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IEDEREEN HEEFT EEN GODSBEELD 
 
 
1. INLEIDING 
 
Ieder mens heeft een godsbeeld, of hij wil of niet: ook degenen die zeggen dat God niet 
bestaat hebben een godsbeeld. Het kan niet anders, want het begrip ‘God’ behoort tot de 
collectieve cultuur.  
Ook nú nog komt in onze postchristelijke samenleving vroeg of laat iedereen in contact 
met uitspraken over God en met godsdienstige praktijken. Oók de atheïst. Deze heeft 
geen relatie met God, maar verhoudt zich wél op 'n bepaalde manier tot het woordje 
‘God’. Voor hem is dat woord doorgaans zinloos, omdat het in zijn visie slechts een pro-
jectie, illusie of gewoon niets is. Ook dát is een godsbeeld en dient in het hierna volgende 
overzicht serieus genomen te worden. 
 
De manier waarop moderne mensen God zien en zich tot God verhouden wordt door twee 
ontwikkelingen ingrijpend beïnvloed. 
Op de eerste plaats is dat de secularisatie. Letterlijk betekent dit woord: verwereldlijking. 
Er wordt mee bedoeld, dat God aan het verdwijnen is uit de denk- en leefwereld van 
steeds meer mensen en dat de kerk in toenemende mate haar invloed verliest. Was de 
christelijke godsdienst in de Middeleeuwen het enige en alles doordringende zingeving-
systeem in Europa, nú is hij naar de marge van de samenleving geschoven. Godsdienst is 
een privé-aangelegenheid geworden. In het openbare leven is er zo goed als niets meer 
van te merken. 
Dit proces is vermoedelijk aan het eind van de Middeleeuwen al ingezet, toen de pausen 
hun greep op de Europese vorsten begonnen te verliezen. De Verlichting in de 18de eeuw 
en de ‘technische revolutie’ in onze tijd hebben het proces zeker versneld. 
Overigens moet worden opgemerkt, dat secularisatie vooralsnog plaatsvindt in de wester-
se samenleving, West-Europa voorop. 
 
'n Tweede ontwikkeling die van invloed is op de godsbeleving en de variëteit aan gods-
beelden in onze tijd, is het multi-etnisch worden van de samenleving. Marokkanen, Tur-
ken en Surinamers zijn naar ons land gekomen. Zij namen hun eigen levensbeschouwin-
gen en geloofsovertuigingen mee.  
Daarmee zijn de islam en het hindoeïsme respectievelijk de tweede en derde godsdienst 
van ons land geworden. Om nog maar te zwijgen van de invloeden van oosterse gods-
diensten op onze cultuur: zen, yoga, enzovoort. Dit is niet alleen het gevolg van het ‘klei-
ner’ worden van de wereld doordat mensen meer reizen en de communicatiemiddelen 
omvattender worden, maar óók door de ‘geestelijke honger’ van mensen die de leegheid 
van het materialisme en de afgodendienst van BEK (Beurs, Economie en Kapitaal) te bo-
ven willen komen. 
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Als we nu kijken hoe mensen in deze geseculariseerde en multi-etnische samenleving 
zich tot God verhouden, niet alleen de gelovige mensen (waar trek je overigens de 
grens?), maar óók degenen die zich, soms heel nadrukkelijk, niet meer gelovig noemen of 
die helemaal niet met godsdienst zijn grootgebracht, dan komen we tot vier grondhoudin-
gen. Omdat de meeste van die grondhoudingen juist niet als gelovig te karakteriseren 
zijn, doen we maar even of God een hypothese is. We drukken dit uit met een symbool: 
G-O-D. Bij de grondhouding gaat het dan om de vraag: op welke verschillende manieren 
kunnen mensen zich tot G-O-D verhouden? 
 
 
2. VIER GRONDHOUDINGEN 
 
In de antwoorden op die vraag komen duidelijk vier grondhoudingen ten opzichte van G-
O-D naar voren, die even zovele ‘stromingen’ te zien geven: secularisme, atheïsme, ag-
nosticisme en theïsme. We gaan nu nader in op deze vier grondhoudingen. Overigens zijn 
die grondhoudingen slechts denkmodellen: het is niet nodig, dat iedereen precies binnen 
één grondhouding past. 
 
 
De eerste grondhouding: SECULARISME 
 
Het is al gezegd: mensen leven in toenemende mate in een geseculariseerde wereld. 
Sommigen zijn zich dat bewust, maar de meesten leven gedachteloos ‘aan G-O-D voor-
bij’. Ze hebben G-O-D niet (langer) nodig om zin te geven aan hun leven. Voor hen is 
een ‘binnenwerelds’ levensperspectief voldoende voor een zinvol bestaan. 
Vooral bij humanisten is dit ‘binnenwerelds’ perspectief sterk aanwezig: de mens is voor 
hen de enige en laatste maat van alle dingen. Sommige humanisten plaatsen het mysterie, 
dat gelovige mensen eerder met G-O-D in verband brengen, binnenin de mens. De mens 
zélf is dan een ondoorgrondelijk wezen en een onuitputtelijke bron van zingeving. 
Overigens dient hier opgemerkt te worden, dat wie niet gelovig is of wie de kerk voor-
goed de rug toegekeerd heeft, niet automatisch humanist is. Het humanisme is immers 
een levensbeschouwing welke van mensen een hoge mate van bewustwording en betrok-
kenheid vraagt bij het ‘verschijnsel mens’.  
Secularisme reikt veel verder dan het humanisme. Het is een verzamelnaam voor die 
mensen die in gedrag en denken tot uitdrukking brengen, dat G-O-D voor hen een over-
bodige hypothese is. Zij tonen zich onverschillig tegenover G-O-D. Het ráákt hen nau-
welijks. Ze zijn niet geïnteresseerd in een gesprek over G-O-D. Mogelijk gaat het hier om 
een ruime minderheid van onze ‘medelanders’. 
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De tweede grondhouding: ATHEÏSME 
 
Atheïsme (a-theïsme) betekent: geen godsgeloof. 
Atheïsten zijn doorgaans heel bewust met G-O-D bezig. Zij nemen serieus deel aan het 
debat hierover en doen in gesprek met gelovigen moeite te verklaren waarom G-O-D niet 
bestaat. Bij hen treffen we geen onverschilligheid aan, juist betrókkenheid, hoewel die 
van een bepaald ‘kaliber’ is. Hun grondhouding tegenover G-O-D is ontkennend. 
 
 

Marx noemde godsdienst opium van het volk. Daarbij had hij een bepaalde invulling 
van geloven voor ogen: hij zag hoe in het christendom van zijn tijd het godsbeeld 
Almachtige Vader domineerde en mensen klein hield. Wie het nú beroerd had, zou 
daarvoor in de hemel gecompenseerd worden. Deze troost werkte als een verdoving, 
als opium, meende hij. Scherp analyseerde Marx, dat déze G-O-D de rijken rijker en 
de armen armer maakte. Met déze G-O-D moest afgerekend worden, wilde het met de 
revolutie van de proletariërs ooit nog iets worden. 
Zou Marx atheïst geweest zijn als hij in déze tijd geleefd had en in de basisgemeen-
schappen in Zuid-Amerika in aanraking gekomen was met de bevrijdingstheologie? 
Of met de theologische vrouwenstudies? 
 
 

De derde grondhouding: AGNOSTICISME 
 
Deze term is verwant aan het Griekse a-gnosia, d.i. onwetendheid. Het agnosticisme is 
een leer of filosofie die benadrukt, dat we de eerste oorzaak der dingen - God, het Abso-
lute - niet kúnnen kennen, al zouden we dat nóg zo graag willen. 
Evenals atheïsten nemen ook agnosten serieus deel aan het debat over G-O-D. Alleen 
komen zíj niet bij ontkenning uit, maar bij fundamentele twijfel. Zij zijn er ten diepste 
van overtuigd, dat je níet kunt bevestigen dat G-O-D bestaat en dat je het ook niet kunt 
ontkennen. Je kunt het als mens gewoon niet bevatten, zoals je ook niet kunt bevatten hoe 
het universum ontstaan is. 
Hun grondhouding tegenover G-O-D is fundamenteel twijfelend. 
 

Ook gelovigen hebben hun twijfels. Je staat immers niet elke dag even sterk in je 
schoenen. In ónze tijd komen we er rond voor uit, dat geloof en twijfel dicht bij el-
kaar liggen. Maar déze twijfel is níet die van de agnosten. Voor hén is het een soort 
methodische twijfel, diep doordacht vanuit de filosofie die zij aanhangen: er is méér 
dan wij weten en we kúnnen niet alles bevatten. De twijfel van veel gelovigen is niet 
zo diep filosofisch doordacht. Ze is vaak gevoelsmatig, een ‘gelegenheidstwijfel’. 
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De vierde grondhouding: THEISME (BREED) 
 
Ondanks de secularisatie hebben nog veel mensen het besef, hoe sterk of zwak dan ook, 
dat G-O-D bestaat. Dat besef heeft een variatiebreedte van ‘Er moet wel iets zijn’ tot ‘Ik 
geef mij geheel over aan God’. Mensen die al deze gradaties in geloven te zien geven, 
worden gerekend tot het theïsme. Theïsme is hier in z'n ruimste betekenis genomen: het 
omvat iedereen die op enigerlei wijze in G-O-D gelooft. 
De grondhouding van theïsten tegenover G-O-D is bevestigend. G-O-D wordt daardoor 
God. 
 
Van Dale omschrijft theïsme als volgt: geloof niet alleen aan een in de wereld werkende 
(immanente) maar ook als haar Schepper boven haar staande (transcendente), zelfbewus-
te, persoonlijke, levende God (wel te onderscheiden van deïsme). 
 
Binnen dit theïsme-in-ruime-zin, kortweg aangeduid als theïsme-breed, kan men drie ca-
tegorieën onderscheiden naar de mate waarin God als persoon wordt gezien en beleefd: 
theïsme-smal (in beperkte zin dus), deïsme en immanentisme. 
 
 
THEISME-SMAL (God als persoon) 
 
Theïsten in déze zin van het woord zien en ervaren God als een persóón, traditioneel een 
‘hij’. In hun gelovige beleving heeft God bepaalde, vaak duidelijk omlijnde eigenschap-
pen analoog aan die van de menselijke persoon en hándelt Hij ook zoals mensen zouden 
handelen.  
God is een autonoom wezen, kan kiezen en beslissingen nemen, weet, voelt, luistert, 
heeft invloed, toont begrip, lacht, huilt, zoekt contact met mensen, sluit vriendschap (in 
bijbelse taal: verbond), vergeeft... 
God ként iedereen en treedt eenieder handelend tegemoet. De theïstisch gelovige betrekt 
dit in de eerste plaats op zichzelf: God kent mij, Hij houdt zich intens met mij bezig. Er is 
sprake van een persoonlijk doorleefde band met God. In zo'n relatie spelen gebed en an-
dere godsdienstige praktijken een vanzelfsprekende rol. 
 
God-bóven-mij en God-náást-mij 
God als persoon kan voor mij een ‘hoge’ of ‘lage’ positie innemen. Ik kan tegen Hem 
‘opzien’ of juist op ‘gelijk niveau’ met Hem verkeren. Het gaat om God-bóven-mij of om 
God-náást-mij met alle mogelijke variaties ertussen (zoals mensen ook ten opzichte van 
hun menselijke vader kunnen ervaren). 
Bij God-bóven-mij passen godsbeelden als: de Almachtige, de Alwetende, de Alziende. 
Mensen weten zich bij dit godsbeeld afhankelijk van God (en vinden dat vaak ook pri-
ma!): zij ervaren Hem als een beschermer en voelen zich bij hem geborgen. Maar deze 
God-bóven-mij kan ook als een ‘onberekenbare despoot’ worden ervaren, vooral als 
mensen plotseling met lijden worden geconfronteerd en dit God aanrekenen. 
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God-náást-mij past bij gelovigen die zichzelf als autonome mensen zien. Zij beseffen, dat 
ze zelf vorm moeten geven aan hun leven, zélf problemen op moeten lossen en dat God 
niets van hen overneemt. Maar zij kunnen God als Bondgenoot of als Vriend ervaren, die 
naast hen staat en waardoor ze zich gesteund en bemoedigd voelen. 
 
God als persóón kan bij theïsme-smal dus héél verschillend worden ingevuld, en dit kan 
ook per leeftijdsfase veranderen. 
 
 
DEISME (God beredeneerd en minder nabij) 
 
Verlichting: de redenering als weg naar God 
In het deïsme wordt voor onmogelijk gehouden, dat God zichzélf aan mensen kenbaar 
gemaakt zou hebben (= openbaring). Het bestaan van God wordt niet afgeleid uit bijbelse 
getuigenissen, dus uit wat anderen van en aan Hem ervaren hebben, maar uit de menselij-
ke rede, het ‘gezonde verstand’. Door op een bepaalde manier te redeneren moét men wel 
tot het bestaan van God concluderen. Een dergelijke redenering is bijvoorbeeld: als ik zie 
hoé ingenieus de wereld in elkaar zit, hoé goed alle ‘radertjes van de machine in elkaar 
grijpen’, hoé geolied die wonderlijke machine loopt, dan moét daar een hogere Intelligen-
tie, een Maker achter schuilgaan. 
Vooral tijdens de Verlichting (18de eeuw) met haar optimistische visie op mens en we-
reld en haar rotsvaste geloof in de vooruitgang van het menselijk denken, deden deze ra-
tionele ‘godsbewijzen’ het goed. Het is de periode van de ‘God van de filosofen’. 
 
God-ver-van-mijn-bed 
'n God die zich níet openbaart en die alleen langs de weg van het verstand ‘gevonden’ 
kan worden, wordt niet gemakkelijk als persoon gezien en ervaren. Het gevoel ‘Hij is met 
mij persoonlijk bezig’ heeft de deïst niet. Voor hem is het een God-op-afstand, een God-
ver-van-mijn-bed. 
Akkoord, Hij heeft ooit eens de ‘aftrap’ gedaan voor het universum, maar vanaf de Big 
Bang loopt het allemaal vanzelf. Ontstaan en vergaan van sterrenstelsels en de evolutie 
op dat kleine bolletje dat ‘aarde’ heet zijn onderdelen van een groots zelfsturend proces. 
God hoeft alleen maar toe te kijken: Hij heeft z'n werk al gedaan. 'n Klein beetje persoon 
is Hij nog wel: Hij is tenslotte de Maker. Maar voor 'n persoonlijke beleving staat Hij te 
ver weg, speelt Hij geen rol. 
 
Bij het deïsme passen dan ook godsbeelden als Eerste Oorzaak en Opperwezen. 
Er passen ook eigentijdse uitspraken bij als ‘Er zal wel ergens iets zijn’ en ‘Er moet toch 
zoiets zijn als een hogere macht’. Daarmee komt het deïsme in onze tijd dicht in de buurt 
van het secularisme of ‘gelegenheidstwijfel’. 
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IMMANENTISME 
 
Immanentisme gaat over God-ín-mij. God wordt niet meer als persoon gezien en be-
leefd, maar als een kracht die ik in mezelf ervaar. God heeft alles te maken met mijn 
diepste gedachten en gevoelens. Hij is het beste of diepste in mijzelf.  
Bij deze letterlijk ónpersoonlijke visie op God passen beelden als: Kracht, Bron, Oerbron, 
Diepste Grond, het Zijn, Levensbron, Leven, Vuur en Licht. 
Gods immanentie maakt, dat Hij of Het door gelovigen als reëel aanwezig, als zeer nabij 
ervaren wordt. Juist die ‘voelbaarheid’ maakt voor veel mensen zinvol spreken over God 
mogelijk. 
 
Transcendentie: een correctie op het immanentisme 
Wat mensen soms vergeten is, dat God dan gemakkelijk samenvalt met mijn diepste voe-
len en denken. Begon Willem Kloos niet een van zijn gedichten met: ‘Ik ben 'n God in 
het diepst van mijn gedachten’? God is een ánder woord geworden voor ‘het meest edele 
in de mens’. 
Hierop is het begrip transcendentie een correctie. Dit komt van het Latijnse ‘transcende-
re’, wat zoveel betekent als ‘opklimmen’ of ‘uitstijgen boven’. Gods transcendentie houdt 
dus in: wat ik ook denk of voel, ik blijf óók benadrukken, dat God altijd méér is dan mijn 
gevoelens en gedachten. Hij ‘stijgt er bovenuit’. 
Er zijn perioden in de geschiedenis geweest - in het jodendom en de islam leeft dat ster-
ker dan in het christendom - waarin men behoefte had om het transcendente karakter van 
God, dat ongrijpbare en onvoorstelbare in Hem te benadrukken om al te grote ‘mensvor-
migheid’ te voorkomen. 
Bij de overtuiging dat God vooral transcendent is, horen beelden als: de Naam, de Onbe-
kende, Mysterie, Gans Andere, de Heilige, Onnoembare, de Onzienlijke, de Zich Verber-
gende, Transcendente en de Absolute. 
In deze beelden wilden en willen mensen de grootheid van God en hun diepe respect voor 
Hem uitdrukken. 
 
 
Pantheïsme: uiterste vorm van immanentisme 
't Pantheïsme (pan = alles) daarentegen voert Gods immanentie tot het uiterste door: God 
valt niet alleen samen met het diepste in mijzelf, maar met mijn héle bestaan, met de héle 
wereld. Heel de wereld is verschijningsvorm van God: God is in mijn gedachten, maar 
ook in mijn vingertoppen, Hij is in vreugde én verdriet, in de onderdrukker én de onder-
drukte, in dít blaadje van déze boom, ja zelfs in mijn excrementen. 
 
 
Een vijfde grondhouding: GOD-IN-ROOK-OPGEGAAN? 
 
In onze tijd is religie weer ín, religie in de zin van ‘verbonden zijn met de diepste wortels 
van je bestaan’: ’religare’ betekent zoiets als ‘binden aan (wat achter je ligt)’. Mensen 
hebben behoefte aan ‘n houvast van waaruit ze zin kunnen geven aan hun leven. Secula-
risme, atheïsme en agnosticisme kunnen geen soelaas bieden. 
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De ‘terugkeer van de religie’ betekent geen ‘terugkeer van het theïsme’: het gaat om reli-
gie zónder God (opvallend veel mensen geloven in een individueel voortbestaan na de 
dood, zonder God daarbij te betrekken). 
Deze invulling van religie past onder andere bij New Age of het Nieuwe-Tijdsdenken. 
Een grondgedachte daarvan is, dat we in de menselijke evolutie of geschiedenis een ge-
heel nieuwe periode binnengaan, die van Aquarius of Waterman. Dat zal een periode zijn 
van saamhorigheid, éénheid met de natuur, vrede met jezelf enzovoort. 
New Age is geen organisatie, maar een verzamelnaam voor alle mogelijke ‘religieuze 
bewegingen’: Hare Krishnabeweging, allerlei therapeutische bewegingen, variërend van 
klankschalentherapie tot en met gebedsgenezing en therapeutisch schilderen, holisme, 
contacten onderhouden met bomen enzovoort. Maar men maakt ook gebruik van reiki, 
zonder de behoefte te gevoelen om God ermee te verbinden. 
De nieuwe invulling van religie vindt men ook in de vele vormen van meditatie waarmee 
steeds meer mensen in onze tijd zin geven aan hun leven, van transcendentale meditatie 
tot hathayoga. 
Zelfs voetbal kan religie – en helaas ook oorlog! – zijn: voor veel mensen is het de ultie-
me zingeving aan hun bestaan. Sport in het algemeen kan deze functie eveneens vervul-
len. 
 
Waarom een vijfde grondhouding? 
De behoefte om een vijfde grondhouding te onderscheiden komt voort uit het feit dat alle 
vier tot nu toe behandelde grondhoudingen uitgingen van de hypothese G-O-D als een 
min of meer duidelijk afgebakend begrip, ook al varieerde dit van God als Persoon tot en 
met God als Kracht of Oerbron, of gewoon: Niets. Dat is niet zo vreemd, want alle ge-
noemde groeperingen zijn ‘erfgenamen’ van de christelijke traditie.  
Echter, steeds meer ‘nieuwe religieuzen’ zien en beleven G-O-D niet langer als iets be-
paalds, als ‘diepste werkelijkheid’, omdat er iets ánders voor in de plaats is gekomen: 
hoogste doel in het leven is nú bijvoorbeeld éénwording met de Natuur (met een hoofd-
letter!). Of: volkomen in harmonie geraken met Jezelf. Of: je laten ‘dragen’ door de Ul-
timate Reality (geen God!) waaraan je je gerust kunt overgeven. Of: je verbonden voelen 
met bomen als levende wezens (prinses Irene). 
Eigenlijk heeft het boeddhisme met z’n Nirwana, waarin alle verlangens zijn ‘uitgeblust’ 
en alle gehechtheid aan het aardse is ‘opgelost’, al 2500 jaar geleden voor een soortgelij-
ke invulling gekozen. 
In déze vormen van religie is de God van het christelijke geloof inderdaad in rook opge-
gaan. De grondhouding zou God-in-rook-opgegaan genoemd mogen worden. 
 


