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Overzicht over de studie: De beperkingen en mogelijkheden van  

postmetafysisch spreken over God. Een gesprek tussen Heidegger, 

Levinas en Derrida 

Het begin van de eenentwintigste eeuw wordt gekarakteriseerd door de herverschijning van 

religie in verschillende vormen, zoals toenemend fundamentalisme en de rol die religie 

speelt in de politiek van sommige seculaire Westerse democratieën, maar ook de 

herverschijning van religie in het filosofische debat, in het bijzonder het wetenschap-religie 

debat. De studie onderzoekt de beperkingen en mogelijkheden van deze herverschijning. De 

focus valt op het spreken over God gezien vanuit een filosofisch perspectief met 

inachtneming van de recente ontwikkelingen in de filosofie.  

De reis van de westerse filosofie naar wat als ‘postmoderniteit’ beschreven wordt, werd 

gekarakteriseerd door een aantal wendingen in de interpretatie van de wereld en mensen, 

en dus ook van de rol en het verstaan van God in de wereld. De eerste grote wending die 

een effect heeft gehad op het spreken over God was de metafysische wending tegen het 

einde of de afsluiting van de metafysica. Deze wending heeft het traditionele metafysische 

spreken over God een fatale wond toegediend. Voor velen was dit het einde van het 

spreken over God. De tweede was de linguïstische wending: het besef van het belang van 

taal in de constructie van werkelijkheden. Deze wending heropende de mogelijkheid tot 

spreken over God, maar dan als deel van de sociale constructie van werkelijkheden, met 

andere woorden ‘God-talk’ als de religieuze idealen van particuliere gemeenschappen. Dit 

soort terugkeer naar ‘God-talk’ relativeert het spreken over God tot de context waarbinnen 

het geconstrueerd wordt. Dit opent de mogelijkheid tot religieus conflict tussen verschillende 

contexten van ‘God-talk’ waar de onderscheiden particuliere religieuze idealen wedijveren 

naar oppermacht in het mondiaal dorp. Deze studie tracht een alternatief tot dit soort 

spreken over God te vinden door de beperkingen van en mogelijkheden tot postmetafysisch 

spreken over God te onderzoeken binnen de lokaliteit van de afsluiting van de metafysica en 

de linguïstische wending door drie filosofen, Heidegger, Levinas en Derrida, in gesprek te 

brengen.  

Postmetafysica wordt in deze studie verstaan als het doordenken van de metafysica bij de 

afsluiting van de metafysica door het bedenken van de onmogelijke mogelijkheid van de 

metafysica. In deze lokaliteit van de afsluiting van de metafysica en de wending naar taal 

wordt de grammatica van het geloof ontdekt als de grammatica van taal of schrift 

(grammatologie). De logica of grammatologie van schrift en dus van de werkelijkheid 

(context) wordt blootgelegd, niet contra filosofie of metafysica, maar door middel van het 



doordenken van de metafysica tot haar einde (Heidegger) of afsluiting (Derrida). In die 

lokaliteit wordt de grammatica van het geloof blootgelegd als de grammatica van teksten en 

contexten. In dit soort lokaliteit is de naam ‘God’ de moeite waard om te redden en zo 

onstaat de mogelijkheid tot postmetafysisch spreken over God.        

De studie concludeert met drie ondoorzichtige mogelijkheden tot postmetafysisch ‘God-talk’: 

de constructie van een beeld, theopoëtiek, en heilige dwaasheid, in respons tot de 

beperkingen van en mogelijkheden tot postmetafysisch spreken over God in het licht van het 

gesprek tussen Heidegger, Levinas and Derrida.  


