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Samenvatting  

Afwezigheid van God. Een onderzoek naar antwoorden bij W. 
Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen  
 
In deze studie richt ik mij op het gegeven van de afwezigheid van God zoals 
deze feitelijk een rol speelt in het bewustzijn en handelen van moderne West-
Europese mensen. Daartoe heb ik de volgende drie theologen als gespreks-
partner gekozen: W. Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen. In het 
onderzoek betrek ik de vraag naar de oorsprongen van dit gegeven slechts 
zijdelings. Ik doe dit alleen wanneer blijkt dat het antwoord op deze vraag te 
maken heeft met de manier waarop de betreffende theoloog die ik onderzoek 
het gegeven van de afwezigheid van God vandaag waardeert. Ik probeer 
echter geen uitsluitsel te geven wie op dit punt gelijk heeft, omdat dat een 
geheel nieuw en ander cultuurhistorisch en cultuurfilosofisch onderzoek zou 
vragen. De vraagstelling is: Hoe gaan de te onderzoeken theologen om met 
het gegeven van de afwezigheid van God? Hoe verwerken zij dit gegeven 
theologisch? Waar zien zij de oorzaken en welke nieuwe theologische aan-
zetten geven zij om God weer op een relevante wijze ter sprake te brengen in 
een klimaat waarin Hij voor velen vaag of afwezig geworden is? We stuiten 
daarbij op het probleem dat verschillende terminologieën gehanteerd worden; 
de één spreekt over de afwezigheid van God, de ander over de dood van God, 
weer een ander over de verborgenheid van God. De één heeft het over het 
atheïsme of het nihilisme, de ander over het agnosme van onze tijdgenoten. 
Per schrijver wordt de gebruikte terminologie verhelderd en wordt aange-
toond dat het over hetzelfde verschijnsel gaat, waarover wordt gereflecteerd. 
 
Drie theologen 
Voor mijn onderzoek koos ik drie theologen, die elk in de twintigste eeuw 
uitvoerig bezig zijn geweest met de vraag naar de afwezigheid van God. Met 
behulp van hun concepten kom ik zelf tot een eigen plaatsbepaling. De eerste 
theoloog die ik onderzoek is W. Pannenberg (1928- ). Pannenberg werd 
geboren in Oost-Pruisen (nu Polen) en groeide niet kerkelijk op. Als student 
ging hij pas na de oorlog over tot het christelijk geloof. Hij werd een luthers 
theoloog, maar was dus niet met deze traditie ‘besmet’. Het verklaart waar-
schijnlijk waarom hij niet speciaal uit één bepaalde christelijke traditie put in 
zijn werk, maar de meest uiteenlopende stemmen aan het woord laat, van 
Augustinus tot Luther, van Maximus Confessor tot Barth. Door deze laatste is 
hij aanvankelijk zelfs sterk beïnvloed, maar van meet af aan gaat hij ook een 
eigen weg. Zijn drive is te laten zien aan de mens van na de Verlichting dat het 
christelijk geloof een zeer aannemelijke optie is, wanneer men recht wil doen 



  

aan de vragen die de mens zich stelt aangaande de bestemming van de wereld 
en van zichzelf. Pannenberg wil de Verlichting volstrekt serieus nemen en 
tegelijk laten zien dat de christelijke theologie niet verouderd is, maar antwoor-
den biedt die ook aan de moderne mens tegemoet komen. Het probleem van de 
afwezigheid van God, dat door de Verlichting is opgeroepen, wil hij als een 
ernstig misverstand ontmaskeren. Wie God meent te kunnen afschaffen doet 
noch recht aan het mens-zijn, noch aan de feitelijke gang van de geschiedenis. 

De tweede theoloog wiens denken ik op dit punt naga, is K.H. Miskotte 
(1894-1976). Hij is een totaal andere figuur dan Pannenberg. Waar Pannenberg 
zeer analytisch, systematisch en rationeel is ingesteld in zijn theologie en je zijn 
eigen existentiële vragen er nooit expliciet in terugvindt, terwijl die er natuur-
lijk toch terdege zijn, is Miskotte een intuïtieve geest, is de behandeling van 
zijn thema’s nauwelijks systematisch, zijn taal bloemrijk, existentieel geladen, 
als van een kunstenaar, een mysticus. Dogmatisch leunt hij aan tegen Karl 
Barth, die hij zijn hele leven bewonderd heeft. Toch is juist de vraag naar de 
afwezigheid van God voor hem een veel meer prangende vraag dan die voor 
Barth was. Dat maakt hem als gesprekspartner met het oog op dit thema zo 
boeiend. Theologisch komen we bij hem in aanraking met de positie van Barth, 
maar zijn eigen worsteling met de vraag geeft inzichten die een meerwaarde 
hebben. 

De derde theoloog is A.W.J. Houtepen (1940-2010), die in de rooms-
katholieke traditie staat. In deze traditie is men altijd, veel meer dan in het 
protestantisme uitgegaan van een oerverbondenheid tussen God en mens, God 
en wereld. Daarin is Houtepen als hedendaagse vertegenwoordiger van deze 
traditie wel het volstrekte tegenbeeld van Miskotte. Het is spannend juist deze 
twee denkers te contrasteren. Er is verwantschap tussen Pannenberg en Houte-
pen, meer dan tussen Houtepen en Miskotte. Toch gaat Houtepen ook een 
eigen weg in vergelijking met Pannenberg. Dat hangt aan de ene kant samen 
met de verschillen tussen de rooms-katholieke en protestantse traditie, ander-
zijds ook met de verschillen tussen modernisme en postmodernisme. Houtepen 
zoekt evenzeer als Pannenberg naar een herstel van de verbondenheid tussen de 
christelijke traditie en de cultuur en daarin naar wegen waarlangs God weer een 
relevante factor wordt voor onze tijdgenoten, maar hij is niet iemand van het 
grote alomvattende concept, een totaliteitsdenker als Pannenberg. We zien hoe 
hij zelf in gesprek is met Pannenberg en wat wij als reformatorisch theoloog 
van zijn benadering kunnen leren. 
 
Methode 
De weg waarlangs het onderzoek zich voltrekt verloopt als volgt. Na een in-
leidend hoofdstuk, waarin ik schets hoe in kerkelijke discussies de onderliggen-
de thematiek van de afwezigheid van God steeds een rol speelt, maar tegelijk 
tot schade van de zaak waar het om gaat niet expliciet gemaakt wordt, volgt een 
uitvoerig hoofdstuk over Pannenberg. Dit loopt uit op een aantal vragen en uit-
roeptekens die we bij zijn concept stellen. Die vragen en uitroeptekens nemen 



  

we mee naar de volgende hoofdstukken. Wanneer we in hoofdstuk 3 Miskotte 
bespreken en in hoofdstuk 4 Houtepen, houden we deze op de achtergrond, 
wanneer we hun concepten analyseren en wegen. Voor deze volgorde werd 
gekozen, omdat Pannenberg zowel verwantschap heeft met Miskotte als met 
Houtepen. Met Miskotte heeft hij de nadruk op de bijzondere geschiedenis van 
God met zijn volk Israël en de bijzondere openbaring in Christus gemeen, met 
Houtepen het verlangen naar een herstel tussen het geloof in God en het vige-
rende denken in onze hedendaagse cultuur. Daarom vormt zijn theologie een 
geschikt referentiepunt om de beide andere theologen in hun zwakke en sterke 
punten te toetsen. Dat betekent niet dat we uiteindelijk Miskotte en Houtepen 
aan Pannenberg afmeten. Daarvoor zijn er ook teveel vragen te stellen bij Pan-
nenberg zelf. Het betekent slechts dat we bij ons beluisteren van Miskotte en 
Houtepen inmiddels een gescherpt gehoor ontwikkeld hebben vanuit hetgeen 
we bij Pannenberg hebben ontdekt. 

In hoofdstuk 5 komen we tot een vergelijking van de drie theologen 
wanneer het gaat om hun beantwoording van de vraag naar de afwezigheid van 
God. Het gaat ons er daarbij niet zozeer om de verschillen aan te wijzen en te 
argumenteren wie het bij het rechte eind heeft. Dat zou te gemakkelijk zijn, 
omdat die verschillen al op voorhand sterk aanwezig zijn. De methode is 
anders; we beluisteren alle drie de theologen nog een keer, maar nu gezamen-
lijk, op een aantal deelthema’s die uit het hoofdthema van de afwezigheid van 
God voortvloeien. Daarbij stellen we de vraag hoe ze elkaar kunnen versterken 
wanneer we vandaag zelf naar een antwoord zoeken in de missionaire context 
van het kerkelijke geloven en spreken. We zullen ook aanwijzen waar ze elkaar 
uitsluiten, maar we zullen vooral proberen te ontdekken hoe ze een converge-
rende kracht kunnen ontwikkelen. In het laatste hoofdstuk komen we tot een 
eigen positiebepaling. Op deze wijze willen we met onze studie een bijdrage le-
veren aan het noodzakelijke gesprek in de kerk over de vraag hoe God ter 
sprake gebracht kan worden in een klimaat waarin Hij in het levensgevoel van 
zeer velen de afwezige is.  
 
W. Pannenberg. Door onze schuld is de aanwezige God afwezig 
Het onderzoek naar de bijdrage van Pannenberg aan het gesprek over de 
afwezigheid van God zet in met de lezing die hij in 1978 hield onder de titel 
Die Erfahrung der Abwesenheit Gottes in der modernen theologie. Als belang-
rijkste oorzaak van de ervaring van Gods afwezigheid in de huidige cultuur ziet 
Pannenberg het moderne antropocentrisme. Hoe kan dit worden overwonnen? 
In het concept van Pannenberg gaat het erom dat dit antropocentrisme niet 
alleen negatief wordt benaderd als de grote dwaling van de moderniteit, maar 
dat wordt aangetoond dat de mens zichzelf pas werkelijk serieus neemt wan-
neer hij God ook serieus neemt. Het antropocentrisme is ontstaan in de Ver-
lichting als reactie op de periode van de godsdienstoorlogen. De christelijke 
godsdienst werd gezien als belemmering voor het menselijke geluk en als oor-
zaak van verdeeldheid en haat. Het was echter een grote vergissing dat de 



  

christelijke God op deze wijze ook in de beklaagdenbank kwam. Hij is juist 
degene op wie de mens van nature is aangelegd. Pannenberg illustreert dit met 
behulp van het aan Max Scheler ontleende begrip Weltoffenheit. De moderne 
antropologie, stammend uit de Verlichting, pleit in feite het meest voor de 
bijbelse God, omdat Weltoffenheit het best correspondeert met een God die een 
duidelijk ‘tegenover’ is en die als zodanig uitnodigt tot grensverleggend, toe-
komstgericht bezig zijn in de wereld. God is het doel waarin het menselijk stre-
ven rust kan vinden en waarin zijn bestemming in vervulling gaat. 

Het is met de Weltoffenheit van het menselijk bestaan in strijd te denken dat 
het met de dood is afgelopen. Weltoffenheit betekent gerichtheid op het toe-
komstige, totaal nieuwe. Mensen kunnen daar echter op gericht zijn, maar wie 
garandeert hen dat dit totaal nieuwe ook daadwerkelijk komt? Dat doet de 
bijbelse God, omdat Hij Jezus heeft opgewekt uit de dood.  

Deze opwekking van Jezus werd door de eerste christenen gezien als ver-
vulling van oudtestamentische verwachtingen en als een eerste doorbraak van 
het uiteindelijke rijk van God. Wanneer deze opstanding niet heeft plaats-
gevonden is de belangrijkste reden weggevallen om in de voltooiing van de 
menselijke verwachtingen te geloven. Voor Pannenberg zijn dus twee dingen 
belangrijk bij het overwinnen van het antropocentrisme: 1) Vanuit de moderne 
antropologie aantonen dat de mens is aangelegd op God 2) Aantonen dat aan-
gelegd zijn op God en daarmee op de voltooiing van het menselijk verlangen 
niet een vrome wens is, maar op feiten gebaseerd. Pannenberg doet dan ook 
uitvoerige pogingen te laten zien dat geloof in de bijbelse geschriften steeds op 
feiten is gebaseerd en dat dit in het bijzonder geldt van het geloof in de opstan-
ding. Jezus is opgestaan. Dat is een feit waar nauwkeurig historisch onderzoek 
zich mee mag en kan bemoeien. Dat betekent intussen niet dat de opstanding 
bewezen kan worden als een gegeven waar niemand omheen kan. Er is echter 
ook geen enkele wetenschappelijke reden dit gebeuren te ontkennen.  

De conclusie van mijn onderzoek naar de bijdrage van Pannenberg is dat de 
hoge inzet van hem, de Verlichting op eigen bodem overwinnen, niet helemaal 
lukt. Wel doet Pannenberg een meer dan interessante poging te laten zien dat 
God en mens geen concurrenten zijn en dat het geloof in de opstanding van 
Jezus niet op voorhand ongeloofwaardig is. De vraag die, na kennis genomen te 
hebben van zijn beschouwingen, op z’n minst kan blijven haken is deze: heeft 
de westerse cultuur God niet te snel en zonder sterke bewijsgronden buiten de 
orde geplaatst? Zou er niet opnieuw over nagedacht kunnen worden of dit te-
recht was? Voor Pannenberg komt daar het argument bij dat volgens hem met 
de stukken aan te tonen is dat de cultuur van het westen door het afschaffen van 
God eerder in verval geraakt is dan tot bloei gekomen. 

Pannenberg stelt dat God afwezig zal blijven zolang de getuigen van hem 
zullen zwijgen. Zij hebben echter alle reden op te staan en het zwijgen te door-
breken. Er zijn immers zeer goede redenen om juist de God die de christelijke 
traditie verkondigt te zien als degene naar wie ieder mensenhart van nature ver-
langt en die herkenbare sporen in de geschiedenis heeft nagelaten. Die sporen 



  

zijn te ontdekken voor ieder die daarvoor open staat. Wanneer de getuigen blij-
ven zwijgen laden ze daarmee schuld op zich, omdat afwezigheid van God 
bijbels gesproken niet inhoudt dat hij met pensioen is, maar dat Hij zich ver-
bergt, tengevolge waarvan de cultuur in verval raakt, in een permanente crisis 
terechtkomt. De ervaringen van afwezigheid van God zijn geen gevolg van het 
feit dat Hij niets meer doet, maar van het feit dat Hij zich heeft terug getrokken 
en daarmee een cultuur, die Hem buiten de orde stelt, oordeelt. Afwezigheid 
van God is in de taal van de Bijbel een actieve afwezigheid, bestaande in oor-
deel en gericht. Het is dus zeer belangrijk dat de getuigen van Hem niet zwij-
gen, maar Hem in een godloze cultuur present stellen, in woord en daad, maar 
ook op de wijze van het denken, een filosofische theologie. Pannenberg zelf is 
een getuige die niet zwijgt, doordat hij in hedendaagse denkcategorieën aan-
toont dat God er werkelijk toe doet en geloofwaardig is.  
 
K.H. Miskotte. Afwezigheid Gods als tegenpool van presentie 
De afwezigheid van God is bij K.H. Miskotte behalve een door hem waargeno-
men realiteit in de cultuur ook een existentiële ervaring in de omgang met God. 
De God, die zich in zijn vrijmacht present stelt, kan zich ook verbergen en zo in 
de geloofservaring afwezig zijn. Mijn stelling, die ik onderbouw vanuit zijn 
vroegste werk, is dat Miskotte de afwezigheid van God in de cultuur, juist ook 
in zijn smartelijke aspecten, zo diep gepeild heeft, omdat hij een mystieke geest 
had. Miskotte zelf trekt het breder en zegt dat elke gelovige niet anders dan 
solidair kan zijn met een cultuur die gestempeld is door de afwezigheid van 
God, omdat hij beseft hoe onvanzelfsprekend zijn aanwezigheid is en tegelijk 
hoe kostbaar deze is.  

In mijn onderzoek betrek ik behalve theologische beschouwingen veel pre-
ken en meditatieve teksten van Miskotte, omdat in preken en meditatieve ge-
schriften de existentiële dimensie van de thematiek steeds aan de orde is. Ook 
komt in deze preken naar voren hoezeer Miskotte ervan doordrongen is dat 
alleen een terugkeer naar het bijbels abc de crisis kan overwinnen. Met het bij-
bels abc bedoelt hij vooral het getuigenis van het Oude Testament aangaande 
de Naam. In de Naam heeft God zijn wezen bekend gemaakt. Door zijn Naam 
te openbaren maakt Hij zich in zijn vrijheid bekend als de God die anders is 
dan alle goden. In de christelijke traditie is volgens Miskotte de God van de 
Bijbel gelijk geschakeld aan een van de goden die mensen beurtelings nodig 
hebben en overbodig verklaren, liefhebben en haten. Zo komt hij tot zijn be-
langrijke these dat het nihilisme en de religie zijde en keerzijde zijn van dezelf-
de medaille. Het nihilisme - God is dood en het leven is absurd - is ontstaan op 
de bodem van het christelijke Europa, dat de God van de Bijbel had ingeruild 
voor een god van de religie, een god van eigen makelij. Het nihilisme kan in 
zijn absolute vorm echter moeilijk worden volgehouden. Wanneer God dood is 
en het leven absurd is, hoe zou men dan nog kunnen leven? Daarom openbaart 
het zich meestal in de vorm van ‘oneigenlijk’ nihilisme, blijven mensen op de 



  

een of andere manier religieus en flirten met God, zelfs wanneer Hij niet be-
staat. 

Volgens Miskotte moet geen enkele poging worden ondernomen aan te 
knopen bij religieuze resten die binnen het oneigenlijke nihilisme volop aanwe-
zig zijn. Dit procedé zou hooguit opnieuw de god van de religie terugbrengen. 
De God van de Bijbel laat zich op deze manier nooit vinden. Die ontdekken we 
alleen wanneer we ontvankelijk worden om de Stem van de overkant te horen, 
zoals die in de Heilige Schrift tot ons komt. Het is een misverstand wanneer ge-
dacht wordt dat het in deze visie gaat om geloven op gezag, dat het dus in feite 
zou gaan om een vorm van autoritair geloven van vóór de Verlichting. God res-
pecteert in zijn vrijheid de menselijke vrijheid. Hij roept mensen in zijn vrijheid 
tot een vrij antwoord. Het gaat niet om geloven op gezag, het gaat erom dat 
mensen het wonder van de openbaring aan zich laten voltrekken. In dit gebeu-
ren wordt iets zichtbaar, dat niet aan het ‘gewone’ leven vreemd is: de mooiste 
dingen ontvangen mensen wanneer ze zich openstellen voor de verrassing, ze 
vallen hen letterlijk toe. Zo is er ondanks al zijn afwijzen van natuurlijke theo-
logie bij Miskotte toch sprake van een analogie tussen de openbaring en de 
basale levenservaringen. De God van de Bijbel is de God van de verrassingen. 
 
A. Houtepen en zijn benadering van het agnosme 
De laatste zinnen hierboven brengen ons bij een kernwoord in het werk van 
A. Houtepen, het woord ‘gratuïteit’. Hij bedoelt daarmee de goedheid, de 
liefde van God, die ons zomaar gratis toevalt. Ook Houtepen gaat het om het 
verwijderen van allerlei godsbeelden die het christendom heeft gekoesterd, 
maar waarin mensen zijn vastgelopen, met als gevolg dat het christelijk ge-
loof thans voor de meeste mensen niet meer aantrekkelijk is en dat God in de 
cultuur nagenoeg afwezig is. Hij spreekt over het agnosme als de meest ken-
merkende levensinstelling van onze tijd. Agnosme is het diffuse levensgevoel 
dat er waarschijnlijk geen god is, maar zeker weten doe je het nooit. Hij ge-
bruikt dit woord in onderscheid van het meer gebruikelijke woord agnosti-
cisme, dat hij ziet als het bewust afwijzen van elke pretentie dat er zoiets als 
‘God’ zou zijn. Houtepen wil op een nieuwe wijze spreken over God, zoals 
deze zich in Jezus van Nazareth heeft geopenbaard. In die zin is hij net als 
Miskotte een openbaringstheoloog. Toch zijn nader beschouwd de verschil-
len groot. Houtepen verbindt het heil dat in Jezus van Nazareth is verschenen 
met het vroegkerkelijke, maar ook vóórchristelijke spreken over de Logos. 
Daardoor ontstaat een verbinding van het heil dat in Jezus werd geopenbaard 
met al het ware, goede en schone in de wereld, waarvan in verschillende 
godsdiensten iets oplicht en dat eveneens door niet godsdienstige mensen van 
goede wille wordt gezocht. De vraag die dan uiteindelijk overblijft is of het 
betoog van Houtepen overtuigend genoeg is de unieke betekenis van de God 
van de Bijbel te laten zien in een agnostische cultuur. Dat is intussen wel zijn 
streven. Hij is evenzeer als Pannenberg verontrust over het feit dat deze God 
in de cultuur buiten de orde is geplaatst. Volgens hem kan dit nooit tot bevor-



  

dering zijn van het leven zoals het bedoeld is. Hij ziet ook allerlei tekenen 
van cultuurverval, omdat met God niet gerekend wordt. Hij stelt dat we ons 
er niet mee tevreden moeten stellen wanneer enkelingen in deze cultuur tot 
een persoonlijke geloofsbeleving komen. Het gaat erom dat weer over God 
gesproken kan worden in het hart van de cultuur en in het centrum van het 
denken.  

Houtepen noemt vier basisemoties in het leven van mensen, die een ver-
wijzing bevatten naar de God van de Bijbel: verlangen, vertrouwen, verzet en 
vergeving. De diepste invulling van deze basisemoties ontleent Houtepen aan 
het getuigenis van de Bijbel. Tegelijk bevat deze invulling herkenbare trek-
ken voor alle mensen en kunnen ze voor alle mensen dienen als vensters in de 
richting van God. 

Een ander belangrijk punt in het betoog van Houtepen is zijn herlezing 
van Descartes. Tegen de veelal gangbare opvatting in, dat bij Descartes de 
verdwijning van God uit de westerse cultuur begonnen zou zijn, stelt Houte-
pen dat Descartes in zijn methodische twijfel om tot zekerheid te komen het 
heeft over alle zaken behalve over God. Over God hoeven we niet via welke 
redenering dan ook tot zekerheid te komen, want God is de oneindige wer-
kelijkheid, die aan al ons denken voorafgaat en al ons denken omvat. Hem 
kennen we op een andere wijze dan we alle objecten kennen. Er is volgens 
Descartes meer dan de kennis die verkregen wordt via tellen, meten, wegen. 
Er is ook de kennis die verkregen wordt door verwondering. Ricoeur heeft dit 
verschil benoemd als het verschil tussen de instrumentele rede en de herme-
neutische rede. 

Op deze en andere manieren tracht Houtepen te laten zien dat spreken 
over God zeer wel mogelijk is in de moderne cultuur, maar dan moet deze 
cultuur wel de geborneerdheid laten varen dat alleen wat via de instrumentele 
rede gekend wordt van betekenis is. 
 
Horen, vragen, tegenspreken. Drie stemmen die elkaar versterken 
Onder deze titel breng ik W. Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen met 
elkaar in gesprek rond de volgende zes thema’s: 
1) Afwezigheid van God als probleem van het denken, als oordeel en als 

existentiële ervaring 
2) Apologetiek 
3) Openbaring en ervaring 
4) Theodiceevraag 
5) Wie is de mens? 
6) Overwinning van de dood 
Telkens laat ik zien hoe de drie theologen in deze deelthema’s, die alle sa-
menhangen met de vraag naar de afwezigheid van God, elkaar beurtelings 
aanvullen en tegenspreken. Vooral zoek ik naar een convergerende beweging 
waardoor deze drie theologen, die in veel opzichten verschillend zijn, elkaar 
kunnen versterken in de missionaire verkondiging van de kerk, nu deze in 



  

onze tijd voor de uitdaging staat God in een cultuur waarin hij afwezig is 
opnieuw ter sprake te brengen. Ik acht deze aanpak meer vruchtbaar dan hen 
vooral tegen elkaar uit te spelen, hetgeen op strikt systematisch-theologische 
gronden niet moeilijk zou zijn. Mijn studie bedoelt op deze wijze een speci-
men te zijn van theologiebeoefening waarbij de systematische vragen niet ge-
bagatelliseerd worden, maar wel betrokken worden op een overstijgende 
vraag, namelijk wat de missionaire winst is van de verschillende theologische 
concepten. 

Het gesprek met agnostische tijdgenoten 
In mijn slotbeschouwing laat ik zelf zien wat ik geleerd heb door boven-
genoemde methode te volgen. In mijn eigen gesprek met de agnostische tijd-
genoot maak ik beurtelings gebruik van wat ik leerde van een van de ge-
noemde theologen. Van Houtepen leerde ik met name dat het denkkader van 
de Verlichting, wanneer het zich beperkt tot de instrumentele rede, onder kri-
tiek gesteld moet worden. Van Pannenberg leerde ik dat ook binnen het kader 
van de Verlichting gezocht kan worden naar argumenten op grond waarvan 
de plausibiliteit van het christelijk geloof ter sprake kan komen. 

Van Miskotte leerde ik dat er een waarschuwingslamp moet gaan branden 
wanneer we gaande op de wegen van Houtepen of Pannenberg uiteindelijk 
uitkomen bij een God die meer vaag en algemeen is dan de ene en enige die 
zijn Naam in Israël heeft bekend gemaakt. Samenvattend pleit ik voor een  
tweetrap benadering in het gesprek met de agnostische tijdgenoot. De eerste 
trap bestaat uit het openbreken van het gesloten wereldbeeld waarin onze cul-
tuur gevangen zit, het wereldbeeld van het immanente denken. Dit is niet 
alleen nodig in het gesprek met de agnostische tijdgenoot, maar ook in het 
gesprek met de agnost in onszelf. Het is namelijk een vergissing te denken 
dat de agnost ook niet zou huizen onder het jasje van de kerkganger, die van 
maandag tot zaterdag leeft in een cultuur waarin de suggestie van het imma-
nente wereldbeeld zeer sterk aanwezig is.  

Wanneer het basisgevoel, dat geloven intrinsiek bij het mens-zijn hoort, 
niet terugkomt, zal ook het christelijk geloof in Europa niet meer tot bloei 
komen. Wanneer dit basisgevoel wel terugkomt - en er zijn tekenen die erop 
wijzen dat het aan het terugkomen is - dan zal zeker opnieuw een strijd der 
geesten losbranden over de vraag: wie is de ware God? Het evangelie van de 
God en Vader van Jezus, de God van Israel is niet ‘naar de mens’. Niet ‘naar 
de mens’ is echter iets anders dan abacadabra. Precies om dit verschil gaat 
het wanneer ik pleit voor een  tweetrap benadering.  

Wanneer het gaat om de tweede trap, de vraag wie dan de ware God is, 
zijn we aangewezen op de openbaringsgetuigenissen in de Heilige Schrift, 
die worden uitgelegd in woorden en bevestigd in daden binnen de gemeente, 
het volk van God, dat een door de Geest geleide geloofs- en interpretatie-
gemeenschap is. In die zin blijft het adagium van de kerkvaders waar: extra 
ecclesiam nulla salus: buiten de kerk geen enkel heil. 
 


