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ER RELIGIE

&GEE ST
Valt er nog te flirten met het
christendom? Is het voorbij? Is de
toekomst aan de rooms-katholieke kerk,
aan de verenigde protestantse kerken,
of aan de evangelische bewegingen? Is
religie enscenering of gezaaid licht? Of
dient het woord"'God' eerst de steile
hoogte van oudsher op te roepen,
alvorens het religieuze gebrek kan
worden hersteld?
Deze week in het debat over de
toekomst der religie de ethicus Frits de
Lange: ,.Het woon:! 'God' is
verschrompeld tot dichê, stopwoon:I,
het heeft een fetisj-karakter gekregen.
God is de dubrnascotte van christenen
geworden, de herkenningsmelodie van
een parochiale subcultuur."
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ontwlltbld, ~ S'l ofinpl•a~ ;1n de~d,tionele, M het woord 'God' : 11n rel~
,
kunnen herwinnen. als 1"11tdrukk.ing IIOO'
o n H ~ i lnng.
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Twe.COITKbeSopde lB<111Je: dienen 1n drt

- - - - - 1111Mr'1Dt wrmoeiens toe
mnfronmw\.Zlaudel WIi! God ...

verband t e worden ;i;ingebracht. In de
eerste pwits dient hel besef dat het ter
sp111te ~ Yiln God v1n a tot z menseowerl; is ve-rdiscoorl!'Of"d ie WOfdeo in
~ religieuze ti1alg~1k.. D•t IT\il,lkt een
mem bescheiden. W" spreek1 over d;it
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hit postmeder·
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Willl illlespn:«ffl te ~g.i•t,.mililkt 9"'

~

hiinrche ~ . . . . , ""'"'- ~
~ i s .... ,.. mm, dan de
fbofiKhe- dronlmnKNp wwrrn. CY1
iNid-. ~ wordt. M II dt wu,denn;
voor~~web.n-

nener rwl t,.~SUM.&zi,'1~
rende ~ nodig om dt ,_,_
.weddwa .,.. iiJ ~ Ml"I doel ffl eert
~ • woorziien. Zander een nMft
rNtr w,n ~ artegrrir
~ rne-isennekafgell. of...,Dd\
opin M n ~Er • WN5 nodig diir ,umte t.da'I voor
ftll"Nid. zonder d e ~ un
~
en -wMrdenwnilltrckMn.

._wil eMIOf p,8U'l'I om d i e ~

met betup wan het OUIM
symbool 'God" t t ~
WI Nn ~SMll!ftl!Wl9 hetlbe-lftiM.
doen behoefte wn o,n&,tatw:, rnatNne en
normtrW'lg. De monotheiniKhe religie
hebben in h ! t ~ e e n rijk gactwi-

._....,.,.,..._.....,..,_.,
wunn hl'I: woord 'God' een centrllt ra

WNUtt. Oettsyri)o61nzouden- mitsunNA onn tudige we"lid- nog
stftds"" ~ rol bJnnen speen.
Nu het Vnchtîngsg,ft0Gf in de Û>rn'm·
lende Mrt is ~
. stijgen de UIMfl
WMr" voorrtigie. Er,nufeigiekAMeidJs i e v e ~ k l n heeft ~ f f l opgew:n. is zij in mat hut tuk ~b ZÎl"l!lfWI'
betft~nooit tell'!Mllen. Die tingeving

9'Ptit

zou An htilum. betebnis lwnnm WO#•

den. lbtt mMr doorvoidoende rnocMfM
ondersteund fn gedt,eld.
Reigit, is~ baangl"ilr. om &IIMl'I un fun.
rMnSWI wontt

~

WMrintowttde-globüwitals de lndMdu-

,ilitethetwle pond krwt- Ht-tchrin'!'iib
monothlisrne is u ~ n n str8:.long
en tf'9'4iik gerichtopCN~ft
wMfde "• n het indMdu. Ht1 Mln CN modeme mens hl'lpen bij het ( ' Q l ' \ $ \ ~ y•n
ffnu~horimn\lOOl'zijn ~ e n

stelt ons in StMt h e t ~ 'multi~ • 'IWft' tot ul"IM'SUm ~ m1bn.
Het woord 'God' is echtft lijn oude ga.ns
kwijtgeraakt. Ik denk d.t gekwiqtn dur
uit nwde dN>t'I a.n zijn. ljj ~ nch
~ e w n un het tMµienóe, • ntropottfltrische denken \lln de moo.mt tijd. Zij
Mbbft'I twt ~ Mmdbftld comfortabel om tic:h hem ifdnipffld en het
n n zijn kosmlKhe dimensies ontdMn.

fOTOlU IUO, ',l;\C,:,,OU,_\AIICl~H~

Hun tloogmdot4 in hetlewr't11gek,llig

onbtbndtgroo~ d . d1, ~lg,utun

W wotdffl, de d,epne 11rug of God ntt zo
buorgd r, om hun WdZ11n•l1 zijutf.
Onda- dNk Yilt'I ffn s u ~ cul•

• lles wat tl, die allel orm '\ '"' illles owr•
stîjgt. Hijlshel ultieme1elt ê '
nt E~ls
9"" tnkll ftfl()n'lftl'l uit
ON omnn-

tuur hel:!ibm chnstfflffloolthunrebgie~
to zi1n zij het kovnncht,
theocentmdw pfflpKtief girotendNb
~ gen.lel. ..Wurtoe ZJjn w,e op Wide?
Om God 1, ditnen en te Wfhftrlijlr.en",•
werd zowel 1n de lîjn Yiln c.lYijn .is in die
Vi111 Rome beeden. Hedendugiw chrintnen zij,n tdrter~l op urdeom ,ichdtf
te onq:àoolen en da.moe hebben tij hJn
religie geiM1Ntnent.1i5ftfd. De bijbel
zegt "W.,_ IS hel grootste gebod? DIi 'M
God liefhebben en de nuste ah onsntf'•
(Deut. 6:5; M.lth. 22:37). Vftl christtntn
INllr.en zkh ~ YOOnil druk om de
cwng~ ~
: of God hen Wit ~
noeg ~
.

s u ~.

listfflO'ffl"tel&ten.

Zetf bn ik in dit ~allMrlvoordechristtlijkenditiespM«l.lklMffl «:hm
dit zij genoeg in huis heeft om Mn indMdwn in ONe ~mentftldt cultl.AK
een symbolisdl kadtr tt vtf'ICNffffl.
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Dit ~ deficil moet word1n hef.
stekt Het woord 'God' is wrsdlrompftd
dicht. stopwootd. het heeft ffn ~
b r•ict.f9flr:"'9tft. God isdeclubmasco~
...an christenen gewordM, de Mfhnl'lln9'•
mtlodie Yiln ffn p,1l"OCN.le subcultuur.
Ht1. woord 'God' moetKhltf WM" dtstei-le hoogte, kosmische bfftdte In Clntu9"
~ ditp~,...n oudshtor kunnen op,
roepena God Is het ultiffltt rtfimntitplnt,
nn w"ruil heel de wer'll.t(ijkheid rnott
worden bwen. D e ~ "•n chllStfflln
btgînt en eindigt CM niet bij hentdt en
hun su~
in~ m u r bij deol>}tctM werulijkhlid YMI God. Ovisttnen
hebben, ilb het goed il, eoen theocwitrisc:h
Wfflldbeeld. .
Het woord 'God' Is Nltuuriijk y,&n buittnlf
gtrien oot mMr Mn symbool, "" tali9e
constructie. Het il, net• lshttt"Onetp~
wH nn het zijn rol \ltt'YUlt, ""
~ pnxtukt mw met e.n speciille
functit. 'God' is de undulding \IOOI' dit

tof

,.,.rnwiNlt

dl.an. H~ 11 met•lleende bf'ony•n~lele-def,de brug tu'5offl mensen. ~ e r e n
Yen. murookYan hethell.
ende natuuriljke omgt'Ying wMnn we~
Door zidl zo op God te nchlen, \l'l'riffnt · ~ - Deze religieuze0Wl'tutg1ng k.in Mn
twt monolhdsnw Mn de Wtft'lcl Hn Cfflintegrerend ~
I opde wereld llff•
gerWH ~ d dil\
k Mln
trum. Hn ~
stichtend penpectief
KNiffffl, een bilsis voor eer, pub!Mle molNMn oc, diattfde b,eflJI' • , Hl't woord Yiln WUIUlt z,j zin en be1Ken1s kn;gt. Vi n- r~.
'God' mot't worden gern•
YOOf diit
uit een integr"tnd, r.clte.Hl trilru.cendeol
w1t ale Nl.ativit!tt - ooi. u~NiltiYitirit "•n
gedacht c~
t yan God kan ook de huiW u.rom zou ik mlJ tf'ts gelegen lillen ligdt eigen reii91euze tr,,,
t n ~ dtge. lul •mocleme ~ rehgiNs WOf·
gen u n eeo •nder? Omdat WIJ be.den
--,_ Wit M't zo hoog -'<'il lnntten beden geintffP!elHrd.
door God tot aaru:11n wetden geroeper, en
~ • ~ ldolli1ne _--.-d•nGod
Ntffl uit onze bepertt\e, ~ k e ervaYOOr Zijn u.ngeztehl bestailn. Niemand
kan nieu gtdildltwordto .11:tnefN!MI~ is ht'twa.tdultiernenn enbeHl in den ~
1eu1e attitude"" eJtC\,IUS
mu1 in dt 11• eeuw. On• • dnct.untoe
tektNS...,00$1ewt'!te Yet'Sehaffen. D,.arkunnen 'linden om hilar ooli:. dwmgend
t.w.gendlit,,Godgro1, 1 cllnw.atook
1nondencheidtffnffligieu.ze 1nteq:ntiltie
aan ;ind"en op te leggen. Int ~.
mMr gtdKht kan word• ••'t e ildembewie God werkelijk als absoluut tranKer)zichv1n ~
lijke YOrmen...anz1 ~.
Mnt 1/ffstaal zal ook moeten Mennen
st
1
z~ : 1
d• t zijn eigen religie moet worden ~el>
~ ~, , :
'God' iti de unduidmg Yiln ct.tgene. d.t
WM~ ln zijde uitdN klirUJ i
llvffrd. GMn enkel dffl Yiln de W'l'tblajlt•
en
iltl'1 Wilt 'MJ goddel~lt zouden willen noede Yl'IWOndtnng om h(>t l•
Nt CM ..w- men 0W4tl"flt en in lKh bergt . 'Crod' is twid kan Yanu1t richzelf Hnspr.alt ffii\llten
reld lolitlindtlijk, in l1J h!~
, ffn
niet te concret,serfll in de taal, l'IQ(h tn de
op het Jnd1kaa1 goddttijk. dus oot de
ffi)'mM bli;ft. Deul1~• l•
· Yilnde
S)'fflbolen Yan de relig1e niet.
tnditie, yan de religie. Ooit het wooni
CM!' ons u".anurn ""'9il·
Vftl uit de dvistftjke traditie ~ ienl in
'God' ~
niet meer d•n Hn door\ijltjt'.
lffl. blijft ons ontglippen :w hoewnVMI dit rildteHI lr• ns<endent.llsme ga.at
de bvinning op het god~p d ie ik
rwt ptl' w ffn ffligiNI•' .,~
YOOI' •
YOOfSlol. een hefwaa,dering. De \6de en
ffn ~
ige ~tivefende wer\Jng uit:
hebben; ""' geyoei Y()OI ,osmbctie,..,..
17de eeuwse u lvlnisten ~
weflte """"'wrm we ooit ltiettri. rij is
.
houdingen helpt ooit welnooit dt WM!he1d zelf; welk goed wij 1n
hildden Yftl meer g<NC>el YOOr globille 11'1'·
In Nn theocffltrisch ~ 1•i, bt'Md Yffdicht
ons lewn ooit nastrewn. hel Goede zelf is
houdingen dan WIJ: WMrtoe zijn ~ op
dn ~
zich totfffl n.1 . Dtuhieme
a;irde? Niet om ons onszelf t e ontplooien
het ~
hoog,tensfft'l•h~elingdur•
llesdootdringende """~ held wonh.
Y.an. Qeff ~
ol ons persoonllJlte le'lerupl.n te Yff'Mf·
e leYenshoud1ng is ~
'God' l)l'nOltfl'ld. H11 WO'J~
houwd a,b
~ niet monisti5Ch. Lewnd -anuit
ltelijken - maar om God te dienen en 'liln
~ Y M \ ~wat b t t<J
dáosmos
een esch.atolog1sc:he op5Chorting yan het Hern te genieten, zo bftedenzij.
tot unzijn ~ H~II t,c-on en de
eigen oordeel lililt zij N1mtt YOOr de polyWe kunnen echter nie1. bij de 16de eeuw
betemming,...n allt' 1~'111\. 1
p>dse tn
fonie "•n het gesdwpen lr,en, Juist om- blijven man. Vier eeuwen rnoderM tijd
christttijlle tncl~ ,, Ofttt G ~
d,llt God centrH I stHI"' niet onze \IOOI'·
hebben ons gelttfd dilt de samenleving
behiltve 1 h ~hl .,ok.
...J,en.
st~ingen y;in Hem. moet elk religieus
~ is en de kovnos een produkt
O.t gebeurt ml t ~
sAi of 11po1 In
laN tisrne won:len uitgt'Sklttn. De gk>bille
van een lange MhJtie. Een theocentridie speofiete o"f"den I
ring "in u ~
ng H l zo noott ftl'I theocriltlt'
sche .,,si,op de werkelijkheid dient op zijn
hetportm...,.n "fllpewnd
iw,1, kunnen wordtn
minst compallbel te zijn met het Met~
dugw wetlfflSCh.ilpptlijke ~
bes!
0. Winst Yiln het porunodtmi11M - posl·
bet4d.
~
1•
Cf'IMi d
new wMtdenngY.n welheiden 'mSCheiwil het ineenglobillesamenle'lingY~ be-...., ~ 11 li
te gel<,
mw dit denheid - bn WOiden bthoudffl. tond« teltenis ku nnen zijn fft niet tot de Pil"'
nxhifile subcultuur beperkt blijttn. Er zullen met het oog dilarop nieuwe
vtt'W«h~ kamt lmobJ~t!lt Yiln God de Schepper zttt
men u•
ik •llemul 6' Htm v.nn ""°rden beschouwd als een Yffllinwomellingen Yan God moettn worden
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bNilt Yan mel.ilfot'eo en ;in.1log1eén. symbobsc:he constru~. produltten Yan
mens.tt11lr.t ~
ing. Ooit 'God· is - ,
a.lsymbool, 11 m ilt het YOOr een wert.e-h11the!d die w:hzett a•n die taal onn" kt.
Met de fr• nse schrijfst.er Sun one Wed kan
men ze,ggen dat ~ 0Yff God zo altijd een w~ten op God 1s. 1, er een God?
Is " gMn God7 "llt ben eNan oo,enuigd
dat er geen God ,s 1n die zin d at 1k er zeker
Yan ben dal er niets is d•t li11tt op wal 1k
lwtbedenken•ls1ltdat woordzeg." OYer
God sprften i, moeiume hermeoeuti§Che •fbeid. Het is t.1S'ler, m het dookel'"
naar Degene d ie je gerwdig tegemoel
komt Wie het spreken <Wel" God • lleen
maar lettertijk nMmt, ~ niet wat religie

ro1.·lii

t.t• ~

V'1"V0'9ens: de belijdffl!s yan God de
Schepper dient met het huidig e w«eldl>Mld in OYerHnnemming te worden
gebra ch1. In bijbelse tijd en l"'erde de
mythologie hel p4Mtje ,...n de wereld ,
YOOf Augustinus wn da t het neo-platonisme, YOOr Thomll Yiln Aquino Amlo•
teles. YOOr de V"11chtingisdenltet"S ll'n
slotte Newton. Voor on, 21 n, eeuwer,,
1s het de modem, wetenschap l'n haar
eYOlution.i1" wereldbftld . De N0lut1e-theorie lettn. in de woorden Yiln dl'
AmeriQanse theologe S.lhe McFague:
our common CTNtion story. Zij Yl'Hgt
om een lheologische duiding , die o p zijn
minst H nsluit bij de huidige st1 nd Yiln
de Nt\.lurwetensc:N p . De evolut ietheorie be-se.houwt de gk>Nle samenleving
• Is het Yooriop1ge eindpunt Yan ttn
wijdwrukt, wlturtte "'°lutie. d ie op
haar beurt Wffl' lig t ing eb ed 1; ffn bio•
logische en kosmische g eschiedenis Yan
miljoenen j11en. De theon, biedt een
ltrKhtig inte,pretatiebd~, d•t ffn 1p•
pelle,end 1ntwoord geeft op de 'll'aag
hóe het tot hi" toe met ons is g ekomen.
Waarom en wurtoe we h ier zijn, dHrov" zwijgt zij.
·
Du r zou religiie bij kunn e n helpen. De
chnstel1jh t rM:iitie zou de biologische.
mur ook d e cultu rele evolutie a ls een
schepping Yiln God ku nnen d uiden.
Christenen zouden zo Gods crl'alil!'lle
HnWHigheid in d e hedendugn onl•
wikkeling naar Hn globaal were1dsys•
tttm kunnen ..-erondentellen. Dan zouden we Zijn kritische en heilHme
presentie niet i llHn in ffn zingende
m"el of in een u rdbevingi, maar ooit in
een wereldomspannend computemetWfllt ol een b eursltrilCh lt.unnen erva"n.

Or. F. de Ll119e l1 hoo9lffNr elhlek H n de
TheologlKhe Unlffnilell "-""ipen,

