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EEN ELEMENTAIRE FILOSOFIE VAN GOD 
 
Als theoloog ben ik gewend beroepsmatig te denken en te schrijven over God. Bijna 
vanzelfsprekend wordt dan van je verondersteld, dat je dat vanuit een theïstische hou-
ding i doet. Maar ook ik ben geseculariseerd en, tant pis, in de ban geraakt van de na-
tuurwetenschappen die, zoals bekend, weinig met God ophebben. Ik zie God niet lan-
ger als een persoon en ervaar geen band met hem. Maar dat deze drie letters in precies 
die volgorde voor mij nog steeds veel betekenen, zal in de loop van dit artikel duide-
lijk worden. Kun je, als je eigenlijk geen theïst meer bent, nog wel theologiseren over 
God? Nee, maar dat is nog niet het einde van spréken over God. De volgende vraag is 
boeiender: kun je over God filosoferen ii? En dat niet alleen omdat niet-gelovigen er 
dan mogelijk ook iets aan hebben, maar vooral omdat ik wil verantwoorden wat ik en 
velen met mij ‘nog’ geloven. 
Dit artikel gaat in op de vraag in hoeverre het mogelijk is te filosoferen over God. 
Daartoe lijkt het me nodig om het vertrouwde concept ‘God’ leeg te maken en ver-
volgens te kijken hoe er nieuwe betekenissen aan gegeven kunnen worden. Dat lege 
concept noem ik gewoon god, zonder hoofdletter dus. 
 
 
TRADITIE 
 
De meeste mensen zijn geneigd God met een hoofdletter te schrijven. Bijna iedereen, 
gelovig of niet-gelovig, ziet een persoon voor zich als hij het woordje God hoort. Met 
die persoon ervaart hij een relatie of juist niet. Hij bevestigt of bestrijdt zijn bestaan of 
leeft er aan voorbij. Dat is de vrucht van het theïsme, dat tot vóór de Verlichting met 
geloven in God samenviel. Met het ontdekken van steeds meer natuurwetten, is God 
op een afstand komen te staan. Grote wetenschappers bleven God als persoon zien, 
maar dan wel een persoon die het hele gebeuren van oerknal en evolutie in werking 
heeft gezet en dat zó goed gedaan heeft, dat hij er niet meer naar om hoefde te kijken. 
Deze ‘God op afstand’ is typerend voor het zogenaamde deïsme iii. De vervluchtiging 
van God als persoon hoort bij onze tijd en raakt de kern van de secularisatie. Voor 
veel mensen die zich nog steeds als gelovig beschouwen, is God iets wat ín hen leeft: 
hij is Liefde, Energie, een Kracht ..... Deze ‘onpersoonlijke inwoning’ wordt imma-
nentisme genoemd. Onze tijd kent ook heel wat atheïsten, die het bestaan van God 
bestrijden. Nog talrijker zijn de agnosten die benadrukken, dat je Gods bestaan noch 
kunt bevestigen noch kunt ontkennen. 
Opmerkelijk is, dat al deze –ismen of denkwijzen blijven uitgaan van God als ‘iets’ iv. 
God is in het denken en beleven van mensen bijna nooit ‘niets’ of ‘niemand’ v. In dit 
artikel wil ik hem, al is het maar voor even, niets of niemand laten zijn. Ik gaf het al 
aan: daarvoor gebruik ik het concept god. 
 
 
FILOSOFEREN OVER GOD MET JONGEREN EN KINDEREN 
 
Mijn studenten leer ik om op een onbevangen en open manier over god te communi-
ceren. Uitgebreid wordt de tijd genomen om aan elkaar te vertellen hoe men god ziet. 
Elk beeld van god wordt gerespecteerd. Ik vraag de studenten dat ook zo bij kinderen 
te doen. Natuurlijk kunnen kinderen zich god niet anders voorstellen dan als een ie-
mand, maar prikkelende vragen kunnen hen helpen door te groeien naar het meer 
volwassen besef dat alles wat over God gezegd wordt metafoor is.  



Ik doe zo maar een greep uit de vragen die aan de orde kunnen komen: als God alles 
kan, kan hij dan ook een vierkante cirkel maken? Als God echt almachtig is, kan hij 
dan een steen maken die zo zwaar is, dat hij hem zelf niet op kan tillen? Als je God 
niet kunt zien, hoe weet je dan dat hij er is? Kunnen mensen zónder God? Als God 
niet aan ons denkt, zijn wij er dan nog? Als er geen wereld zou zijn, is God er dan 
nog? Als je aan God dénkt, zit hij dan in je hoofd? 
Door zó met jongeren en kinderen over god te spreken, wennen zij er hopelijk aan, dat 
overtuigingen kritisch bevraagd kunnen worden en dat je daardoor ‘volwassener’ 
wordt in je denken. Filosofische vragen helpen hen om sterker te beseffen, dat alles 
wat we over god zeggen, metafoor vi is. 
Zeker voor kinderen is het teveel gevraagd God ánders te zien dan als een iets of ie-
mand. Hij is voor hen nog geen god. Maar daar wil ik wel naar toe. Hoeveel ruimte 
om te filosoferen laat god toe? 
  
 
GOD ALS ZINWOORD 
 
God definieer ik als een zo leeg mogelijk begrip: géén Hij, géén Vader, géén Vriend, 
géén Liefde ..... gewoon niets. God is het lege doek waarop eenieder vervolgens zijn 
eigen beeld mag schilderen. Is god dan helemaal niets? God is leeg aan inhoud, maar 
niet leeg aan functie. 
Ik constateer, dat het concept god een rol speelt in het leven van mensen: het is een 
zinwoord. Dit is een woord waarmee mensen zin geven aan hun leven: een gelovig 
mens beleeft er een relatie aan als met een persoon. Voor hem is het een eigennaam: 
God. De atheïst wil met god aangeven, dat hij zijn leven zin wil geven zónder een 
transcendent wezen vii. 
Het is belangrijk voor ogen te houden, dat een zinwoord niet in de eerste plaats ont-
spruit aan het verstand, maar uit het hart komt: het is een gevoel, een overtuiging. Zin 
geven doen mensen vooral vanuit hun intuïtie. Een zinwoord is au fond niet rationeel 
viii. Het is een ‘gevoelswoord’ waarmee mensen hun werkelijkheid ‘bewoonbaar’ wil-
len maken. 
Als god in de eerste plaats een zinwoord is, moet men het ‘object’ hiervan niet logisch 
willen bewijzen of empirisch willen aantonen. ‘Bestaat god? is dus een verkeerde 
vraag. ‘Geeft god zin aan haar leven?’ is de enige juiste vraag. 
God als zodanig leent zich niet voor bewijsvoering. Strijdlustige atheïsten - ik denk 
aan een gerenommeerde natuurwetenschapper als Richard Dawkins ix - bestrijden bij-
na altijd een iets: zij vechten tegen windmolens. Ik sta vooraan in de rij van gelovigen 
die bij god juist niet aan iets willen denken. Theïsten die Gods bestaan willen aanto-
nen, zitten er evenzeer naast. Agnosten zijn intellectueel het zuiverst: zij geven terecht 
aan, dat god als iets niet aan te tonen is. 
Kunnen we dan empirisch helemaal niets met god? Jawel, het object is dan de méns 
die met dat zinwoord iets doet. Wat betekent god voor mensen? Hoe geven zij er 
vorm aan in hun leven? Hoe laten zij zich door dat concept beïnvloeden? Dat zijn 
mogelijke empirische vragen met betrekking tot god. 
Ook de filosofie kan iets met god, wat mij betreft moét iets met god: met het rationele 
of kritische verstand kan worden nagegaan of wat iemand zégt over god ook in over-
eenstemming is met zijn daden. Leidt de God van Bin Laden inderdaad tot de ver-
plichting om ongelovigen te doden? En als iemand belijdt, dat God Liefde is, moet ik 
dat dan ook aan zijn levenswandel kunnen aflezen? 



Geloven is in de eerste plaats een keuze, een ‘intuïtieve sprong’: men kan hoogstens 
vragen die keuze te verwoorden en vervolgens te verantwoorden hoe die keuze door-
werkt in het leven van alledag.Vraag een mens dus niet waaróm hij in god gelooft, 
maar vraag hem wél dat geloof te verantwoorden. Bijvoorbeeld: ‘Jij zegt, dat god 
voor jou een bron van energie is. Hoe werkt dat door in jouw leven?’ 
 
 
GOD EN WERKELIJKHEID 
 
Laat ik een en ander illustreren aan de werking van god in mijn eigen leven. Ik wil in 
ieder geval de hoofdletter weer gebruiken, omdat het concept mij zeer dierbaar is. Ik 
héb er iets mee. 
Ik wil God niet als een iets zien, maar zal er niet geheel aan ontkomen, alleen al om-
dat ik er woorden aan wijd. Met dit woord benoem ik in de eerste plaats de wijze 
waarop ik zin geef aan de werkelijkheid x. Maar voordat ik ‘mijn God’ kan verant-
woorden, moet ik eerst iets kwijt over hoe ik de werkelijkheid zie xi. 
De werkelijkheid is één. Er is geen tweedeling natuur-bovennatuur. De werkelijkheid 
is onbegrensd. God heeft geen eigen domein, zoals traditiegetrouw de ‘bovennatuur’ 
of ‘hemel’. God is voor mij eerder een woord voor het onbegrensde aspect van de 
werkelijkheid. De zichtbare wereld is er slechts een deel van. Ik bijt het puntje van 
mijn tong om dit zichtbare aspect van de werkelijkheid niet ‘het topje van de ijsberg’ 
te noemen, omdat deze metafoor dan suggereert, dat de werkelijkheid een iets is. Aan 
haar ‘randen’ gaat de zichtbare werkelijkheid over in de onzichtbare, onbegrensde 
werkelijkheid. Ik zou het ook zó kunnen zeggen: de werkelijkheid, die in wezen on-
begrensd is, ‘materialiseert’ zich voor een heel klein deel in de ons bekende zichtbare 
wereld. Dat onbegrensde kan men verschillende kanten op denken. Als ik aan de 
ruimtedimensie van de zichtbare werkelijkheid denk, is er echt een grens aan wat de 
mens van het universum kan waarnemen: veel van het immense heelal valt buíten on-
ze waarnemingshorizon. Maar ook in de ándere ruimterichting gloort de ‘oneindig-
heid’: in de onvoorstelbare ‘kleinte’ van kwantumfysica ‘lost de materie op’. Wat de 
tijdsdimensie betreft zien we dezelfde vloeiende overgang van het eindige naar het 
eeuwige: de grens van het waarneembare ligt bij het absolute begin van de Big Bang. 
Het is onzinnig om over een ‘ervoor’ te spreken. En toch fascineert ons het ‘waarom’ 
van de oerknal. Aan de ándere kant van de tijdsdimensie zal de zichtbare wereld ‘op-
lossen’ in wat met woorden, en dus beelden, niet te beschrijven is. Deze onbegrensd-
heid is letterlijk onvoorstelbaar. 
 
 
FILOSOFIE NA DE ‘INTUITIEVE SPRONG’ 
 
Terug naar god. Ik gaf het al aan: filosofisch is het onzinnig  zich bezig te houden met 
de vraag of god al of niet bestaat. Met de vraag naar zijn mogelijk bestaan wordt god 
‘ver-ietst’. Zulk een filosofie wil teveel. Haar kritische werk begint pas, áls er al ge-
kozen is: mensen kiezen intuïtief, dus vóór-rationeel, voor een bepaalde invulling van 
god. Pas na die ‘intuïtieve sprong’ kan men mensen vragen hun invulling van god te 
verwoorden en te verantwoorden. Met dit laatste bedoel ik, dat zij aangeven welke 
sporen die invulling in hun persoonlijke leven trekt. 
 
 



GOD ALS FASCINATIE 
 
Het is mijn vaste overtuiging – zie hier mijn intuïtieve, niet rationeel te verklaren 
‘denksprong’ – dat de Big Bang er niet zó maar is: ze wordt ‘gedragen’ door een die-
per ‘waarom’. Ik localiseer dat ‘dragen’, dat ‘waarom’ in de eeuwigheidsdimensie van 
de werkelijkheid, zoals ik die enkele alinea’s hiervoor beschreven heb in mijn werke-
lijkheidsbeeld. Ik besef, dat ik hier iets verwoord, dat niet te verwoorden is: met ‘God’ 
bedoel ik die dimensie in de werkelijkheid die niet te conceptualiseren is. In díe zin is 
‘God’ een leeg, maar voor mij tegelijkertijd een zinvol concept. Laat ik dat nader toe-
lichten. 
Omdat ik geloof, dat er een diepste ‘waarom’ is – ook het ‘toeval’ waar anderen aan 
hechten is een geloof! – geloof ik tevens, dat wij worden ‘uitgedaagd’ om steeds ver-
der in de richting van dat ‘waarom’ op te schuiven. Het lokt, ja verleidt ons. Het ‘be-
tovert’ ons door zijn ‘verentooi’ in de vorm van de zichtbare kant van de werkelijk-
heid. Die is zó fascinerend, dat mensen niet ophouden ‘te willen ontdekken’. Mensen 
willen wéten, ze willen weten hoe alles in elkaar zit. Ze willen de werkelijkheid 
‘doorgronden’. Ze willen god of God doorgronden. Daar is niets mis mee. Integen-
deel, het laat zien, dat er van de werkelijkheid een lokroep uitgaat. De werkelijkheid 
is fascinerend! Juist de laatste tijd verdiep ik me in vakgebieden waar veel ontsluierd 
wordt: astrofysica, kwantummechanica, neurobiologie enzovoort. Het weinige dat we 
er vooralsnog van weten – in historisch perspectief is het ongelooflijk veel – laat een 
wereld zien, die zó ingenieus in elkaar zit, dat ik er af en toe van huiver. 
Natuurlijk beïnvloedt dat mijn invulling van god: God is voor mij Verleiding, Fasci-
natie, Open Ruimte ..... Ik voel mij uitgedaagd steeds dieper in die fascinerende wer-
kelijkheid te duiken, ondogmatisch, kritisch en met lef. 
Ik hoef geen persoonlijke band te hebben met God, geen relatie, ik heb geen behoefte 
aan gebed, maar ik wil wél doorvorsen. 
 
God als Verleiding of Fascinatie is een minimale invulling van het concept G-O-D: 
als eindig en dus begrensd denkend wezen kan ik niet anders dan van ‘niets’ toch 
‘iets’ maken. Het zij zo. 
Mogelijk functioneert dit minimale ‘iets’ als een soort van stramien dat allerlei bor-
duursels toelaat, variërend van God als Bron of Energie tot en met God als Vader, 
Moeder of Wijsheid. Daarom ben ik benieuwd naar de reactie van theïsten. Roept u 
maar! 
 
 
                                                
i ‘Theïsme’ betekent ‘godsgeloof’. Vanouds slaat dit begrip op mensen die God als 
persoon zien en belijden. Zelf geef ik er in mijn reader ‘Godsbeelden, Pabo Hoge-
school Leiden, 2007-2008’ een ruimere betekenis aan: ‘theïsme’ omvat dan al die 
mensen op die enigerlei wijze in God geloven, ongeacht of ze God als persoon zien of 
als een immanente kracht. 
ii Men kan op veel manieren filosoferen. De geschiedenis heeft talloze filosofieën 
voortgebracht. Voor mij is filosoferen vooral een kritische manier van denken. Het is 
vraagtekens plaatsen bij het vanzelfsprekende en op die manier ruimte maken voor 
nieuwe zienswijzen. 
iii Met de afstandelijke God van het deïsme wordt door velen niet langer een relatie 
ervaren, waardoor God als persoon ‘vervluchtigt’. 



                                                                                                                                      
iv Met ‘iets’ bedoel ik, dat mensen er kennelijk van uitgaan, dat God begrensd of min-
stens benoembaar is. 
v Met ‘niets’ of ‘niemand’ wil ik God als onbegrensd aanduiden. Aanduiden en niet 
denken, omdat denken altijd begrenst. Over het onbegrensde kan alleen paradoxaal 
gesproken worden, omdat woorden begrenzingen zijn. Daarmee bevind ik mij in goed 
theologisch gezelschap. Al in de Middeleeuwen hebben grote theologen de ‘ongrijp-
baarheid’ van God benadrukt. Meister (magister) Eckhart bijvoorbeeld, een Duits the-
oloog en mysticus die rond 1300 leefde, benaderde God met zijn via negativa, de zo-
genaamde ‘negatieve weg’, een manier van denken waarbij allerlei zekerheden met 
betrekking tot God op losse schroeven werden gezet. Hij deed paradoxale uitspraken 
als ‘van God houden als van niemand’. 
vi Zelfs persoon is metafoor, aldus Matthias Smalbrugge in het zaterdagkatern‘Letter 
& Geest’ van dagblad Trouw (30 juni 2007). Persona is een begrip uit het (Griekse) 
theater: het is geen persoon in onze moderne zin van het woord, maar een personage. 
Je weet niet wie of wat God exact is, maar je komt hem in bepaalde rollen tegen. Wel-
licht is God werkelijk in zo’n rol begrepen, misschien ook niet: het is niet te bewijzen. 
Dat zou je ook niet moeten willen: zo raakt God ingesloten, dreigt objectieve werke-
lijkheid te worden, terwijl God in essentie nergens op vast te pinnen is. 
vii Met ‘transcendent wezen’ wordt een wezen bedoelt, dat ons overstijgt. Sommigen 
spreken van ‘opperwezen’. God wordt dan gedacht als ‘iemand’ die lós van mensen 
kan bestaan. 
viii ‘Rationaliteit’ betreft de cognitieve representatie van de werkelijkheid. Rationali-
teit wil begrijpen, doorvorsen en kritisch kanttekeningen plaatsen. Hier hoort de filo-
sofie plaats. Die cognitieve representatie heeft iets van een scheermes: ze is smal, 
maar uiterst scherp. Maar de werkelijkheid is complexer, gedetailleeerder, diepgaan-
der, breder en rijker dan wat de ratio ervan weergeeft. Affectieve respresentatie slaagt 
er beter in dan de cognitieve om dit te ‘vatten’: ze is ‘geleefde werkelijkheid’. Op dát 
vlak functioneert het concept god: god is dus in de eerste plaats ‘geleefde werkelijk’ 
en slechts in de tweede plaats een cognitief concept. 
ix Zijn boek ‘The God Delusion’ (2006 / ISBN 0593055489) gaat als broodjes over de 
toonbank. Daarin beschrijft hij in alle toonaarden, dat geloof in God niet alleen irrati-
oneel is, maar ook dodelijk. Irrationeel? Ja, in zekere zin: god is vooral een concept 
vanuit de intuïtie. Dodelijk? Er is in naam van God gedood, maar ook veel goeds ver-
richt. Is er in naam van ‘de mensheid’ (Frans Revolutie) of van de ‘communistische 
heilsstaat’ alleen maar goeds verricht? 
x Ik schrijf niet ‘zingeef aan mijn leven’ omdat ik mijn leven zie als een klein deel van 
de werkelijkheid die mij op dit moment meer fascineert dan mijn eigen leven. Ik zie 
mijzelf als een bevoorrecht mens, omdat ik over die fascinerende werkelijkheid na 
kan en mag denken. 
xi Misschien zou ik over een werkelijkheidsbeeld moeten spreken in plaats van een 
wereldbeeld. Deze laatste term is gangbaar, de eerste lijkt een neologisme, maar voor 
mij drukt het begrip werkelijkheid méér uit dan wereld. 


