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Ten geleide

De inhoud van dit essay is een variatie op het

thema waarover ik al eerder publiceerde. Ook in mijn dissertatie
over Husserl, Een atheïstische weg naar God, in Alsof het zo is… en
Goedgelovig kwam deze thematiek aan de orde. De trend binnen de
PKN van een steeds orthodoxere koers met een evangelicale blijmoedigheid, is verontrustend. Het Synodestuk voor de najaarsvergadering van 2014 “Brandpunten van de verkondiging” van de hand
Van den Brink en Van der Kooij, ademt geheel die sfeer met als klap
op de vuurpijl een pleidooi., zij het prudent met een Latijnse term,
voor de toepassing van de leertucht. Vooralsnog heeft de synode het
terugverwezen, maar het is niet van de tafel. In de week tussen kerst
en Nieuwjaar (2014) was er weer de gebruikelijke welis-nietis discussie over het bestaan van God in de Volkskrant. Dit soort discussies
zijn veelal een herhaling van zetten. Terecht stelt De Groot: “anders
dan het huidige debat tussen godsdienst en atheïsme vaak laat
doorschemeren, zijn rede en religie in veel opzichten juist in een
onderlinge wisselwerking ontstaan en houden zij elkaar nog altijd in
een geheime omhelzing vast.”1 Ook dit essay in zekere zin een herhaling van zetten. Maar er is een erfgoed in de theologie dat zich niet
laat onderbrengen in deze controverse en dat weinig aan bod komt
in de door sluiting van vele theologische faculteiten dreigende monocultuur. Vandaar andermaal de vraag naar geloof en rede op tafel
op tafel gelegd. Over de noten kunt u rustig heen lezen. In de verwijzingen staan geen verhandelingen of toelichtingen. Ze zijn bedoeld ter verantwoording, hoewel die nooit volledig is. We zijn
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schatplichtig aan velen en zijn ons dat vaak niet eens volledig bewust.

Het is niet zondermeer
redelijk om in God te
geloven

Enkele geleerden, Stefan Paas en
Rik Peels, publiceerden onlangs een
boek, God bewijzen, met de bedoeling aan te tonen dat het redelijk is

om in God te geloven. Eerder heeft Peels samen met Woudenberg
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in het Nederlands Theologisch Tijdschrift gepoogd Herman Philipse,
schrijver van het Atheïstisch Manifest over de knie te nemen, maar in
volgende afleveringen van het debat kregen ze zelf de klappen! Het
is jammer, maar ik vrees dat geloven als zodanig niet redelijk is. Het
feit dat het in ‘onze natuur’ zou liggen,ons gelukkiger maakt, of door
het een ‘basale overtuiging’ te noemen, maakt het nog niet redelijk.
Veel van wat tot onze natuurlijke neigingen behoort is niet zo redelijk. Tenslotte leveren hun escapades langs de godsbewijzen uit de
wijsbegeerte niet meer op dan dat daarin veel vernuft en redelijkheid
is geïnvesteerd, maar niet dat het geloof in God derhalve redelijk is.
Die laatste stap kan de rede immers niet maken. Zoals Ricoeur stelde: hier moet het wijsgerige discours halt houden.3 Husserl die zijn
hele denkweg typeerde als een ‘atheïstische weg naar God’4, moest
aan het slot daarvan constateren dat hij nog steeds met lege handen
stond.5 Wie de rede te hulp roept om tot beantwoording van Godsvraag te komen, komt niet verder dan een cirkel: uit de redenering
volgt, waartoe de redenering is opgezet. Iedereen die God wil ‘bewijzen’ is al van God uitgegaan, betoogt De Boer terecht. 6 Kentheoretici en wetenschaps filosofen die zulke ‘bewijzen’ onder handen nemen, maken er korte metten mee.7 Stel dat er wel een overtuigend
bewijs mogelijk zou zijn, quod non, dan is het helemaal de vraag of
we daar dan iets mee opschieten. Een abstracte God staat buiten
iedere werkelijkheid. Zo kon de neoplatoonse godsidee dienst doen
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bij islamitische en christelijke geleerden, zonder dat de directe relatie
met de feitelijke religie duidelijk werd. Het is een vrijwel onbegaanbare weg om een wijsgerig godsidee direct te verbinden met de concrete religie. Dit is wel gebleken bij de aanhangers van het zogenaamde ‘intelligent design’ die God, even als Flew, postuleerde
vanuit de ordelijkheid van de wereld, maar de sprong die ze vervolgens moesten maken vanuit hun postulaat naar het christendom,
was wellicht een nog grotere wijsgerige salto mortale, dan hun oorspronkelijke idee. Wie een abstract wijsgerig godsidee heeft geformuleerd komt dan veeleer logischerwijs uit bij de drie ringen van
Lessings ‘Nathan der Weise’, in welke vertelling de onmogelijkheid
van het aanwijzen van de ware godsdienst wordt aangegeven. Een
abstract godsidee levert godsdienstig gezien weinig op of zoals Heidegger terecht stelt: tot zo’n God valt niet te bidden.8 Uiteindelijk is
dat toch wat de auteurs beogen: een fundering of garantie van de
rede voor hun religieuze praxis.

Naar mijn oordeel is het zoe-

Geen redelijke garanties voor
geloof, maar redelijk geloven

ken naar redelijke garanties of
funderingen voor het eigen
geloof een volkomen onbe-

gaanbare weg. Evenmin als een godsbewijs overtuigt, overtuigt het
tegendeel. Het virulente atheïsme van Philipse en medestanders
blijkt ook alleen overtuigend voor degenen die met een zelfde vorm
van rede naar het vraagstuk van de religie kijkt. Alleen binnen die
context van een geloof en een concrete religie is de godsvraag relevant, maar niet de zin van ‘bestaan’ of niet ‘bestaan’. Wie de godsvraag stelt, zal dit doen vanuit een eigen overtuiging. Het adagium
‘”fides quaerens intellectus”, het geloof probeert zichzelf te begrijpen,
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is nog steeds van belang. De vraag is niet of het redelijk is om te geloven, maar hoe kun je redelijk geloven? ‘Waar geloof’ is met intellectuele redelijkheid verbonden (Bonhoeffer). Ofwel: hoe kun je geloven
zonder een opoffering van het intellect met behoud van de emotionele basis die geloof, vertrouwen, biedt? Geloven doen mensen ‘van
horen zeggen’: we zijn, wie we zijn, op grond van een traditie die
een uitwerking heeft gehad en waarvan we erfgenaam zijn.9 Het
beheren van die erfenis is voor velen een moeilijke kwestie: moet die
ongeschonden in stand worden gehouden of moet die deel worden
van het actieve leven dat nu eenmaal in voortdurende verandering
is? Wie voor het eerste kiest, creëert feitelijke een museale religie,
maar de tweede keuze is allerminst eenvoudig. De poging daartoe
staat onder tweeërlei verdacht: van de zijde van de ‘echte gelovigen’
en van de zijde van de ‘niet gelovigen’. De banden die me binden
aan de christelijke traditie zijn sterk, maar tevens zijn de erfenis van
de wijsgerige traditie en de rationaliteit mij dierbaar. Het is zaak dat
niet de één met ander op de loop gaat. Bonhoeffer’s vraag ‘Hoe kun je

Godsidee en
metafysica

geloven met ‘intellectuele redelijkheid’?’ is derhalve
nog steeds actueel. Voor de beantwoording van
die vraag is het van belang de functie van de
godsidee in wijsgerige en godsdienstige context te

bezien alsmede de vraag naar de verhouding tussen het geloof en de
rede te stellen. En tevens de vraag: welk recht en welke plaats heeft
een godsdienstig geloof in een seculiere wereld? Ieder geloof is in
eerste en laatste instantie een geloof van mensen. Als leidraad heeft
een denker slechts zijn eigen wereld en geloof. Over het geloof van
anderen is niet eenvoudig te oordelen, toch impliceert het met ‘intellectuele redelijkheid’ te willen geloven een normatief element. Redelijkheid impliceert ook kritiek. Niet alles ‘wat wordt geloofd’ verdient om die reden zondermeer respect.
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De geloofstraditie van het westerse christendom en haar godsidee
zijn sterk getekend door de Griekse en Middeleeuwse metafysica;
denken en geloven lagen in elkaars verlengde. De hemelkoepel omsloot de wereld en in die wereld was de ordening een neerslag van
de hemelse orde. Sloterdijk heeft in zijn boeken ‘Sferen’ laten zien dat
de zeepbel van de metafysica is uiteengespat. Daarmee zou de religie
tevens haar grond hebben verloren, want God was verwikkeld in die
metafysica. De ondergraving van de metafysica kreeg al veel eerder
duidelijke contouren in Kant’s magnum opus, Die Kritik der Reinen
Vernunft (1781). In dat werk had hij al de godsbewijzen onderuit
gehaald en op grond van de kennisleer de metafysica voor onmogelijk verklaard. In de Reinen Vernunft is de godsidee gereduceerd tot
een ‘kennis regulerend principe’. Was in de oude metafysica God, als
funderende substantie, de garantie voor de eenheid van de werkelijkheid, bij Kant wordt het een principe ‘alsof’. We kunnen de eenheid niet kennen, maar om alles binnen één perspectief te kunnen
zien, veronderstellen we die eenheid. God heeft een functie in het
denken over de werkelijkheid, niet in de werkelijkheid zelf. Kant
sloot nog in zekere zin aan bij de oude metafysica, doordat hij met
zijn godsidee een sluitsteen voor zijn kennistheorie formuleerde in
de vorm van de transcendentale idee, die weliswaar buiten het domein
van de kennis lag, maar het in het verstand ingebakken hulpmiddel
was om de werkelijkheid als één geheel te zien. Het probleem van de
eenheid en de veelheid is een oud wijsgerig thema: de vraag hoe de
veelvormige wereld in één werkelijkheid, in één ordening is vatten.
De platoonse en neoplatoonse filosofie vooronderstelden ook een
‘oorspronggevende eenheid’ en dat was de idee van het Goede of het
Ene. Die idee was geen onderdeel van deze ondermaanse werkelijkheid, maar daarop richtte de werkelijkheid zich via de hogere werkelijkheid van het ‘echte onveranderlijke zijn’. Het Ene ging die hoge-
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re, geestelijke werkelijkheid nog te boven (aan gene zijde van het
zijn). Het Ene, het Goede, God maakt geen deel uit van de wereld
waarin wij leven, maar gaat die onmetelijk te boven met als belangrijke functie de eenheid van de veelvuldige werkelijkheid te verklaren en de mogelijkheid tot kennis te funderen. Het kan worden gesteld dat Spinoza met zijn rationele systeem van de Ethica ook van
het de ene substantie, God, uitgaat om de eenheid van de werkelijkheid te kunnen formuleren. Wat de wijsbegeerte vóór Kant buiten
het denkend subject in God legde, plaatste Kant in de zuivere rede.
Veel speculatief denken heeft omwille van de eenheid in het systeem
de godsidee nodig. Dit systeemdenken maakt dat er twee soorten
kennis ontstaan: praktische en theoretische kennis. Aristoteles stelde
reeds dat op grond van ervaring praktische kennis werd verkregen,
maar het denken streeft naar wijsheid en naar kennis die berust op
zo min mogelijk principes, want kennis die berust op minder principes is meer exact dan die ook op bijkomende principes berust. Deze
theoretische kennis is moeilijker te verwerven omdat ze ver verwijderd van de zintuigen is.10 Deze algemene kennis verschaft inzicht in
de oorzaken, terwijl de empirische kennis zich met de afzonderlijke
praktische zaken, zoals ambachten, artsenij e.d., bezighoudt. Het
theoretische heeft qua wijsheid een hoger aanzien, terwijl de praktische kennis noodzakelijk is voor het gewone dagelijkse leven. De
theorie is de wezenlijk kennis en naast de praktische kennis gelden
slechts ‘historia’, verhalen. Deze tweedeling in theoretische kennis en
praktische kennis heeft de wijsbegeerte tot in de 20e eeuw volgehouden. Kant postuleerde God nog in de Praktische Vernunft omwille van
de ethische garantie die dat bood. Maar de werkelijke ethiek is volgens hem gegrondvest in de rede en godsdienst is in zoverre redelijk
zolang zij de redelijke ethiek van de autonome mens ondersteunt.
De religie is geen bron van de ethiek, dat is het verstand. De rede
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krijgt bij Kant de statuur van een aparte instantie, die als rechtbank
heel de werkelijkheid voor zich daagt en veel houdt daarvoor dan –
terecht – geen stand. Het zij daarbij aangetekend dat deze rechtbank
tevens de aanklager is. Dit is een dubbelfunctie, waarin een zekere
circulariteit dreigt en de rede zelfgenoegzaam kan worden. Dit kan
worden gebillijkt, want de rede had nog veel (sloop)werk te verzetten. De zeepbel van de metafysische systemen begint in de 19e eeuw
al erg dunne plekken te krijgen en vervolgens zal zij verder eroderen door het sloperswerk in de rest van de 19e eeuw, Feuerbach,
Marx, Schopenhauer en Nietzsche, om uiteindelijk uiteen te spatten.
En daarmee werd ook de metafysische God onhoudbaar, zoals die in
de theologie door een vermenging van de cultische God met de metafysische gestalte had gekregen.

De rede

Inmiddels heeft ook de rede door de Verlichting als
rechtbank aangesteld aan statuur ingeboet. Een slui-

tende kentheorie met een daaraan verbonden logica als fundament
voor alle weten is een onhoudbare hypothese. Er is geen wijsbegeerte meer die een eenduidige monopolistische pretentie op de rede kan
maken, aldus Van Reijen11. De oude droom van de wijsbegeerte van
een mathesis universalis, een redelijkheid die alle kennis zou kunnen
verbinden, a theory of everything, leeft misschien nog bij een enkele
natuurkundige, maar geldt nu niet meer als reëel. De illusie van een
mathematische ordening van de ‘gehele werkelijkheid’ moet worden
opgegeven. Hoe indrukwekkend de wetenschappelijke prestaties
met name in de wis- en natuurkunde ook zijn - ze vormen een uiterst
belangrijke benadering van de werkelijkheid - maar het leidt niet tot
een alomvattende theorie. De rede kan niet meer vanuit zichzelf (a
priori) ontwikkeld worden, dat wil zeggen los van de ‘denkstof’.
Met Popper ben ik van oordeel dat het weinig zin heeft om een ‘filosofische methode’ te ontwikkelen: elke methode is legitiem die tot
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voor discussie vatbare resultaten leidt. Wat er toe doet zijn niet methoden en technieken, maar zin voor problemen en gepassioneerdheid daarvoor.12

Historisch besef en
beperktheid van de
kennis

In de 19e eeuw groeide het historisch besef:
ons denken en doen is ingebed in een geschiedenis. In eerste instantie werd gepoogd om een wetmatigheid in de gang

van de geschiedenis te ontwaren. Het denken van Hegel suggereerde
dat in de geschiedenis een noodzakelijke dialectiek plaatsgreep door
de zelf ontplooiing van de geest en het denken van Marx stelde met
een identieke logica dat de geschiedenis een noodzakelijk proces was
op grond van de maatschappelijke verhoudingen. Deze vormen van
denken, ook wel aangeduid met ‘historicisme’, werden ondermeer
door Karl Popper met argumenten verworpen.13 Sommige Duitse
historici meenden dat de geschiedeniswetenschap de rol van de
wijsbegeerte had overgenomen en dat zij de noodzakelijke gang van
de geschiedenis zouden kunnen ontdekken. Wetmatigheid is iets
wat aan het verleden vreemd is. We kunnen met ons verstand alleen
proberen het verleden te begrijpen. De rede werd door het groeiend
historisch besef pluriform. Zij kent zelf een geschiedenis en maakt
geschiedenis.14 Gaandeweg groeide het besef van de beperktheid van
onze kennis en dat deze geen afbeelding van de werkelijkheid is,
maar een historisch bepaalde configuratie van een aantal elementen
daaruit. Dit betekende tevens het einde van de grote verhalen (Lyotard). In het verlengde daarvan werd door menig auteur ook het
begrip ‘waarheid’ afgeschreven als pretentieus of ondemocratisch.
Ook het ‘bewuste ik’ werd door de theorieën van Marx en Freud
geen meester meer in eigen huis. Volgens Marx was iemands denken
het resultaat van zijn plek in de maatschappelijke verhoudingen en
volgens Freud werd het heen en weer geslingerd tussen zijn driften
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en de eisen van zijn opvoeding. Het sceptisch subjectivisme ging de
boventoon voeren. Voor je het weet zit je dan in het postmodernistische moeras en is een filosoof als de baron van Münchhausen met
zijn eigen haardos als enige reddingsboei.

Wetenschap

De statuur van de wijsbegeerte heeft ingeboet
en zij vertoont een even veelkleurig beeld als

de werkelijkheid. Omdat we nu eenmaal vastigheid willen, hebben
we ook in de menswetenschappen een nieuwe rechtsprekende instantie gecreëerd: de door statistieken overwoekerde wetenschap.
Als iets in een tabel is te presenteren met een power-pointpresentatie
dan is (lijkt) het wetenschappelijk. In de menswetenschappen leidt
dit bij tijd en wijle tot absurde situaties: men bedenke dat de sterpsycholoog Stapel niet als fraudeur ontmaskerd werd door zijn absurde
vraagstelling en onderzoeksmethoden, maar door studenten die de
data wantrouwden. Nu heb ik een groot ontzag voor de meeste wetenschappen, maar wel in meervoud en binnen de grenzen die aan
de diverse wetenschappen nu eenmaal door vraagstelling en methode eigen zijn. In deze zijn de Prolegomena van Hussel’s Logische Untersuchungen als mede diens rede over de crisis van de Europese
wetenschappen voor de Weense cultuurbond uit 1935 nog steeds
behartenswaardige literatuur15. De wetenschap als zodanig is ook
geen instantie. Ze is hooguit een idee dat ons leidt bij de beoefening
van een wetenschap. Het huidige academische klimaat met zijn publicatiedrang en kleine onderzoekjes leidt bepaald niet tot bezonnen
weten. De meeste wetenschappen maken de wereld nuttiger, maar
niet begrijpelijker.16 Voor het begrijpelijk maken van onszelf in onze
wereld, hebben we nuchtere kritische redelijkheid nodig die respect
heeft voor wat wetenschappen aan echte kennis leveren en die tevens besef heeft van haar eigen beperkingen.
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Husserl’s
denkweg

Husserl, de aartsvader van de fenomenologie,
droomde in de eerste helft van de vorige eeuw nog
van zijn “Philosophie als strenge Wissenschaft”. Van

één van de laatste fragmenten uit 1937 luidt de eerste zin “Die Philosophie als strenge Wissenschaft, der Traum ist ausgeträumt”17. Deze
zin wordt veelal verkeerd begrepen alsof Husserl een jaar voor zijn
dood dat hoge doel voor de filosofie had opgegeven. In het vervolg
betoogt hij echter dat de filosofie haar opdracht verzaakt en dat ze
deze niet op mag geven. In de filosofie gaat het uiteindelijk om
waarheid als een oneindige opgave. Wie deze positie van waarheidsvinding verlaat, begeeft zich in de sfeer van het vrijblijvend
gebabbel. Ook Tugenthat wijst op het gevaar dat de huidige filosofie
bedreigt door enerzijds het mensenleven niet meer op waarheid te
oriënteren of anderzijds zich terug te trekken op een minimaal
waarheidsbegrip.18 Voor Husserl was waarheid dat wat ‘evident zo
is’.19 Het gaat om waarheid omtrent de werkelijkheid zoals die zich
aan ons vertoont. Dat betekent ondermeer dat er geen sprake kan
zijn van ‘diepzinnige verborgen waarheid’, maar een zo helder mogelijk proberen te begrijpen wat zich in de ervaring voordoet. Veel
wijsgerige en wetenschappelijke theorievorming leidt er evenals de
wijsgerige toe dat de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid
gevaar loopt. De 19e eeuwse idee van Lammetrie ‘ l’homme machine’
keert in onze tijd terug in opvattingen als ‘Wij zijn ons brein’ (Victor
Lamme). De rede heeft nu eenmaal in zich dat zij leidt tot een gesloten systeem. Het Rationalisme was en is derhalve (begrijpelijk) eenzijdig:20 er dienden in de tijd dat zij ontstond, nog veel heilige huisjes
van het denken en de moraal te worden geslecht. Husserl wilde deze
eenzijdigheid van het denken te boven komen, niet door in de vaagheid te vervallen van ‘er is meer tussen hemel en aarde’, maar in
strenge wetenschappelijkheid wilde hij de rede opbouwen vanuit
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haar fundament: prima philosophia. Hij zocht niet naar de logica als
systeem, maar naar de voorwaarden waarmee en waaronder een
logica werkt. Evenals bij iedere wetenschap zijn de eerste stappen
die worden gezet, bepalend voor het vervolg. Er steekt iets tegenstrijdigs in de poging van Husserl: hij zoekt naar de fundamenten
van een overall theorie, maar wil geen systeem bouwen. Deze tegenstrijdigheid maakt, naar mijn inzicht, dat hij steeds verder van zijn
doel verwijderd raakte. Steeds opnieuw, gedetailleerder en gedifferentieerder zette hij de eerste stappen op zoek naar de primaire
denkvormen die aan zowel de exacte als de geesteswetenschappen
een fundament zouden kunnen geven, maar steeds meer bleek bij de
pogingen tot meer verfijnde onderscheidingen een sterkere verwikkeling van alles met alles. Van onderaf, vanuit de veelheid, naar een
algemeen alles omvattende denkwijze komen is in feite een paradox.
Zeker als men de opvatting huldigt dat systeembouw een vijand is
van het echte filosoferen.21 Maar het precieze denken van Husserl
kan ons wel helpen om de vragen rond God en godsdienst helderder
te krijgen. De methodologische impact van de fenomenologie ligt
meer in het perspectief dan in de procedures die zij biedt. 22 De nadruk op de ervaring en de fenomenen, alsmede de eis van rationaliteit zijn van evident belang. Dat alles in het besef dat de verwarrende
veelheid van de werkelijkheid zich slechts in voorlopige, tijdgebonden ordeningen laat vatten.23

Andermaal de
rede

Husserl stelt dat er één rede is die zowel
praktisch, logisch, ethisch als theoretisch
is.24 In al ons denken en doen functioneert
een vorm van redelijkheid. Het is onmoge-

lijk om grenzen van de rede te kunnen vaststellen met daaromheen
sferen van irrationaliteit, want dan is het vermeende irrationele tot
een rationeel thema geworden en heeft aandeel in de rationaliteit.25
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Alles wat we verwoorden of vertellen heeft een zekere vorm van
toetsbare rationaliteit in zich. In principe is het denken van de
marktkoopman gelijk aan dat van een wetenschapper, misschien is
dat van de het laatste iets ordelijker, omdat die zich aan bepaalde
overeengekomen regels houdt.26 Het is een illusie te menen een algemeen voor alles geldend systeem van regels van de grond af aan
uit te kunnen werken. Eén algemene rede die kan overtuigen, kan
wel een droom van vele filosofen zijn, maar die zal ons ook onze
vrijheid ontnemen. De rede en de met haar verbonden taal geven ons
weliswaar een distantie tot de werkelijkheid en zijn derhalve ook de
bron van onze vrijheid, maar die afstand maakt ook dat het verwoorde altijd ook die distantie heeft tot de werkelijkheid en nooit de
werkelijkheid zelf is. We zijn verwikkeld in de wereld, maar we
kunnen door het denken daar in zekere mate uit loskomen. Als we
de idee van één algemeen geldige theoretische rede terecht opgeven
en tegelijkertijd onderkennen dat in al ons doen en laten een zekere
mate van redelijkheid functioneert, dan moeten we er voor waken de
geconstrueerde rede van de exacte wetenschap te verheffen tot de
norm voor alles. Wetenschappen worden ook wel terecht disciplines
genoemd: het gaat om een geformuleerde denkafspraak en onderzoeksmethoden, waaraan de wetenschapper zich dient aan te passen. In dat denken dat zich van modellen bedient, worden ervaringen gefilterd om tot ‘zuivere feiten’ te komen en tot theorieën die
algemene processen beschrijven die voorspelbaar zijn. Er zijn echter
tal van ervaringen die op dat filter achterblijven, omat ze niet tot de
gewenste zuiverheid leiden. Zie bijvoorbeeld het pleidooi van Frank
Ankersmit over het belang van de ‘sublieme historische ervaring’
voor het geschiedkundig onderzoek. 27 De ervaringen die buiten het
wetenschappelijk kader vallen, zijn juist die ervaringen die er voor
ons gewone leven en ook voor de geesteswetenschappen het meeste
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toe doen, zoals vriendschap, trouw, liefde,schoonheid etc.. Al sinds
eeuwen hebben mensen gepoogd om ook die ervaringen in taal en
beeld te vatten en juist zulke verwoordingen staan vaak nog over de
tijd heen nog dicht bij onze eigen ervaringen. Zo voorlopig als de
(natuur)wetenschappen zijn, zo bestendig in de tijd lijken vele van
deze taaluitingen, die ons kunnen raken, ons bestaan kunnen verhelderen en ons leren kritisch te kijken. Het zoeken naar rede en
redelijkheid is een avontuur van eeuwen. Het is een gevaarlijke illusie dat ons denken op een punt is gekomen waarin al het voorafgaande overbodig is geworden. Het is omwille van ons mens-zijn
van vandaag noodzakelijk om achterom te kijken teneinde te ervaren
hoe we geworden zijn tot wat we zijn. Dat alles wat we over het verleden zeggen in zekere mate een constructie is, waarin de subjectiviteit van de onderzoeker een rol speelt, kan niet leiden tot de conclusie dat alles ‘maar subjectief’ is. Vanzelfsprekend heeft alle geesteswetenschap een belangrijk subjectief element; zij kan zonder interpretatie niet bestaan. De visie die een historicus, een filosoof of theoloog voorlegt, is een voorstel dat anderen de ogen kan openen en dat
kan worden bediscussieerd. Juist het bestaan van verschillende visies
kan ons denken verder helpen.28 Ook de denkpogingen van de oude
metafysica hebben ons nog steeds het nodige te zeggen. Het is een
erfenis die moet worden opgenomen ten einde onze redelijkheid te
beproeven. De rede is de stem van de mensheid in de afzonderlijke
mens.29

Waarheid in
soorten

De enige idee waar we vanaf moeten is de idee van
een mogelijke alomvattende waarheid an sich.
Waarheid is een idee, een oneindige en tevens

normatieve idee, waarmee we kunnen denken en leven. Waarheid is
altijd een waarheid omtrent iets en de wijze waarop die waarheid
getoetst kan worden is mede afhankelijk van dat iets. De uitspraak
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‘de roos is rood’ is alleen te toetsen aan een concrete roos of dit zo is.
Een belofte kan alleen getoetst worden naar de mate waarin hij
wordt ingelost. De waarheid van veel uitspraken ‘controleren’ we op
grond van wat we menen te weten en wat we voor mogelijk houden.
Er is geen enkelvoudige waarheid, maar er zijn waarheden in soorten en maten. Water is voor de scheikunde ‘H2O’, maar bij regen
vooral ‘nat’. Het één is niet exacter dan het andere, het betreft een
andere situatie en is in die situatie ‘waar’. De ‘waarheid’ van de ene
uitspraak is niet altijd uitsluitend voor iedere andere: ze zijn vaak
compossibel. De vraag “Is Jan een aardige vent?” kan heel goed beantwoord worden met “Ja en nee!”. Waarmee aangegeven wordt dat
het er van afhangt in welke situatie, bv. “Ja als je met hem tennist”
en “Nee, als je zaken met hem moet doen”. Alle waarheidstheorieën
ten spijt, in de gewone dagelijkse situaties weten we heel goed wat
we met ‘waar’ en ‘niet waar’ bedoelen. Wij gaan er veelal van uit dat
mensen om ons heen over het algemeen de waarheid spreken. Dat
alles een zekere voorlopigheid heeft, evenals veel wetenschappelijke
waarheden, is geen grond voor een pleidooi tegen de waarheid als
normatief idee. Ons leven wordt mede bepaald door een voortdurend
discours, waarin we zijn verwikkeld. We leven in een talige wereld en
hoewel we de waarheid hoog willen houden, raakt ze veelvuldig in
het gedrang. Natuurlijk had Bacon gelijk toen hij zei dat het maatschappelijk debat door vele drogbeelden wordt beheerst. Het is echter bij de meeste maatschappelijke controverses in principe mogelijk
om verkeerde voorstellingen van zaken te corrigeren, hetgeen niet
noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat die correcties dan ook worden geaccepteerd. Fictie is vaak overtuigender dan de grillige werkelijkheid, zoals het ‘succes’ van vele complottheorieën laten zien.
Overal vindt mythevorming plaats en die is vaak hardnekkiger en
geloofwaardiger dan een beschrijving van de werkelijke gang van
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zaken, maar zulke verhalen zijn in principe te ontmaskeren. De ene
theorie is plausibeler dan de andere, maar dat wil niet zeggen dat
die dan ook geloofd wordt. Maar alles wat geloofd wordt dient wel
te staan onder kritiek van de rede of de redelijkheid. Dat geldt voor
alle maatschappelijke, politieke en ook voor godsdienstige opvattingen. Het omwille van de democratie alle opvattingen gelijkschakelen
als een ‘mening’, kan ons van een hoop discussies verlossen, maar
dat zet tevens ons verstand buiten spel. Dat veel van onze politieke
discussies tegenwoordig berusten op ‘beeldvorming’ en dat het los
van iedere werkelijkheid vrij staat beelden te schetsen, is bedenkelijk. Denken dat de waarheid geen geweld wil aandoen, wil redelijk
zijn en dat laatste is ook een ‘norm-woord’. De rede is norm zonder
zelf ‘iets’ te zijn, ook dat is een idee over de wijze waarop denken
zich dient te voltrekken. We mogen de gedachte van Husserl niet
opgeven dat we in één gemeenschappelijke wereld leven, waarin de
mensheid een gemeenschap is van mogelijke ‘Verständigung’.30

Geloof en fundament

Geheel ons bestaan is gefundeerd op
geloof, niet allereerst godsdienstig ge-

loof, maar vooral een seculier geloof in de wereld waarin we leven.
“Wir glauben ehe wir wissen”, stelt Husserl terecht.31 Als wij in deze
wereld worden geboren, gaan we meeleven, meespreken en meedenken in een bestaande gang van zaken. Het meeste van onze kennis is ‘van horen zeggen’, van thuis, op school etc. We vertrouwen
op onze zegslieden, opleiders etc. Dat vertrouwen is fundamenteel
en het is, zoals de psycholoog Erikson het noemde, een ‘basic trust’. 32
Husserl heeft het over een ‘Urglaube’. Dit heeft de consequentie dat
ons weten niet waardevrij is, maar dat we emotioneel gebonden zijn
aan dat wat we menen te weten. De rede is ook door ons gevoel gepersonaliseerd; het gevoel onthult de identiteit van existentie en
rede.33 Met die bagage kunnen we ons bewegen door de wereld. De
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verbondenheid van emotie, persoon en rede kan de sceptische vraag
‘Is dat wel zo?’ bedreigend maken, want dat kan niet alleen het weten, maar daarmee ook het vertrouwen ondergraven en daarmee
enorm emotionele reacties losmaken. Het ‘geloven dat’, de inhoud,
heeft in dat geval een direct verband met het ‘geloven in’ , dat weer
een verband heeft met dat basisvertrouwen. Erg duidelijk wordt dit
verschijnsel bij mensen die in een gesloten groep leven, een ideologische gemeenschap of een sekte, zij reageren veelal heftig en afwijzend op afwijkende gedachten en standpunten, omdat daarmee hun
door de groepsideologie verschafte zekerheden worden ondergraven
en daardoor dan ook hun emotionele basis wankelt. Zoals Husserl
terecht opmerkt: ‘ Geloof is geen zaak van willekeur’,34 je kunt niet
zomaar beslissen wat je gelooft’. Geloof behoort bij onze habitus. We
geloven met ‘hart en ziel’. Het verschaft ons informatie over de wijze
waarop we mens zijn. Daarmee is het geloof, elk geloof, een kennisbron. Hetgeen geloofd wordt, mag, ondanks de emotionele basis die
ermee verbonden is, niet onaantastbaar zijn. Geloof kan de feitelijkheid manipuleren. Het ‘wat wordt geloofd’ dienen we zorgvuldig
tegen het licht te houden en te bevragen, willen we redelijk zijn. De
analytische filosoof Zuurdeeg verklaarde de geloofsinhoud tot ‘overtuigingstaal’, maar maakte daarbij geen kwalitatief onderscheid tussen gewelddadige ideologieën en religieuze voorstellingen. Safranski
merkt op dat het probleem van Nazi-Duitsland was dat in Hitler
werd geloofd en dat zijn waandenkbeelden handen en voeten kregen
in het maatschappelijk handelen.35 Ricoeur stelt terecht dat de sentimenten die de politiek mogelijk maken, deze ook ontregelen. 36 Geloof kan ‘terecht’ of ‘onterecht’ zijn: je kunt je vertrouwen, enthousiasme en emoties op de verkeerde kaart zetten en naarmate je jezelf
daar meer aan toevertrouwd, wordt de emotionele binding sterker
en een redelijke correctie moeilijker. Als mensen maken we deel uit
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van een ‘bezield verband’, of dit nu seculier of religieus is, en daardoor werkt in een ieder van ons ook van het ‘meningenklimaat’ dat
heerst in een samenleving of een godsdienstige groep. Het enige wat
ons kan verheffen boven deze inbedding en de feitelijkheid van het
bestaan is de redelijkheid, die ons een zekere mate van vrijheid verschaft ten aanzien van het bestaande. Zij richt zich vooral op het
nieuwe, het andere en het mogelijke, hiermee wordt de configuratie
waarin wij leven ter discussie gesteld. Wij leven binnen een beperkte
horizon, maar we kunnen haar verwijden. Van oudsher geldt dat de
wijsbegeerte begint met de verwondering, met de vragen ‘Wat is
dat?’ en ‘Hoe komt dat?’, maar direct daarmee verbonden is bij de
antwoorden op deze vragen de kritische vraag ‘Is dat wel zo?’. Dat is
de vraag die distantie schept tot de wereld en onszelf en die we niet
uit de weg kunnen gaan.

Is dat wel zo?

De vraag “Is dat wel zo” heeft vooral veel consequenties gehad voor de godsdienst in de wes-

terse wereld. Het Rationalisme ging met de blik van de rede naar de
godsdienst kijken. Spinoza legde in zijn Tractatus de Schriften naast
de rationele kennis en concludeerde dat de Geschriften geen natuurlijke kennis leveren en daar vaak mee in strijd zijn. Het doel van zijn
arbeid is om een scheiding tussen theologie en filosofie te bewerkstelligen.37 In de eeuwen daarop volgend groeide de kritiek, enerzijds op de kerk (Voltaire) anderzijds op allerhande geloofsvoorstellingen. In de 19e eeuw kwam de Bijbelkritiek op en werd met name
de houdbaarheid van het één en ander door de vele wetenschappelijke ontdekkingen steeds twijfelachtiger. Hetgeen de verhalen vertelden werd niet meer voor mogelijk gehouden. Tegelijkertijd nam
de kritiek toe op de metafysica die zo nauw verbonden was met de
geloofsleer en onthulde de wetenschappen veel over de werkelijke
oorzaken van ziekte, het ontstaan van de aarde, de evolutie etc.; zo
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werden ook veel elementen uit de geloofsleer steeds minder aanvaardbaar. De godsdienstkritiek en de wetenschappen hebben in de
19e en 20e eeuw veel geloofsvoorstellingen op losse schroeven gezet.
De kerken reageerden veelal afwerend op de nieuwe ontwikkelingen
door de nadruk te leggen op de feitelijkheid – het ‘echt waar zijn –
van de geloofsverhalen, zodat dit steeds meer ging botsen met wat in
het gewone leven voor mogelijk werd gehouden. Het werk van de
gereformeerde dogmaticus Kuitert toont met name een steeds verdergaande sloop van de geloofsleer met als leidende vraag ‘wat is nu
echt waar? Het is de vraag of deze exercitie waarbij gepoogd wordt
het geloof, de geloofsleer en het geloofsverhaal ‘tot een feitelijke
stand van zaken’ terug te brengen tot iets zinnigs leidt. Geloofszaken
worden dan tot platte feiten, die niet kloppen met andere, wetenschappelijke, platte feiten. Hier wreekt zich het negeren van de traditie die in de 19e eeuw al begint om de eigen aard en context van het
godsdienstig spreken te onderzoeken. Door Schleiermacher wordt de
poging ondernomen om het godsdienstige los te maken uit de controverse tussen wetenschappelijke feitelijkheden en geloofsverhalen.
De geesteswetenschappen moeten de succesvolle exacte wetenschappen als voorbeeld laten varen en zoeken naar hun eigen methoden (o.m. Dilthey en Husserl). Met de ‘linguistische Wende’ in de
tweede helft van de vorige eeuw met namen als Heidegger, RIcoeur
en Gadamer komt de hermeneutische stroming op, waarbij de nadruk komt te liggen op het ‘verstaan’ en ‘begrijpen’. Met name de
laatste twee genoemde denkers bieden tal van inzichten die verhelderen en de moeite waard zijn, maar behoort de kritische vraag “Is
dat wel zo?” ook niet thuis bij de vragen rond de religie? Wordt bijvoorbeeld de Bijbelse theologie weer niet te gemakkelijk en te snel op
het schild gehesen? De beperking die in de hermeneutiek tegenwoordig in haar benadering van Bijbelse teksten bezigt, lijkt de kriti-
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sche instelling uit te stuiten; het gaat immers om ‘verstaan’ zo wordt
betoogd.

Leeswijzer

De geschriften van de Bijbel bevatten voor de onbevooroordeelde lezer een bont en tegenstrijdig ge-

heel, waarvan het nog maar de vraag is in hoeverre het ‘één geheel’
is en of die kleine bibliotheek ook niet door een flink aantal toevalligheden geworden is wat zij is. In ieder geval is zij het geloofsboek
van de westerse mens in de laatste 18 à 19 eeuwen geweest. Dat
maakt het op zich bijzonder, niet zondermeer door de inhoud, maar
door de wijze waarop het werd en wordt gebruikt. De functie maakt
het tot een religieus boek. De opvattingen over de Bijbel kleuren
hetgeen er in werd gelezen. De geloofsleer vormde de leeswijzer en
het interpretatiekader. De geloofsleer is ontstaan in een wisselwerking tussen de Bijbelse geschriften, de wijsbegeerte en de cultuur.
Verliest de Bijbel de functie van geloofsboek dan is het niets anders
dan een aantal wellicht belangwekkende geschriften uit een ver verleden, waarvan je kennis moet nemen om de westerse cultuur, schilderkunst etc. te kunnen duiden. De status van de Bijbel ligt niet in
haar zelf, maar in de levende geloofsgemeenschap. Het christendom
is een godsdienst en wij zijn erfgenamen van die traditie in haar
volle omvang. Dat betekent dat we ons ook kritisch moeten bezinnen
op dat wat ons is overgeleverd. We kunnen dat in alle redelijkheid
niet los maken van de andere tradities waar we ook in staan: die van
de Verlichting, de Romantiek, de ontwikkeling van de techniek etc.
Al die tradities beïnvloeden de wijze waarop wij onze werkelijkheid
beleven en ook de wijze waarop we geloven, de Schriften lezen etc.
De inhoud en gevoelswaarde van de ideeën en idealen zijn ondanks
een gelijk woordgebruik veranderd. Voor het lezen van de oude
geschriften is een hernieuwde leeswijzer nodig.
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Ideeën

Het begrip ‘idee’ is al verschillende malen gebruikt: de
godsidee, de idee van de waarheid en de idee van de

rede. Plato heeft het begrip ‘idee’ in hoge mate vorm gegeven: de
ideeën vormden de eigenlijke werkelijkheid in een vaste orde. Ze
waren ‘Urbild’ en ‘Vorbild’ voor het aardse, zoals Heidegger typeerde. In de metafysica golden de ideeën van het goede, het schone en het
ware als transcendente waarheid en zij waren richtinggevend voor
het denken. Het geestelijke had prioriteit boven het materiële, het
theoretische universele boven het toevallige. Met de Verlichting krijgen ideeën een minder prominente rol. Zij vormen geen eigen werkelijkheid meer, maar komen aan de kant van het verstand te staan.
Bij Kant functioneerden drie ‘transcendentale ideeën’: God, wereld
en persoon. Deze drie ideeën vormden de leidraad om de ervaringsoordelen te kunnen ordenen. Omtrent deze ideeën is volgens Kant
geen ervaring mogelijk, maar zij functioneren in het denken omwille
van het denken. Ideeën staan aan de kant van het denken en helpen
ons denken. Kennis is een avontiir van ideeën, ze zijn door ons ontworpen en niet door de wereld om ons heen.38 Ze zijn zelf moeilijk
bepaalbaar. Schiller stelt terecht dat noch ervaring noch abstractie
leiden naar hun oorsprong; hun vroege verschijning in de tijd ontrekt hen aan de waarnemer.39 We hebben er weet van. Ideeën die ons
in de veelheid helpen orde te scheppen en zo de feitelijke werkelijkheid overzichtelijker maken, hebben hier niet onze belangrijkste
interesse. Dat zijn hoofdzakelijk de denkgereedschappen van de
exacte wetenschappen. Daarnaast zijn er de historisch gegroeide
institutionele ideeën over de samenleving, de staat, soevereiniteit,
het recht etc. Ook deze ideeën hebben hun eigen plaats en recht en
eigen vormen van toepasbaarheid Ik denk dat we er van af moeten
zien om te pogen in Hegeliaanse zin ‘de idee in haar waarachtige
gestalte en algemeenheid’ te vatten. Waldenfels laat overtuigend
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zien dat onze wereld in verschillende, elkaar overlappende ordeningen uiteenvalt.40 Het is vooral van belang om ideeën binnen hun
eigen domein te gebruiken en toe te passen en uiterst terughoudend
en kritisch te zijn bij grensoverschrijdingen. In die onoverzichtelijke
wereld moeten wij ons zien te bewegen. Ook andere ideeën vormen
daarbij een belangrijke oriëntatie: van oudsher de ideeën van het
goede, het ware, maar vooral: vrijheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, liefde, vriendschap, barmhartigheid etc. Het
zijn die ideeën die onze ervaringen kleuren, ons verlangen voeden
en ons aanzetten tot handelen. Ideeën zijn de ontwikkelingsmotoren
van de geschiedenis, aldus Husserl.41 De belangrijkste samenvattende idee is in deze context niet ‘het goede’, maar de ons bepalende
idee van de humaniteit. De idee dat we mens zijn en hebben te zijn.
Een idee dat meteen een praktische, ethische opdracht in zich sluit,
zoals al door Kant geformuleerd, dat een mens de andere mens niet
als middel mag gebruiken. Siep Stuurman schreef een indrukwekkend boek over de ‘Uitvinding van de mensheid’, waarin het de lange
ontwikkeling laat zien van hoe via het grensverkeer van beschavingen de gedachte groeide van één mensheid over de stam- en etnische
verschillen heen naar de verklaring van de rechten van de mens42.
Ideeën ontwikkelen zich met de mensen. We beoordelen vanuit
ideeën onze situaties en relaties, maar ze leiden ook ons handelen.
Ze zijn normatief en richtinggevend. Ze zijn nooit absoluut, d.w.z.
los van de werkelijkheid, maar ze zijn altijd situatiegebonden en
tegelijkertijd overstijgen ze iedere situatie. Menselijkheid en humaniteit als idee en ideaal. Bij Husserl ging het in de filosofie om de
‘vermenselijking van de mens’.43 Al het denken, ook het wetenschappelijke, is pas volkomen redelijk als het ‘erkenntnissethisch’
is.44 Een mens heeft en is zijn ideaal; hij is de ‘Werkmeister’ van zijn
leven. Hij is object en subject van zijn leven.45 Streven naar een ge-
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lukt leven, dat draagt in zich het risico van mislukking. En daar
komt de mens naar voren als een ‘risikofall’46. Ideeën kunnen wel de
motor van de geschiedenis zijn, maar ze kunnen er ook toe leiden
dat de geschiedenis lelijk derailleert. Ideeën kunnen klonteren tot
gevaarlijke ideologieën en dat geldt zowel voor seculiere als religieuze ideologieën. Wanneer ideeën een gesloten complex gaan worden, wordt het gevaarlijk, want dan ontstaan er ‘zuiveren in de leer’
en onzuiveren of ketters. Maar ook in een open samenleving is het
niet eenvoudig: ook goede bedoelingen zijn geen garantie voor succes, en verkeren vaak zelfs in hun tegendeel zoals Hans Achterhuis
in diverse boeken laat zien: ontwikkelingswerk dat nieuwe armoede
creëert, utopieën die in dystopieën verkeren, bevrijdend geweld dat
nieuwe chaos creëert….47 Een kwetsbare mens kan zich door ideeën
laten inspireren, maar kent daardoor ook het falen, tekortschieten, de
onmacht… Kortom al die ervaringen die in de wetenschap op het
filter achterblijven, die de rede niet in een systeem kan vatten en die
toch wezenlijk bij ons mensen horen ook al willen zelfhulpboeken in
de psychologie ons van het tegenovergestelde overtuigen.

Geen snelle conclusies

Juist bij dit laatste, een kwetsbare, falende mens en zijn ideeën, haakt de

joodse en christelijke godsdienstige traditie aan. Niet als een ‘basale
overtuiging’ die gelukkig maakt, maar in een tegenstrijdigheid die
recht doet aan de kwetsbare mens: troost en uitdaging en dat in één
adem. Verhalen en liederen over geborgenheid én de verontrustende
oproepen van de profeten staan naast elkaar. Geloofsvertrouwen en
vertwijfeling liggen in elkaars verlengde. Hoewel deze noties van
belang zijn, is het de vraag of het mogelijk is in redelijkheid een directe verbinding te maken tussen ons en dit dit geloofsgoed van
eeuwen. Te gemakkelijk ontstaat een nieuwe vorm van Biblicisme
dat gemakkelijk alle seculiere weten buitensluit. Wanneer men, in
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navolging van Joodse stromingen, stelt dat de Schrift alleen met de
Schrift dient te worden uitgelegd en dat de ‘redactie’ van deze geschriften er een eenheid van heeft gemaakt, creëert men middels
deze opvattingen toch weer een gesloten werkelijkheid. De consequentie van het uiteenspatten van de metafysica is dat ook de grote
spiegel van de geloofsleer als leeswijzer in scherven is gevallen en
dat maakt dat de Bijbel een ander geloofsboek is geworden. We kunnen het niet meer doen met één groot verhaal, waarin wij ons en
onze werkelijkheid zich kunnen spiegelen, maar we moeten het met
scherven doen. Dat geldt ook voor de Bijbel die uiteengevallen is in
geschriften en vele geschriften weer in losse fragmenten. Dit laatste,
gevolg van de historisch-kritische methode, wil men in theologische
kringen nogal eens verwerpen. Deze methode zaagt de tak af waar
ze op zit, betoogt Ben Vedder,48 maar je zou kunnen repliceren: Kan
die tak ons nog wel houden en zal de tak niet bezwijken onder het
gewicht van onze theologische pretenties?

Gehistoriseerde mythen

Het christendom is een godsdienst,
zoals andere en ook anders dan an-

dere. Het heeft allereerst de kenmerken van alle godsdiensten: centraal staan mythen en riten. Ons probleem met de mythe wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het feit dat het joods-christelijk erfgoed
(evenals de Islam) gevormd wordt door ‘gehistoriseerde mythen’ en
‘gemystificeerde geschiedenis’. Met het eerste wordt bedoeld dat
mythische verhalen in de geschiedenis zijn geplaatst en met het
tweede dat historische kernen een mythische aankleding hebben
gekregen. Zijn de mythen van vele godsdiensten geplaatst in een
soort ‘oertijd’, het jodendom en het christendom plaatsten die verhalen ook in de loop van hun geschiedenis. Lange tijd beschouwde
men ze dan ook als geschiedenis. Gedurende eeuwen gold in onze
wereld als definitie van een mythe “een verzonnen godsdienstig
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verhaal.” De Bijbelse verhalen golden echter als ‘echt’ in tegenstelling tot de mythen van andere godsdiensten. Door het ontstaan van
het ‘historisch besef’ en de kritiek van de wetenschappen is men
kritisch gaan kijken naar die verhalen: ‘Is dat wel zo?’. Juist het gehistoriseerde element in de joods-christelijke mythe maakt ze kwetsbaar voor deze kritiek. Het mythische was ondergeschikt aan het
historische geworden in een tijd dat het historisch besef toenam.
Gaandeweg brokkelde er veel af: eerst de Schepping, de aartsvadercyclus, toen de uittocht (Martin Noth), en nu zelfs David en Salomo… (Finkelstein&Silbermann) Waar archeologie, geschiedwetenschap en tekstwetenschap werken, zullen steeds meer ‘historische’
zaken in twijfel worden getrokken of in een ander licht gesteld.
Zulks voor irrelevant verklaren, zoals Rosenzweig en Buber deden
en nog vele navolgers doen, is een vorm van wegduiken voor wat
we inmiddels weten, teneinde een vrijplaats te kunnen creëren. Binnen de Joodse traditie kan dit nog gebillijkt worden, omdat zij uiterst
ruimhartig met interpretaties omgaat. Er zijn wel zeventig verschillende en ook strijdige interpretaties van een tekst mogelijk en zelfs
als de maat van zeventig vol is, wordt niet de interpretatieve ruimte
beperkt, maar de maar verruimd. In de calvinistische zucht naar
‘eenduidig waar’ is dit ondenkbaar en dan leidt het principe van
Buber en Rosenzweig tot een gesloten werkelijkheid. Het historischkritisch naar de Bijbel kijken creëert een nieuwe openheid en dat
houdt in dat niet gezocht wordt naar het historische in de verhalen,
maar een zoeken naar de historische context daarvan, teneinde de
mythische zeggingskracht terug te vinden. Over het Nieuwe Testament lijkt nog een grote consensus over allerhande kwesties, maar
ook daar zullen de beelden kantelen. De Hollandse Radicale school
dateerde in het begin van de 20e eeuw de diverse boeken allen in de
2e eeuw en niet zoals nu gebruikelijk is in de 1e eeuw.49 Wie recente
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literatuur leest, merkt de spanning die er is tussen die momenteel
geldende vroege dateringen en wat er in de korte tijd na het optreden van Jezus van Nazareth en de opschriftstelling allemaal heeft
moeten gebeuren: zowel een mondelinge traditie als de vorming van
een gemeentetheologie als een redactie van al dat materiaal. Als
Gerd Teißen zijn ontwikkeling van het vroege christendom beschrijft, is het uiterst twijfelachtig om de vorming van een religie met
ritueel, ethiek etc. in de periode van enkele decennia te laten plaatsvinden.50 Daarenboven dient te worden bedacht dat voor opschriftstelling een zekere mate van geconsolideerde gemeenschappen
voorwaarde is en dat de archeologie in de eerste eeuw daar geen
sporen van vindt. Historisch gezien ligt veel van het vroege christendom in het duister en we hebben enkel mythologische verhalen
over het begin. Terecht stelt Albert Schweizer dat de geloofsvraag
ook niet met historische feiten kan worden beantwoord. In wezen is
het een godsdienstwijsgerige vraag. 51 Noch de ‘echte’ Jezus, noch
Petrus, noch Paulus kennen wij als personen; zij figureren in een
mythische setting. Voor begrip van de teksten geldt: Niet het historische is van primair belang maar het mythische. Dit was al in de dertiger
jaren de positie van Van den Bergh van Eijsinga in diens boek ‘Leeft
Jezus of heeft hij alleen maar geleefd?’52 De discussie die volgde ging
echter vooral over de historiciteit…..

Bijbel en mythe

Het heeft in de vorige eeuw enige tijd geduurd
voor er erkenning kwam van evidente feiten

en bij die erkenning zocht men naar een nieuwe leeswijze. Toen
Bultmann met zijn ‘Entmythologisierung’ kwam, deed dat veel stof
op waaien. In de Bijbelse verhalen ging het, volgens Bultmann, om
‘bestaansverheldering’. Door het mythologische er af te pellen bleef
er een verhelderende kernboodschap over. Er waren in die tijd meer
van zulke gedachten: Husserl betoogde ook dat er in de mythologi-
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sche voorstellingen een rationele kern steekt, die er kan worden uitgelicht. Terecht stelde Tillich dat de taal van de Bijbel mythisch is en
dat deze niet letterlijk moet worden genomen. Vervolgens blijkt dat
als je zo met de verhalen omgaat er wel een erg slap verhaal overblijft. Ricoeur liet in zin ‘La symbolique du mal’ zien dat het eigenlijke
wat er in de mythe wordt gezegd met de mythologische context is
verweven. De mythe is de wieg van ons weten (Odo Marquard).
Aristoteles betoogt dat de theologie en de wijsbegeerte uit dezelfde
grondhouding van de verwondering voortkomen. Ook de mythe is
een antwoord op de verwondering over het bestaan van mens en
wereld. Verstaan van mythologische verhalen impliceert dan ook het
pogen ‘terug te vinden’ van de verwondering waar ze uit voortkwamen. Om andermaal Tillich aan te halen: “of je neemt de Bijbel
letterlijk, of je neemt hem serieus.” De Adamitische mythe, de Grote
Vloed, Abraham, Exodus enz. hebben hun historische context in de
oudheid en zijn typisch door de wijze waarop zij toen vigerende
motieven hebben vorm gegeven. Alles wat tekstwetenschap, archeologie en vergelijkende godsdienstwetenschap te berde kunnen brengen, kan ons verstaan vergroten. De Schriften bevatten geen geïsoleerde teksten: ze hebben een wordingsgeschiedenis en krijgen vervolgens een receptie geschiedenis. De Bijbel bevat een bundel geschriften, waarvan de canonisering eerst in de derde eeuw zijn beslag kreeg. De ‘gesloten vorm’ van de canon is door een gemeenschap tot stand gebracht en heeft vervolgens gemeenschappen gevormd. De fixatie van enkele reformatorische en evangelicale gemeenschappen op deze ‘gestolde vorm’ leidt tot theologische starheid. Wanneer we ons met de bijbelwetenschappen inlaten zal al dat
ons de gelaagdheid van de Schriften onder ogen laten zien en gemakkelijke generalisaties als ‘de God van de Bijbel’ of ‘de Bijbelse
boodschap’ onmogelijk maken. In de Bijbel vinden we fragmenten
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van godsgeloof en die zijn zeker niet eenduidig. Evenmin is er één
beeld van Jezus van Nazareth; we hebben verschillende geloofsuitingen over hem. De Geschriften bevatten geen informatie over ‘bovennatuurlijke zaken’, ze tonen ons de neerslag van geloofsuitingen.
Dit meervoud moeten we in stand houden en niet door een rationele
gewelddaad tot een eenheid proberen om te vormen.

Geloofsverstaan

Het gaat om geloofsuitingen van mensen,
dus van de mensen die aan de wieg hebben

gestaan en ook van hen gedurende eeuwen met verhalen van het
christendom hebben geleefd. Ze hebben geïnterpreteerd, hebben
gedachten toegevoegd, sommige geaccentueerd en andere buiten
beschouwing gelaten. Cultuurelementen en folklore werden ermee
verweven en zo kreeg het christendom op verschillende plaatsen ook
een ander karakter. Voor het verstaan van de teksten is niet de historiciteit van hun inhoud van belang, maar zicht te hebben op historische context waarin zij werden verteld en met het oog waarop zij
werden verteld. Voor het geloofsverstaan van vandaag is de hele
traditie van belang, maar ook in de traditie is steeds een zoeken naar
context nodig, opdat de ervaringen van mensen zichtbaar worden.
De bekende kreet van Derrida ‘Il n’y a hors texte’ is onzinnig als men
die (overigens verkeerd) opvat als dat er niet buiten een specifieke
tekst moet worden gekeken. Iedere tekst verwijst naar een wereld
buiten de tekst en maakt deel uit van een cultuur- en tijdgebonden
‘taalwolk’. Een ieder spreekt in en schrijft met ‘geleende taal’. Aan de
basis van iedere tekst staan menselijke ervaringen opgedaan in een
bepaalde context. De zoektocht naar de betekenis van de taal, de
leefwijze en het karakter van een vroegere wereld vormt de aanzet
tot begrip, dat soms eerder doorbreekt wanneer we de voorwerpen,
kunstuitingen e.d. er bij betrekken dan wanneer we ons op een tekst
alleen zouden concentreren. Net als bij en door zorgvuldige bestude-
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ring van de Schriften zal ons ook veel van de traditie vreemd voorkomen en vaak ook onbegrijpelijk. Hoe verder zaken in de tijd van
ons afstaan, hoe moeilijker deze afstand te overbruggen. De theologie kan zich niet terugtrekken op een ‘hermeneutisch eiland’, maar
zal zich met de wetenschappelijke standaarden van nu moeten durven confronteren met het eigen verleden en de eigen geschriften. Dat
heeft niets met geloof uit te staan, maar met redelijkheid. Het verleden is nooit normatief, het geeft te denken en te overwegen met alles
wat we weten. Het is van belang ons te hoeden voor een ‘luie rede’
en te verzinken in de conventionaliteit; traditie en originaliteit moeten altijd verbonden zijn, het oude opwekkend met het nieuwe verenigen, aldus Husserl.53

Geen absolute norm en toch…..

Als het verleden niet normatief is en er geen normatieve

geloofsleer meer kan bestaan, met welke criteria beoordeel je dan het
verleden, je erfenis? Voor dit soort zaken zijn geen absolute criteria
of normen. Er is geen instantie waar we ons op kunnen beroepen. Bij
het denken en overwegen van ons erfgoed hebben we geen enkele
‘vastigheid’ dan onze eigen ervaring, beleving, emotie en rationaliteit. Zoals bij alle kwesties die geestelijke zaken betreffen, is er alleen
de discussie mogelijk in hoeverre een bepaalde opvatting enige plausibiliteit heeft. Bij alle grondige arbeid om het verleden tot ontwaren
is er alleen de mogelijkheid van inleven, de poging om ervaringen te
delen. In Godsdiensten gaat het om het verhaal wat het betekent
mens te zijn (Dupré). Dat verhaal van menswording is nooit af en we
dienen er voor te waken om dat met eenvoudige trefwoorden af te
doen. De hedendaagse rationaliteit heeft de mogelijkheid van een
theïstisch geloof ondergraven en de idee van een almachtige, alles
regelende, alwetende God is niet meer vol te houden. Dat is ontegenzeggelijk waar, maar deze constatering is ook nogal simplistisch
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en heeft geen oog voor het denken in de traditie, waarin Plotinus,
Augustinus, Dyonisius en Cusanus over de ‘onkenbaarheid’ van
God spraken en een traditie waarbij Almacht niet betekende ‘Alleskunner’, maar waarbij de zgn. eigenschappen van God geduid worden als ‘oorsprong van alle macht, wijsheid, weten, goedheid e.d.’ .
Het godsbeeld in de geschiedenis is geenszins een constante, noch bij
de filosofen, noch bij de gelovigen. Juist de diversiteit geeft te denken. En zeker, ook de mens is niet meer wie die geweest is. Een
mens bestaat in onze opvattingen niet meer als een sterfelijk lichaam
dat de drager is van de onsterfelijke ziel. We zijn ons lichaam en we
zijn onze geest en die twee zijn niet te scheiden. En toch gaat die
scheiding uit het verleden ergens over en raakt aan een voor ons
herkenbare ‘dubbelheid’ van het bestaan. Ons lichaam geeft ons een
venster op de wereld; het is er mee verknoopt, maakt er deel vanuit
en is ervan afhankelijk. Het is ook verknoopt met het ‘ik’ – dat wonderlijke begrip – dat aan het ‘buiten’ zijn innerlijk ontleent en een
‘tegenover’ nodig heeft om zichzelf te kunnen leren kennen, dat zo
weet heeft van zichzelf en zich uitstrekt over de tijd. Ook al kennen
we van talloze vroeger duistere zaken inmiddels de werkelijke oorzaken, lijden en verdriet zijn van alle tijden; het mysterie van leven
en dood is altoos met ons bestaan verbonden. We accepteren het
wetenschappelijk wereldbeeld van een kleine planeet rondtollend in
een eindeloos, uitdijend heelal, alsmede de theorieën over het ontstaan van het leven en de ontwikkeling ervan, maar we verheugen
ons toch over de opkomende zon en we verstillen voor het mysterie
van leven en dood. Zo zijn veel mensen, ondanks dat zij ‘zoveel
beter weten’, ongeneeslijk religieus. De Oudtestamentische profeten
spreken hen aan, zij lezen de evangeliën, het zonnelied van Franciscus ontroert hen evenals zo vele andere fragmenten. Niet door een
groot verhaal of een kloppende theorie er achter, maar als fragmen-
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ten, flarden uit het verleden, scherven van de oude spiegel waarin zij
even zichzelf herkennen of zoals Huub Oosterhuis dichtte: ‘Vonken
verleden hier gezaaid’.

Rite context van de mythe

Het christendom is, zoals gezegd,
in eerste instantie een religie en

daarin gaan mythe en rite hand in hand. Het verhaal hoort niet in
eerste instantie op de pijnbank van de rede, maar heeft zijn eigenlijke
plek in de liturgie of godsdienstoefening. Het is kortzichtig om te
stellen dat eerst de waarheid van het verhaal door de rede moet
worden bevestigd voordat het zinvol is om de ritus te voltrekken.
Het is veeleer zo dat in en door de context van de ritus het verhaal
zijn waarheidskarakter verwerft. De ritus is, zoals De Groot opmerkt, een ‘gebaar’, dat intrinsieke betekenis heeft en die overdraagt.
In de boeiende discussie tussen De Boer en De Groot over een religie
zonder God, legt De Boer de nadruk op de hermeneutiek en De
Groot reduceert religie tot de ritus, alsof daar taal alleen onderdeel
van het gebaar is.54 Maar de taal doet er wel degelijk iets toe. Sommigen hechten aan de strikt traditionele woorden, anderen zoeken
juist naar nieuwe woorden die hen met de oude verbinden. In de
context van votum, gebed, lied en zegen heeft het Schriftwoord zeggingskracht. Al deze liturgische elementen - votum, gebed en lied –
behoeven ‘God’ als ‘tegenover’ willen ze niet in het luchtledige terechtkomen, maar daartoe zijn geen metafysische of dogmatische
constructies nodig. Het gaat er niet om een definitie of een sluitend
Godsidee te formuleren, maar het gaat om Zijn functie in de geloofshandeling, waarin Hij tot leven komt. In de rite ontstaat er de ruimte
voor ‘productieve interpretatie’ om een term van Vattimo te gebruiken, waarbij het niet gaat om ‘nieuwe ervaringen’, maar om een
nieuwe kijk op de wereld, die aan de oude wordt toegevoegd en die
in lijn daarmee is.55 Die confrontatie van oud en nieuw levert een
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eigensoortige ervaring op die als ‘religieus’ kan worden gekenmerkt.
Liturgie, taal en gebaar zijn er omwille van die gezamenlijke ervaring die wordt gevormd in de ontmoeting van traditie en actualiteit.
Een Bijbeltekst en de daarin verwoorde gedachte heeft doorgewerkt
in de geschiedenis. Het gebruik van de tekst kan in de geschiedenis
tot een betekenisverschuiving hebben geleid. Zo lezen wij Jesaja 9
over het volk dat in duisternis wandelt met Kerstmis, terwijl Jesaja
dat nooit zo zou hebben bedacht. Als we dat begrijpen, moeten we
dan met Kerst Jesaja maar links laten liggen? Hier wreekt zich de
gedachte dat de oorspronkelijke betekenis, voor ons begrip de eigenlijke
betekenis zou moeten zijn. Voor het begrijpen zijn zowel de oorspronkelijke betekenis als de latere betekenis van belang, want zij
tonen ons het leven van de symboliek die we willen begrijpen en
ervaren. Het gelijkstellen van de oorspronkelijk betekenis met de
eigenlijke, laat ook zien hoezeer het protestantisme verward is geraakt in het biblicisme. Dat al onze theologische opvattingen uit de
Bijbel moeten worden gehaald (en dus daar in gepropt worden), is
een last die de Bijbel helemaal niet kan dragen. Met de erkenning dat
de Bijbel een godsdienstig boek is en dat het dus in de eerste plaats
godsdienstige uitingen en mythen bevat, kunnen we ook inzien dat
ook in het christendom de mythe zijn verstaanshorizon heeft binnen
de godsdienstige handeling: de rite.

Religieuze ervaring

Het is moeilijk de religieuze ervaring te
duiden. Te gemakkelijk wordt om die te

duiden gegrepen naar de verhalen over ‘grote geloofshelden’, zoals
de bekering van Paulus, Luther of de getuigenissen van grote mystici. Daarmee krijgt de religieuze ervaring een overweldigend karakter
die maar weinig mensen deelachtig kunnen worden of kunnen meebeleven. Bovendien vooronderstellen deze ervaringen in hun verwoording een mythisch opgevatte transcendentie. De ervaring wordt
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immers ‘bewerkstelligt’ door een ‘buiten’ of een ‘boven’. Het komt
mij voor dat de zo beschreven ervaringen van heiligen en geloofshelden vooral hun vorm en inhoud kregen door interpretaties achteraf, evenals dat het geval is met de gehistoriseerde mythen van de
Bijbel. Voorwaarde voor de mogelijkheid van zulke interpretaties
zijn het deel hebben aan een actuele godsdienst waarin de productieve interpretatie zo’n ervaring contouren geeft. De mythische taal is
een hulpmiddel om uitdrukking te geven aan die ervaring en ook
om die ervaring tot leven te wekken. Mystieke ervaringen vinden we
in meerdere of mindere mate in alle godsdiensten, maar hun specifieke karakter krijgen zij door een bepaalde godsdienst, waarmee zij
onlosmakelijk verbonden zijn. Dat wil niet zeggen dat die ervaring
niet echt of werkelijk is; iedere ervaring wordt ‘opgeroepen’ in en
door een context. Er is een fundamenteel verschil tussen ‘ervaren’ en
‘fictie’. Bij het laatste is sprake van een actief verzinnen, hier gaat om
wat Husserl een ‘passieve Leistung’ noemde en dat betekent dat het
niet actief bedacht is, maar waarin het denkend subject toch ook een
indirecte rol speelt. Met wat we geloven en wat we weten interpreteren en verwoorden we een ervaring. Een belangrijke kern van de
religieuze ervaring is ‘het gevoel dat een mens in de grote wereld
past, er mag zijn en daar iets te doen heeft’. Of zoals Safranski het
stelde: “Het komt er op aan op het gevoel ‘bedoeld’ te zijn, Men
wenst zichzelf als een tekst te kunnen lezen’.56 Of zoals Tillich het
stelde “het gevoel geaccepteerd te zijn zonder dat je acceptabel
bent”57 en dat betreft de ‘moed om te bestaan, een “absoluut geloof
zonder een speciale inhoud.”58 Die ervaring wordt ervaren als een
geschenk en/of als opdracht. Ook te denken is aan een zekere verwantschap met wat Ankersmit de ‘sublieme historische ervaring’
noemde, die er niet op gericht is onze kennis te vermeerderen, 59
maar die heerst soeverein op haar eigen territoir en is niet onderho-
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rig aan de epistemologische wetgever van de waarheid.60 Uit cognitief oogpunt bezit ze geen raison d’ être maar ze kan op een nieuwe
wijze laten kijken61. De mythische verhalen en de riten faciliteren de
religieuze ervaringervaring. Dat impliceert ook dat geloofsgemeenschappen en tradities een voorwaarden zijn voor de ervaring.

Functie Godsgeloof

Wezenlijk voor God is zijn functie in de
godsdienst als aanspreekpunt en richtpunt. Als de metafysische God dood is,

betekent dat niet het einde van God. Door de gerichtheid op God
wordt niet God duidelijker, maar wordt het eigen leven in een ander
licht gesteld en ontstaat een nieuw perspectief. Dat ons behoedt voor
de overmoed om te denken dat alles in onze hand ligt en alles maakbaar is en verzoent ons zo met onze onmacht en beperktheid dat we
niet machteloos worden en dat alles zonder dat de verantwoordelijkheid voor wat wel in ons vermogen ligt ons wordt ontnomen. We
worden geconfronteerd met onze vrijheid en onze mogelijkheden,
maar ook met ons tekort, ons verdriet en schaamte. De context van
de godsidee wordt gevormd door het gebaar van de liturgie, niet
groots en niet meeslepend, maar in de gewone ‘alle(zon)daagsheid’.
Het gebed, geen monologue interieure, maar eerder een dialogue
interieure, is het ultieme moment van bezinning op de eigen situatie
door zich naar buiten te richten. Het lied laat ons mee ademen met
anderen. Zo versterkt de productieve interpretatie het zelfverstaan
en zo wordt de rede gevoed door ons te denken te geven. Juist in
deze context worden ideeën tastbaar en begrijpbaar. De Schriften
geven ons inhoud aan de ideeën als vrijheid, verantwoordelijkheid,
eerlijkheid, liefde, gerechtigheid. De vraag ‘Adam waar ben je?’of
‘Mens, waar is je broer?’ zegt meer over verantwoordelijkheid dan
een referaat, het exodusverhaal vertelt meer over vrijheid en bevrijding dan een gedegen wijsgerige verhandeling. Verhalen geven aan
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de ideeën over ons menszijn zo handen en voeten dat ze het hart
raken en een uitnodiging en uitdaging vormen tot verwerkelijking.

God verwerkelijken

Het mythische heeft in deze denktrant een
functie in het geloof en is geen voorwerp van

geloof. Zelfs in tijden dat de mythische verhalen voor ‘waar’ gehouden werden, was de productieve interpretatie belangrijker. (Kerkvaders maakten gebruik van de zogenaamde allegorische interpretatie,
waarmee zij een ‘diepere zin’aan de teksten ontleenden.) De opvattingen over God, Christus, Geest en de Bijbelse figuren groeiden mee
met de tijdgeest, omdat altijd de actualiteit van het geloof de werking mede bepaalde. De ‘Eeuwige God’ is geen constante – dat is in
de Bijbel al niet zo -, maar in de Godsidee resoneren de ervaringen
van eeuwen. Hans Jonas en Max Scheler spraken in de vorige eeuw
van een ‘wordende God’. De Godsidee, zo stelt Husserl, is een ‘Bewußtseinsleistung’, d.w.z. een prestatie van het bewustzijn zonder
dat die idee door het verstand wordt ‘uitgevonden’.62 De godsidee is
gevormd van horen zeggen – bij de joden wordt de Naam zelfs bij
een pasgeborene ingefluisterd – en de idee wordt spraakmakend.
Een idee ‘is’ niets, het wordt iets door de verwerkelijking. ‘Liefde’ is
niets, maar moet verwerkelijkt worden door lief te hebben, evenzo
geldt dat voor rechtvaardigheid, trouw, verantwoordelijkheid etc.
Ideeën vormen een ijk- en een richtpunt en hebben zo een eigensoortige, geestelijke werkelijkheid. Kennis is een avontuur van ideeën, ze
zijn door ons ontworpen en niet door de wereld rondom. 63 Ideeën
hebben een ‘werking’, niet dat zij ons ’sturen’, maar ze ‘stuwen’,
zoals De Rijk over beginselen stelt.64 Als richtpunt voor alle ideeën
geldt voor Husserl God, evenals dit voor Plato het Goede was, voorbij alle werkelijkheid.65 Dit geestelijke wordt alleen werkelijkheid
doordat mensen geestdragers zijn. De geest is op zich niets, maar
ontleent zijn kracht aan de fysieke krachten van haar dragers.66
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“Voor een tijd een plaats voor God”, dichtte Achterberg en Kuitert
nam die dichtregel over voor de titel van een zijn laatste boeken.
God licht voor ons op in andere mensen, in de oprechten, de waarachtigen en zuiveren.67

Verantwoordelijk voor het eigen
geloof een eis van redelijkheid

Deze gedachten moeten ons
er ook van bewust laten zijn
dat we verantwoordelijk zijn

en blijven voor wat geloven. En hier komt dan toch weer de rede in
het spel. Niet om een geloofstheorie of een religieus wereldbeeld te
ontwerpen. Dat is de speculatieve rede die we achter ons moeten
laten. Het gaat om de kritische rede teneinde kritisch te zijn en te
blijven op ons eigen gelovige denken, ervaren en doen. Ook al erkennen we het geloof als een kennisbron, dan betekent dat ook dat
die als alle kennisbronnen onder vrije kritiek staat en de theologie
dient zich ook die kritiek te laten welgevallen.68 “geloofsevidenties’
gelden binnen de algemene evidenties en dat kan in eerste instantie
leiden tot ketterijen.69 Het gebruik van de mythische taal zit vol valkuilen. De gemeenschap die erdoor wordt gesticht, kan een enge
beslotenheid krijgen met een gevaarlijke groepsdwang. In plaats van
de persoonlijke identiteit te ondersteunen, kan het uitnodigen de
eigen identiteit volledig te verliezen en die aan de groep/religie te
ontlenen en ondergeschikt te maken. Geloof kan een motivatie voor
iemands handelen zijn, maar het is nooit een rechtvaardiging daarvan. Zoals Hannah Arendt stelde: “we zijn ook verantwoordelijk
voor wie we gehoorzamen”. Te gemakkelijk ontkomt men aan de
verantwoordelijkheid door een beroep op het geloof, het goddelijk
gebod of het gevoel. Sommige geloofsopvattingen kunnen uiterst
gevaarlijk zijn, zeker als mensen menen dat zij namens God kunnen
spreken en handelen! Dat geldt voor alle godsdiensten. Religieuze
instellingen en voorgangers kunnen ook uiterst dwingend zijn door
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een ware leer, een ware liturgie en een ware levenshouding aan hun
volgelingen te willen opleggen. Dan worden de zaken omgekeerd:
een mens is er zo voor de religie en de religie niet meer voor de mensen. Het is problematisch dat juist deze uit de hand gelopen vormen
van religie door de religiebestrijders worden gebruikt om het verschijnsel als zodanig te veroordelen. Alle denkbeelden van mensen
kunnen verkeren in waandenkbeelden, dus ook godsdienstige. Het
meest wezenlijke van religie is, of zou moeten zijn, dat het mensen de vrijheid geeft om hun plaats in het leven en de samenleving te vinden en niet
om hen vanuit een autoriteit die plaats aan te wijzen. IJver voor God kan
een nederige hovaardij van voorgangers betekenen die slechts voor
de mensen een boodschap heeft, maar aan hen geen boodschap heeft
en hen verder laat verkommeren of erger: ze voor een zogenaamd
religieuze kar spant. Het gaat er ook om de beperkingen en reikwijdte van de religie te durven zien en te aanvaarden. In eerste instantie is religie er voor het ‘kleine leven’; zodra ze een zetel wil
verwerven in het machtspel van het grote leven gaat het faliekant
mis, zoals de geschiedenis overduidelijk heeft laten zien en nog laat
zien. Redelijkheid kan ons verhoeden in een theologisch moeras te
geraken.

Tenslotte

Husserl stelde dat in de religie een steeds rijkere kern
van intuïtief begrip groeit die omkleed is met een

irrationele feitelijkheid.70 In aansluiting met het voorafgaande betoog
zou ik zeggen: een rijkere kern van intuïtief begrijpen gekleed in een
mythisch verhaal en gedragen door ritueel. De ideeën waarmee we
ons leven vorm geven, werden en worden door een wisselwerking
van leven en verhalen steeds voller van inhoud. Dan gaat het niet
om de feitelijkheid, maar om de dynamiek van het verhaal, zoals
Ricoeur laat zien aan de hand van het bekende fragment uit Genesis
I, dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Niet als
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feit, waarbij gezocht moet worden naar het imprimatur die de
Schepper heeft achtergelaten, maar de scheppingsdaad zelf als
voortdurende handeling.71 Een handeling die zich in ons moet voltrekken in het besef dat onze menswording een voortdurend project
is. Het is niet het verstand dat eerst een mythe ‘ontwerpt’, maar de
mythe is een ‘gegroeid verhaal’ dat in de rite zijn plaats heeft. Het
verhaal van een Schepper ontstaat niet door Deze uit de schepping af
te lezen, maar door de ‘ontmoeting met God’ wordt een nieuw perspectief geopend waardoor de wereld als schepping kan worden
ervaren. Bewustzijn van de wereld, van het zelf en van God vormen
een onverbreekbare structurele eenheid.72 In onze tijd kan men God
weglaten en zich beperken tot de feiten van de wetenschap, maar het
is niet mogelijk om God te frommelen tussen in gaatjes tussen de
feiten van de wetenschap. Deze feiten bepalen ook ons wereldbeeld
en dat heeft consequenties voor onszelf, ons geloof, voor God en de
wereld. Religie is niet zozeer zingeving of spiritualiteit, alswel documentatie van zinvol leven, die gebruik maakt van de ervaringen
van eeuwen en daarmee in contact wil blijven. Het geloven geeft te
denken en dat denken zal redelijk moeten zijn.
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4
Husserl, BW IX, blz. 124
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Husserl, BW VI, blz. 87; zie ook: (Jonges, 2004). § 34
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(Boer, 1996), blz. 63
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(Philipse, 1995), (Rijk, 2010)
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(Heidegger, 1957 ), blz. 64
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Husserl, Hua XIV, blz. 223
(Aristoteles, 1958), 982a
11
(Reijen, 1987), blz. 156
12
(Popper, 1962), blz. 72
13
(Popper, 1966 )
14
Theo de Boer in (Groot, 2013), blz. 22
15
Husserl, Hua VI, Beilage I
16
Husserl, Hua, blz. 28.
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Hua VI, 508vv.
18
(Tugenthat, 1970), blz. 404
19
HuaVI, blz. 281
20
Hua VI, blz. 337
21
Husserl, Hua IX, blz. 30; (Cairns, 1959), blz. 285
22
(Kohák, 1978), blz. 140
23
(Waldenfels, 1987)
24
Husserl, Hua VI, blz. 275
25
Husserl, Hua XXVII, blz. 206
26
(Linschoten, 1964), blz.26
27
(Ankersmit, 2007)
28
(Ankersmit, 1996), Hfd. II en III
29
(Safranski, 1997), blz. 27
30
Husserl, Hua XXVII, blz. 188
31
Husserl, Hua III, blz. 281
32
(Erikson, 1968), blz. 82
33
(Ricoeur, 1960), blz. 118
34
Husserl, Hua VIII, blz. 368
35
(Safranski, 1990), blz 148
36
(Ricoeur, 1960), blz. 136
37
(Spinoza, 1979) blz. 99
38
(Popper, 1962). blz. 95
39
(Schiller, 2004), deel V, blz. 360
40
(Waldenfels, 1987)
41
Husserl, Hua blz. 322.
42
(Stuurman, 210), blz. 12
43
Husserl, Hu blz. 429
44
Husserl, Hua XXVII, blz. 40
45
Husserl, Hua XXVII, blz. 37
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(Achterhuis, 1998)
48
(Vedder, 1997), blz. 170, 190
49
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50
(Theissen, 2003)
51
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(Groot, 2013)
55
(Vattimo, 2003), blz 71.
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57
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58
Ibidem blz. 172.
59
(Ankersmit, 2007), 245
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62
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64
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66
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67
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68
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