
1. BESTAAT GOD?

Lastige vraag. Oude vraag. Maar wel een kernvraag. De godservaring lijkt zo oud 

als de mensheid te zijn. Talrijke antropologen laten ‘de mensheid’ beginnen met 

religie, dat is vanaf het ogenblik dat ze sporen van mensen ontdekken die ze als 

cultureel religieus bestempelen. De oudste culturele uitingen van de mensheid, 

zoals muurschilderingen en grote stenen monumenten, worden mainstream re-

ligieus geïnterpreteerd.

Het is dus een belangrijke vraag. Hoewel. Dat laatste mag in een christelijke con-

text bij wijze van spreken worden betwijfeld. Uit de moderne tijd stamt de mooie 

uitdrukking dat een christen dient te leven etsi Deus non daretur, alsof God niet 

bestaat (Hugo de Groot). De Hollandse jurist de Groot (1583-1645) bedoelde dat 

het staatsbestel dat hij had uitgewerkt zo rationeel inzichtelijk was, dat het vol-

ledig gerechtvaardigd was, zelfs al bestond God niet. In een bredere zin kan er dit 

mee worden bedoeld: een christen die christelijk leeft omdat God bestaat, zou 

goed kunnen leven (uit angst) voor God, terwijl hij goed moet leven omwille van 

het goede zelf. Dat klinkt paradoxaal: voor een christen is het als het ware niet be-

langrijk of God al dan niet bestaat, hij moet sowieso goed leven. Desalniettemin 

gelooft de christen in het bestaan van God.

Kan het bestaan van God (op wetenschappelijke wijze) aangetoond worden? In-

dien dat mogelijk was, zou theologie een positieve wetenschap zijn en dat is ze 

niet. Aan de andere kant: als enkel iets wat wetenschappelijk bewijsbaar is, de 

moeite waard was, zou het leven maar een povere bedoening zijn. Probeer zoiets 

als liefde of schoonheid maar eens te bewijzen. De ontwikkelingen binnen de 

positieve wetenschappen zijn er – in het Westen – voor verantwoordelijk dat het 

al dan niet bestaan van God een onderzoeksvraag is geworden. Millennialang is 

het bestaan van God of goden niet betwijfeld.

Godsbewijzen

De vraag naar het bestaan van God is zo oud als de mensheid en als dusdanig ook 

dikwijls gesteld in christelijke kringen. Door de geschiedenis van het christendom 
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hebben filosofen en theologen heel wat godsbewijzen ontwikkeld. Een van de 

beroemdste godsbewijzen uit de geschiedenis is het ontologisch godsbewijs. On-

tologie is zijnsleer en het ontologisch godsbewijs poneert dat God noodzakelijk 

moet bestaan (zijn), omdat ‘zijn’ nu eenmaal tot het wezen van God hoort. Het 

argument is ontwikkeld door de middeleeuwse bisschop en theoloog Anselmus 

van Canterbury (1033-1109). Anselmus definieert God als ‘iets waarboven niets 

groters gedacht kan worden’. Dat iets beschikt over bepaalde eigenschappen, zo-

als macht. God is dan vanzelfsprekend almachtig, want anders kan er toch een 

wezen bestaan dat machtiger is dan God. Hetzelfde geldt voor eigenschappen als 

algoed, alwijs, enzovoort. Dat wezen moet wel bestaan, want als het niet bestaat, 

is er toch iets groters denkbaars. Zijn is meer perfect dan niet-zijn. In tegenstel-

ling tot mensen die contingent zijn en er even goed niet hadden kunnen zijn, 

moet God noodzakelijk bestaan, want anders zijn er dingen die groter kunnen 

worden gedacht dan datgene waarboven niets kan worden gedacht. Ook de God 

die in realiteit bestaat, is veel groter dan de God die enkel als idee bestaat en dus 

moet God noodzakelijk bestaan. Als God enkel in de menselijke geest zou be-

staan, zou er iets denkbaars zijn dat daarboven uitstijgt, namelijk een God die 

zowel in gedachten als in de werkelijkheid bestaat.

Een ingenieus bewijs, maar Anselmus krijgt nog tijdens zijn leven weerwerk van 

een monnik van wie bijna alleen zijn naam – Gaunilo – en zijn boek (Tegen Ansel-
mus) bekend zijn. De monnik Gaunilo toont aan dat Anselmus’ argument absurd 

is als je het doortrekt naar andere disciplines. Hij neemt als voorbeeld de legende 

van een verloren gegaan eiland, waarvan de mensen beweren dat het onbeschrij-

felijk rijk en mooi is, kortom, het perfecte eiland. Zouden we de zeeman die over 

dat eiland vertelt geloven als hij ons zou vertellen dat hij enkel op basis van de 

logica van de perfectie van het eiland het bestaan van dat eiland aantoont? Hij 

zou op basis van een ontologische argumentatie moeten beweren dat een perfect 

eiland dat niet alleen als idee, maar ook als realiteit bestaat, perfecter is dan een 

eiland dat enkel in onze geest bestaat. Daarom moet het perfecte eiland bestaan, 

want een perfect eiland dat bestaat, is meer perfect dan een perfect eiland dat 

niet bestaat. De zwakte van het ontologisch argument is dat het het bestaan van 

alles kan aantonen in zoverre het perfect is, en zijn als perfecter dan niet-zijn 

wordt beschouwd. Het bestaan van een perfect eiland kan echter alleen empi-

risch en niet logisch worden aangetoond.

De middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino (1225-1274) neemt definitief af-

scheid van het ontologisch godsbewijs. Hij is er zich van bewust dat mensen niet 

beschikken over een aangeboren idee of definitie van God en dat er mensen zijn 
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die het bestaan van God ontkennen. Als een van de grootste theologen aller tij-

den is hij er zich van bewust dat het bestaan van God niet kan worden bewezen. 

In zijn studies spreekt hij dan ook nooit over godsbewijzen, maar over ‘wegen’. 

Thomas erkent een vijftal wegen die ons op het spoor van het bestaan van God 

brengen. De wegen van Thomas behoren tot de kosmologische godsbewijzen: ze 

zijn niet logisch a priori, maar empirisch a posteriori. Dat betekent dat er enige 

vorm van empirische observatie van de kosmos aan voorafgaat.

Thomas’ vijf wegen naar God

De vijf wegen die de mens op het spoor van het bestaan van God brengen, aldus 
Thomas, zijn:
• het argument van de onbewogen beweger of de allereerste beweger;
• het argument van de onveroorzaakte veroorzaker of de eerste oorzaak;
• het contingentie- en noodzaakargument;
• het gradatie-argument;
• het teleologisch godsbewijs.

Op de achtergrond van die ‘godsbewijzen’ ligt de definitie van God als eerste 
oorzaak. Alles heeft een oorzaak in het universum en zo moet men noodzake-
lijk uitkomen bij een eerste oorzaak die alles veroorzaakt heeft, maar zelf niet 
veroorzaakt is.

Achter de meeste argumenten van Thomas zitten staaltjes van fysica uit de oud-

heid en de middeleeuwen. In de kosmos is alles in beweging, in wording. Dat kan 

men niet tot in het oneindige doortrekken. Er moet ergens een eerste beweger 

zijn die alles heeft laten bewegen. Thomas identificeert die eerste, zelf onbewo-

gen beweger met God. De bekendste variant van dat kosmologisch godsbewijs is 

het causaliteitsbewijs. Alles wordt door iets anders veroorzaakt. Ook hier kun je 

niet tot in het oneindige doorgaan. Ergens moet er iets of iemand zijn die ‘het eer-

ste duwtje’ aan de kosmos heeft gegeven. Met andere woorden: wat of wie was er 

vóór de Big Bang? Of met de woorden van King Lear (Shakespeare): “Nothing can 

come of nothing.” Die eerste, zelf onveroorzaakte, veroorzaker noemt Thomas 

God. Let op: Thomas noemt dat God. Hij beweert niet dat het onomstotelijk God 

is (ook al is het dat voor hem als gelovige wel).

De derde weg naar God draait rond het begrippenpaar ‘contingent (niet nood-

zakelijk) en noodzakelijk’. Alles in het universum is contingent. Alles wat bestaat 
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in de kosmos, had er even goed niet kunnen zijn en zal ook niet eeuwig blijven 

bestaan. Het hele universum is contingent. We worden intussen geconfronteerd 

met een hele kosmos die wel bestaat en King Lear indachtig  ... Er moet iets of 

iemand bestaan die al dat contingente in het leven heeft geroepen. Ook hier kan 

een mens niet tot in het oneindige terug redeneren. Er moet toch iets of iemand 

noodzakelijk en feitelijk bestaan, iets dat of iemand die onafhankelijk is van iets 

anders om te kunnen bestaan.

De vierde weg naar God start nogmaals met een observatie van de kosmos. In 

het universum bestaan de dingen in diverse graden van perfectie: sommige cir-

kels zijn al wat ronder dan de andere en de ene rechte is al wat rechter dan de 

andere, maar ook: de ene beslissing is al wat moreler dan de andere. Het meest 

perfecte, aldus Thomas, is datgene wat het best beschikt over de eigenschappen 

van zijn of haar eigen definitie. De idee (definitie) van een cirkel is perfecter dan 

eender welke bestaande cirkel. Het bestaan van die perfecties is noodzakelijk om 

te kunnen zeggen in welke gradatie de andere dingen zich daartoe verhouden. 

Alles bezit graden van zijn (een mens meer dan een dier, een dier meer dan een 

steen), goedheid, schoonheid, enzovoort en dus moet datgene wat al die grada-

ties veroorzaakt, ook bestaan: dat noemt Thomas God. God is het ultieme refe-

rentiepunt. Tegen dat ‘bewijs’ wordt opgeworpen dat weliswaar alles gradueel 

met alles vergeleken kan worden, maar dat dat geen ultiem referentiepunt ver-

onderstelt. Om te kunnen beweren dat alles relatief is ten opzichte van elkaar, is 

geen God als referentiekader nodig.

De vijfde weg naar God is wat het teleologisch godsbewijs genoemd wordt. Tot 

op vandaag blijft dat het meest aantrekkelijke ‘godsbewijs’. De aanzet werd al 

gegeven door Aristoteles (384-322) en Thomas herhaalt het, maar in zijn meest 

geniale vorm werd het geformuleerd door de filosoof en theoloog William Paley 

(1743-1805). Zelfs Voltaire, een deïst, is ervoor gevallen. Aan de grond van dat 

bewijs ligt de observatie dat alles een (eind)doel heeft. De kosmos steekt zo won-

derlijk in elkaar dat het ondenkbaar is dat alles toevallig en contingent is. Als een 

basiswet van de thermodynamica luidt dat elk systeem dat aan zichzelf wordt 

overgelaten, naar chaos neigt, waarom is dan toch zoiets wonderlijks als een oog 

kunnen ontstaan? Waarom investeert de natuur zoveel in de creatie van een oog? 

Het had er toch ook allemaal niet kunnen zijn? Is het trouwens niet logischer dat 

er veeleer niets dan iets is?

Paley vergelijkt de wereld met een uurwerk en God met een horlogemaker. Hij 

beschrijft hoe hij al wandelend zijn voet tegen een rots stoot. Zoals iedereen, 

weet de wandelaar dat die uitstekende rotspunt daar ‘altijd’ al gelegen heeft. Als 
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iemand tijdens een wandeling over een uurwerk struikelt, denkt niemand dat dat 

uurwerk daar al de hele geschiedenis heeft gelegen. Het uurwerk is een menselijk 

product, gemaakt door een uurwerkmaker. Iemand heeft het vast verloren. Paley 

maakt de volgende analogie: als iemand een uurwerk ziet, een klein en wonder-

lijk apparaat vol techniek, leidt dat naar de idee van een bekwame vakman die het 

uurwerk gemaakt heeft. Als nu iemand de wonderen van de kosmos beschouwt 

– in vergelijking waarmee een uurwerk maar klein bier is – dan moet die medita-

tie toch voeren naar een alles overstijgende en superintelligente schepper? Een 

goddelijke uurwerkmaker! Wetenschappers brengen tegen dat argument graag 

de wetten van de evolutie in – en terecht – maar die verklaren het universum pas 

vanaf enkele nanoseconden na de Big Bang. De oude vraag blijft zelfs dan onbe-

antwoord: “Waarom is er iets en niet veeleer niets?” (Gottfried Wilhelm Leibniz, 

1646-1716).

Na al die argumenten blijft nog één historisch ‘bewijs’ over: het morele godsbe-

wijs. Het wordt gekaderd door een concreet geloof in hemel en hel. Het argu-

ment is heel eenvoudig: als er geen morele God bestaat, moet je wel dom zijn 

om morele perfectie na te streven. Als een heilige uiteindelijk hetzelfde lot be-

schoren is als een massamoordenaar, namelijk verdwijnen in het niets, waarom 

zou een mens dan zoveel opofferen om moreel hoogstaand te leven? Waarom 

zou iemand weigeren belastingen te ontduiken of zwartwerk af te keuren? Ster-

ker nog, waarom zou iemand haar leven geven voor de naaste, iets wat (van-

uit christelijke roots) als het summum van moraliteit wordt beschouwd? Moet 

nu maar alles mogen wat kan? Omdat we er in deze wereld niet klaar mee ko-

men, is God een noodzakelijke stok achter de deur. God is de ultieme garantie 

dat alles goed komt. Tegen dat argument spreekt het gegeven dat mensen op 

zichzelf ook tot morele systemen kunnen komen, zonder referentie aan God 

(zie  hoofdstuk 6).

Vanaf de zeventiende eeuw zijn er evenwel geleerden die enkel iets als bestaand 

beschouwen als het empirisch waarneembaar en verifieerbaar is. Het bestaan 

van God botst op die twee principes, die momenteel de positieve wetenschappen 

regeren. Een dergelijke opvatting van wetenschap maakt het bestaan van God 

onmogelijk. Aan de andere kant zijn er dan weer geleerden die God weigeren in 

het harnas van de huidige definitie van wetenschap te duwen en die dus opnieuw 

een opening laten voor het bestaan van God.
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Een kwestie van geloof

In God geloof je wel of niet. In beide gevallen gaat het om een kwestie van geloof. 

Maar wat is geloven? Is ‘in God geloven’ van dezelfde orde als ‘in een eenhoorn’ 

of ‘in Sint-Nicolaas’ geloven? Dat was de vraag die Oxfordprofessor John Henry 

Newman (1801-1890) bezighield op het einde van de negentiende eeuw. Zijn 

analyse stemt nog altijd tot nadenken. Zijn gedachten schreef hij neer in het in 

1870 gepubliceerde An Essay in Aid of a Grammar of Assent (gewoonlijk afgekort 

tot A Grammar of Assent). Hij heeft er twintig jaar aan geschreven en herschreven 

voor het boek in druk te laten gaan.

Verklaart enkel de wetenschap alles en doet ze dat op de enige valabele manier? 

Hierboven werd de vraag al even aangehaald. Volgens Newman kunnen weten-

schappelijke criteria niet op alles worden toegepast in het leven van mensen. De 

principes van de filosofische logica kunnen onmogelijk zomaar op het dagelijkse 

leven van mensen worden overgezet. Niemand kiest toch een beroep of een part-

ner op basis van rationele, logische principes? Net zoals liefhebben, ontsnapt ge-

loven aan de rationaliteit van de zuivere logica.

Newman is er zich van bewust dat geloven niet van de orde van de zuivere ratio-

naliteit is, maar dat het eerder te maken heeft met instemming (assent). A Gram-
mar of Assent wil aantonen dat geloof ook een product is van de menselijke rede, 

in plaats van dat het er haaks op staat. Onze geest kan functioneren op meerdere 

manieren. Geloven is in die redenering niet tegengesteld aan de menselijke na-

tuur, maar een van de kenmerken ervan. Mensen komen niet alleen op rationele 

gronden tot inzichten, maar ook op redelijke. Het contrast tussen geloof en ratio is 

geen contrast tussen geloven en niet geloven, of tussen irrationaliteit en rationa-

liteit, maar tussen twee soorten van redelijkheid. Mensen die geloof beschouwen 

als iets tegengestelds aan de rede, moeten volgens Newman inzien dat ook onge-

loof tegengesteld is aan de rede. Niet ‘iets geloven’ is typisch religieus, maar het 

object van geloof maakt het religieus of niet. Mensen geloven voortdurend dingen 

die niet rationeel aantoonbaar zijn. Geloven is een menselijke eigenschap.

In het tweede deel van de Grammar ontwikkelt Newman het concept van de il-
lative sense, een soort van wijsheidsfaculteit. De illative sense is de eigenschap 

van de menselijke geest die voor instemming (assent) zorgt in concrete gevallen. 

Newman noemt het een reasoning faculty. Rationele zekerheid staat ook niet te-

genover instemming, maar is een vorm van instemming. In existentiële situaties 

in het concrete leven bestaat er niet zoiets als formele, logische zekerheid om te 
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weten wat er moet gebeuren. De illative sense vult de kloof tussen een heleboel 

waarschijnlijkheden en volledige instemming om zo toch tot beslissingen te kun-

nen komen in concrete situaties. Mensen kunnen best allerlei dingen geloven die 

ze niet absoluut kunnen bewijzen. Dat geloof is niet irrationeel. Wanneer men-

sen beginnen te reconstrueren hoe ze tot de dingen gekomen zijn die ze geloven, 

kunnen ze iets ontdekken van het hele proces, waarbij die geloofspunten lang-

zaam en cumulatief verworven werden.

Concreet bewerkt de illative sense als volgt assent. Een werkgever krijgt plots te 

horen van een werknemer dat de collega van die laatste onbetrouwbaar is. Er 

worden dingen verlegd, er verdwijnen dingen, en personeelsleden worden tegen 

elkaar uitgespeeld ... De werkgever kan op dat ogenblik niet veel doen. Zij heeft 

geen bewijzen en kan niet meer doen dan akte nemen. Zij kan nog altijd de op-

tie openhouden dat de werknemer die een ander in diskrediet brengt, zelf niet 

betrouwbaar is. Na enkele weken komt een andere werknemer met gelijkaardige 

klachten over die onbetrouwbare werknemer. En niet veel later duikt de ploeg-

baas op met hetzelfde. Ook al heeft de werkgever op dat ogenblik nog geen harde 

bewijzen, toch kan zij de onbetrouwbare werknemer nu bij zich roepen en hem 

confronteren met de aantijgingen.

Net zoals er een zekere groei in geloof bestaat, zijn er ook diverse gradaties van 

twijfel en ongeloof of atheïsme. Agnosten weten het niet. Ze twijfelen of er een 

God bestaat. Sommige agnosten zijn echte zoekers om klaarheid te krijgen in 

hun situatie, anderen kan het niet schelen. Overtuigde atheïsten zijn voortdu-

rend op zoek naar literatuur over atheïsme en debatteren er graag met anderen 

over. Deïsten geloven in het bestaan van God, maar over God kan er verder niets 

worden geweten. Areligieuzen zijn helemaal niet bezig met religie. Het interes-

seert hen niks of er een God bestaat of niet. Het laat hen volledig koud. En zo 

kunnen psychologen en sociologen nog wel een aantal categorieën aandragen.

Waarom instemmen of niet?

Levenservaringen bepalen in hoofdzaak of een mens instemt of niet. Bij die er-

varingen voegen zich al dan niet redeneringen. Er zijn in het Westen vandaag 

een drietal grote argumenten waarom mensen niet langer instemmen met God: 

de kerk, de wetenschap en het lijden. Mensen die ooit gelovig geweest zijn en 
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afgehaakt hebben, hebben vast nog andere motieven, maar die drie zijn de meest 

voorkomende op dit ogenblik. Die verdienen een woordje uitleg.

Het christendom wordt gedragen door de kerk als instituut. Het zijn de verschillen-

de christelijke kerken die ervoor gezorgd hebben dat we over Christus nog iets we-

ten na twintig eeuwen. Diezelfde kerk is voor velen tegenwoordig een struikelsteen 

om tot geloof te komen en dat op diverse gronden. In eerste instantie wordt de kerk 

gezien als oubollig en conservatief. Tal van haar opvattingen (over begin en einde 

van het leven, over de gelijkheid van man en vrouw in de kerk, over voorbehoeds-

middelen, over homoseksualiteit, enzovoort) stroken niet langer met het spontane 

aanvoelen van een meerderheid van de bevolking. Minstens even pijnlijk wordt de 

discrepantie tussen woorden en daden aangevoeld. Pedofilie en bankschandalen 

laten velen concluderen dat de kerk hypocriet is. Tot slot wordt de kerk voor heel 

wat malaise in de geschiedenis verantwoordelijk geacht: de inquisitie, de jodenver-

volging, de kruistochten, de godsdienstoorlogen, de ecologische crisis en dies meer.

Een tweede belangrijke dooddoener voor het geloof is de wetenschap. Heden-

daagse mensen ervaren een gapende kloof tussen wetenschap en geloof. Ze gaan 

ervan uit dat er maar één juiste manier is om over de werkelijkheid te spreken 

en de wetenschap heeft bewezen dat ze dat op de meest adequate manier kan. 

Het geloof zit vol mythes en sprookjes en kan onmogelijk nog langer aanspraak 

maken om de werkelijkheid te verklaren. Mythen en religies behoren tot het in-

fantiele stadium van de mensheid. De wetenschap zoals we die nu kennen, heeft 

de mensheid tot volle wasdom doen komen.

Bij sommigen speelt een ander argument om van het geloof af te haken. Mensen 

hebben dikwijls door moeilijke waters moeten zwemmen. Ze hebben een kind ver-

loren in een ongeluk, ze zijn zelf zwaar ziek, ze hebben hevige ruzie gekregen in de 

familie of zijn op de een of andere manier alles kwijtgeraakt. Dat valt onmogelijk te 

rijmen met de idee van een God die liefde is of een God die almachtig is. Als God 

liefdevol en almachtig is, kan God toch het kwaad en het lijden voorkomen?

Kerk, wetenschap en lijden zijn belangrijke argumenten om niet langer in te 

stemmen met het geloof, maar eigenaardig genoeg kan dat trio net wel aan de 

basis liggen van instemming. Zo blijkt maar weer eens de ambiguïteit van al het 

aardse. Een kritische gelovige kan best ernstige vraagtekens hebben bij het ver-

leden van de kerk en waakzaam zijn voor hypocrisie, maar hij kan vooral open-

staan voor al het wonderlijke dat de kerk presteert. En er is inderdaad geweld ge-

pleegd in naam van religie, maar meestal dient religie – net zoals vaderlandsliefde 

– slechts als katalysator. Het is naïef te denken dat vorsten hun legers op het spel 
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zetten om zieltjes te redden. Meestal doen ze dat om machtsredenen, maar als 

de schuld op religie kan worden verhaald, is dat aardig meegenomen. Een mens 

kan vervolgens verwonderd staan over de dynamiek die de kerk aan de dag legt. 

Een immens aandeel van al het onderwijs, de gezondheidszorg en de armenzorg 

in de hele wereld wordt door de kerk verstrekt. Mensen worden geraakt door de 

inspiratie die figuren als Pater Damiaan en Moeder Teresa drijft en stemmen in 

met het geloof.

In tegenstelling tot wat velen spontaan geneigd zijn te denken, kan wetenschap een 

mens openstellen voor het transcendente. Een beetje wetenschap kan doorgaans ie-

mand ongelovig maken, maar een massa wetenschap kan een mens met zoveel ver-

wondering slaan dat er opnieuw sprake is van geloof of spiritualiteit. Albert Einstein 

en George Lemaître zijn daar mooie voorbeelden van. In het geval van Einstein gaat 

het om het getroffen zijn door de schoonheid van de wiskunde en de fysica en door 

de oneindigheid van het heelal. Hij omschrijft zichzelf als een diep religieuze niet-

gelovige. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de relatie tussen geloof en wetenschap.

Het lijden en het kwaad blijven iets moeilijks om te aanvaarden, zeker als het ‘on-

schuldige’ of jonge mensen treft. Doch, in plaats van hun geloof te verliezen, con-

stateren we dat een aantal mensen groeit in geloof tijdens moeilijkheden. Ze erva-

ren dat God geen lijden of oorlogen kan veranderen, maar wel mensen. Het geloof 

wordt niet als een hinderpaal beschouwd, maar net als iets dat troost kan bieden. 

Mensen putten kracht uit gebed en voelen zich gesteund als ze weten dat dierba-

ren voor hen bidden. Ook filosofisch is een volmaakte wereld ondenkbaar. Stel 

dat we nu in een perfecte wereld zouden leven, wat zouden we dan als mensen 

nog kunnen betekenen? Volgens Benedictus van Nursia (480-547), de vader van 

het monnikenwezen en van Europa, is de wereld niet perfect. Net daardoor heeft 

het leven zin, want met kwetsbaarheid, zachtheid en schoonheid kan de mens de 

wereld schoner en beter maken dan die is. Wat kan een mens aan een perfecte we-

reld nog toevoegen? Maar de wereld is niet perfect en dus kunnen we aan de slag.

God of goden?

In de oudheid en de middeleeuwen zijn christenen zich ervan bewust dat er an-

dere en zelfs meerdere goden bestaan. Het christendom is bijvoorbeeld groot ge-

worden in de polytheïstische context van de Grieken en de Romeinen. Vanaf de 
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zevende eeuw wordt het geconfronteerd met de islam. De oplossing was lange 

tijd eenvoudig: het ging om valse goden. Christenen konden niet geloven en den-

ken dat er buiten hun God nog andere wegen naar heil waren. Al het vreemde 

wordt heidens of vals genoemd.

Onder invloed van de antropologie en de godsdienstfilosofie in de negentiende 

eeuw volstaat dat antwoord niet langer. Geleerden kunnen niet meer aanvaarden 

dat al die mensen die eeuwenlang van het christendom verstoken bleven, geen 

heil konden krijgen. Ze konden er toch niks aan doen dat ze buiten de christelijke 

wereld geboren waren? Ook in christelijke middens rijzen er vragen bij de unici-

teit van hun God. Kan het werkelijk zo zijn dat alle anderen dwalen en dat enkel 

christenen zullen worden gered?

In de theologie worden drie zienswijzen onderscheiden om met de pluriformiteit 

van de godsdiensten om te gaan: exclusivisme, inclusivisme en pluralisme. Die 

drie zienswijzen kennen vertegenwoordigers in alle religies en levensbeschou-

wingen. Het exlusivisme vertrekt van de superioriteit van de eigen religie. Anders-

gelovigen en ongelovigen kunnen enkel worden gered als ze zich bekeren tot de 

enige ware godsdienst. 1600 jaar lang heeft het zinnetje ‘geen heil buiten de kerk’ 

het christendom geregeerd. Alle andere religies dwalen. Exclusivisten gaan uit 

van een statisch waarheidsbegrip en benadrukken leerstellige zuiverheid. Fun-

damentalisme en geweld op religieuze gronden dienen in die hoek te worden 

gesitueerd.

Godsdienstoorlogen?

Exclusivistische stellingnames kunnen aanleiding geven tot religieus geïnspi-
reerd geweld. Maar enkel als religie zelf aanleiding geeft tot geweld, zou er 
sprake mogen zijn van godsdienstoorlogen of van religieus geïnspireerd ge-
weld. In de meeste gevallen dient religie (of vaderlandsliefde!) ‘slechts’ als een 
machtige katalysator voor geweld dat in de feiten politieke en/of economische 
ontstaansgronden heeft. Doorgaans geeft men om ideologische redenen te snel 
het label van ‘godsdienstoorlog’ aan een conflict, om de aandacht van de echte, 
economische en/of machtspolitieke redenen af te wenden.

Het pluralisme gaat uit van de immense diversiteit aan religies en levensbe-

schouwingen in de wereld. Alle mensen kunnen redding, bevrijding of zelfver-

vulling ervaren, ongeacht hun particuliere religie of levensbeschouwing. Plura-

listen liggen eerder wakker van de existentiële aspecten dan van de dogmatische 
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aspecten van een religie of levensbeschouwing. De leer is immers een mythische 

en cultureel bepaalde projectie van diepmenselijke ervaringen van de ultieme 

realiteit. Geen enkele particuliere religie of levensbeschouwing is in staat om de 

ultieme realiteit geheel uit te putten. Het zijn allemaal wegen naar de ultieme 

realiteit of god.

Tegenwoordig prevaleert het inclusivisme in het katholieke christendom. In te-

genstelling tot het exclusivisme erkent het inclusivisme de waarde van andere re-

ligies en levensbeschouwingen. God wil immers het ultieme heil voor alle men-

sen van alle tijden en van alle plaatsen. Gods heilswil kan daarbij verschillende 

vormen aannemen en daarom kan men andere religies en levensbeschouwingen 

niet zomaar bij voorbaat verwerpen. In tegenstelling tot het pluralisme wordt de 

uniciteit van de eigen religie of levensbeschouwing niet genegeerd. Concreet be-

tekent dat vanuit christelijk perspectief dat alle mensen uiteindelijk gered worden 

door Christus, maar vanuit hun eigen particuliere religie of levensbeschouwing.

Net zoals het pluralisme nodigt het inclusivisme uit tot een dialoog tussen de ver-

schillende tradities en niet tot de confrontatie. In de interreligieuze dialoog gaat 

het er niet om alle verschil uit te wissen en uit te gaan van ‘wat ons bindt’. Het is 

ook geen politiek correcte dialoog waarbij men de hete hangijzers uit de weg gaat 

(gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, scheiding tussen kerk en staat, vrijheid 

van meningsuiting en vrijheid van godsdienst ...). In de echte dialoog getuigt men 

van wat men ten diepste toe overtuigd is, en men wisselt het uit. Enkel vanuit die 

positie kan eenieder de eigen positie uitklaren en verdiepen.
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Verantwoording
Voor de passage over de godsbewijzen doen we een beroep op de bevindingen 
van de filosoof Garey Cox, The God Confusion. Why Nobody Knows the Ans-
wer to the Ultimate Question (New York & Londen: Bloomsbury, 2013). Cox is 
een agnost of scepticus – hij beweert dat we noch het bestaan noch het niet-
bestaan van God kunnen aantonen – en weegt alle argumenten meticuleus af. 
Voor Newman: John Henry Newman, An Essay in Aid of a Grammar of Assent 
(Notre Dame, IN & Londen: Notre Dame University Press, 41992). De spiritualiteit 
van Einstein wordt uitgespit in Herman De Dijn, ‘Over Einsteins visie op religie en 
wetenschap’ in Jochanan Eynikel (red.), De dobbelstenen van Albert Einstein. 
Over kosmische religiositeit, SPES-cahier 6 (Antwerpen: Spes Academie, 2006), 
15-22.
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