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De eenvoud van God in christendom en islam.  

Divine Simplicity in Christianity and Islam: 

Al-Ghazālī, Ibn Rushd, Thomas, and Calvin on the Essence and Attributes of God/Allāh 

 

Poh Seng Tan 

 

Deze dissertatie betreft het leerstuk van de goddelijke eenvoud volgens Al-Ghazālī, Ibn 

Rushd, Thomas van Aquino en Calvijn. Het maakt inzichtelijk hoe deze vooraanstaande 

theologen dit leerstuk verdedigden tegenover de centrale vraag die uit hun eigen context naar 

voren kwam (hoe zij omgingen met hun tegenstanders in hun eigen tijdsperiode): Hoe leggen 

Al-Ghazali, Ibn Rushd, Thomas en Calvijn een conceptuele verbinding tussen de eenheid van 

God/Allāh (dat wil zeggen de goddelijke eenvoud /tawḥīd) met de veelheid van Zijn attributen 

(ṣifāt)? En hoe verbinden de beide christelijke denkers de eenheid van Gods wezen met de 

veelheid van drie goddelijke personen? De dissertatie onderzoekt geselecteerde werken van 

al-Ghazali, Ibn Rushd, Thomas en Calvijn, en bespreekt de relevante theologische termen en 

de schriftuurlijke bronnen die zij interpreteren. Naast een grote schat aan tekstanalyses blijkt 

dat het beroep op de uniciteit van God (volmaaktheid, het hoogste goed en aseïteit) een 

belangrijke rol speelt in het werk van elk van deze denkers betreffende de goddelijke eenheid. 

Ter afronding formuleert de auteur een effectief interreligieus voorstel aangaande de wijze 

waarop de gewonnen inzichten betrekking hebben op het leerstuk van de goddelijke eenvoud, 

en wat dit betekent voor discoursen over de ene en enige God tussen twee monotheistische 

gemeenschappen (christenen en moslims).  

 


