception, 213, 215-216: “There is a Catholic 
fundamentalist backlash, which prevents Vatican II from taking root in the centre of the Church. […] Between 
the inception of the renewalist process and the final accommodation to it at the centre there is an intermediary 
stage of confusion. During the interval, the conservatives try to seek the security in the clarity of the past because 
they cannot as yet anchor themselves in the vague future of a renewed Church. But the renewalists persevere in 
their struggle to push their practice and thought until they pressurize the centre to give its legitimacy. […] This 
results in a massive conflict between the ‘literalists’ who stick to the old roles as ‘unchanged by the Council’ and 
the ‘renewalists’ who begin to change the contours of church functions as ‘implied by the Council’s decision’. 
This conflict has not been fully resolved as yet”. Zie ook PIERIS, Vatican II: A "Crisigenic" Council, i.h.b. 159-160. 
80 PIERIS, God’s Reign, 16. Voor een uitgebreide schets van het actie-contemplatie paradigma binnen de 
christelijke theologiegeschiedenis tot op de dag van vandaag, zie PIERIS, God’s Reign, 1-18. 
81 PIERIS, An Asian Theology, 7: “It means the holiness of Christian life constituting the spiritual sacrifice of the 
self-oblation made to the Father by the whole Body of Christ united in his spirit with him who is its head, and 
ecclesially expressed through the sacraments, especially through the eucharist.” 
82 PIERIS, An Asian Theology, 3-4. 
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Paasmysterie niet zozeer zag als een activiteit van de gehele Kerk in al haar dimensies, maar 
het ondergeschikt maakte aan het ambtspriesterschap door de eucharistie gelijk te stellen aan 
het vieren van de sacramenten, waardoor de Kerk de liturgie volgens Pieris losmaakt van de 
dagelijkse strijd van haar gelovigen. Onder impuls van de bevrijdingstheologie moeten we dus 
terug naar een liturgie van het leven als een levende ontmoeting met God in Christus83.  

Wherever the Paschal Mystery is enacted today, there Christ is united to his loyal 
members; it is there that the real church is gathered; there the true liturgy takes 
places; there, authentic spirituality is lived84.  

Door de bevrijdingstheologie is de vergeten dimensie van de theologie van het Kruis hersteld 
in het post-Vaticaanse tijdperk. De Kerk verkondigt immers geen fictieve Christus waarvoor 
we brood breken en wijn plengen in sacramentele handelingen zonder dat dit gepaard gaat 
met een uitstorten van het lichaam voor de armen en onderdrukten. Actie en contemplatie 
kunnen dus enkel op hun waarde beoordeeld worden aan de hand van een theologie van het 
Kruis85.  Van hieruit is het nog een kleine stap naar een derde overlapping: de menselijkheid 
van de historische Jezus. Als we de bevrijdingstheologie volgen in haar ecclesiologische 
revolutie en de kerk onderschikken aan de menselijkheid van Jezus en de liturgie van de kerk 
aan de liturgie van het leven, dan kunnen we met Pieris zeggen dat  

This Christ, in whose company the authentic church is found, is clearly perceived 
as the incarnate Christ of history continuing his presence sacramentally in the 
flesh and blood of human beings crying, if not also, striving for the dawn of the 
kingdom of justice, and not primarily in a gnostic Christ legitimizingly present in 
an institutionalized community with an institutionalized worship86.  

Het is met andere woorden een overgang van een Christus die in gebed gecontempleerd moet 
worden naar een Christus van vlees en bloed die we in woord en daad moeten navolgen. In 
dit opzicht wordt het duidelijk hoe er nood is aan een positieve theologie, gekenmerkt door 
een spirituele praxis, als methode in dienst van de menselijke bevrijding87. 
 Door spiritualiteit ook te begrijpen als een strijd om Gods rijk hier op aarde te 
realiseren door “apostolische werken” en zo de wereld om te vormen in antwoord op Gods 
wil, brengt Pieris het logos-model van de kennis weer samen met het dabar-model van 
liefdevolle actie en wordt de heilzame dimensie binnen de christelijke theologie hersteld88. 

                                                 
83 PIERIS, God’s Reign, 16. 
84 PIERIS, An Asian Theology, 5. Zie ook PIERIS, God’s Reign, 30-31. 
85 PIERIS, An Asian Theology, 10. 
86 PIERIS, An Asian Theology, 12. 
87 In een artikel uit 1990, later opnieuw gepubliceerd in Fire & Water, geeft Pieris aan hoe niet alleen Vaticanum 
II en de bevrijdingstheologie hem geholpen hebben bij de herwaardering van de oorspronkelijk Ignatiaanse 
spiritualiteit, maar hoe ook zijn ervaringen met de boeddhistische spiritualiteit hier verhelderend hebben 
gewerkt: “The Buddhist spirituality may suggest one possible direction along which to look for an appropriate 
Ignatian theology. Though not entirely uncontaminated by scholasticism, Theravada spirituality has retained its 
original therapeutic framework. The Buddha is the physician who diagnoses the human predicament (what 
Christians call ‘fallenness’) as a chronically fatal dis-ease: dukkha (pain), and its cause tanha (greed). These are 
the first two noble truths. The third declares that the disease cannot be cured without removing its cause; for it 
is in greedlessness that health and wholeness are to be found! The fourth is the remedy; the prescription is 
known as the eightfold noble path; it is the sum and substance of Buddhist spirituality. It is the way to eradicate 
greed or self-centredness”. Zie A. PIERIS, Ignatian Exercises Against a Buddhist Background, in The Way: Supplement 
68 (1990) 98-111, 100; PIERIS, Fire & Water, 185. 
88 PIERIS, Fire & Water, 145. 
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3. Theologie van de religies 
 
In een artikel uit 1982 wijst Pieris er op dat het christendom tot nog toe weinig of 

geen voet aan wal heeft gekregen op het Aziatische continent. Terwijl het boeddhisme en de 
islam grote navolging kennen, blijft het aantal christenen verwaarloosbaar89. Volgens Pieris is 
dit te wijten aan het feit dat het christendom in Azië nooit echt oog gehad heeft voor de 
reeds aanwezige ‘grote religies’, maar ze altijd heeft proberen te bestrijden90. Voor Pieris is het 
dan ook duidelijk dat het christendom slechts betekenis kan krijgen in Azië in de mate dat 
christenen de “soteriologische taal van de niet-christelijke religies” erkennen en verwelkomen: 

The door once closed to Jesus in Asia is the only door that can take him in 
today – namely, the soteriological nucleus or the liberative core of various 
religions that have given shape and stability to our cultures91. 

Omdat het christendom de andere religies enkel van hun negatieve kant heeft gezien, heeft ze 
volgens Pieris zichzelf de kans ontzegd om zich dieper te wortelen in de Aziatische grond. 
Als paradigma voor een christelijke appreciatie van de niet-christelijke Aziatische religies, 
verwijst Pieris naar de vruchtbare manier waarop het boeddhisme omgaat met de Aziatische 
religiositeit; niet alleen omdat hij er zelf mee vertrouwd is, maar tevens omdat het niet 
beperkt is tot een bepaald volk of een welbepaalde taal, maar werkelijk pan-Aziatisch 
genoemd kan worden, zowel in numerieke sterkte, geografische uitgebreidheid, culturele 
integratie en politieke volwassenheid92. Het boeddhisme vormt voor Pieris met andere 
woorden de spreekwoordelijke deur voor het christendom naar het Aziatische continent. Hier 
dient opgemerkt te worden dat Pieris’ pleidooi voor het openstaan voor de “soteriologische 
taal van de niet-christelijke religies” niet betekent dat een religie in haar geheel geaccepteerd 
moet worden. Immers, zoals reeds eerder werd aangegeven is het voor Pieris duidelijk dat een 
religie ook een zondige en verslavende dimensie bevat die afgewezen moet worden. Daarom 
dient er een onderscheid gemaakt worden tussen de authentieke bevrijdende kern van een 
religie en haar ontaarde vormen. Het is slechts de eerste die ons toelaat een taal te vinden 
waarmee we over Jezus kunnen spreken in Azië. Vooraleer dieper in te gaan op de eigenlijke 
dialoog tussen het boeddhisme en het christendom is het dan ook noodzakelijk om Pieris’ 
concepten van religie en interreligieuze dialoog van naderbij te bekijken. 

                                                 
89 Voor de meest recente cijfers van het aantal christenen, moslims, boeddhisten en hindoes in Azië en Sri 
Lanka verwijs ik de lezer naar J.-P. DENIS & A. FRACHON, L'atlas des religions: pays par pays: les clés de la géopolitique, 
Paris, La Vie - Le Monde, 2007, 48-49, 62-63, 72-73, 80-81, 174. Pieris geeft aan hoe slechts 2-3% van de 
Aziatische bevolking zich tot het christendom bekent en geeft de Filippijnen met meer dan 90% christenen aan 
als de enige uitzondering: “If the Philippines went over to Christendom it is because no other major Asian 
religion had struck institutional roots there earlier”. Zie PIERIS, Speaking of the Son of God, 65. Zie ook PIERIS, 
An Asian Theology, 59. 
90 De theologie van de religies werd volgens Pieris overheerst door drie elementen: (1) een academische en 
filosofische benadering van de religieuze dialoog; (2) het apologetisch gebruik van niet-christelijke 
denkpatronen in functie van het christendom; (3) het machtsbewustzijn van de kerk. Voor concrete 
voorbeelden van hoe deze drie elementen werkzaam geweest zijn ten overstaan van de Aziatische “inbreuken” 
op het christendom zie PIERIS, Love Meets Wisdom, 23-39. 
91 PIERIS, Speaking of the Son of God, 65. 
92 PIERIS, An Asian Theology, 72. Zie ook PIERIS, Love Meets Wisdom, 18. Hier verduidelijkt Pieris zijn voorkeur 
voor het boeddhisme door aan te geven hoe het de meest Aziatische is onder de wereldreligies en hoe het – als 
kritiek op de (logos-) theologie – een uitdaging vormt voor het christendom en dus een waardig theologisch 
antwoord verdient. 
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3.1 Naar een nieuw verstaan van religie en interreligieuze dialoog 
 
3.1.1 Pieris’ benadering van religie 
 

In navolging van de hindoe-christelijke theoloog Raimondo Pannikar onderscheidt 
Pieris drie verschillende dimensies binnen een religie: een experiëntiële, een religieuze en een 
theologische93. Aan de hand van deze driedeling ontwikkelt Pieris vervolgens een 
methodologie om de religies beter te begrijpen. Om een inzicht te krijgen in de manier 
waarop Pieris religie benadert, is een korte uiteenzetting van deze drie niveaus dan ook 
aangewezen. 

Aan de oorsprong van elke religie – het zogenoemde experiëntiële niveau – vinden we 
volgens Pieris een verlossingservaring terug die tegelijk kan beschouwd worden als de 
funderende kern van een religie en als de bevrijdende horizon ervan. Het is deze kernervaring 
die een religie haar kracht en vitaliteit verleent. Dit niveau is op zich onuitspreekbaar en kan 
enkel gerealiseerd worden in een praxis. Het is deze core-experience die de religie haar kracht en 
haar vitaliteit verleent en de levensader vormt die het hart van elke religie doet kloppen94.  

Het is pas op het tweede niveau van religie – de zogenoemde religieuze dimensie – dat 
deze bevrijdende kern gecommuniceerd wordt. Deze tweede dimensie, die als een soort van 
collectief geheugen beschouwd kan worden, bestaat uit een specifiek systeem van doctrines, 
rites en instellingen dat de kernervaring van een religie levend houdt en ze beschikbaar stelt 
voor opeenvolgende generaties van gelovigen. Als de religie niet meer in staat zou zijn om 
deze kernervaring blijvend aanwezig te stellen, toegankelijk te maken of te communiceren, 
zou ze geen functie meer hebben. Pieris wijst er echter op hoe dit collectief geheugen altijd 
reeds een eerste interpretatie van die kernervaring is omdat ze geformuleerd wordt met 
behulp van historisch – en cultuurbepaalde denkpatronen en symboolsystemen95.  

De kernervaring van een religie wordt echter niet alleen bewaard en beschermd door 
middel van het collectieve geheugen, maar ze wordt ook bestendigd doorheen de 
theologische interpretaties die rond haar kern groeien. Dit is het interpretatieve niveau waar 
het filosofische, het culturele en het ideologische elkaar overlappen. Deze derde dimensie 
omvat een proces van interpretatie en wordt door Pieris omschreven als een strategie die de 
religies hanteren om te overleven temidden van een crisis. Het is een parameter waaraan de 
vitaliteit van een religie afgemeten kan worden. Aan de hand van een dergelijke 

                                                 
93 PIERIS, Love Meets Wisdom, 119-120; PIERIS, Prophetic Humour, 107. Zie ook A. PIERIS, Christianity and Buddhism 
in a Core-to-Core Dialogue, in Dialogue NS 13 (1986) 52-93; A. PIERIS, The One Path of Liberation and the Many 
Religions, in Dialogue NS 13-14 (1986-87) 1-3, 3; A. PIERIS, The Buddha and the Christ: Mediators of Liberation, in J. 
HICK & P. KNITTER (eds.), The Myth of Christian Uniqueness: Towards a Pluralistic Theology of Religions, Maryknoll - 
London, Orbis - SCM Press, 1987, 162-177. 
94 PIERIS, Love Meets Wisdom, 119. De bevrijdingservaring in het boeddhisme bestaat volgens Pieris uit de 
verlichting van de Buddha; de Sambodhi van haar Stichter. Het christendom kan zich volgens Pieris omwille van 
historische redenen (ze is immers ontstaan uit het jodendom) beroepen op een dubbele bevrijdingservaring. Hij 
typeert de kernervaring van het Oude Testament als het exodusgebeuren dat zowel een sociaal (een eigen land) 
als een spiritueel (een eigen waardigheid) gebeuren was. De bevrijdingservaring waarop het Nieuwe Testament 
gefundeerd is, bestaat volgens Pieris uit het Christusgebeuren: het leven, het lijden, de dood en de verrijzenis 
van Jezus, samen met het uitstorten van de geest. Deze nieuwe bevrijdingservaring mag niet gezien worden als 
een opheffen van die van het Oude Testament, maar net als de bevestiging ervan. Zie PIERIS, Prophetic Humour, 
108, 118, 121. 
95 PIERIS, Love Meets Wisdom, 120-121; PIERIS, Prophetic Humour, 108. 
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hermeneutische beweging maakt een religie zich opnieuw relevant in een nieuwe sociale en 
politieke constellatie96.  

Het is belangrijk te zien hoe voor Pieris elke religie, zowel theïstisch als niet-theïstisch, 
start vanuit een soteriologisch gegeven: een ervaring van verlossing/bevrijding97. Die 
collectieve kernervaring fungeert voor Pieris als een soort van gemeenschappelijke 
spiritualiteit; een gezamenlijk platform waarop elke religie zich ent. De collectieve spiritualiteit 
omschrijft hij bij voorkeur als een strijd tussen God en de Mammon. Gezien het hier niet 
gaat om een conflict met het atheïsme als zodanig, maar met idolatrie kan het volgens Pieris 
ook in meer algemene (lees: niet-theïstische) termen omschreven worden als: “een definitieve 
toewijding aan een Ultieme Horizon van absolute vrijheid samen met een radicale afwijzing 
van alles wat dit doel in de weg staat”. Het gaat hier met andere woorden om een 
gemeenschappelijke menselijke drang naar totale verlossing/bevrijding die als uitgangspunt 
wordt genomen voor de verschillende religies. De fundamentele keuze voor die 
gemeenschappelijke spiritualiteit – die Pieris omschrijft als een radicaal kiezen voor het rijk 
Gods – is een universele voorwaarde voor verlossing/bevrijding98. Zo betoogt hij hoe het 
verwerpen van de Mammon of het beoefenen van de ‘vrijwillige armoede’ iets is dat zinvol is 
voor de meeste – zoniet alle – culturen en religies in Azië99.   

Naast die gemeenschappelijke basiservaring van bevrijding als een universele roeping 
tot het rijk Gods, heeft elke religie ook een specifieke roeping die de eigenheid van de religie 
uitmaakt en zorgt voor een diversifiëring tussen de verschillende religies (zie infra).  
 
 
3.1.2 De interreligieuze dialoog als een communicatio in sacris 
 

Het is op basis van deze gemeenschappelijke spiritualiteit tussen de religies100 – die 
niet alleen dient als een criterium voor zelfkritiek, maar ook dienst kan doen als norm voor 
een wederzijdse beoordeling tussen de religies101 – dat Pieris zijn interreligieuze dialoog 
fundeert102.  

                                                 
96 PIERIS, Love Meets Wisdom, 121; PIERIS, Prophetic Humour, 109. 
97 Volgens Pieris kunnen de verlossing van de mensheid (van zonde) en de bevrijding van elke onderdrukking 
niet van elkaar gescheiden worden. Het vernieuwde model van spiritualiteit heeft immers aangetoond dat de 
spirituele en apostolische werken niet van elkaar losgemaakt kunnen worden. Immers hoe kan iets verlossend 
zijn als het niet bevrijdend werkt? Daarom stelt hij voor om beide entiteiten te zien in een wederzijdse 
wisselwerking en zo telkens hetgeen dat verlossend is ook als bevrijdend te beschouwen en vice versa. Zie PIERIS, 
God’s Reign, 22-24; PIERIS, An Asian Theology, 50, 112. 
98 PIERIS, God’s Reign, 37, 69-70; PIERIS, Christ Beyond Dogma, 218-219.“The fundamental option for this 
common spirituality is exactly what we mean by conversion in the sense of shub and metanoia. It is a radical 
turning towards the Reign of God and is a universal requirement for salvation, which each religion dictates 
within its own distinctive paradigm, and which the human conscience, even independent of religion, dictates as 
the way of happiness, the path to beatitude”. Zie ook PIERIS, Prophetic Humour, 125; PIERIS, Fire & Water, 150-
151, 160-161. 
99 PIERIS, Fire & Water, 150-151. 
100 Pieris omschrijft deze spiritualiteit ook als de spiritualiteit van de zaligsprekingen zoals verwoord in Jezus’ 
bergrede (Mt 5:3-11) en in zijn onderricht aan de leerlingen (Lk 6:20-26). Zie PIERIS, Christ Beyond Dogma, 219. 
101 Pieris geeft aan hoe een oordeel vellen over een andere religie eigen is aan het religieuze fenomeen: “In the 
very process of approving and appropriating the basic insights of the homo religiosus, each religion also sets itself 
apart from all other religions by ordering these insights according to its own cultural pattern, formulating them 
doctrinally within its own conceptual framework, and crystallizing them into its own hierarchical structure of 
symbols, so that the resultant synthesis, identified as a psycho-social phenomenon and designated as a concrete 
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The evil diagnosed as selfishness and its antidote identified as selflessness – 
though variously  formulated and understood in various religions – constitute the 
common ground for inter-religious dialogue and collaboration, as well as for 
discussing specific differences between religions103. 

Naar analogie met zijn definitie van religie, geschiedt ook de interreligieuze dialoog volgens 
Pieris op de drie niveaus die in een religie teruggevonden kunnen worden: het interpretatieve 
niveau, het religieuze niveau en het experiëntiële niveau.  

De eerste ontmoeting met een andere religie vindt bijna altijd plaats op het derde, 
interpretatieve niveau. Omdat dit niveau reeds ver verwijderd is van het originele 
oorsprongsgebeuren van de religie is het volgens Pieris nodig om bij een dergelijke dialoog 
een duidelijke caveat in acht te nemen.  Ondanks het feit dat interpretatie een noodzakelijke 
strategie is om het voortbestaan van de religie te verzekeren, is het zijns inziens een 
gevaarlijke onderneming om de dialoog enkel tot dit niveau te beperken. Hoewel het in vele 
gevallen slechts de enige dimensie van de religie is die nog beschikbaar is voor gelovigen, leidt 
een louter theologische dialoog nooit tot de oorspronkelijke bevrijdingservaring waardoor 
men onvermijdelijk verstrikt geraakt in een kluwen van tegenstrijdige theologische en 
filosofische interpretaties en er dus geen waarachtige dialoog ontwikkeld kan worden104. De 
impasse waarin de theologie van de religies verzeild is geraakt is volgens Pieris dan ook te 
wijten aan het feit dat de katholieke Kerk, met in haar zog het gros van de theologen, haar 
dialoog met de andere religies voornamelijk tot dit niveau heeft beperkt105. Tegelijk geeft 
Pieris echter ook aan dat hoewel dit theologische overleg tussen de religies slechts een verre 
voorbereiding is op een echte dialoog, ze geenszins als nutteloos afgeschreven mag 
worden106. Zo gebiedt de intellectuele eerlijkheid, eigen aan academische discussies, immers 
                                                                                                                                                         
‘religion’ not only corroborates the common contents of all religions but also judges every other synthesis as a 
minor or a major deviation from what it regards as Ultimately and Salvifically True”. Zie A. PIERIS, Mutual 
Exposure of Religions, in Dialogue NS 2/2 (1975) 45-46, 45; PIERIS, Love Meets Wisdom, 17; PIERIS, Fire & Water, 
160-161; PIERIS, Christ Beyond Dogma, 219-220. 
102 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 219-220. 
103 PIERIS, Prophetic Humour, 125. 
104 PIERIS, Prophetic Humour, 109-110. 
105 In haar document Dialoog en Verkondiging lijkt de katholieke Kerk de analyse van Pieris te bevestigen door 
aan te geven hoe er vier mogelijkheden zijn voor interreligieuze dialoog (par. 42-43): “a) The dialogue of life, 
where people strive to live in an open and neighbourly spirit, sharing their joys and sorrows, their human 
problems and preoccupations; b) the dialogue of action, in which Christians and others collaborate for the integral 
development and liberation of people; c) the dialogue of theological exchange, where specialists seek to deepen their 
understanding of their respective religious heritages, and to appreciate each other's spiritual values; d) the 
dialogue of religious experience, where persons, rooted in their own religious traditions, share their spiritual riches, 
for instance with regard to prayer and contemplation, faith and ways of searching for God or the Absolute” . 
Dialoog en Verkondiging benadrukt verder hoe deze vier vormen van dialoog onderling met elkaar verbonden zijn 
en dat er geen rangorde kan worden vastgesteld. Tegelijk echter benadrukt het document dat “it is also true that 
a correct theological evaluation of these traditions, at least in general terms, is a necessary pre-supposition for 
interreligious dialogue” (par 14). Voor een uitgebreide bespreking van het document Dialoog en Verkondiging zie 
T. MERRIGAN, 'Interreligious Learning' in the Light of the Contemporary Catholic Theology of Inter-religious Dialogue, in D. 
POLLEFEYT (ed.), Interreligious Learning, Leuven, Peeters, 2007, 183-207, 186-191.  
106 PIERIS, Love Meets Wisdom, 121. In een artikel uit 1974 dat later als het eerste hoofdstuk van zijn Love and 
Wisdom werd gepubliceerd geeft Pieris duidelijk aan welke de mogelijkheden zijn van een dergelijke 
“academische benadering” van de interreligieuze dialoog. Zo erkent Pieris de nood aan een ideologische 
duidelijkheid binnen de dialoog en illustreert hij hoe de formele dialoog in het westen haar steentje heeft 
bijgedragen tot het oplossen van ideologische geschillen die de oorzaak zijn van interreligieuze spanningen. Zie 
A. PIERIS, The Legitimacy and the Limitations of the Academic Approach to Inter-faith Dialogue, in Dialogue NS 1/2 
(1974) 39-43. 
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iedereen die in dialoog treedt, theologisch rekenschap af te leggen van het fenomeen van het 
religieus pluralisme. In dit opzicht is een ‘theologie van de religies’, begrepen als een poging 
om het bestaan van de andere religies te rechtvaardigen, een academische noodzaak. Hoewel 
dit vaak geleid heeft tot neerbuigende houdingen, zijn deze volgens Pieris academisch 
gesproken onontkoombaar omdat het engagement voor de eigen religie een absolute conditio 
sine qua non is voor elke formele interreligieuze ontmoeting107. Volgens Pieris is een 
dergelijke aanmatigende houding bovendien geen prerogatief van de Bijbelse religies, met hun 
idee van het ‘uitverkoren-zijn’, maar is het eigen aan elke religie die het fenomeen van de 
religieuze pluraliteit academisch ernstig neemt. Zo schrijft hij hoe ook boeddhisten verwijzen 
naar Jezus als een bodhisattva. En hoewel dit de grootste blijk van waardering is die een 
boeddhist kan geven aan de stichter van het christendom, geeft Pieris aan dat “Christians may 
not be impressed by such a concession, unless they admit that academically nothing more can 
be expected”108. Hoewel deze “kritische tolerantie” – waarbij enerzijds een absoluut karakter 
wordt toegekend aan de eigen waarheid maar anderzijds ook de mogelijkheid opengelaten 
wordt dat deze waarheid ten volle of ten dele ontdekt kan worden door een andersgelovige – 
vaak onderscheiden wordt van en gesubordineerd wordt aan een “absolute tolerantie”, zoals 
deze onder andere door het hindoeïsme wordt gehanteerd, is ook deze laatste volgens Pieris 
symptomatisch voor de academische poging om de evangelische nood aan de eigen 
absoluutheid te bevestigen109. 

By accepting all religions as true and equally valid ways of salvation, the Hindu 
theology of religions (perhaps the oldest such theology in the history of religious 
thinking) seems paradoxically intolerant of another religion’s particularity in the 
very act of conceding it a place in the Hindu theological household. The Hindu 
approach tends to neutralize the other religions by absorbing its individuality into 
the Hindu theological framework110. 

Pieris is dan ook van mening dat de reactie op de religieuze pluraliteit niet 
noodzakelijk een exclusief academische bekommernis mag zijn, variërend van scepticisme tot 
syncretisme, maar betoogt hoe de pluraliteit ook en vooral een religieus probleem vormt voor 
mensen die, overtuigd van de eigen religie, leven in een multireligieuze context. Het zoeken 
naar een uitweg uit de spanning tussen de evangelische ijver enerzijds en de imperatief tot 
dialoog anderzijds, kan volgens Pieris dan ook haar voordeel halen uit de manier waarop dit 
probleem op een niet-academisch niveau wordt aangepakt111. 

Een meer authentieke vorm van interreligieuze dialoog wordt volgens Pieris pas 
ontwikkeld wanneer we het tweede niveau van een religie betreden – de religieuze dimensie – 

                                                 
107 PIERIS, The Legitimacy, 40: Als typisch voorbeeld van een dergelijke vorm van 'theologie van de religies' geeft 
Pieris het voorbeeld van hoe Marco Polo de Boeddha poogde te beschrijven aan zijn tijdsgenoten. “Had he 
been a Christian, he would have been a great Saint of Jesus Christ’. To a Buddhist academician today this might 
seem as a condescending way of appreciating the Buddha. On the other hand, if Marco Polo had place the 
Buddha in the highest niche of his theological sanctuary, he would have ceased to be a Christian. It would be 
no more be a specifically Christian appreciation of the Buddha but a Buddhist’s taking refuge in the Buddha-
ratana!”  
108 PIERIS, The Legitimacy, 40. 
109 Hiermee velt Pieris een niet te miskennen oordeel over die academische pogingen die een uitdrukking zijn 
van een universele bekommernis tot interreligieus verstaan tussen theologen, i.c. het religieus pluralisme à la 
Knitter en Hick. 
110 PIERIS, The Legitimacy, 41. 
111 PIERIS, The Legitimacy, 43. 
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waar de bevrijdende kern van een religie gecommuniceerd wordt doorheen de schriften, 
tradities, rites en praktijken. Op dit niveau spreekt Pieris over de interreligieuze dialoog als 
een communicatio in sacris; d.i. een ongeremde bereidwilligheid om het religieuze systeem van de 
ander te gebruiken om zo tot de kernervaring van de religie te komen en de taalbarrière 
tussen beide religies te doorbreken112. Hiervoor bieden de zogeheten “Basic Human 
Communities” een uitgelezen context113. Doorheen de gemeenschappelijke strijd met de 
armen leert men de taal waarin de andere religies hun kernervaring uitdrukken en komt men 
tot het inzicht hoe de eigen taal daarvan verschilt. Die taal drukt een waarheid uit die niet 
zomaar eigen gemaakt kan worden alsof het louter intellectuele kennis betreft. Voor Pieris 
gaat het hier niet zozeer om een theo-logie die gesproken moet worden, maar eerder om een 
theo-praxis die beoefend moet worden om tot een volledig inzicht te komen. Het spreekt 
voor zich dat men zich enkel in een dergelijke praxis kan bekwamen door een proces van trial 
and error. Pieris omschrijft het meer specifiek als een pad waarvan niet enkel de kennis, maar 
ook (en vooral) het bewandelen ervan naar bevrijding en verlossing leidt. De karakteristieke 
manier waarop het pad echter bewandeld moet worden, ligt ingebed in de traditie. Men kan 
zich dit niet toe-eigenen door het bestuderen van teksten, maar enkel en alleen onder de 
leiding van een ervaren gids; door een doop in de Jordaan. Een interreligieuze dialoog als een 
communicatio in sacris is dan het zich eigen maken van een traditie die aangeboden wordt als de 
enige mogelijke toegangsweg tot de kernervaring van verlossing en bevrijding114. 

Het is pas in een derde instantie, na het bewandelen van het pad en het leren van de 
taal dat men kan doordringen tot het experiëntiële niveau: de bevrijdingservaring die de religie 
fundeert. Het is slechts een dergelijke ‘core-to-core dialogue’ die Pieris echte interreligieuze 
dialoog noemt115. 

Op basis van bovenstaande beschrijving is het meer dan duidelijk dat er volgens Pieris 
nood is aan een totaal andere opvatting over de interreligieuze dialoog dan deze die tot nog 
toe door de meeste theologen op academisch niveau gepropageerd werd. Hoewel een 
academische insteek noodzakelijk blijft, mag deze niet gereduceerd worden tot haar 
apologetische of filosofische variant (logos) maar moet ze steeds in een vruchtbare 
samenwerking treden met een meer doorleefde interreligieuze praxis (dabar). Theo-logie en 
theo-praxis gaan hier noodzakelijkerwijs samen. 

 
 
 

                                                 
112 PIERIS, Love Meets Wisdom, 120; PIERIS, Fire & Water, 100. Met taal bedoelt Pieris hier de specifieke manier 
waarop een realiteit (i.c. bevrijding/verlossing) ervaren en uitgedrukt wordt. Zo ziet hij elk geloof als een taal, 
als een specifieke manier waarop de Geest spreekt en zijn verlossende intentie uitdrukt in een gegeven 
menselijke/kosmische context. De diversiteit voor de Geest, die in verschillende talen spreekt, pleit volgens 
hem voor de nood aan een pluraliteit van religies. 
113 PIERIS, Interreligious Dialogue and Theology of Religions, 110-111. Deze Basic Human Communities zijn voor 
Pieris ‘laboratoria van de hoop’, waar mensen uit verschillende geloofstradities hun leven en hun religieuze 
ervaringen met elkaar delen als profetische groepen, gericht op de totale bevrijding van niet-personen en 
niet-volkeren. De ontstaans- en beweegreden van dergelijke gemeenschappen ligt echter niet in de 
bekommernis voor het ontwikkelen van een interreligieuze dialoog, maar wel in de zorg voor en het streven 
naar een volledige bevrijding van de onderdrukten binnen die gemeenschap. Dit neemt niet weg dat de 
interreligieuze dialoog een positief gevolg kan zijn van deze bevrijdende praxis. Zie ook PIERIS, Fire & 
Water, 158-159. 
114 PIERIS, Love Meets Wisdom, 123. 
115 PIERIS, Love Meets Wisdom, 121-122. 
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3.2 Gnosis en Agape 
 

Als een kind van twee werelden hoeft het niet te verwonderen dat Pieris’ hernieuwde 
visie op religie en interreligieuze dialoog een concrete belichaming heeft gekregen in zijn 
poging te bemiddelen tussen zijn twee eigen levenscontexten, het oosten en het westen; het 
christendom en het boeddhisme. Echter, in plaats van louter te verwijzen naar de klassieke 
geografische benamingen van de respectievelijk Aziatische en Euro-Amerikaanse gebieden op 
de wereldkaart, refereert hij met de noties ‘oost’ en ‘west’ evenzeer naar twee verschillende 
religieuze gesteldheden eigen aan elke menselijke persoon. Zo geeft hij aan hoe ‘oost’ en 
‘west’ wanneer het religieuze zaken betreft, gezien kunnen worden als verwijzingen naar de 
gnostische (wijsheid) en de agapeïsche (liefde) dimensie van de menselijke persoon, ongeacht 
hun geografische herkomst. Met deze paradigmawissel hoopt Pieris in te gaan tegen de valse 
tegenstelling die schuilgaat in de populaire voorstellingen van ‘oost’ en ‘west’ waarbij de 
religies van het ‘oosten’ gekenmerkt worden door een ‘wereldverloochenend ascetisme’ en die 
van het ‘westen’ door een louter verzwakkende ‘affectieve spiritualiteit’116. Volgens Pieris is de 
conclusie duidelijk: zowel het oosten als het westen kunnen bogen op stromingen van zowel 
wijsheids- als affectieve spiritualiteit, wat niet wegneemt dat de eerste preponderant is in de 
zogenaamde gnostische religies en de tweede vooral beklemtoond wordt in de Semitische 
varianten117. Zo heeft het boeddhisme volgens Pieris haar kernervaring voornamelijk tot 
uitdrukking gebracht met behulp van een gnostisch vocabulaire of verlossende kennis terwijl 
het christendom zich primair verliet op de taal van de agape; de verlossende liefde118. Hoewel 
beide religies historisch gezien de twee manieren om de religieuze realiteit te verwoorden in 
zich dragen, hebben ze zich op een eenzijdige manier gemanifesteerd119. De mogelijkheid tot 
relatie tussen beide religies berust dan ook op het inzicht dat hun voornaamste verschillen het 
gevolg zijn van diverse idiomen, begrepen als oriënterende raamwerken, veeleer dan dat er 
een onoverbrugbaar waarheidsconflict in het geding zou zijn. Het zijn twee verschillende 
paradigma’s die niet met elkaar verward mogen worden. Pieris gebruikt het 
Wittgensteiniaanse concept van “taalspelen” om zijn punt te illustreren: 

We are dealing here with two language games, each having its own set of rules. 
One game should not be judged/played according to the rules of the other. Thus, 
the Christian mystic speaks in terms of “sin and grace”, but the gnostic 
vocabulary of the Buddhist arahant knows only of “ignorance and knowledge”. 

                                                 
116 Pieris betoogt hoe het anti-gnostische gevoelen van het westen de dialoog met het oosten heeft 
gedwarsboomd. “I am aware that the average Western Christian has acquired a distaste for the very word 
‘gnosis’. This prejudice is partially responsible for the West’s stubborn refusal to revitalize the withered  half of 
its own soul. The infelicitous association of this term with the heretical aberrations of genuine Christian gnosis 
(heresies such as docetism, Manicheism, Catharism, Albigensianism, Jansenism, illuminism, quietism, etc.) 
probably hinders one from recognizing its orthodox forms”. Zie PIERIS, Love Meets Wisdom, 10, 28, 112. 
117 PIERIS, Love Meets Wisdom, 9-12, 26-28; PIERIS, An Asian Theology, 56. 
118 Volgens Pieris is het griekse woord agape de meest aangewezen vertaling van Yahweh’s ahab en zijn 
verbondsliefde hesed. Zie PIERIS, Prophetic Humour, 114-115. 
119 Er is volgens Pieris een belangrijk onderscheid tussen het christendom en het boeddhisme in de manier 
waarop ze elk de twee verschillende idiomen hebben geïntegreerd. In het boeddhisme werden gnosis en karuna 
gepolariseerd. Waar gnosis gericht is op nirvana, verlossing, is karuna gericht op de wereld en haar spirituele 
noden. Karuna op zich is dus niet verlossend, maar is een begin of resultaat van gnosis. Het christendom 
daarentegen heeft de twee religieuze idiomen niet gepolariseerd, maar met elkaar geïdentificeerd: “men kent 
God door Zijn volk lief te hebben”.  Zie A. PIERIS, God-Talk and God-Experience in a Christian Perspective, in 
Dialogue NS 2/3 (1975) 116-128, 117-118; PIERIS, Fire & Water, 183-184. 
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The gnostic process of realizing an “impersonal I” and the agapeic encounter 
with a “personal Thou” imply two modes of religious discourse, each having its 
own logic and its own grammar and syntax120. 

Elke religie is dus een taal of idioom waarmee de mens in een welbepaalde context gepoogd 
heeft  om zijn verlangen naar en zijn ervaring van totale verlossing/bevrijding uit te drukken. 
Het belang van Pieris’ gebruik van de metafoor van de taalspelen is dat men niet kan spreken 
over de geldigheid van de een in tegenstelling tot die van de ander. De twee idiomen zijn 
zelfstandig en ontlenen hun betekenis en geldigheid aan hun eigen context121. 

Because language is not just a way of speaking about reality, but a way of seeing 
and experiencing it, the Buddhist challenge consists primarily in reminding the 
Christian that there exists another legitimate language of seeing and interpreting 
reality122. 

Volgens Pieris zijn de twee religies – het christendom en het boeddhisme – dus geen 
alternatieve of optionele paden naar bevrijding, maar zijn het twee onherleidbare talen van de 
geest die, elk op zich, onbekwaam zijn om de menselijke ontmoeting met het ultieme te 
bemiddelen of uit te drukken. Elke valabele spiritualiteit moet zich met andere woorden in 
het spanningsveld tussen beide polen bevinden123. Immers, een religie die geen gebruik zou 
maken van beide idiomen zou vroeg of laat vatbaar zijn voor verval omdat beide manieren 
om de wereld te interpreteren gevaar lopen: respectievelijk een consumerisme en een 
stoïcijnse onverschilligheid124. Het zou dan ook incorrect zijn om een religie exclusief in 
termen van één welbepaald idioom te definiëren want hoewel het ene idioom soms in 
onbruik is geraakt, kan het nooit echt verdwijnen. Om dit te illustreren verwijst Pieris naar de 
aanwezigheid van gnostische tradities in het christendom en agapeïsche invloeden in het 
boeddhisme125. In de ontmoeting tussen het christendom en het boeddhisme kunnen beide 
religies leren uit het theologisch idioom dat de ander gebruikt teneinde tot een beter inzicht te 
komen in de eigen traditie; door het eigen onderdrukte idioom als het ware te 
herontdekken126. De twee religies herinneren elkaar er aan dat er een andere legitieme manier 
is om te werkelijkheid te zien en te begrijpen.  

Een eerste barrière voor de dialoog tussen beide tradities is dan volgens Pieris niet de 
verschillende taal die ze spreken, maar het niet-erkennen van de wederkerigheid die er bestaat 
tussen beide uitdrukkingsvormen waardoor christenen al te vaak anti-gnostisch zijn en 
                                                 
120 PIERIS, Love Meets Wisdom, 85. Zie ook PIERIS, Prophetic Humour, 105: “Paradigm is a language-game so to 
say. Take football and cricket. They have (a) common aims; (b) common ingredients; (c) parallel features and 
(d) contrary elements”. 
121 PIERIS, Prophetic Humour, 106: "[T]o respect each paradigm is to refrain from asking irrelevant questions 
about a religion from within the paradigm of another religion. If you ask tennis players, ‘How many goals did 
you shoot?’ you are asking a meaningless question, for that question make sense only in a football game; you 
are confusing the two paradigms”. Zie ook PIERIS, Christology in Asia, 166-167. Pieris geeft ook aan hoe het gaat 
om verschillende wereldperspectieven: “what is considered to vary is the conceptual language itself, i.e. the very 
mode of perceiving reality in so far as such perception itself constitutes religion both as experience and as 
communication. We are dealing with a change of world views, not just a change of vocabulary”. Zie PIERIS, 
Christology in Asia, 165-166. 
122 PIERIS, Love Meets Wisdom, 85. 
123 PIERIS, Love Meets Wisdom, 9-10, 111. 
124 PIERIS, Prophetic Humour, 124. 
125 PIERIS, Love Meets Wisdom, 85, 114-119. Pieris maakt wel een onderscheid tussen het ‘orthodoxe’ christelijke 
gnosticisme en het gnosticisme dat in de 2e eeuw door de Kerk als ‘ketters’ veroordeeld werd. 
126 PIERIS, Love Meets Wisdom, 111. 
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boeddhisten anti-agapeïsch127. Deze barrière wordt volgens Pieris echter doorbroken als men 
erkent dat er een christelijke gnosis is en een boeddhistische agape; dat er een idiomatische 
uitwisseling bestaat in het hart van beide tradities.   

It is not farfetched to conclude that the core experience of Christianity is not 
agape pure and simple but agape in dialogue with gnosis; conversely the core 
experience of Buddhism is not mere gnosis, but a gnosis intrinsically in dialogue 
with agape128. 

Niettemin blijft er zijns inziens een sterk contrast bestaan tussen beide religies dat 
verantwoordelijk is voor de grote verschillen die Pieris als volgt kernachtig uitdrukt: 

The Indian sage seated in serene contemplation under the Tree of Knowledge, 
and the Hebrew prophet hanging painfully on the Tree of Love in a gesture of 
protest – here are two contrasting images that clearly situate the Buddha (the 
Enlightened one) and the Christ (the Anointed one) in their respective 
paradigmatic contexts of gnosis and agape129. 

Alle kenmerkende thema’s van een religie (i.c. zonde, bevrijding, ultieme Realiteit, 
enz.) worden dan ook in deze twee verschillende idiomen uitgedrukt waardoor de doctrinaire 
kaders van de religies verschillend zijn, doch volgens Pieris steeds complementair130. Deze 
complementariteit vindt volgens Pieris een punt van convergentie in de opvatting van 
zonde/kwaad en de uitweg hieruit. Zo stellen beide theologische idiomen het concept van 
zonde gelijk met egoïsme waardoor beide religies een verzaking aan het zelf zien als een 
conditio sine qua non voor verlossing. Maar telkens opnieuw uitgedrukt in de geëigende 
idiomen: de boeddhistische doctrine van het “no-self” en de christelijke oproep tot zelf-
verloochening (het opnemen van het kruis). Er is dus een uitwisseling tussen beide mogelijk 
volgens Pieris, zolang men maar respect opbrengt voor de idiomatische eigenheid waarin de 
religies zich uitdrukken131.  

In het licht van dit alles hoeft het dan ook weinig betoog dat christenen in de dialoog 
met het boeddhisme zich volgens Pieris niet in zichzelf hoeven te keren en een verdedigende 
houding aan te nemen, maar beter nadenken over een theologie die een vruchtbare 
ontmoeting met het boeddhisme kan vergemakkelijken. Een dergelijke theologie kan volgens 
Pieris gevonden worden door de kenose van Jezus te zien als een extreme vorm van 
‘vrijwillige armoede’ en te erkennen dat de leerlingen van Christus in het arm willen zijn zoals 
hun meester in overeenstemming handelen met de weg van inwendige bevrijding zoals de 
boeddha heeft aangeleerd. Hier vindt een ontmoeting plaats tussen de twee modellen van 
religiositeit, respectievelijk gecentreerd rond ‘gnosis’ en ‘agape’.  

The only meeting point of the gnostic and the agapeic models of spirituality is the 
belief that voluntary poverty constitutes a salvific experience. Hence Jesus, as 
God’s own kenosis and as the proof and sign of God’s eternal enmity with 
mammon, is an endorsement of the Buddhist ascesis of renunciation. The struggle 
to be poor is one of the two dimensions of Christian discipleship, and it coincides 

                                                 
127 Zie ook PIERIS, Prophetic Humour, 131. 
128 PIERIS, Love Meets Wisdom, 119. 
129 PIERIS, Love Meets Wisdom, 86. 
130 Voor een schematisch overzicht van de idiomatische verschillen tussen het christendom en het boeddhisme 
zie PIERIS, Prophetic Humour, 126-127. 
131 PIERIS, Prophetic Humour, 125. 
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with the Buddha’s path of interior liberation, namely liberation from possessions 
as well as from greed for possessions132. 

Het meest valabele model voor inculturatie en dialoog in Azië is volgens Pieris dan 
ook het zogenoemde “monastische model” dat een uitgelezen kader vormt voor een 
samengaan van gnosis en agape en dat hij niet toevallig definieert als een vorm van positieve 
theologie die de wanverhouding die de academische logos-theologie gecreëerd heeft, kan 
herstellen133. De westerse monastieke tradities hebben geleerd dat het gnostische ideaal van 
de fuga mundi in evenwicht gehouden moet worden met het agapeïsche engagement voor de 
armen van deze wereld. Echte onthechting moet dan ook altijd begrepen worden in het licht 
van haar voordeel voor de armen. Op die manier kan de innerlijke bevrijding van de gnosis in 
evenwicht gebracht worden met de sociale transformatie die teweeggebracht wordt door de 
agape. Het is slechts door de aanname van dit monastische model – dat de innerlijke 
bevrijding van hebzucht en de sociale bevrijding van de onderdrukkende structuren waarin de 
hebzucht zich heden ten dage bevindt, samenbrengt – dat de Kerk en haar theologie de taal 
van gnosis en agape kan spreken en in dialoog met zowel de niet-christelijke religiositeit en de 
armoede vrucht kan dragen op het Aziatische continent134.  
 
 
4. Incarnatie 
 

In geen enkele gnostische noch agapeïsche religie wordt de Stichter een zo centrale 
plaats toebedeeld als in het christendom en het boeddhisme. Het hoeft dan ook niet te 
verwonderen dat  een dialoog tussen beide religies bemoeilijkt zal worden door het conflict 
tussen de  persoonscultussen van hun stichters; tussen een boeddhologie en een 
christologie135. 

Undoubtedly there is a striking parallelism, though not strictly a similarity, 
between the two confessional formulae, the Buddhological and the Christological. 
No wonder that in some Asian countries the first Christian encounter with 
Buddhism was to push the Buddha out and install the Christ in his place. The 
Buddhist replied in kind136. 

Het dilemma waarin elke theologie van de religies volgens Pieris dan ook verzeild geraakt is 
dat er geen manier is om de superioriteit van de één boven de ander te bevestigen, maar er 
anderzijds ook niet tegelijkertijd twee kosmische heersers kunnen zijn137. Als uitweg uit de 

                                                 
132 PIERIS, Love Meets Wisdom, 87. 
133 PIERIS, An Asian Theology, 56-58. 
134 PIERIS, An Asian Theology, 56-57. 
135 “The focus of dialogue at the third level is the historical figure of the founders of these two religions, who 
are believed to play a soteriological role in the lives of their followers. This claim is not made by the adherents 
of other religions. This is what makes the Buddhist-Christian dialogue a dangerous exercise. Far from being a 
religious conversation about Jesus or Gautama, or a comparative study of their different historical and cultural 
backgrounds, it can easily explode into a kerygmatic confrontation between Jesus interpreted as the Christ and 
Gautama interpreted as the Buddha”. Zie PIERIS, Love Meets Wisdom, 124. 
136 PIERIS, Love Meets Wisdom, 130. 
137 Zie PIERIS, Love Meets Wisdom, 129-130: “The ‘missionary Buddhology’ that installed the Buddha as the 
cosmic lord in so many Asian cultures has anticipated by centuries the missiology of Paul, who did the same 
with Christ in the Hellenistic cultures that he evangelized. He preached and confessed Jesus to be the Lord of 
all creation, whom all beings ‘on heaven, on earth and in hell’ adore in fear and trembling (Phil 2, 6-11). […] In 
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impasse suggereert Pieris dan ook een nieuwe opvatting van Incarnatie die na zijn vernieuwde 
opvatting van spiritualiteit en de theologie van de religies de derde steunpilaar vormt voor 
zijn poging om de christelijke logos-theologie te revitaliseren en die tegelijk als fons et culmen van 
zijn gehele theologie beschouwd kan worden. 
 
 
4.1 De ontwikkelingen binnen Pieris’ christologie 
 

Gezien de context van zijn theologie, is het niet verwonderlijk dat de christologie van 
Pieris niet getypeerd kan worden als een monolitisch geheel. Gedurende de ruim dertig jaar 
dat Pieris reeds als theoloog actief is, heeft zijn denken omtrent christologie immers 
verschillende klemtonen gekend. Grosso modo zijn er in het christologische denken van 
Pieris vijf fases te onderscheiden die niet gezien mogen worden als strikte scheidingen maar 
eerder als door elkaar lopende interessesferen138.  

Een eerste accent binnen Pieris’ christologie – de sacramentele Christusopvatting – 
wordt duidelijk met de publicatie van zijn eerste belangrijk theologisch artikel: The Church, the 
Kingdom and the Other Religions139. In deze bijdrage biedt Pieris een overzicht van de 
verschillende missionaire modellen aan de hand waarvan de katholieke Kerk de andere 
religies doorheen de geschiedenis heeft benaderd. Hij betoogt er hoe de kerk door middel van 
het Tweede Vaticaans Concilie – en meer bepaald door haar zelfanalyse als het ‘Universele 
Sacrament van Verlossing’ – de oude missiemodellen van onderwerping, adaptatie en 
vervulling achter zich heeft gelaten. Hierdoor is ze een nieuwe richting ingeslagen in haar 
houding tegenover de niet-christelijke religies en heeft ze volgens Pieris de weg geëffend voor 
het ontwikkelen van een echte ‘theologie van de religies’140. Om dit duidelijk te maken dient 
dieper ingegaan te worden op de manier waarop Pieris zowel ‘sacrament’ als ‘verlossing’ 
begrijpt. Pieris omschrijft ‘sacrament’ in de lijn van de scholastieke traditie als een signum 
efficax, een teken dat niet alleen Gods reddende aanwezigheid uitdrukt, maar er tegelijk ook 
instrument van is. Pieris betoogt verder hoe het ‘sacrament’ bij uitstek in de christelijke 
traditie God’s Woord (Jezus) is omdat Hij Gods verlossend handelen belichaamt en uitvoert. 
Als Pieris dan ook de Kerk omschrijft als sacramenteel kan dat enkel en alleen zo zijn omdat 
ze op een unieke wijze deelneemt aan de sacramentaliteit van Christus in de zin dat Hij 
spreekt (teken) en handelt (instrument) door haar141.  

‘Verlossing’ is volgens Pieris een synoniem van het rijk Gods, begrepen als Gods 
reddende aanwezigheid in Christus, dat alomtegenwoordig is waar mensen op zoek zijn naar 
verlossing/bevrijding. 

                                                                                                                                                         
other words he is at once the meta-cosmic power and the cosmic mediator because in him the whole of 
existence is recapitulated and reconciled”. 
138 Hoewel we voor het onderscheid en de benamingen in grote mate schatplichtig zijn aan het werk van de 
theoloog Philip Gibbs (GIBBS, The Word, 184-189), kunnen we niet met hem akkoord gaan dat de verschillende 
momenten in Pieris' christologie opeenvolgende fases zouden zijn. Wij zijn er veeleer van overtuigd dat het gaat 
om evenveel verschillende accenten die altijd aanwezig geweest zijn, maar naargelang de omstandigheden 
verschillend werden beklemtoond. 
139 A. PIERIS, The Church, The Kingdom and the Other Religions, in Dialogue OS 22 (1970) 3-7. 
140 PIERIS, The Church, 5. Zie ook PIERIS, The Roman Catholic Perception, 219, 224. 
141 PIERIS, The Church, 5. 
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Every religion that we know of is a socio-cultural embodiment of a genuine 
search for salvation, and hence merits to be called, in the words of the Vatican 
council, a “secret presence of God” or, according to Rahner and others 
“anonymous Christianity”142. 

De missionaire rol van de Kerk bestaat er dan volgens Pieris ook in om uitdrukking te zijn 
van de anonieme christenheid die haar omringt en de waarden verder te verspreiden onder 
die volkeren die ze reeds ‘anoniem’ aanvaard hebben. Bijgevolg kan men stellen dat in de 
mate dat een gelovige van eender welke religie op zoek gaat naar verlossing/bevrijding, deze 
ook deelneemt aan het rijk Gods dat doorheen Christus in die religie gestalte krijgt. Hier 
wordt duidelijk dat Pieris nog niet volledig is losgekomen van de katholieke vervullingstheorie 
waarbij Christus gezien wordt als de uiteindelijke bekroning van het menselijke zoeken naar 
verlossing/bevrijding; gesteld dat Christus zowel in tijd als in ruimte een grotere realiteit 
belichaamt dan de Kerk143. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van Pieris’ appreciatie 
van Rahners concept van anonieme christenen, dat, alhoewel het een neerbuigende 
ondertoon in zich draagt, toch Pieris’ goedkeuring wegdraagt:  

Anonymous Christians […] would (in my opinion) refer to Buddhists and Hindus 
or Muslims, who live according to their religious conscience insofar as they are 
called to the kingdom of God, and perhaps not necessarily to the church, which is 
a visible sacrament of that kingdom. Vocation to the Church, I believe, is a 
ministry conferred on a few (“the little flock”) to confirm and strengthen in 
others the universal truth of the kingdom, already operating in them. It is only we 
who deal with good, practising Buddhists in our daily life who know how the 
kingdom, preached by Christ has already germinated in them and how our 
encouragement to make them better Buddhists would imply a true furthering of 
the kingdom in them and in their environment – except in the case of one who 
clearly receives the vocation of the church – that is, to be a sacramental 
expression of the kingdom144. 

Op die manier putten noch de Bijbel, noch de Kerk de verlossing en de openbaring 
uit, maar zijn ze wel normatieve en sacramentele verwijzingen naar God in en door Christus, 
die openbaart en verlost. Gods universele openbaring en verlossing komen met andere 
woorden tot ons door Jezus Christus die in de Incarnatie verlossing bewerkstelligde en de 
openbaring vervolledigde145. 

                                                 
142 PIERIS, The Church, 5. 
143 PIERIS, Love Meets Wisdom, 32; PIERIS, The Church, 4. 
144 PIERIS, Love Meets Wisdom, 34. Zie ook PIERIS, The Church, 5: “To put it in a simplistic way, making a born-
Hindu a better Hindu would amount to making him a Christian, except perhaps in those circumstances in 
which the Spirit may move a ‘Hindu-Christian’ to be himself a sacrament of the Kingdom by entering the 
visible Christian community”. 
145 Volgens Pieris definieert elke religie verlossing in een dubbel opzicht, namelijk in termen van een verticale 
relatie met een Transcendente (God) en een horizontale relatie met de medemens. Deze twee dimensies, die in 
de kern van elke religie verscholen liggen, worden volgens Pieris in en door het christendom vervolledigd. 
Immers, in Christus is God onze naaste geworden waardoor de verticale en horizontale relaties die een religie 
constitueren perfect samenvallen met het concrete historische verbond dat God met de mensen in Christus 
gesloten heeft. Door de historische dimensie van haar God te erkennen, kan het christendom zich beroemen 
op een sterke drijfveer voor dialoog: het is omdat christenen overtuigd zijn van Gods handelen in de 
geschiedenis dat ze bekwaam zijn om Zijn Woord in andere verlossingsgeschiedenissen te herkennen. Zie 
PIERIS, The Church, 5-6. 
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Voor een tweede nadruk binnen zijn christologie – de beklemtoning van het 
menselijke aspect van Jezus – is Pieris onmiskenbaar schatplichtig aan de invloed van de 
Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologen. Onder hun invloed schonk Pieris meer en meer 
aandacht aan het menselijke aspect van Jezus binnen zijn christologisch denken. Zoals reeds 
werd aangetoond heeft de bevrijdingstheologie immers de vergeten dimensie van het Kruis 
hersteld in het post-Vaticaanse tijdperk. Ze heeft aangetoond dat de Kerk onmogelijk een 
fictieve Christus kan verkondigen waarvoor er brood gebroken wordt en wijn geplengd in 
sacramentele handelingen, zonder dat dit gepaard zou gaan met het daadwerkelijk uitstorten 
van het lichaam voor de armen en onderdrukten146. Ondanks de inhoudelijke tekortkomingen 
die Pieris bij de bevrijdingstheologie ontwaart (cf. supra), kan hij zich wel terugvinden in de 
theologische methodiek die zijn Latijns-Amerikaanse geestesgenoten hanteren en deelt hij 
vooral hun aandacht voor een lijdende Christus: “a Christ hungry, thirsty, sick, homeless and 
fettered by social chains”147. Deze nadruk op de menselijke dimensie van Christus gaat voor 
Pieris noodzakelijkerwijs samen met een hernieuwde belangstelling voor de armen, die in 
onze tijd het ware lichaam van Christus hier op aarde vormen. Alhoewel de meerderheid van 
deze groep behoort tot de niet-christelijke arme massa’s in Azië, zijn ook zij medewerkers aan 
de bevrijding/verlossing die het christendom verkondigt; Jezus heeft met andere woorden 
hun medewerking nodig om zijn eigen volheid te bereiken. Op deze manier komt er een 
collectieve Christusopvatting de theologie van Pieris binnen: God verzamelt in en rondom de 
Zoon een nieuw lichaam, samengesteld uit de vrijwillige (zij die Jezus volgen) en de 
gedwongen armen (zij die Christus vertegenwoordigen). We worden met andere woorden één 
met Hem, lichaam van God, als we zijn bekommernis voor de armen overnemen en aanzien 
als onze eigen missie148. Voor deze nadruk op de co-redemptieve rol die wij, mensen, als deel 
van de collectieve Christus opnemen, is Pieris eveneens schatplichtig aan de 
bevrijdingstheologen; om de uniciteit van Christus als absolute middelaar van verlossing recht 
te doen, moeten we meewerken aan een omvormen van de wereld naar het rijk van vrede en 
rechtvaardigheid dat God ons in en door Jezus beloofd heeft149.  

In een derde facet van zijn christologie wordt deze nadruk op de notie van de corporate 
personality van Christus verder uitgewerkt door de kosmische dimensies ervan onder de 
aandacht te brengen en in te passen in een meer omvattende scheppingstheologie. Pieris 
theologiseert dat God twee uitersten in zijn schepping heeft ingeschreven: de geschapenheid 
die mens nederig maakt en de scheppingsdrang die de mens verheft150. Deze bipolariteit van 
nederigheid en scheppingsdrang is volgens Pieris analoog aan de dynamiek van de 
evangelieën en Jesus’ eigen cyclische beweging van “pleroma” over “kenosis” terug naar 
“pleroma”151. Deze beweging wordt eveneens belichaamd in de liturgische kring van Advent 
                                                 
146 PIERIS, An Asian Theology, 9-10; PIERIS, Christ Beyond Dogma, 205; PIERIS, God’s Reign, 28-30. 
147 PIERIS, An Asian Theology, 13. 
148PIERIS, An Asian Theology, 23. 
149 PIERIS, Love Meets Wisdom, 135: “The uniqueness of Jesus […] lies in that his claim to be the absolute 
medium of salvation is demonstrated on the cross by his double ascesis, which nevertheless would not be a 
convincing proof of this claim but an empty boast of his followers unless this double ascesis continues in them 
as an ongoing salvific process completing in their bodies what is still unfinished in the ascesis of Jesus”. 
150 PIERIS, Fire & Water, 165. 
151 Een mooi voorbeeld hiervan vinden we terug in een vroegchristelijke hymne in Fil. 2, 6-11: “Hij die bestond 
in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij heeft zich van zichzelf 
ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens 
verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom 
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tot Pasen en uitgekristalliseerd in de Eucharistie. Net zoals brood en wijn worden ook wij, 
volgens Pieris, omgevormd tot lichaam van Christus door de creatieve kracht van de Geest152. 
Deze epiclese die de hoogste manifestatie van onze scheppingsdrang openbaart, gebeurt door 
liefde. Wanneer we onze geschapenheid aanvaarden en ze uit liefde ten dienste stellen van 
anderen (scheppingsdrang) – “when our own crumbling and pouring, sweating and bleeding, 
aging and dying becomes nourishment for others” – wordt de geest afgeroepen om alles om 
te vormen tot het ‘lichaam van Christus’153. Deze “christogenese” kan enkel volbracht 
worden door het samenwerken van onze geschapenheid en onze scheppingsdrang, onze 
nederigheid en onze verheffing. Deze concentratie op een “christifiëring” van de realiteit doet 
echter geen afbreuk aan het belang van Jezus omdat alhoewel Jezus nog niet de volheid van 
Christus (totum Christi) omvat, hij toch reeds ten volle Christus is (totus Christus). Jezus kan 
met andere woorden slechts terug “pleroma” worden wanneer de gehele kosmos samen met 
Hem sterft en verrijst als één lichaam154. 

Een vierde aspect dat kenmerkend is voor Pieris’ christologie is zijn zoektocht naar de 
Aziatische Christus, of beter gezegd: de Christus van Azië. Deze onderneming wordt vooral 
gekoppeld aan een artikel dat Pieris schreef in 1993: “Does Christ have a place in Asia?”. In dit 
artikel beschrijft Pieris niet zozeer het Aziatische van Christus maar veeleer het Christusachtige 
van Azië155.  Omdat Jezus overal aanwezig is waar mensen een kruis moeten dragen, ziet 
Pieris de Aziatische Christus als het ware lichaam van Christus, ook al heeft het zijn hoofd 
nog geen naam gegeven. Deze nadruk op de identificatie van Jezus met de lijdende 
medemens kan verklaard worden door Pieris’ rotsvast geloof in de effectiviteit van de 
Incarnatie, die ons het verhaal vertelt van een verbonden samenzijn. Door het verhaal van 

                                                                                                                                                         
heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van 
zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en ieder tong zou belijden tot 
eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer”. 
152 PIERIS, Fire & Water, 166. 
153 PIERIS, Fire & Water, 166-167. Zie ook PIERIS, Christ Beyond Dogma, 208. 
154 PIERIS, Fire & Water, 168. 
155 A. PIERIS, Does Christ Have a Place in Asia? A Panoramic View, in L. BOFF & V. ELIZONDO (eds.), Any Room 
for Christ in Asia?, London, SCM Press, 1993, 33-47. In dit artikel onderscheidt Pieris vier categorieën aan de 
hand waarvan het Christusachtige van Azië geïllustreerd kan worden. In de eerste plaats hebben we “het 
gebroken lichaam van de Aziatische Christus”. Pieris focust hier op de verwaarloosde en onderdrukte massa’s 
van India. Hun gebrokenheid is dé bepalende factor in de constitutie van hun identiteit en ook het 
onderliggende fundament voor hun christopraxis. Ze bekritiseren de huidige Kerk in Azië dat ze geen lichaam 
van Christus kan zijn omdat zij zelfs daar geen plaats krijgen. Aangezien de specificiteit van hun Dalit-zijn de 
constitutieve dimensie van hun theologie uitmaakt, is de gebroken Christus die zij volgen voor het grootste deel 
niet-christelijk. Een tweede categorie is “het door Han beheerste lichaam van Christus” dat de Minjung 
theologie (theologie van het onderdrukte volk) reflecteert. Hier wordt Christus gezien als diegene die zich 
identificeerde met de meest verworpen en verachte leden van de maatschappij. De christopraxis wordt hier 
gestart vanuit een overgang van een vage massa naar een bewust geworden volk. De derde groep is de 
“borstvoedende Christa van de Aziatische vrouwen”. Hier wordt gewezen op de reactie van de totale 
verwaarlozing van de vrouwen in de Aziatische maatschappij. De Koreaanse Christa (een houtsnede van een 
vrouwelijke sjamaan met open armen, uitgestrekt op een kruis en geplaatst op een lotus, met een zwaard in de 
ene hand en een kom rijst in de andere) is een gepast symbool voor de manifestatie van de goddelijke 
rechtvaardigheid waarop de hulpelozen een beroep kunnen doen. Een vierde en laatste categorie is die van “de 
derde-wereld Christus van Azië”. Deze categorie stelt de twee-derde van de wereld voor, de massa’s van de 
noodlijdenden die de grote meerderheid vormen op onze planeet. Het gaat over de nederigen van de aarde, die 
God heeft gekozen als zijn verbondspartners, als zijn plan voor menselijke bevrijding. Zie ook PIERIS, Christ 
Beyond Dogma, 223. 
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Jezus te beleven, kan men ontdekken dat Jezus nog altijd lijdend en stervend aanwezig is in zij 
die nu nog het Paasmysterie beleven156.  

Een vijfde en laatste klemtoon die we in Pieris’ christologie kunnen ontwaren, gaat 
gepaard met zijn fascinatie voor het Woord; een belangstelling die reeds vanaf het begin in 
zijn theologische werken figureerde157. De heropname van dit Woord-aspect in zijn 
schrijfselen moet vooral geduid worden binnen een Trinitaire context. In enkele van zijn 
meer recente artikels, ziet Pieris theologie als een religieus spreken; als een spreken gericht op 
een “Theos”, dat zowel een ‘Uiteindelijke Waarheid’ als een ‘Uiteindelijk Doel’ 
vertegenwoordigt. Een christelijke theologie is dan een spreken, een openbarend Woord 
(logos/Christus) dat over de onuitsprekelijke Ene (God) wordt uitgesproken door de 
onuitgesproken Spreker (Pneuma). Het is dit spreken, dit openbaringswoord dat het medium 
van de verlossing is en de weg naar intimiteit met het Ultieme158. Het is het geloof dat Jezus 
Christus de vleesgeworden, historische manifestatie is van dat Woord dat de christelijke 
theologie (het christelijke spreken over een ‘Theos’) tot een christologie maakt. Pieris wijst er 
echter op dat die naamgeving geen voorwaarde vormt voor verlossing omdat het Woord als 
een universeel gegeven zelfs onder hen werkt die het niet onder die naam herkennen159. 
Eenzelfde gedachte vinden we ook terug in een ander artikel waar Pieris zegt dat het 
openbaringswoord het enige middel is tot redding en de enige weg naar omvorming, maar dat 
wat openbaart en redt uiteindelijk het Woord is en niet de woorden waarmee wij het 
omschrijven160. Christus is bijgevolg slechts een naam die wij geven aan het universele 
Woord161. Jezus Christus is met andere woorden Hij die de christenen erkennen als het 
Woord, verschenen aan mensen, en die nog altijd aanwezig is in Zijn plaatsvervangers hier op 
aarde, in hen die in hun onderdrukking het Paasmysterie beleven.  
 
 
4.2 Naar een verbondschristologie 
 

De bespreking van de verschillende christologische klemtonen die we in Pieris’ 
theologie kunnen ontwaren, stellen ons in een tweede instantie in staat om zijn 
‘verbondschristologie’ te schetsen die geldt als een correctie op het door het logos-model 
overheerste Chalcedoonse paradigma162.  

                                                 
156 Met het beleven van het Paasmysterie bedoelt Pieris telkens het dagelijkse opboksen van de armen tegen de 
dood en de verdrukking. 
157 Een eerste referentie hiernaar vinden we al terug in een artikel uit 1968: A. PIERIS, Liturgy and the New Breed, 
in Logos 9/4 (1968) 35-43. Zie ook A. PIERIS, The Church, The Kingdom and the Other Religions, in Dialogue OS 22 
(1970) 3-7. 
158 PIERIS, The Problem of Universality, 71. 
159 PIERIS, The Problem of Universality, 72. 
160 A. PIERIS, Inculturation in Asia: A Theological Reflection on an Experience, in R. FORNET-BETANCOURT & H.C. 
HOEBEN (eds.), Jahrbuch fur kontextuelle Theologien, Frankfurt, Verlag für interkulturelle Kommunikation, 1994, 
59-71, 60. 
161 PIERIS, Inculturation in Asia, 67. 
162 Dit paradigma is volgens Pieris niet alleen irrelevant met betrekking tot de uniciteit van Christus, maar het is 
tevens misleidend voor het bedrijven van de theologie in een Aziatische context omdat het paradigma 
vastgeroest zit in een cultureel en particulier woordgebruik. Door deze onvolkomenheid wordt het zelfs 
onproductief in Pieris’ habitat omdat een getrouwe vertaling van het Chalcedoonse dogma uiteindelijk het 
tegenovergestelde bereikt van wat men op het concilie beoogde: het ziet Christus immers als een van de vele 
theioi-andres, incarnaties van kosmische krachten waaraan de Aziaten geen heilswaarde toekennen. Het is volgens 
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Met Pieris gaven we reeds aan hoe er naast de gemeenschappelijke basiservaring van 
bevrijding/verlossing – die als het ware een gedeeld platform van spiritualiteit vormt waarop 
de verschillende religies elkaar kunnen ontmoeten – elke religie ook een specificiteit bezit die 
de eigenheid van de religie constitueert en zorgt voor een diversificatie tussen de 
verschillende religies. De karakteristieke roeping van het christendom kristalliseert zich 
volgens Pieris in de Incarnatie die hij omschrijft als een verbond dat God in Christus met de 
armen gesloten heeft163. Jezus is voor Pieris zowel het intensieve historische moment van het 
conflict tussen God en Mammon als de verpersoonlijking van het verbond tussen God en de 
armen. God heeft in Christus een “Woord van belofte” uitgesproken en die belofte ook 
vervuld164. Het basisgegeven van het christendom kan voor Pieris dan ook als volgt worden 
omschreven:  

Love which is our salvation is not only God’s name, but also God’s Word of 
Promise, namely, “Love God and your neighbour and I shall give you eternal life. 
This Word of Promise inviting us to express our hope through salvific action 
manifesting our love is Jesus who also embodies, i.e. constitutes that action165.  

Omdat de christelijke theologie en in het bijzonder de christologie volgens Pieris niets 
meer is dan een verdere articulatie en verheldering van dit basisgegeven kan uit dit citaat het 
tweevoudige fundament van zijn ‘verbondschristologie’ gepuurd worden.  

Een eerste kernachtige formule166 verwoordt Pieris als volgt: “Love is God’s own Self 
as well as God’s own Word to us”. God die in wezen liefde is (love which is God’s name), 
heeft – zoals verhaald wordt door Mozes en de profeten – een Woord van belofte gedaan aan 
zijn volk en op die manier een verbond met hen gesticht. We kunnen hier volgens Pieris 
spreken over een verbond omdat een belofte van God op grond van zijn natuur – Liefde – 
ook automatisch de vervulling van die belofte inhoudt. Door zijn Woord te geven aan zijn 
volk verbindt God zich tot iets, neemt Hij een engagement op zich en toont Hij zich loyaal 
en betrouwbaar. Het is dat verbondswoord dat Pieris Christus noemt. Het probleem waarmee 
de christologie volgens Pieris echter behept is, is dat dit Woord niet altijd in de dynamische 
zin gebruikt is geworden waarin het oorspronkelijk bedoeld was. Opnieuw beroept Pieris zich 
hier op het onderscheid tussen een logos- en een dabar-christologie. Hij geeft aan dat de 
christelijke agenda niet alleen bepaald mag worden door een Woord dat logos is – en dus enkel 

                                                                                                                                                         
Pieris dan ook problematisch te noemen dat het denken van Aziatische theologen beoordeeld en veroordeeld 
wordt op basis van een denkkader dat voor hen niet ter zake doet. Zie PIERIS, Christ Beyond Dogma, 194; PIERIS, 
God’s Reign, 57. 
163 PIERIS, Fire & Water, 152-153, 159; PIERIS, God’s Reign, 37-38, 71-72; PIERIS, Christ Beyond Dogma, 220. 
164 PIERIS, God’s Reign, 37-38, 71-72; PIERIS, Christ Beyond Dogma, 219-220. 
165 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 192. De accentuering van het woord ‘Jezus’ is terug te vinden in het 
oorspronkelijke artikel waar Pieris gebruik maakt van meerdere ‘technieken’ om bepaalde woorden en thema’s 
te ‘onderstrepen’.  
166 In zijn theologie is Pieris eerder terughoudend om nog langer over dogma’s te spreken omdat het zijns 
inziens een restant is van het logos-model binnen de theologie: “one can detect and decipher someone’s inner 
faith through a conceptually precise canon of faith […]. When the Saving Truth, Who is a Living Person 
eliciting the believer’s faith, becomes gradually doctrinized into a set of propositions, then the assensus intellectus 
to that formulated truth […] seems to necessitate an equally efficient monitoring system that maintains doctrinal 
purity”. Hij stelt dan ook voor om dogma’s eerder te zien als “primarily intended to serve the believing 
community as a safe guide and a practical aid to foster and fructify our faith and hope in God who is love” en 
prefereert dan ook om over sutra te spreken. Zie PIERIS, Christ Beyond Dogma, 189-191. Zie ook PIERIS, Vatican 
II: A "Crisigenic" Council, 163. 
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de wereld interpreteert – maar ook beïnvloed zou moeten worden door een Woord dat dabar 
is; dat de wereld omvormt167. 

Any intellectual understanding of Christ that precedes an encounter with God’s 
Word […] is a gnosis that does not glow with the ardour of agape, a speculation that does 
not evoke Love with is our salvation168. 

Een tweede aforisme waarmee Pieris zijn verbondschristologie verder duidt is dan ook 
dat “Gods Woord aan ons Jezus is, die de liefde voor God en de naaste zowel geopenbaard 
als belichaamd heeft”169. Het is in Jezus, begrepen als het verbondswoord tussen God en 
mens, dat volgens Pieris alle ‘woorden’ die door ‘de wet en de profeten’ zijn geopenbaard, 
samengebald worden: “Heb God en je naaste lief” (Mt. 22, 37-40). Elke adequate theologie 
en geëigende christologie moet de identiteit tussen Jezus en Gods tweevoudig Woord van 
liefde (voor God en de naaste) tot uitdrukking brengen, wil ze geen nutteloze oefening zijn 
die helemaal niks te maken heeft met Jezus’ missie170.  

Pieris poogt dit samengaan tussen Jezus en Gods Woord van liefde in zijn eigen 
theologie tot uitdrukking te brengen door de uniciteit van Christus te schoeien op een 
dubbele overtuiging die zijns inziens in de openbaring gegeven is, met name dat (1) Jezus 
Gods Woord in Conflict met Mammon is en dat (2) Jezus Gods Verbondswoord van belofte 
aan de armen is. Waar het eerste de liefde voor God omschrijft in strijd met Mammon en de 
christelijke formulering is van de gemeenschappelijke basisspiritualiteit tussen de 
verschillende religies, benadrukt de tweede formule de liefde voor de naaste als een specifieke 
dienst aan de slachtoffers van uitbuiting en drukt ze zo het karakteristieke van het 
christendom uit171.  

Het ‘dwaze’172  en tevens het unieke van de Incarnatie – dat Pieris treffend typeert als 
het kruis van elke christologie – is dan niet zozeer dat God zich tot mens heeft verlaagd, of 
dat het christendom een optie maakt voor de armen173, maar wel de soort God die zich op 
het Kruis heeft geopenbaard. Door zich aan een belofte te verbinden – die haar uitdrukking 
en vervulling kreeg in het leven, de kruisiging en de Verrijzenis van Christus – en de dood te 
ondergaan die voorbehouden was voor de onderste lagen van de maatschappij, heeft God 
volgens Pieris de “normen van fatsoen” overschreden174. In de Incarnatie heeft God zijn 
masker van ‘pure act’ en ‘onbewogen beweger’ afgelegd en zichzelf geopenbaard als Liefde. 
Het gaat niet om een God die leeft op de rug van anderen, maar om een God die weent, 

                                                 
167 PIERIS, The Problem of Universality, 72; PIERIS, Fire & Water, 140, 152; PIERIS, God’s Reign, 72; PIERIS, Christ 
Beyond Dogma, 192-193. 
168 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 201. 
169 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 193. 
170 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 193. 
171 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 217; A. PIERIS, Universality of Christianity, in Vidyajyoti Journal of Theological Reflection 
57 (1993) 591-595, 595; PIERIS, Fire & Water, 148-153; PIERIS, God’s Reign, 35-36, 68-69. 
172 1 Kor 1, 23: “Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een 
dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid” 
173 In respons op de bewering van de Indiase theoloog Amaladoss dat ook het hindoeïsme een optie voor de 
armen heeft, antwoordde Pieris als volgt: “In my theology the ‘option for the poor’ is not considered in se, but 
in the specifically biblical context of the covenant and history (promise and fulfilment). […] My contention is 
that God revealed in Christ is, by definition so to say, the One who has made that option (i.e., that covenant) 
so that our own participation in God’s option or covenant ensures our role in the salvific imperative that 
creates redemptive history”. Zie PIERIS, God’s Reign, 83-89. 
174 PIERIS, Fire & Water, 152-153. 
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zweet en bloedt, een God die sterft opdat anderen in overvloed zouden mogen leven. Een 
God die niet zomaar mens geworden is, maar zich in zijn menswording en in de manier van 
leven en sterven geïdentificeerd heeft met de onderste lagen van de maatschappij. Daarom is 
het volgens Pieris gepast om God niet alleen aan de hand van filosofische termen te 
beschrijven, maar ook – en vooral – in concrete soteriologische termen zoals liefde, trouw, 
rechtvaardigheid en gerechtigheid, gekoppeld aan een voorliefde voor de armen175. Begrepen 
vanuit de Incarnatie is het rijk Gods voor Pieris een alternatieve maatschappij waarin alleen 
God regeert (en geen andere goden of idolen) en gekenmerkt wordt door de afwezigheid van 
een klasse van armen. Het is om dit rijk van God te (be)vestigen dat het ‘goddelijke Woord 
van belofte’ in de menswording een specifieke klasse-optie gemaakt heeft wat overduidelijk is 
in de manier waarop Hij gestorven is. Pieris ziet de triade van Jezus’ lijden, zijn dood en het 
uitstorten van de Heilige Geest als de geconcentreerde uitdrukking van het dubbelgebod van 
liefde, door Jezus tot het einde toe beleefd op het kruis. Hij onderging zijn dood in 
liefhebbende gehoorzaamheid aan de Vader en uit zijn overvloedige liefde voor de mensheid. 
Het is deze ultieme act die van Jezus de Christus maakte en die de mens met God heeft 
verzoend. Een verzoening omdat de gekruisigde niet alleen het goddelijke woord was die de 
dubbele liefde uitlokte en constitueerde, maar tegelijk ook de menselijke gehoorzaamheid 
belichaamde aan datzelfde Woord. Dit maakt de uniciteit van Christus uit en omvat de kern 
van de christologie176. Het is op dit punt dat Pieris de traditionele Chalcedoonse christologie 
beschimpt; door zich exclusief bezig te houden met speculaties over de hypostatische 
eenheid, gaat ze immers voorbij aan wat wezenlijk is voor de uniciteit van Christus: Zijn 
kruisdood, begrepen als verlossing die ons wordt aangeboden, maar tegelijk ook begrepen 
wordt als onze verbondsdeelname in Zijn verlossende daad. Of volgens Pieris : “Christhood 
and discipleship converge on the Cross […] It is on the Cross that his sonship was revealed 
and our share in it was made possible”177 . 

Als we Pieris’ definitie van christologie verder ontleden en we het Kruis beschouwen 
als dé plaats waar God zich in Christus aan de mens openbaarde, dan zien we hoe er zich in 
het kruisgebeuren een sociaal conflict voltrekt tussen God en Mammon, tussen bevrijding en 
onderdrukking178. Christologie moet met andere woorden gezien worden als een 
bevrijdingsprogramma dat een theologie in het leven roept, en geen theorie waaruit een praxis 
gedistilleerd moet worden: christologie en soteriologie horen onvoorwaardelijk samen. 

A soteriology, that necessarily takes its meaning from Christ’s decisive 
“eschatological moment” on the Cross. God is always God for us, for, God 
reveals Godself in what he does for us; God is, therefore the Creating-Saving 
One, immediately involved with the created and the redeemed. The Cross 
registers this dynamic for the whole world of all times to see! What (God in) 
Christ did on the Cross for us, so to say, defines Who (God in) Christ is179. 

 
 
 
 
                                                 
175 PIERIS, God’s Reign, 72; PIERIS, Christ Beyond Dogma, 221-222. 
176 PIERIS, Fire & Water, 159; PIERIS, God’s Reign, 58, 72; PIERIS, Christ Beyond Dogma, 222-225. 
177 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 226. 
178 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 203. 
179 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 203. 
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4.3 De armen als een derde magisterium 
 

Deze opvatting van Incarnatie maakt duidelijk dat het christelijk geloof volgens Pieris 
niet primair begrepen mag worden als een rationele instemming met een openbaring 
(assensus intellectus), maar ook begrepen dient te worden als een trouw-zijn en een 
gehoorzaam-zijn aan een betrouwbare God die zijn volk een belofte heeft gedaan. Bijgevolg 
ligt de kern van het spreken over God volgens Pieris niet enkel vervat in een fides quaerens 
intellectum (logos-theologie), maar ook – en misschien zelfs meer – in een theologie waarbij de 
kennis van God voortvloeit uit het trouw zijn aan het verbond tussen God en mens in 
Jezus (dabar-theologie). Daarom is een fides sperans salutem volgens Pieris meer geschikt om 
het christelijke geloof te omschrijven. De bron en het hoogtepunt van de authentieke 
christologie is gelegen in de hoop op verlossing, op de Liefde die God in zichzelf is en die 
Hij in zijn Woord, Jezus, heeft uitgesproken180. Het subject bij uitstek van deze hoop zijn 
volgens Pieris de ‘armen en de nederigen’ omdat zij het meest in staat zijn om te hopen. Zij 
zijn de enigen die een voorkennis hebben van bevrijding als dat wat hen ontbreekt. Het is 
in het ‘Goede Nieuws’ van Jezus’ verkondiging dat ze die verlossing ontdekken waarop ze 
hoopten. Voor hen komt bevrijding samen met openbaring, liefde met kennis en inzicht in 
de geheimen van Gods rijk: “The truth that saves is revealed to them in the context of hope 
generated by the Word of Promise, uttered by a Faithful God in an eschatological 
perspective”181.  

De meerderheid van de armen die door God als zijn verbondspartners worden 
aangeduid, zijn echter niet-christenen: het zijn de uitgebuitte en verwaarloosde massa’s 
overal ter wereld. Zij vormen voor Pieris als het ware een derde magisterium dat een woord 
van dabar laat weerklinken tegenover het te beperkte woord van logos van de andere 
magisteria; die van de kerk en van de theologen182. Als de bevoorrechte verbondspartners van 
God, als zijn gevolmachtigde vertegenwoordigers, zijn zij immers de plaatsvervangers van 
Christus hier op aarde. Zij zijn de anderen die mijn pad kruisen en mijn leven kunnen 
doorbreken. Het zijn dan ook zij die de lakens uitdelen; het zijn zij die als het ware bepalen 
hoe ons persoonlijk en sociaal leven geordend moet worden183. Het is pas in de 
gehoorzaamheid aan dit derde magisterium dat de andere twee magisteria hun authenticiteit, 
hun geloofwaardigheid en hun autoriteit kunnen terugwinnen. Pieris ziet de christelijke en 
niet-christelijke armen dan ook als “educators of the Nations in the Ways of Jahweh” 184. 

Dit heeft tot gevolg dat christenen de armen tot referentiepool van hun theo-logie en 
theo-praxis moeten nemen185. Als christenen zich vandaag de dag volgelingen willen noemen 

                                                 
180 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 197. 
181 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 201. 
182 A. PIERIS, An Asian Paradigm, in The Month 26/4 (1993) 129-134, 130; PIERIS, Fire & Water, 156-157. Pieris 
geeft aan dat de spiritualiteit van deze groep niet bestaat uit een contemplatief verwijlen bij God of uit het 
filosofische speculeren over abstracte noties, maar veeleer uit een concrete schreeuw naar God voor hun 
dagelijkse, materiële noden; het is met andere woorden het gebrek aan de basisbehoeftes die hun spiritualiteit 
kleurt. Deze kreet van afhankelijkheid van God gaat altijd samen met een smeekbede om rechtvaardigheid, om 
een religie die zich bekommert om herstel en rehabilitatie in het heden, meer dan een of andere paradijselijke 
toekomst. Dit alles wordt door hen verteld in hun levensverhaal, gericht op bevrijding waarbij God aanwezig is, 
temidden van zijn volk. 
183 PIERIS, God’s Reign, 43-44; PIERIS, Jon Sobrino, 46-47. 
184 PIERIS, God’s Reign, 42-43, 59; PIERIS, Christ Beyond Dogma, 208. 
185 PIERIS, An Asian Theology, 23. 



 ALOYSIUS PIERIS 213 

van Jezus Christus, dan moeten ze net als hem intreden in het sociale conflict tussen God en 
Mammon en moeten ze een keuze maken tussen wat onderdrukkend en wat bevrijdend 
werkt: laten ze God regeren in hun leven of kiezen ze voor Mammon? Omwille van het 
verbond dat God in Christus met de armen heeft afgesloten, behelst de christelijke praxis niet 
alleen een strijd om arm te zijn, maar omvat ze tevens een strijd voor de armen. Indien dat 
niet gebeurt dan blijft onze armoede een louter individuele en spirituele bezigheid die de 
nodige sociale en politieke dimensies ontbeert om echt vruchtbaar te zijn. Een strijd voor 
God impliceert dan ook automatisch een strijd voor de armen186. 

Hier introduceert Pieris dan opnieuw zijn onderscheid tussen de twee categorieën van 
armen187 die fungeren als het middelpunt van zijn verbondschristologie. Terwijl de eerste 
categorie door Pieris omschreven wordt als de leerlingen van Jezus, bestaat de laatste groep 
volgens Pieris uit de plaatsvervangers van Christus hier op aarde. Beide groepen zijn dragers 
van het rijk Gods, maar elk met een specifieke taak en functie. De gedwongen armen zijn zij 
die door God uitverkoren zijn als de voornaamste geadresseerden van het Goede Nieuws, 
om ervan te getuigen en het te verkondigen. Hun uitverkiezing stelt hen echter niet boven de 
anderen, maar juist ten dienste van anderen. Ze ontwaken uit hun passiviteit en worden zich 
van hun – door God gegeven – rol bewust door die andere categorie van armen, de 
volgelingen van Jezus, die zich met hen verbroederen in een gemeenschappelijke 
bevrijdingsstrijd188. 

Door de Incarnatie zijn de christenen dus een verbondsvolk dat Christus aan de 
armen van deze wereld moet verkondigen als Gods Woord van belofte en bevrijding. Om in 
gemeenschap te zijn met die God, om een te worden met Hem, moeten we in gemeenschap 
zijn met de armen die de bevoorrechte verbondspartners zijn en die zijn zichtbaar lichaam 
vormen hier op aarde.  
 
 
4.4 Naar een trinitair model van het mysterium salutis 
 

Men kan volgens Pieris echter niet spreken over Jezus de Christus, los van de Vader 
en de Geest, meer nog: Pieris omschrijft christologie als het spreken over de drievoudige God 
die onder ons woont. Het hoeft dan weinig betoog dat zijn verbondschristologie een 
bijzonder spreken over het geloof in de Triniteit impliceert en ze noodzakelijkerwijs ook 
binnen dit breder kader begrepen moet worden189. 

Het trinitarisch denkkader van Pieris manifesteert zich op verschillende momenten in 
zijn theologie. Een eerste referentie vinden we terug in een artikel daterend uit 1982, waar hij 
het verlossingsmysterie beschrijft in een “at least trinal (if not trinitarian) form”190: (1) 
verlossing wordt gezien als een ‘salvific beyond’ dat voor de mens een ‘reddende in-

                                                 
186 PIERIS, Love Meets Wisdom, 90-92. 
187 Pro memoria: Pieris maakt een onderscheid tussen twee categorieën van armen: zij die afzien van alle 
bezittingen (vrijwillige armen) en zij die geen bezittingen hebben om van af te zien (gedwongen armen); 
enerzijds zij die arm zijn door hun eigen keuze en de deugden van de evangelische armoede en de evangelische 
gehoorzaamheid beoefenen en anderzijds diegenen die slachtoffer zijn van geweld en onteigening (i.c. 
eigendommen in de breedste zin die hen op een onrechtvaardige manier zijn ontnomen).  
188 PIERIS, God’s Reign, 58-62; PIERIS, Christ Beyond Dogma, 200. 
189 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 227. 
190 PIERIS, Speaking of the Son of God, 65-70. Zie ook PIERIS, An Asian Theology, 59-65. 
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wezigheid’ wordt dankzij (2) een geopenbaarde, reddende bemiddeling en door een (3) 
gegeven menselijke ‘ontvankelijkheid voor een verlossing of een verlossende kracht’191. 
Alhoewel Pieris toegeeft dat hij niet weet of hij dit drievoudige schema moet benoemen als 
Vader, Zoon en Geest of er een andere naam moet aan toekennen, ziet hij dit schema als hét 
primaire verlossingsmysterie dat achter de religies schuilgaat. Hij vervolledigt dit trinitaire 
model nog door op het einde van hetzelfde artikel te verklaren dat het spreken over de Zoon 
van God in niet-christelijke culturen zal gebeuren in een dialoog tussen christelijke en niet-
christelijke gemeenschappen die elkaar het verhaal vertellen van Jezus, uitgaande van het ene, 
absolute, drievoudige mysterie van verlossing192.  

In een ander artikel, geschreven in 1987, herhaalt Pieris nogmaals dat hij verschillende 
dimensies kan onderscheiden in het mysterium salutatis: er is (1) een bron van verlossing, (2) 
een middel tot verlossing en een (3) verlossende kracht193. Pieris bevestigt dat dit drievoudige 
model door Chalcedon verwoord wordt als de economische Triniteit, dat het met andere 
woorden gaat om theos/logos/pneuma, of de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij voegt er 
bovendien aan toe dat dit driedimensionale karakter van het mysterie van de verlossing ook 
impliciet aanwezig is in de soteriologie van de andere wereldreligies194. 

In enkele van zijn latere werken verwoordt hij hetzelfde trinitaire model van het 
verlossingsmysterie, mits meer aandacht te besteden aan het Woord als een universeel 
discours van de Geest: het ‘Waarheid-Doel’ (theos) van een religie wordt geuit als het Woord 
(logos), uitgesproken door de Ongesproken Spreker (pneuma). Pieris ziet het Woord, of het 
discours, hier als het Woord van de openbaring, het medium van de verlossing en het pad dat 
leidt naar het Ultieme. Hij erkent dat dit woord-medium-pad beschikbaar is voor alle mensen 
van alle tijden, dat het bijgevolg onder verschillende namen erkend wordt en dat dit geleid 
heeft tot verschillende vormen van discours, verschillende talen en dus ook verschillende 
religies195. Christus kan hier voor Pieris met andere woorden gezien worden als slechts één 
naam voor het universele Woord dat door de geest aan alle mensen in alle tijden gesproken 
wordt196. Het eeuwige Woord is dus eigenlijk het discours van de Geest dat door iedereen 
erkend wordt die in deze Geest leeft. Het woord-medium-pad verwijst volgens Pieris naar 
een te grote realiteit – het mysterie van de verlossing – om enkel door Jezus uitgeput te 
worden, maar ziet het als een realiteit die wel gevat kan worden in een Trinitarisch 
referentiekader; het is immers overal aanwezig waar de Geest spreekt in en door niet-
personen die met God verbonden zijn197. Achter dit theologische manoeuvre gaat Pieris’ 
bekommernis schuil om aan te tonen hoe het dit Universele Woord is, uitgesproken door de 
Geest over de Ultieme Waarheid en het Ultieme Doel, dat alle mensen uiteindelijk naar de 
verlossing (lees: ultieme bevrijding) leidt. Hier zien we een grote affiniteit in het denken van 
Pieris met de pastorale constitutie Gaudium et Spes, waar gesteld wordt dat het Woord zowel 

                                                 
191 PIERIS, Speaking of the Son of God, 67-68. Zie ook PIERIS, An Asian Theology, 62. 
192 PIERIS, Speaking of the Son of God, 70. Zie ook PIERIS, An Asian Theology, 65. 
193 A. PIERIS, Christianity and Buddhism in Core-to-Core Dialogue, in Cross Currents 37/1 (1987) 47-75, 71. Zie ook 
PIERIS, Love Meets Wisdom, 131. 
194 PIERIS, Christianity and Buddhism, 71-72. Zie ook PIERIS, Love Meets Wisdom, 132. 
195 PIERIS, The Problem of Universality, 71. Zie ook PIERIS, Fire & Water, 139. 
196 PIERIS, The Problem of Universality, 72. Zie ook PIERIS, Fire & Water, 140. 
197 PIERIS, Inculturation in Asia, 67; PIERIS, The Problem of Universality, 72. Zie ook PIERIS, Fire & Water, 128, 140. 
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spreekt (of volgens Pieris: gesproken wordt) in christenen en niet-christenen die een houding 
van openheid vertonen tegenover de universele Geest198.  

Deze nadruk op de elementen van het Woord en de Geest doen vermoeden dat Pieris 
in de latere fase van zijn theologie meer een pneumato- en logocentrische benadering van het 
verlossingsmodel is gaan hanteren. Men kan hier echter de vraag stellen of het Woord, als 
verlossingsrealiteit, aanwezig gesteld kan worden in andere religies, los van Jezus Christus. 
Kan de Geest als ongesproken spreker met andere woorden aan het werk zijn, of herkend 
worden in andere religies zonder Christus? Kan er voor Pieris een Woord van bevrijding zijn 
zonder de Jezus van de geschiedenis? Is het Woord los te koppelen van het mysterie van de 
Incarnatie? Pieris neemt alle ambiguïteit wat dit betreft weg wanneer hij schrijft dat het door 
de Verrijzenis van Christus is dat de Geest (Unspoken Speaker) uitgestort werd – “whose 
dying consisted literally in the breathing out his Life, which is God’s Spirit” – en zo 
Christus en de Geest onmiskenbaar met elkaar verbindt199. Dit idee wordt nog bestendigd 
wanneer Pieris in een poging tot een herziening van het klassieke westerse persoonsbegrip 
de Helleense antropologie onder kritiek plaatst. Hij geeft immers aan hoe de 
gemeenschappelijkheid en de individualiteit van de menselijke persoon niet gevat kunnen 
worden in termen van respectievelijk “participerend in de universele rede” en “bepaald 
door het lichaam”, maar waarbij de gemeenschappelijke natuur van de mens geconstitueerd 
wordt door het lichaam en de individualiteit besloten ligt in ons geroepen zijn door Gods 
ruah.  

When the Word became flesh […] the intra-God solidarity of the Trinity 
assumes the socio-human and cosmic solidarity, suffering within Godself the 
pains of the flesh (disintegration) in order to gather all into ONE BODY, i.e., 
the corporate person Christ. […] For Christ is the Triune God entering into 
solidarity with our flesh to redeem it into a “Body fully transfigured by the 
Spirit” (soma pneumatikon). The Resurrection, our final emancipation is precisely 
that; […] the end time-community of the Total Christ as we hope for as our 
salvation200. 
 
 

4.5 De uniciteit en universaliteit van het christendom 
 

Zoals reeds veelvuldig werd aangegeven, bestaat de specificiteit en de uniciteit van 
het Aziatische continent – en dus ook van elke Aziatische theologie – uit het samenspel van 
een overweldigende armoede en een veelzijdige religiositeit. Twee uitdagingen die het 
christendom het hoofd dient te bieden wil ze vruchtbaar zijn op het Aziatische continent: 

One thing is certain: if the revelatory and mediational dimension of the 
salvation-mystery (which has never ceased to shine like an unsetting sun on the 
soteriological horizon of Asia) is to manifest itself unambiguously for Asians in 
the human event of Jesus, then that event is pre-eminently the trajectory that 
today links the Jordan of Asian religion with the Calvary of Asian poverty. If 

                                                 
198 Gaudium et Spes 22: “Daar Christus immers voor allen gestorven is en daar er voor alle mensen slechts één 
uiteindelijke roeping is, een goddelijke, moeten wij eraan vasthouden, dat de Heilige Geest aan allen de 
mogelijkheid schenkt om, op een wijze die aan God bekend is, aan dit paasmysterie deel te hebben”.  
199 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 225. 
200 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 230. 
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this is done, the Asian cultures will open their repertoire of titles, symbols and 
formulas to express their new discovery; the Asian church will sing not one but 
a thousand new canticles to its Spouse and Lord201. 

De universaliteit van het christendom is dan volgens Pieris ook afhankelijk van de mate 
waarin het een antwoord biedt op het dubbel verlangen naar bevrijding/verlossing, 
geconstitueerd door een “freedom from needs” en een “freedom from want”202. Met het 
eerste verwijst Pieris naar het concept van vrijwillige armoede terwijl hij met het tweede 
refereert naar de bevrijding van de gedwongen armen; twee principes waarvoor het 
christendom in de openbaring een uitstekend fundament biedt door te stellen dat Jezus op 
het Kruis de strijd tussen God en Mammon heeft belichaamd (freedom from needs) en dat 
zijn leven in dienstbaarheid tegelijk de verwerkelijking is van het verbond tussen God en de 
armen (freedom from want). Volgens Pieris is de uniciteit van Christus gegrondvest in zijn 
dubbele ascese op het kruis (een strijd om arm te zijn, gekoppeld aan een strijd voor de 
armen), die nu nog door zijn volgelingen voortgezet moet worden in een universeel proces 
van verlossing, als bewijs en concretisering van die uniciteit203.  

Hieraan kunnen we volgens Pieris twee gevolgen vastknopen: Christus en het Kruis 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (uniciteit) en wie, waar ook ter wereld, een kruis 
draagt, is een leerling van Christus, tot welke religie deze persoon ook moge behoren 
(universaliteit)204.  
Pieris beschouwt alle armen (gedwongen of vrijwillig), christenen zowel als niet-christenen, 
als leerling van Christus op basis van hun arm zijn. In hen die beschouwd kunnen worden 
als het hedendaagse paaslichaam van Christus, is de Geest werkzaam aanwezig. Het zijn 
deze gevolmachtigden, door Christus aangeduid als zijn lichaam op aarde, die erkend 
moeten worden als dé plaats bij uitstek waar de ‘ongesproken spreker’ het Woord 
verkondigt aan ons205. Het is dit proces van het (h)erkennen van het Woord, het 
(h)erkennen van de stem van de Geest in het (hier Aziatische) lichaam van Christus dat 
Pieris inculturatie noemt. Het zijn die arme massa’s die een beroep doen op ons, die ons 
een hernieuwd (i.c. oorspronkelijker) inzicht geven in het mysterie van de verlossing (van 
de Triniteit) die de Kerk in de loop der jaren vergeten is. Het is volgens Pieris pas wanneer 
het Paasmysterie uitgebeeld wordt door Christus’ plaatsvervangers hier op aarde dat het 
Woord dat christenen prediken samenvalt met het Woord dat zich aan alle naties 
openbaart: “Truly he is the son of God”206.  De niet-christelijke armen oefenen dus een 
maieutische functie uit ten opzichte van het Woord dat de christenen hun verkondigen: door 
hun inbreng krijgen we een beter inzicht in het Christusmysterie. Het zijn de niet-christenen 
die ons bewust maken van het unieke van Jezus Christus. Het is dan pas in tweede instantie 
dat wij dit verrijkte woord van verlossing aan diezelfde armen verkondigen, een Woord dat 
zin geeft aan hun queeste naar bevrijding omdat ze het herkennen omwille van een 
innerlijke affiniteit, bewerkstelligd door de universele geest die in allen spreekt.  Met Pieris 
kunnen we dan ook besluiten dat  

                                                 
201 PIERIS, An Asian Theology, 63. 
202 PIERIS, Universality of Christianity, 593. 
203 PIERIS, Love Meets Wisdom, 134-135. 
204 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 224. 
205 PIERIS, Inculturation in Asia, 67. 
206 PIERIS, Inculturation in Asia, 63. 
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The faith-assertion that Jesus is the defense pact between Yahweh and the 
oppressed constitutes a Christology that can be translated into a praxis in Asia, 
and in fact in any other part of the world as well. Such praxis alone makes 
Christianity an universal religion207. 

Een universele christologie is met andere woorden een Woord dat de realiteit interpreteert 
(logos), een medium dat de geschiedenis verandert (dabar) en een weg die leidt naar 
verlossing (hodos): Christus als de weg, de waarheid en het leven. 

 
 

Besluit 
 
Hoewel Pieris vanuit zijn specifieke levenswandel een grondige kritiek levert op de 

verschillende westerse modellen om aan theologie te doen op het Aziatische continent, is hij 
niet zozeer van mening dat ze verworpen moeten worden, maar pleit hij veeleer om ze aan te 
zuiveren en nieuw leven in te blazen. In een eerste poging tot revitalisering argumenteert hij 
hoe elke religie die recht wil doen aan de matrix van het Aziatische continent gesensibiliseerd 
moet worden voor het meerduidige karakter van zowel religie als armoede; beide realiteiten 
dragen immers het vermogen in zich om zowel onderdrukkend als bevrijdend te werken. Het 
is dan ook de taak van de theologie om zich te kunnen beroemen op een ideologie die het 
bevrijdende potentieel van zowel armoede als religie samenbrengt. In een tweede instantie 
betoogt Pieris hoe ook het traditionele theologische idioom zich in een impasse bevindt daar 
het overheerst wordt door een logos-model waardoor de oorspronkelijke heilzame dimensie 
van het christendom op de achtergrond is geraakt, wat zich met name gemanifesteerd heeft in 
de domeinen van de spiritualiteit, de theologie van de religies en de Incarnatie.  

Pieris’ vernieuwde spiritualiteit kan het best begrepen worden als een vruchtbare 
herlezing van de Ignatiaanse spiritualiteit verrijkt met impulsen van Vaticanum II en de 
bevrijdingstheologie. Spiritualiteit mag volgens Pieris niet langer opgevat worden als een 
zoektocht naar een God die boven ons staat en die we enkel kunnen bereiken met behulp van 
een mystieke contemplatie. Een authentieke christelijke spiritualiteit moet veeleer begrepen 
worden als ons gelovig antwoord op de uitnodiging van God - een antwoord dat zich uit in 
een leven van zelfopoffering in overeenstemming met het evangelie ten voordele van de 
naaste.  

Ook wat betreft de noties van religie en interreligieuze dialoog dient het theologisch 
denken volgens Pieris een revolutie door te voeren, wat hij dan ook zelf gedaan heeft door 
aan te tonen dat de verschillende religies vertrekken vanuit een gemeenschappelijk 
fundament, met name een bevrijdingservaring die als het ware als een gezamenlijk religieus 
platform fungeert van waarop de verschillende religies met elkaar in dialoog treden en mekaar 
ook wederzijds onder kritiek kunnen plaatsen.  

Op basis van het profiel van Pieris, dat we tot nog toe geschetst hebben, lijkt het label 
van een “pragmatisch pluralist” niet zomaar uit de lucht gegrepen, ware het niet dat onze 
analyse van zijn verbondschristologie, de rol van de armen erin en de uiteindelijke horizon 
van bevrijding/verlossing aangaf dat het pas in Christus en het trinitaire heilsmysterie dat 
Pieris de beslissende betekenis van bevrijding/verlossing onderkent. Hoewel Pieris zich met 

                                                 
207 PIERIS, Universality of Christianity, 595. 
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zijn theologie in een bijzondere niche bevindt, plaatst hij zich in de lijn van de ‘orthodoxe’ 
theologie en gaat hij akkoord met de universaliteit en de uniciteit van Christus en het 
christendom; het is door de kruisdood dat Christus tot een ideaal model werd voor alle 
onderdrukten die op zoek zijn naar bevrijding en verlossing. 
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Ook voor Aloysius Pieris kan – zoals duidelijk werd uit zijn biografie – het Tweede 

Vaticaans Concilie als beslissend gelden voor zijn theologie, in die mate zelfs dat het de 
referentiepunten van zijn nieuw theologisch paradigma heeft scherpgesteld. In samenhang 
met zijn levenscontext en de situatie waarin hij zijn theologie bedrijft, moge het dan ook 
duidelijk zijn dat ook voor hem – meer nog dan voor de andere theologen die we in dit 
werkstuk behandelden – de oproep tot dialoog tussen de religies een dwingend 
aandachtspunt vormt voor zijn theologiseren. Vanuit zijn bekommernis om een theologie te 
ontwikkelen die vruchtbaar is in een Aziatische context en de daarmee gepaard gaande kritiek 
op de westerse theologische modellen, mag men verwachten dat hij een innoverend antwoord 
formuleert op de vraag naar hoe men de verhouding kan denken tussen de christelijke 
waarheid en de waarheid van de andere religieuze tradities. 

Ook voor Pieris’ reflectie op onze onderzoeksvraag is zijn denken over Verrijzenis 
instructief te noemen. Hoewel Pieris in zijn vroegere werk weinig of geen aandacht heeft 
besteed aan de Verrijzenis kunnen we als het ware een inhaalbeweging onderscheiden in zijn 
meer recente artikels waarin de Verrijzenis een meer dan prominente plaats krijgt toebedeeld1. 
Net zoals de andere theologen die in dit proefschrift werden behandeld, beschouwt ook 
Pieris de Verrijzenis als de epistemologische sleutel om de Incarnatie en de andere christelijke 
waarheidsclaims ten gronde te kunnen begrijpen.  

Vanuit de overtuiging dat het Jezus’ kruisdood en zijn Verrijzenis zijn die betekenis 
verlenen aan de Incarnatie beschouwt Pieris ze als twee aspecten van eenzelfde mysterie die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hoewel Pieris niet ontkent dat er een temporele 
interval was tussen beide gebeurtenissen – de dood van Jezus en diens verrijzenis – geeft hij 
aan hoe dit veeleer het gevolg was van de menselijke gesitueerdheid van zij die het moesten 
begrijpen dan van het gebeuren zelf. Zo argumenteert Pieris dat Jezus’ dood op een 
dusdanige manier geschiedde dat de verrijzenis er een logische consequentie van moest zijn 
en dat het bovendien door dit gebeuren was dat Jezus “Zoon van God” werd en dat Gods 
Geest werd uitgestort over de mensheid: 

What makes this paschal event salvific (i.e. what makes it the fulfilment of a 
divine promise) is that Jesus embraced this manner of dying ( a manner that 
necessarily implied resurrection and the outpouring of the Spirit) in loving 
obedience to the father as required by the First Love-Command, and equally out 
of his abundant love for mankind in conformity with the Second Love-
Command. This supreme act of Jesus embodying the two-fold word of promise 
in his Passover (life-death-life) is what reconciled humankind with God2. 

In het kruisgebeuren (dood en verrijzenis) werd volgens Pieris dus niet alleen Christus’ 
goddelijkheid geopenbaard, maar werd tevens onze deelname eraan mogelijk gemaakt. Het is 

                                                 
1 A. PIERIS, Christ Beyond Dogma: Doing Christology in the Context of Religions and the Poor, in Louvain Studies 25/3 
(2000) 187-230, 223-227; A. PIERIS, Ecumenism in the Churches and the Unfinished Agenda of the Holy Spirit, in Spiritus 
3 (2003) 53-67, 63-66; A. PIERIS, Prophetic Humour in Buddhism and Christianity: Doing Inter-Religious Studies in the 
Reverential Mode, Colombo, Ecumenical Institute for Study and Dialogue, 2005, 72, 131. 
2 PIERIS, Christ Beyond Dogma, 225. 
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dit gebeuren dat de mensheid met God verzoend heeft in de zin dat God in Jezus onze 
menselijke situatie gedeeld heeft (Incarnatie) en ze ook overwonnen heeft (Verrijzenis). In de 
Incarnatie heeft God met de mens een verbond aangegaan (een belofte) en het is door de 
Verrijzenis dat God zijn verbond gestand heeft gedaan (vervulling) en de menselijke 
deelname er aan heeft mogelijk gemaakt. De Verrijzenis heeft dus volgens Pieris zowel een 
objectieve als een subjectieve dimensie die samengevat kunnen worden als substitutie en 
identificatie: Christus is voor ons gestorven op het Kruis en wij sterven nu met Hem op het 
Kruis waarop hij geleden heeft door het naleven van ons deel van het verbond; ons 
engagement voor het rijk Gods. Dit engagement dat Pieris omschrijft als het missionaire 
mandaat van de Kerk en waarvan de Verrijzenis de paradigmatische uitdrukking is, bestaat in 
een socio-politiek engagement voor de armen en het scheppen van een “nieuwe aarde”; het 
rijk Gods3.  

Net zoals Knitter placht te doen, geeft ook Pieris aan dat het bewerkstelligen van het 
rijk Gods de kern was van Jezus’ optreden en dat dit rijk niet samenvalt met de Kerk 
waardoor heil buiten de Kerk een mogelijkheid blijft. Echter, Pieris maakt niet de fout waar 
Knitter wel aan ten prooi valt, met name het losmaken van het rijk Gods van Jezus Christus:  

The recognition of the coming Reign of God in the person and mission of Jesus 
began to lead the early church to affirm something very basic to the church’ faith: 
namely that Christhood which is the fullness of the realised Reign of God can be 
predicated of the Risen One4.  

Het is voor Pieris duidelijk dat de waarden van het rijk Gods hun betekenis en inhoud 
verkrijgen in verwijzing naar Christus. Hoewel ook Pieris net als Knitter het lijden en de 
armoede als centrale referentiepunten van zijn christologie neemt en hij het bewerkstelligen 
van het rijk Gods ziet als de voornaamste opdracht van een missionaire kerk, worden deze 
nooit losgemaakt van Christus, maar integendeel net stevig gegrond in de openbaring door 
zijn verbondschristologie waardoor het epistemologisch probleem dat we nog bij Knitter 
konden ontwaren geneutraliseerd wordt.  

Het moge dan ook duidelijk zijn dat voor Pieris – net zoals we ook bij Hebblethwaite 
konden ontwaren – de Incarnatie en de Verrijzenis richtinggevend zijn voor het begrijpen van 
de intieme band tussen heil en waarheid: “The resurrection transforms our knowledge of the 
past into a hope in a sure future”5. Door haar schatplichtigheid aan een verbondschristologie 
bevindt de gehele christelijke theologie zich volgens Pieris in een ‘belofte-vervulling’ – 
perspectief waar ze nooit uit losgemaakt kan worden. Hierdoor moeten we niet enkel 
theologiseren over een God-above, verschenen in een menselijke vorm, maar ook in termen 
van een God-ahead, een betrouwbare God, onder stuwing van de hoop op de vervulling van de 
belofte, gemaakt in Christus. 

Vanuit zijn overtuiging dat een dialoog pas mogelijk wordt door gratie van de 
verschillen tussen de deelnemers, is het dan ook dit specifiek christelijke waarheidsverstaan – 
dat vorm krijgt binnen zijn verbondschristologie – dat volgens Pieris de interreligieuze 
dialoog vanuit christelijke hoek moet worden binnengebracht. Het benadrukken van de 
particulariteit van elke religieus waarheidsverstaan en het respect voor de eigenheid van het 
                                                 
3 PIERIS, Ecumenism, 64-65. 
4 A. PIERIS, The Roman Catholic Perception of Other Churches and Other Religions After the Vatican's Dominus Jesus, in 
East Asian Pastoral Review 38/3 (2001) 207-230, 224. 
5 PIERIS, Ecumenism, 63 
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theologisch idioom waarin dit uitgedrukt wordt, maken voor Pieris dan ook duidelijk dat het 
pluralisme à la Hick en Knitter als een tertium quid binnen een theologie van de religies 
uitgeschakeld dient te worden omdat een dergelijk systeem de eigenheid van de particuliere 
religies die eraan deelnemen tenietdoet6. Pieris is voorstander van een symbiose tussen de 
religies waarbij elkeen uitgedaagd wordt door de unieke waarheid van de ander, in wiens licht 
men een beter inzicht krijgt in de eigen waarheid. 

De parabel van de Syro-Fenicische vrouw is hier onzes inziens dan ook het uitgelezen 
paradigma om de manier waarop Pieris de relatie tussen de christelijke waarheid en die van de 
andere religies begrijpt, voor te stellen en zo de onderzoeksvraag van dit proefschrift van 
antwoord dient7. Net zoals Jezus eerst gesloten was voor de Syro-Fenicische vrouw, maar 
vervolgens in haar geloof op een uitdagende wijze zijn Vader ontmoette, worden christenen 
volgens Pieris net door de Incarnatie en de Verrijzenis uitgedaagd om in de arme en lijdende 
ander hun God te herkennen die hen aanspreekt en uitdaagt, en wie ze als gesprekspartner 
moeten nemen om hun eigen waarheid tot haar volle recht te laten komen.  

                                                 
6 “The Asians I speak for have a different conception of dialogue. Far from cancelling differences it is a matter 
of respecting them”. Zie A. PIERIS, Christology in Asia: A Reply to Felipe Gomez, in Voices of the Third World 11 
(1988) 155-172, 169. 
7 Voor dit inzicht ben ik schatplichtig aan de gesprekken die ik gevoerd heb met Aloysius Pieris en Prof. J. 
Haers tijdens mijn verblijf in Sri Lanka april-mei 2006. 



  

 



 

 

EEN ONVOLTOOID NASCHRIFT 
 
 

Het in dit proefschrift gevoerde onderzoek peilde naar welke theologie een 
constructieve christelijke bijdrage kan leveren aan een pluralistische samenleving – waar  
tolerantie tussen divergerende wereldperspectieven een prevalente bekommernis is – met  een 
bijzondere aandacht voor de rol en het statuut van de christelijke incarnatieleer. In dit 
naschrift beogen we geenszins om nogmaals een synthese aan te reiken van de bekomen 
resultaten – wat reeds ondernomen werd aan het eind van elk hoofdstuk – maar hopen we de 
lezer vanuit ons vorsingswerk enkele toekomstperspectieven aan te reiken die onontbeerlijk 
zijn voor het ontwikkelen van een gedegen theologie van de religies in het licht van een 
maatschappij gekenmerkt door pluraliteit en een roep om tolerantie; een queeste waaraan wij 
met dit werkstuk gepoogd hebben om een bescheiden bijdrage te leveren. 
 
 
1. Pluraliteit en Pluralisme: een coincidentia oppositorum? 
 

Ons onderzoek heeft duidelijk gemaakt hoe er van meet af aan een onderscheid 
gemaakt dient te worden tussen ‘pluraliteit’ en ‘pluralisme’; twee termen die al te vaak als 
onderling inwisselbaar worden beschouwd. Waar ‘pluraliteit’ de geijkte term is om de 
fenomenologische realiteit van verschillende en confligerende tradities en hun 
waarheidsclaims te omschrijven zonder dat dit een waardeoordeel inhoudt, is het pluralisme 
een label dat gebruikt wordt om een specifieke (theologische) positie te omschrijven die in de 
theologische debatten tegenover het inclusivisme en het exclusivisme geplaatst wordt. 
Hoewel de naam het tegendeel doet vermoeden, werd in dit proefschrift aangetoond dat de 
pluralistische theologie niet zomaar omschreven kan worden als een theologisch programma 
dat de feitelijke pluraliteit als haar uitgangspunt neemt en vervolgens zoekt naar de meest 
valabele oplossing om er vanuit een theologisch perspectief recht aan te doen. In dit opzicht 
is het instructief een blik te werken op het onderscheid dat de filosoof Peter Donovan maakt 
tussen pluralisme als een epistemologisch principe enerzijds en een ideologisch pluralisme 
anderzijds1. Waar het eerste het recht erkent van het bestaan van confligerende 
waarheidsclaims vanuit de ‘liberale’ overtuiging dat de waarheid het best gediend wordt door 
discussie en argumentatie, bestaat het pluralisme in het tweede geval uit een ideologisch 
programma dat de neutralisatie van elke heterogeniteit tot doel heeft door het opleggen van 
een totalitair waarheidsverstaan. Op zich vormt de pluraliteit dan ook geen grote uitdaging 
voor het pluralisme omdat ze een theoretische structuur hanteert waarbij religieuze 
onenigheid slechts als een schijnprobleem wordt gepercipieerd in de zin dat de conflicterende 
waarheidsclaims begrepen worden als cultureel bepaalde antwoorden op eenzelfde ‘ultieme 
Realiteit’ die aan de gehele werkelijkheid ten grondslag ligt en waarvan enkel het pluralistisch 
model een tip van de sluier kan lichten.  

                                                 
1 P. DONOVAN, The Intolerance of Religious Pluralism, in Religious Studies 29/2 (1993) 217-229, 218-221. Zie ook T. 
MERRIGAN, 'Interreligious Learning' in the Light of the Contemporary Theology of Interreligious Dialogue, in D. POLLEFEYT 
(ed.), Interreligious Learning, Leuven, Peeters, 2007, 183-207, 196-197. 
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Vanuit hun overtuiging dat enkel dit ideologisch pluralisme ons dichter bij de 
uiteindelijke waarheid over God, mens en wereld kan brengen, neutraliseren de pluralistische 
theologen de particuliere waarheidsclaims van de verschillende tradities en vervangen de 
respectievelijke waarheidsdiscoursen door een vorm van praktisch agnosticisme of een 
zweverige morele standaard; wat ampel besproken werd doorheen dit proefschrift. Omdat ze 
de feitelijke pluraliteit ten langen leste niet ernstig neemt en niet zoekt naar een oplossing 
voor het probleem waarmee de theologie van de religies sinds haar ontstaan mee behept is – 
namelijk de verhouding tussen het “Licht van Christus” en de “stralen van waarheid” die in 
de andere tradities teruggevonden kunnen worden – ontzegt de pluralistische theologie (of 
beter: filosofie) zichzelf het bestaansrecht binnen een christelijke theologie van de religies.  

 
 

2. Theologische berusting? 
 

In haar document On the Interpretation of Dogmas uit 1989 gaf de Internationale 
Theologische Commissie aan dat het probleem van interpretatie kenmerkend is voor de 
menselijke pogingen om zichzelf en de wereld waarin hij zich bevindt te begrijpen. Immers, 
wanneer men binnen een bepaalde (religieuze) traditie de waarheid onder de loep neemt, 
gebeurt dit steeds vanuit een zekere vooringenomenheid. Het speuren naar, het spreken over 
en het doorgeven van waarheid gebeurt altijd doorheen een particulier symboolsysteem, in 
relatie tot een welbepaalde geschiedenis en gemeenschap en is dus hermeneutisch nooit 
neutraal2. Bovendien erkent de commissie dat het probleem van interpretatie zich heden ten 
dage in een ongekende scherpte stelt omwille van de universele ontmoeting tussen diverse 
culturen en religies.  

Het inzicht dat de vraag naar de waarheid dan ook noodzakelijkerwijs vanuit een 
kritisch-realistische invalshoek gesteld dient te worden – waarbij onze cognitieve claims 
betrekking hebben op een realiteit die pas gekend wordt door de bemiddeling van het eigen, 
en onvermijdelijk particuliere, symboolsysteem – werkt de verdachtmaking van een 
relativisme in de hand. Om dit tegen te gaan spoort de ‘Internationale Theologische 
Commissie’ theologen dan ook aan om in hun zoektocht naar waarheid gebruik te maken van 
een metafysische hermeneutiek die, in tegenstelling tot haar positivistische of 
antropocentrische variant – waarbij respectievelijk de objectieve en de subjectieve pool van 
waarheid benadrukt worden – zoekt om de waarheid te gronden in de realiteit zelf3. De 
overtuiging dat de realiteit niet absurd is maar er een ultieme, absolute en onvoorwaardelijke 
waarheid aan ten grondslag ligt, die – zij het slechts gedeeltelijk – gekend kan worden door de 
menselijke redelijkheid en ons zodoende noopt tot een dialoog met anderen, kan als een 
unifiërende factor fungeren tussen de verschillende culturen en religies. Bovendien maakt een 
dergelijk realiteitsverstaan op basis van een gedeelde menselijkheid, het humanum, niet alleen 
een dialoog mogelijk, maar maakt ze als bindende kracht zelfs wenselijk en noodzakelijk; alle 
culturen wensen zin te verlenen aan God, mens en wereld. 

 Echter, ondanks haar universele geldigheid, kan deze waarheid slechts gedefinieerd 
worden vanuit een particuliere traditie, wat onvermijdelijk gepaard gaat met een vorm van wat 
                                                 
2 Zie INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, On the Interpretation of Dogmas, in Origins 20/1 (1990) 1-14, 
1-3. 
3 INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, On the Interpretation of Dogmas, 3. 
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we theologische berusting kunnen noemen – wat uiteraard niet gelijk te stellen is met 
theologische zelfingenomenheid of zelfvoldaanheid. Zo vertonen waarheidsclaims immers, 
zoals uit het gevoerde onderzoek duidelijk werd, van nature duidelijke implicaties voor de 
(veronderstelde) adequaatheid van een bepaalde Weltanschauung en de hoop dat anderen deze 
zullen aanvaarden. Gezien er in elke dialoog dan ook een onenigheid in het geding is waarvan 
rekenschap afgelegd moet worden, biedt een zogeheten inclusivistische invalshoek de meeste 
elegante oplossing voor het christelijke theologiseren over de verhouding tussen het ‘Licht 
van Christus’ enerzijds en ‘de vele stralen van waarheid’ anderzijds: 

The inclusivist Christian attitude to other religions is one which remains 
religiously committed and theologically humane. It remains committed to the 
truth that it is bound by; and it is humane in the recognition that this truth does 
not per se invalidate and rejects the “truths” that bind other men and women to 
their religions and non-religions4. 

In het licht van het gedane onderzoekswerk moge het duidelijk zijn dat dit een betere basis 
biedt voor tolerantie en pluraliteit dan het betoog van het religieus pluralisme, ook al is het zo 
dat we anderen benaderen vanuit de overtuiging dat onze traditie niet van waarheid gespeend 
is. 
 
 
3. Een blik op de toekomst 
 

Als het christelijk geloof relevant wil blijven voor de hedendaagse gelovige moet het 
een verklaring kunnen afleggen van die zaken die schijnbaar tegen haar pleiten, en waarvan de 
religieuze pluraliteit misschien wel de meest dringende is. Zo was de vraag die dit onderzoek 
stuurde dan ook of en hoe een engagement voor de waarheid binnen de eigen traditie – in het 
bijzonder de incarnatieleer – verzoend kan worden met verdraagzaamheid en respect voor zij 
die het oneens zijn.  

Zoals extensief werd aangetoond is het in dit opzicht niet correct te veronderstellen 
dat het bevestigen van de pluraliteit afhankelijk is van het al dan niet aanvaarden van de 
pluralistische hypothese; ook een orthodox theoloog kan zowel tolerant en open zijn en dus 
een draagvlak bieden voor het erkennen van een authentieke pluraliteit. Het falen van het 
pluralisme kan hier verhelderend werken. Pluralistische theologen hebben met hun theologie 
een systeem ontworpen waarbinnen religieuze onenigheid gereduceerd wordt tot een 
schijnprobleem. Zo betogen ze dat ogenschijnlijk tegenstrijdige geloofsovertuigingen 
uiteindelijk niet met elkaar in conflict kunnen komen vermits er eenzelfde – en uiteindelijk 
onkenbare – realiteit aan ten grondslag ligt. Vanuit een irenische bekommernis pleiten ze er 
dan ook voor om elke theologische strijd op te heffen ten voordele van een pragmatische 
synthese tussen de verschillende religies, waarbij de botsende waarheidsaanspraken in het 
beste geval complementair zijn, of zelfs irrelevant waardoor een authentieke dialoog 
buitenspel gezet wordt. 

In tegenstelling tot de pluralistische theologen pogen zowel Hebblethwaite als Pieris 
een alternatieve – en onzes inziens een betere – oplossing te bieden door na te gaan hoe men 
vanuit het eigen particuliere waarheidsverstaan een plaats kan bieden aan de waarheidsclaims 

                                                 
4 G. D'COSTA, Christianity and Other Religions, in Dialogue & Alliance 2/2 (1988) 41-51, 49. 
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van de andere religies. Hoewel beide theologen een verschillende aanpak voorstaan door 
respectievelijk een beroep te doen op de religieuze, morele en rationele kracht van een 
christelijk theïsme van Incarnatie en Verrijzenis enerzijds en gebruik te maken van een 
innoverende opvatting van armoede en Incarnatie anderzijds, slagen beiden er in om 
waarheid en verdraagzaamheid met elkaar te verzoenen en de openheid op dialoog in ere te 
houden. 

Ons onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de bereidheid om in dialoog te treden met 
en ruimte te maken voor tegengestelde waarheidsclaims afhankelijk is van de mate waarin 
men een ‘strategie voor dialoog’ ontwikkeld heeft die een authentieke plaats biedt aan, en 
tevens rekenschap aflegt van een blijvende ‘onenigheid’ tussen de dialoogpartners. Deze 
erkenning en herwaardering van de notie van ‘onenigheid’ binnen het theologisch discours 
vormt dan ook een uitgelezen invalshoek om niet alleen de theologie van de religies van een 
nieuwe dynamiek te voorzien maar om tevens de hedendaagse dialoog tussen de religies een 
nieuw elan te geven.  
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