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Ecclesiology and the identity of God 

The modern tendency in ecclesiology is characterized by aversion from a cultic understanding 

of the presence of God. More often God is sought after in the human consciousness rather 

than in the concrete realities of the Church. This tendency comes also from a certain suspicion 

towards institutions. The criticism is partly justified as long it addresses the loss of the 

sacramental understanding of the Church and of the sacraments. If the Church and its tools are 

self-servant, meaning that only exist for their own purposes and not as the mediator of God 

presence, the criticism is right. When the Church only serves the purposes of its own 

institution we may talk about secularization. The loss of identity for the Church means the 

loss of sacramental identity.  

Considering the identity of God and the historicity of His presence, the Church with its 

instruments bids a concrete place for the presence of God. The Church is then the mediator of 

the presence of God. It is not meant in the negative sense that the Church is the only place 

where God is present as a self-evident truth. In a more constructive sense, the Church in its 

worship of God is a sign of the presence of God in this world, not any God but God who 

identified Himself in Jesus Christ. Thus answering the question: ‗where is God?‟ is to say: in 

the Church where people, in His presence, partake in the sacraments and participate in 

worship. Does this undermine the achievements of the protestant reformation? The answer is: 

certainly not. It presents today‘s theologian with the possibility of talking about God as a 

concrete presence rather than a conceptual God. The identity of God and its implications for 

the Church has a critical input toward the modern tendency of seeing God on the one hand 

only as a personal and private matter and on the other hand God as being all in all and thus 

nowhere.  

This God cannot be projected. He does not confirm to the highest ideals of humanity nor to 

the gods they create. Humanity needs authorization, someone to permit them to be who they 

want to be. They need ideals, gods and ideal images of themselves to become the perfect 

version of humanity. This is why they create the guarantors of their well-being and the god 

who is slave to their self-actualization. The givenness of God in Jesus tells us humans 

otherwise: life is not about self-actualization but about giving up the right to be ourselves. 

This is what Paul is telling to the Philippians when he exhorts them to have the same mind as 

Jesus has. It is not merely about ethics and following divine rules. It is much more than that. It 

is about worship, which means participating in the presence of God, by partaking in the 

sacraments.  

Being baptized means to relinquish that ideal picture of self and realize that Jesus carries the 

human existence. He carries not the best version of our humanity, but the worst of the human 

condition. In baptism one receives a new identity, which does not await fulfillment but is 

realized in Jesus. Being in Christ Jesus is where humans truly belong. True humanity does not 

mean to be free from God in self-actualization. To be truly human means to reckon with the 

fact that the human condition is a broken condition. Humans are not gods despite their 

pretence. This God, despite His broken appearance, saves us from ourselves. God by 

becoming a human being gives humanity its worth and dignity. The Holy Communion is truly 

communion because we participate in the presence of God as the ones who are in Christ. The 

broken bread and shed blood are the reminders that we belong to this God who offered 

Himself up on the cross. The Communion is the true expression of our identity. What we eat 

is who we are. We are the symbols of the broken body and the shed blood of Christ, i.e. the 

presence of God in this world. This is the reason why the Church is not merely an institution 

in itself, but a sacrament in this world testifying of the presence of God. When we talk about 

God we talk about this God, Jesus Christ, who is present in this way in this world.   
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Nederlandse Samenvatting  
 

De Identiteit van God: Moderne en Bijbels-Theologische Begrippen van God  

 

Samenvatting 

 

De hypothese van deze dissertatie is de volgende verklaring: Theologie is het spreken over 

God, en specifieker, het spreken over de identiteit van God. Theologie als het spreken over 

God is een betwiste definitie. Het spreken over God is onmogelijk binnen verscheidene 

wetenschappelijke en academische disciplines. Dit is een van meest gebruikelijke, kritische 

punten van bezwaar ten opzichte van theologie: God kan niet het object zijn van theologie, 

zoals onze definitie dat aanneemt, omdat God niet aan de empirische eisen van een 

wetenschappelijke discipline kan voldoen. De impliciete objectificatie van God, en het gebrek 

aan empirische bewijzen, plaatst theologie daarom in een problematische positie. In deze 

dissertatie willen we juist deze uitdaging voor de theologie behandelen.    

 

In het eerste hoofdstuk hebben we de problemen van de theologie in de moderne tijd, die te 

maken hebben met God talk, gepresenteerd. Om het probleem te presenteren, hebben we ons 

gericht op het werk van de Nederlandse theoloog H.J. Adriaanse. We hebben zijn werk op 

vier punten geanalyseerd: 1) de rationaliteit van wetenschap, 2) de onmogelijkheid van 

klassieke theologie, 3) theologie vs. religieuze wetenschap, en 4) theologie en reductionisme.  

 

We begonnen met een kort overzicht van de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie, om te 

proberen het werk van Adriaanse te begrijpen in de context van de wetenschapsfilosofie. Het 

korte overzicht van de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie liet een algemene beweging 

zien naar de bevrijding van de menselijke rede van externe autoriteiten, zoals de Bijbel en de 

Natuur. Kant systematiseerde de autonomie van de rede en hij verhoogde daarmee de positie 

van de rede tot de exclusieve autoriteit voor het menselijke bewustzijn. Hoe ken je? is de 

vraag die alle wetenschappelijke ondernemingen moeten beantwoorden. Theologisch gezien, 

komen rede en rationaliteit beide samen onder het thema van openbaring. Voor de theoloog is 

de kennis van God gebaseerd op openbaring. Adriaanse bekritiseerde precies dit punt en het 

was zijn meest fundamentele bezwaar tegen klassieke theologie. Volgens zijn argumentatie is 

de correlatie tussen God en de mens onmogelijk, omdat de mens beperkt is tot tijd en ruimte, 

terwijl dit niet geldt voor God. Uiteindelijk betekent dit dat er niets te zeggen is over God, met 

behulp van de rede. 

 

Op het moment dat theologie getest werd volgens de eisen van moderne wetenschappelijke 

theorie, werd het duidelijk dat theologie geen wetenschappelijke discipline is. Voor Adriaanse 

betekende deze conclusie dat theologie geherstructureerd moest worden, wat een beweging 

van een theocentrisch naar een antropocentrisch begrip van theologie impliceert. Het 

hoofdzakelijke object van onderzoek wordt dan, voor de theoloog, de religieuze mens. In een 

openbare context zoals een universiteit werd theologie vervolgens religiewetenschap. Dit 

proces van herstructurering is, volgens ons, reductionistisch. Adriaanse bespreekt de kwestie 

van reductie op sympathieke wijze. De theoloog die werkt voor een openbare universiteit 

moet Disciplina Arcani praktiseren. Omdat God met geloof te doen heeft, en niet behoort tot 

de cirkel van de algemene rationaliteit, is het beter dat God als een geheim bewaard wordt, 

zodat het risico wordt vermeden dat de theoloog pseudo-wetenschap verweten wordt.   
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We besloten onze analyse van Adriaanse‘s argument met een korte aantekening over de 

complexiteit van zijn werk, dat zelfs een ware worsteling van zijn kant laat zien. Ook al wijst 

hij het publieke belang van het spreken over God of klassieke theologie beslist af, er blijft 

toch een plaats waarop spreken over God niet alleen mogelijk maar zelfs gepast is, namelijk 

in het midden van het menselijke lijden.  

 

In het tweede hoofdstuk presenteerden we het werk van H.K. Miskotte als een paradigma 

voor het doen van theologie in de seculiere wereld. Het werk van Miskotte staat in contrast 

met het werk van Adriaanse. Zij representeren twee manieren waarop theologie gedaan kan 

worden in de context van een seculariserende samenleving en kerk. We benaderden het werk 

van Miskotte door zijn theologische antropologie te bestuderen, welke gedomineerd wordt 

door zijn kritiek op het nihilisme en zijn theologie, die op zijn beurt gedomineerd wordt door 

Miskotte‘s waardering voor de theologie van het Oude Testament.  

 

In het eerste deel van het tweede hoofdstuk, richtten we ons voornamelijk op Miskotte‘s 

analyse van de context waarin hij werkte als theoloog. Sinds het midden van de twintigste 

eeuw is Nederland aan het seculariseren. Miskotte had een scherpzinnig vermogen voor het 

begrijpen van zijn tijd, en hij herkende de problemen van het nihilisme. Het was het 

opkomende bewustzijn binnen en buiten de Kerk. Het product van deze tijden was wat hij 

noemde de ‗vierde man.‘ Dit was het archetype van de verlichte mens, die doof was voor alle 

overreding van buitenaf, die bovendien elk besef van geloven in God verloren was, en die 

uiteindelijk simpelweg niet meer geïnteresseerd was. Het was deze mens die Miskotte in 

gedachten hield bij het schrijven van zijn theologie.  

 

In het tweede van het hoofdstuk hielden we ons bezig met Miskotte‘s theologie, door middel 

waarvan hij zich richtte tot de ‗vierde man.‘  Het Oude Testament vormde het paradigma van 

waaruit hij niet alleen bij machte was zich te engageren met zijn tijd, maar ook kritiek kon 

leveren. Ten eerste was er een kritiek op elke vorm van natuurlijke theologie en de menselijke 

neiging naar religiositeit. Ten tweede, de openbaring van de Naam is niets minder dan de 

aanwezigheid van God bij zijn volk. God, in zijn openbaring, is tegelijk aanwezig en 

verborgen op hetzelfde moment. God is een aanwezigheid die ons aanspreekt en die tegenover 

ons staat. Tenslotte hebben we de relevantie van Miskotte‘s werk voor hedendaagse theologie 

overwogen. Dit vormde de conclusie van het eerste deel van onze dissertatie, waarin we 

hebben gekeken naar de moderne problemen en tendensen ten opzichte van het spreken over 

God zoals dit samenhangt met de identiteit van God.  

 

In de tweede helft van ons onderzoek hebben we ons beziggehouden met een bijbels-

theologisch begrip van spreken over God en de identiteit van God. Hiervoor hebben we drie 

passages uit de Bijbel geselecteerd die de primaire hypothese van onze dissertatie op 

significante wijze bespreken.  

 

In het derde hoofdstuk keken we eerst naar de context waarin de openbaring van de Naam van 

God plaatsvond, in Exodus 3. We hebben betoogd dat een van de primaire thema‘s van de 

introducerende hoofdstukken van het boek Exodus, de afwezigheid van God is. We hebben dit 

thema vanuit twee perspectieven besproken: vanuit een textueel perspectief en vanuit een 

existentieel perspectief. We bemerkten dat God uit de hoofdlijn van het  is weggelaten. Dit 

was niet toevallig, maar is een essentiële narratief kenmerk van het boek Exodus. We 

noemden dit, vanuit theologisch oogpunt, de verborgenheid van God. De conclusie was dat de 

aard van Gods verborgenheid niet wijst op non-existentie, maar juist op verborgen 
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aanwezigheid. Dit betekent dat God op indirecte wijze aanwezig was als de Ene waartoe de 

Israëlieten zich richtten in gebed en naar Wie ze het uitschreeuwden om hulp.     

 

Vanuit het andere perspectief behandelden we het thema van de afwezigheid van God als een 

menselijke ervaring. We focusten op twee sleutelwoorden die ons een ingang gaven in de 

menselijke ervaring van de afwezigheid van God. De twee woorden waren cry en groan. De 

afwezigheid van God, in de bijbelse literatuur, is een negatieve menselijke ervaring, vaak 

uitgedrukt door middel van klaagliederen en gebeden van verbijstering. We hebben ook 

aangemerkt dat de Schrift geen verklaring levert voor het fenomeen van de afwezigheid of 

verborgenheid van God. We zagen dit als een contradictie van het moderne optimisme en de 

postmoderne voorkeur voor het mysterie Gods.  

 

Het thema van de identiteit van God was het tweede punt uit het behandelde verhaal uit 

Exodus. We hebben de passage van Exodus 3:1-16 geïdentificeerd als een ontmoeting tussen 

God en Mozes. Deze ontmoeting was een cruciaal keerpunt omdat het de plaats was waar God 

Zijn identiteit en Zijn doelen voor Mozes en Israël openbaarde. We betoogden dat God 

daadwerkelijk aanwezig was bij Mozes. In hun ontmoeting werd de Naam van God 

geopenbaard. Derhalve hebben we ons gericht op de dialoog tussen Mozes en YHWH. 

Tijdens de dialoog werden twee identiteiten duidelijk. De identiteit van Mozes werd duidelijk 

als degene die was geroepen om de Israëlieten uit Egypte te leiden. Nadien werd de identiteit 

van God geopenbaard. Hij openbaarde Zichzelf als de Ene die de naam ―Ik Ben die Ik Ben‖ 

heeft. De naam slaat op de onafgebroken aanwezigheid van YHWH bij Israël. God, die 

historisch gezien de God is van de Vaderen, is hun God op dat moment en hij zal hun God 

zijn in de toekomst. Verder hebben we de distinctie laten zien tussen de historiciteit en de 

actualiteit van de aanwezigheid van God. We betoogden dat de twee weliswaar verschillend 

zijn, maar desalniettemin wezenlijk identiek. Wanneer we spreken over de identiteit van God, 

spreken we daarom over de identiteit van de actuele (hier en nu, volgens de ervaring) 

aanwezigheid en over de historische aanwezigheid van God.   

 

Het derde punt van dit hoofdstuk hield zich bezig met het doel van de openbaring en de 

kennis van de Naam. Op dit punt waren we het eens met Childs, dat het ultieme einde van de 

openbaring van de Naam en de kennis van God niet het bevredigen van iemands honger naar 

kennis en nieuwsgierigheid is, maar om bewustzijn te creëren voor de aanwezigheid van God 

met als doel aanbidding. God is aanwezig in aanbidding, zoals Hij te kennen is door de 

getuigenis van de Schrift, maar Hij blijft een mysterie voor diegenen die Hem aanbidden. Het 

is geen mysterie van iets dat of iemand die onbekend is, maar het mysterie van Iemand die 

bekend is, omdat Hij zichzelf geopenbaard heeft.       

 

We beëindigden het hoofdstuk met een korte receptiegeschiedenis waarin we de belangrijkste 

interpretaties van Exodus 3:14 besproken, die te maken hadden met de theologie van God. De 

omvang van deze receptiegeschiedenis beslaat de tijd vanaf de vroege Christelijke schrijvers, 

tot de Middeleeuwen en de moderniteit. We hebben gezien hoe de passage in de verschillende 

eeuwen geïnterpreteerd is vanuit de zorgen van die specifieke tijd. De receptiegeschiedenis 

laat ook zien dat deze passage tot de moderniteit is geïnterpreteerd als het spreken over het 

zijn van God, in tegenstelling tot de moderne interpretatie moeilijkheden.  

Er zijn drie belangrijke punten die we maakten in het derde hoofdstuk. Ten eerste, de 

openbaring van God en Zijn Naam is een antwoord voor de uitroepen, het kreunen en de 

verbijstering van Israël. YHWH openbaarde Zichzelf als God te midden van lijden. Ten 

tweede, de openbaring van God is ook Zijn aanwezigheid, tegelijk actueel en historisch. 

Openbaring is niet slechts een epistemologische oefening, maar een ontmoeting met de 
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tegenwoordigheid van God. Athanasius, Thomas en Calvijn betoogden in hun interpretaties 

ook voor een bijbels-theologisch begrip van God, tegen een filosofische constructie van God. 

Voor hun is het dramatische van Gods afwezigheid en verbijstering minder duidelijk omdat 

zij God kennen als Jezus Christus. Het derde punt dat we maakten was dat Gods fundamentele 

verborgenheid gezien kan worden als een positieve theologische uitspraak; we nuanceerden 

onze uitspraak als zijnde tegenovergesteld aan Barth‘s bevestiging van Gods verborgenheid in 

Zijn primaire objectiviteit. Gods verborgenheid is geen deel van Zijn Wezen, zoals Barth dat 

zou zeggen, maar het heeft te maken met de menselijke ervaring van de afwezigheid van God. 

Ook al kennen we God in Zijn openbaring, we hebben Hem niet in onze greep.  

 

In het vierde hoofdstuk hebben we gekeken naar de Naam- en Glorie-theologiëen van het 

boek Ezechiël. Allebei vormen van theologie zijn indicatoren van de aanwezigheid van God, 

een van de historische aanwezigheid en de andere van de cultische aanwezigheid. We hebben 

gefocust op de Naam-theologie omdat het een sterke historische indicator is van Gods 

aanwezigheid bij zijn volk. Het is een aanwezigheid die tot uitdrukking komt in de relatie 

tussen YHWH en Israël. Het is een verbondsrelatie, die uitstekend verbeeld is als een 

huwelijksliefdesrelatie. Binnen deze binding vinden twee belangrijke gebeurtenissen plaats: 

oordeel en restoratie. 

 

In het deel over oordeel besproken we de theologische kwestie van de afwezigheid van God 

vanuit drie perspectieven. Ten eerste, we spraken over de afwezigheid Gods in termen van 

menselijke projectie. Als een menselijke projectie leidt dit in zekere zin tot secularisatie of, 

zoals in het geval van het boek Ezechiël, tot afgoderij. Ten tweede, we spraken over de 

symptomatische ontrouw van Israël ten opzichte van YHWH, zoals is te zien in Ezechiëls 

kritiek op de geschiedenis van Israël. Uit de wildernis tot de tempelperiode, Israël bewees 

zichzelf ontrouw aan YHWH in elke generatie. Ze leefden alsof ze niet het volk van God 

waren en als ware er helemaal geen God. Het derde en laatste perspectief was Ezechiëls 

visioen van de aanwezigheid van God, de glorie, die de tempel verliet. De consequentie van 

Israëls ontrouw (secularisatie), in de cultische zin, leidde tot het vertrek van God uit de tempel 

als een daad van oordeel. Het interessante is dat het oordeel niet het laatste woord of daad was 

binnen de relatie tussen YHWH en Israël, maar juist een restoratie.  

 

Het vertrek van God uit de tempel betekende ook dat Hij de mensen achterna ging die in 

ballingschap waren. Hij is niet gebonden door de grenzen van de tempel, maar Hij is daar 

waar mensen Zijn Naam aanroepen. Israël riep de Naam aan in ballingschap, en de Naam was 

daar met hun, in genade. YHWH was met hen, betoogde Ezechiël, niet om hun roep, maar 

omdat Hij zorg heeft voor Zijn Naam. De aanwezigheid van God in Zijn Naam betekent ook 

de restoratie van Israëls lot. De panelen van de geschiedenis getuigen van YHWH‘s naam, 

niet alleen bij Zijn volk, Israël, maar ook bij alle natiën. YHWH is aanwezig te midden van 

Zijn volk door daden van restoratie, welke zo ver gaan als de vernieuwing van het hart. 

YHWH, door bij Zijn volk te zijn, laat kwetsbaarheid zien. Door Zijn Naam te verbinden aan 

de geschiedenis van Zijn volk, maakt God zichzelf ondergeschikt aan de geschiedenis van 

Zijn volk. Door hun identiteit werd Zijn volk het symbool van Zijn Naam te midden van alle 

natiën. Uiteindelijk prefigureert dit YHWH‘s aanwezigheid te midden van Zijn volk in de 

persoon van Jezus Christus.  

 

Het vijfde hoofdstuk is een vervolg van ons bijbels-theologische fundament voor het spreken 

over God. De belangrijkste vraag in dit hoofdstuk was: hoe spreekt de apostel Paulus over 

God in relatie tot Zijn identiteit? We hebben deze vraag in drie stappen getracht te 

beantwoorden. 
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Ten eerste, we plaatsten de brieven in de context van de kerk in Philippi. We hebben gezien 

wat de functie van de brief is binnen deze gemeenschap, en het gewicht dat het had. Een brief 

van een apostel was geen kleinigheid. Voor de gelovigen van de eerste eeuw was dit een 

uitdaging om in God te geloven, geïdentificeerd als Jezus Christus. Zij moesten bepaalde 

theologische veranderingen doorvoeren. Voor Joodse gelovigen die in Christus geloofden 

betekende dit dat de God die zij kenden en aanbaden als YHWH, genoemd moest worden 

naar de geopenbaarde Naam, namelijk, Jezus Christus. Voor de gelovige heidenen betekende 

dit het afzweren van het pantheon en het leren leven met deze ene God, Jezus Christus. Deze 

theologische uitdagingen vloeiden over naar hun dagelijkse levens en werden daarom een 

probleem van identiteit. Juist dit probleem werd door Paulus besproken in deze brief. De 

hymne bevatte het belangrijkste theologische punt van Paulus.  

 

Ten tweede, we lazen de hymne door en maakten een aantal observaties aangaande de manier 

waarop Paulus over God spreekt in de hymne. We probeerden aan te tonen dat, ook al is de 

brief in het Grieks geschreven, de primaire betekenis uit het Oude Testament komt en uit het 

geheel aan bijbelse theologie. Dit waarborgt dat wij niet vervallen in een esoterische 

interpretatie van de hymne. Er is een interessante dynamiek in de hymne, die van God naar de 

mens beweegt en dan vanaf de mensheid weer terug naar God. Deze dynamische beweging 

vindt geheel plaats in de persoon van Jezus Christus. Hij die in de vorm van God was, is naar 

beneden gekomen en heeft zich verlaagd tot de allerlaagste menselijke conditie, slavernij. In 

deze conditie ontving Hij de Naam boven alle Naam. De Naam ontvangen betekende de zelf-

identificatie van God in de persoon van de gekruisigde Christus. Deze identificatie vormde 

het belangrijkste punt van Paulus‘ theologie in deze passage. ―Jesus Christus is HEER‖ met 

andere woorden, Jezus Christus is YHWH, Jezus is Gods zelf-identificatie in de geschiedenis. 

Dus als de Filippenzen zichzelf met iemand moeten identificeren, dan zouden ze zich moeten 

identificeren met Jezus, die de Christus is, de Heer.   

 

Ten derde, we hebben gekeken naar de receptie van deze hymne door de eeuwen heen. Ons 

doel was het identificeren van een aantal interpretatiekwesties, die zich zouden aandienen. 

Drie hoofdperiodes waren het interessantst voor ons: de vroege Christelijke theologen, de 

hervormers, en tenslotte, de moderne interpreten. Het was interessant om te zien hoe Paulus‘ 

hoofdboodschap betreffende de identiteit van God in Jezus zijn weg heeft gevonden tot het 

heden. Door de eeuwen heen zijn er verscheidene theologische en filosofische 

tegenwerpingen gepresenteerd tegen deze identificatie. De tendens van degenen met 

tegenwerpingen was het bagatelliseren van een van beide onderdelen van deze paradoxale 

identiteit van God geopenbaard in een mens. Wat hebben we daarom geleerd van dit korte 

historische overzicht? De uitdaging voor de theoloog, door de eeuwen en vandaag de dag, is 

het uitwerken van de implicaties en applicaties van deze aanstootgevende boodschap, die is 

doorgegeven aan ons. De vraag naar Gods identiteit is het essentiële fundament van elke 

verantwoordelijke theologie. 

 

Conclusie 

  

De hypothese van onze dissertatie was dat theologie in essentie spreken over God en, 

specifieker, het spreken over Gods identiteit is. We hebben onze hypothese getoetst in het 

licht van de religieuze wetenschappelijke kritiek op theologie. Het was de bedoeling theologie 

te vergelijken met de wetenschappelijke eisen aan een wetenschappelijke discipline. Het werk 

van H.J. Adriaanse was een gids voor het discussiëren van kwesties die met de tekst te maken 

hadden. We betoogden dat, gezien de wetenschappelijke ontwikkelingen van de laatste twee 



146 

 

eeuwen, theologie gedefinieerd als spreken over God onmogelijk is. De reden is dat God een 

metafysische kwestie is en daarom niet open voor een openbare navraag. Iemand kan alleen 

spreken over ‗God‘ als een concept, dat intrinsiek gerelateerd is aan het menselijke, religieuze 

bewustzijn en de menselijke eigenschap een hoger wezen te projecteren. De conclusie is: 

theologie overwogen vanuit een wetenschappelijk perspectief is een niet-academische 

discipline. Adriaanse roept daarom op tot het verlaten de theologie en stelt ‗religieuze studies‘ 

voor als een meer ‗wetenschappelijk‘ alternatief. We formuleerden Adriaanse‘s uitdaging in 

de volgende vraag: verdient theologie het bijvoeglijke naamwoord „wetenschappelijk‟? Is er 

een bepaalde manier van spreken over God dat gerechtvaardigd of tenminste geloofwaardig 

is voor een dergelijk wetenschappelijk verhandeling?   

  

Het overkoepelende argument van de hypothese is dat er, gezien de belangrijkste narratieve 

teksten van onze theologische traditie (de basisteksten in de Bijbel) en de lange en rijke 

geschiedenis van het spreken over God, geen reden is waarom theologie geen 

wetenschappelijke discipline zou mogen zijn. In reactie tot de uitdaging van Adriaanse 

kunnen we zeggen dat we begrijpen dat er moeilijkheden kunnen zijn, gezien de 

wetenschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen eeuw. Juist deze ontwikkelingen zijn 

problematisch voor theologie en, specifiek, voor God talk. Moderne wetenschappelijke 

theorie werkt met een filosofische definitie van God als een metafysisch, transcendent wezen. 

Vervolgens beschouwt het deze God als onbereikbaar en als onmogelijk om over te spreken. 

In zijn kritiek van klassieke theologie focust Adriaanse op de verkeerde God. Adriaanse heeft 

een concept van God, dat anders is dan het paradigma van God talk in Israël en de Kerk. Ons 

hoofdargument tegen Adriaanse is dat we niet spreken over God als degene die boven boven 

de grens is, afgescheiden van Zijn tegenwoordigheid, maar we spreken over God als zijnde 

aanwezig in Zijn handelen in de geschiedenis van Zijn volk.   

 

Adriaanse laat nog steeds ruimte voor God talk, ook al wijst hij de God af die boven de grens 

is, zij het op verrassende wijze. Gods aanwezigheid is ervaren in het lijden van mensen, zoals 

wanneer hij sprak over de deportatie van de Joden tijdens de Holocaust. Op zulke momenten 

mag het woord ‗God‘ ‗vallen.‘ Er blijft dus een plaats waar God talk mogelijk is, namelijk, te 

midden van menselijk lijden en pijn. We hebben hiernaar verwezen, in hoofdstuk drie, waar 

we spraken over de afwezigheid van God in de ervaringen van Israël in Egypte. Gods 

afwezigheid of verborgenheid was de reden dat Israël het uitriep naar God in gebed. Op zijn 

beurt gaf God Zichzelf door Zijn Naam. In hoofdstuk vier spraken we over Israël in 

ballingschap en hun worsteling om God te begrijpen in Zijn afwezigheid. We maakten het 

punt dat YHWH, door te participeren in de geschiedenis van Zijn volk, Zichzelf kwetsbaar 

maakte, omdat Hij Zijn identiteit verbond met de identiteit van Zijn volk. De geschiedenis van 

Israël is in een bepaalde zin ook de geschiedenis van YHWH. In de Christologische hymne 

van het vijfde hoofdstuk, wordt het lijden dat God op zich neemt het lijden van de wereld, 

omdat Hij de laagste menselijke conditie op zich neemt. Daar is het punt waarop God aan ons 

gegeven is.   

 

Wanneer we Gods aanwezigheid overwegen vanuit dit perspectief verandert alles en wordt 

God talk echt mogelijk. Inderdaad niet als een geconstrueerd, metafysisch wezen, die boven 

de grens is, maar als een God die ervaren wordt op het kruispunt van de wereld en haar 

geschiedenis. Niet noodzakelijkerwijs in de successen en de overwinningen van de 

geschiedenis, maar juist op die momenten die het bestaan van God aanvechten. YHWH komt 

en geeft Zichzelf om gekend te worden in het kruis van Jezus, welke we herinneren en waarin 

we participeren door het delen in het gebroken lichaam van de Eucharistie.  
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Bijbels-theologisch zien we daarom geen reden waarom theologen theologie als God talk 

zouden moeten achterlaten. De aard van de teksten en hun inhoud plaatst ons in een positie 

waar we kunnen bevestigen dat theologie inderdaad is, spreken over God in een specifieke 

manier over Zijn identiteit. De teksten geven een stem aan die menselijke ervaringen die 

spreken over God en wie Hij is. Het volgen van Adriaanse en daarmee de theologie af te 

wijzen, theologie als spreken over God, zou betekenen dat we de teksten negeren en wat deze 

teksten zeggen over God, de mensheid en de wereld. Miskotte plaveide de weg voor onze 

bijbels-theologische argumenten. Hij maakte het punt dat er inderdaad een plaats is waar God 

spreekt tegen de mensheid, namelijk in het geproclameerde Woord van God. We hebben 

verder betoogd dat bijbelse theologie de weg wijst voor het spreken over God en Zijn 

identiteit, en ook dat degene waar God tot spreekt dragers worden van Zijn aanwezigheid in 

deze wereld. Er is dus een concrete plaats waar God niet slechts spreekt, maar waar wij die 

Hem hebben horen spreken, ook spreken over God. In deze dissertatie hebben we het 

plausibel gemaakt dat in bijbelse theologie er geen indicatie is waarom theologie gezien moet 

worden als minder dan spreken over God zoals Hij Zichzelf heeft geïdentificeerd in de 

geschiedenis van zijn Volk.  

 

Nu, aan het einde van onze studie en onderzoek naar deze kwesties, is het onze concluderende 

bewering dat: Theologie is God talk, vooral in de specifieke manier van het spreken over de 

identiteit van God. Theologie is een discipline met meerdere onderdelen, het omvat exegese, 

kerkgeschiedenis, praktische theologie en systematische theologie. Elk heeft zijn eigen 

methoden van onderzoek en verhandeling ontwikkeld. Elk heeft zijn eigen verdiensten en 

staan in het brede veld van de theologie. Vaak gebeurt het dat deze specialisaties op zichzelf 

functioneren, en nauwelijks met elkaar wisselwerking kennen. Misschien brengt een 

duidelijker begrip van de taak van theologie als God talk ons dichter bij eenheid binnen het 

veld. Als alle verschillende disciplines als stippen zijn in een theologisch sterrenbeeld, dan is 

het de taak van de systematisch theoloog om de stippen te verbinden en daarmee eenheid te 

brengen in het gefragmenteerde veld van theologie.  

 

In zijn wezen is theologie een kwestie van spreken over God. Maar op het moment dat we dit 

zeggen, moeten we ons ook realiseren dat de taak van God talk niet evident is, en vaak zeer 

moeilijk. Er zijn niet slechts ervaringen, die onze kennis van God bevestigen, maar er zijn ook 

ervaringen die dat betwisten. De uitdagingen aan het adres van de kennis van God zijn vaak 

duidelijker en echter dan de aanwezigheid van God. Ons onderzoek naar de identiteit van God 

heeft getracht te laten zien dat er juist in die negatieve ervaringen ook ruimte is. Juist deze 

anomalieën vertellen ons over God, die niet gevangen kan worden in gedachtesystemen of 

geplaatst in de dienstbaarheid aan idealen. Als theologen is het onze taak over God te spreken, 

en specifieker over YHWH die Zichzelf geïdentificeerd heeft in de geschiedenis als Jezus 

Christus.  

 

 


