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NAAR EEN ISLAMITISCH-

CHRISTELIJKE THEOLOGIE 
 

Henk J.M. Schoot 

 
Vorig jaar – in 2006 – publiceerde de theoloog Pim Valkenberg zijn 

tweede grote boek, na zijn – ook in herwerkte vorm uitgegeven – 

proefschrift over het Schriftgebruik (“plaats en functie”) van Thomas 

van Aquino. Het boek is getiteld Sharing Lights On the Way to God. 

Muslim-Christian Dialogue and Theology in the Context of 

Abrahamic Partnership, en kwam uit bij Rodopi in Amsterdam.  

Het is goed aan dit boek de nodige aandacht te besteden. 

Niet alleen omdat Valkenberg al sinds jaar en dag lid is van het 

Thomas Instituut en de redactie van dit Jaarboek, maar vooral omdat 

het om een uitdagend nieuw boek gaat, zonder echt precedent, dat 

zich niettemin uitdrukkelijk verbindt met de traditie van de klassieke 

katholieke theologiebeoefening.  

In het navolgende zal ik op de eerste plaats iets schetsen 

van het theologisch auteurschap van Valkenberg. Vervolgens geef ik 

een kort inhoudsoverzicht van het boek, om daarna vier thema’s aan 

te snijden die het boek bij mij opgeroepen heeft. Deze thema’s zijn 

geschreven in dezelfde kritische zin waarin de auteur zijn onderwerp 

benadert, een kritische zin die een theologische vriend hopelijk is 

toegestaan. 

 

1. Theologisch grensgangerschap 
 

Een verrassend element in het boek van Valkenberg is wel dat hij na 

wat inleidende schermutselingen een uitvoerige weergave geeft van 

zijn deelname aan een beginnende praktijk van dialoog tussen 

moslims en christenen in Utrecht en Nijmegen. Het geeft de rest van 

zijn studie een zeker persoonlijk karakter, en onderstreept 

uitdrukkelijk de moed die erdoor betoond wordt. Belangrijker dan 

dat is echter dat het uitdrukkelijk past in het methodische voorschrift 

dat Valkenberg gaandeweg formuleert, en dat luidt dat een 
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islamitisch-christelijke theologie gefundeerd moet zijn op een praxis 

van dialoog, waarbij bovendien het woord ‘dialoog’ zeer ruim 

genomen moet worden (inclusief het samen leven zelf). 

Deze opening van zijn studie geeft mij de aanleiding en de 

gelegenheid om een paar opmerkingen te maken over het theologisch 

auteurschap van Valkenberg. Valkenberg heeft zijn theologiestudie 

gedaan in Utrecht, aan de faculteit Godgeleerdheid en de Katholieke 

Theologische Hogeschool aldaar. In die tijd heeft hij zich 

uitdrukkelijk bezig gehouden met joodse studies, met de dialectische 

theologie, maar ook met vormen van contextuele theologie, zoals 

met name de feministische theologie. Zijn doctoraalscriptie bij 

Ferdinand de Grijs ging dan ook over het boek Beyond God the 

Father van Mary Daly, en was getiteld “Zoek jezelf zuster”, met een 

knipoog naar een toen populair lied van Koot en Bie. Niet lang na 

het afsluiten van zijn theologiestudie begon Valkenberg aan een 

promotieonderzoek bij Ferdinand de Grijs, wat zich richtte op het 

schriftgebruik van Thomas van Aquino. Zo kwam een opmerkelijke 

combinatie tot stand van moderne en klassieke theologiebeoefening. 

De promotie aan de KTU volgde in 1990, en de titel van het 

proefschrift verwees naar het verhaal van de Emmaüsgangers: “Did 

not Our Heart Burn” Place and Function of Holy Scripture in the 

Theology of St. Thomas Aquinas. Het zou het derde en laatste 

exemplaar in de oude publicatiereeks van het Thomas Instituut c.q. 

de Werkgroep Thomas van Aquino worden, al snel in een ander jasje 

bij uitgeverij Peeters in Leuven opnieuw gestart. 

Inmiddels was Valkenberg – na een periode werkzaam te 

zijn geweest op het terrein van de parochiekatechese – in Nijmegen 

aan de theologische faculteit aangesteld als docent Dogmatiek. Al 

snel betekende dit een fundamentele heroriëntatie: Valkenberg werd 

een steunpilaar van de nieuw op te richten studierichting 

Religiewetenschap, en ging zich ook bekwamen in het Arabisch, en 

het gedachtegoed van andere godsdiensten. Het betekende de start 

van een auteurschap dat ook naar zijn ‘output’ bijzonder vruchtbaar 

was, gezien het feit dat de bibliografie van Valkenberg over de 

periode van 1994 tot en met 2006 zo’n 84 wetenschappelijke titels 

telt. De namen die in die titels fungeren, geven een idee van de 

breedte van Valkenbergs deskundigheid en interesse: Fethullah 

Gülen, Raimon Pannikkar, Hans Küng, Johannes Damascenus, 

Jacques Dupuis, Karen Armstrong. Al die jaren heeft hij een deel 
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van zijn onderzoek gedaan in Nijmegen, op het terrein van de 

dogmatiek en de religiestudies, en een ander deel in Utrecht, op het 

terrein van de studie van Thomas van Aquino, en zeker vaak ook 

gemotiveerd door wat Thomas en tijdgenoten op dit terrein hebben 

gedacht en gedaan. Zo was Valkenberg samen met de Utrechtse 

theoloog Marcel Poorthuis de initiator van een langlopend project 

dat de middeleeuwse teksten die de drie abrahamitische godsdiensten 

met elkaar in gesprek brachten, wilde bestuderen. Het leidde tot een 

interessante bundel onder de titel The Three Rings: Textual Studies 

in the Historical Trialogue of Judaism, Christianity, and Islam 

(Leuven: Peeters, 2005). Enkele jaren tevoren verscheen overigens in 

dezelfde reeks van het Thomas Instituut een herwerkte versie van 

Valkenbergs proefschrift, getiteld Words of the Living God: Place 

and Function of Holy Scripture in the Theology of St. Thomas 

Aquinas. 

Dit bij elkaar genomen laat zien dat Valkenberg 

theologisch gezien zich tot een grensganger heeft ontwikkeld. Hij 

zoekt waar de moderne theologiebeoefening grenst aan de klassieke 

theologie. Hij verkent de grenzen van vormen van een contextuele 

benadering. Hij verkent bovendien de grenzen van een christelijke 

benadering als zodanig, door te vragen naar het waarom van de 

godsdiensten en door zich te verdiepen in de theologie en 

spiritualiteit van andere godsdiensten, m.n. de Islam. In de afgelopen 

jaren was Valkenberg bovendien tot twee maal toe als gastdocent 

werkzaam in de Verenigde Staten. Eerst aan de University of Notre 

Dame, en later aan Loyola College, Baltimore. Vanaf het academisch 

jaar 2007/2008 zal hij aan de laatste universiteit ook permanent 

verbonden zijn, en zijn hoofddocentschap in Nijmegen achter zich 

laten. Valkenberg krijgt nu de gelegenheid om in een ander westers 

land te ontdekken of Amerikaanse moslims inderdaad hun Europese 

geloofsgenoten tot voorbeeld kunnen zijn, getuige het feit dat zij zelf 

in grote meerderheid zeggen nog nooit omwille van hun geloof 

gediscrimineerd te zijn, toegang hebben tot onderwijs en 

arbeidsmarkt, leven in een maatschappij waarin geen segregatie meer 

bestaat maar juist interesse in religieuze diversiteit, en er geen 

achterdocht is jegens godsdienst maar juist positieve aandacht. Ook 

in dit opzicht laat Valkenberg zich dus als een grensganger zien. 

Dit alles roept wel de vraag op, hoe je al deze 

verschillende benaderingen en contexten bij elkaar houdt. Met het 
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verschijnen van Sharing Lights komt een antwoord op die vraag in 

zicht. Het antwoord luidt: comparatieve theologie, met je eigen 

traditie als uitdrukkelijke gesprekspartner. In het zevende en 

voorlaatste hoofdstuk fungeert Thomas van Aquino als de invulling 

van het perspectief dat de theoloog Valkenberg in stelling brengt om 

Al-Ghazali en anderen uit de traditie van de Islam te interpreteren en 

te bevragen. Als iemand een belangrijk tweede boek schrijft is dat al 

reden tot gelukwensen, maar als het dan ook een cruciale plaats 

inneemt in de ontwikkeling van iemands auteurschap, is dat een 

dubbele reden tot felicitaties. Bij deze. 

 

2. Overzicht van de inhoud 

 

Het boek kent acht verschillende hoofdstukken, die in drie gedeeltes 

kunnen worden gerangschikt. De beide eerste hoofdstukken zijn 

inleidend van karakter (over gastvrijheid, en over feitelijke 

dialoogprocessen), en de beide laatste hoofdstukken bevatten 

inhoudelijke oefeningen in de voorgestelde comparatieve 

theologiebeoefening. De vier tussenliggende hoofdstukken 

bespreken de meer formele, methodische aspecten van de samenhang 

tussen de abrahamitische godsdiensten, de interreligieuze dialoog, de 

toekomst van godsdienst en dialoog, en een bespreking van de 

verschillende theologieën van godsdiensten en de comparatieve 

theologie. Methodisch gezien ligt het zwaartepunt van het boek bij 

het tweede hoofdstuk, dat de ontluikende dialoog tussen christenen 

en moslims in Utrecht en Nijmegen vanuit het perspectief van de 

auteur als deelnemer aan die dialoog beschrijft, en bij het zesde 

hoofdstuk, dat de uiteindelijke keuze voor de comparatieve theologie 

verantwoordt en in de context van de zich ontwikkelende theologie 

van de godsdiensten c.q. religiewetenschappen plaatst. Ook nu weer 

is dus een langdurige en – ik moet toegeven – op den duur wederom 

vermoeiende bespreking van de verschillende perspectieven van 

waaruit andere godsdiensten kunnen worden beschouwd 

(exclusivistisch, inclusivistisch, pluralistisch; ecclesiocentrisch, 

christocentrisch, theocentrisch; godsdiensttheologie vanuit elk van 

de drie godsdiensten; religiewetenschap; binnen- en 

buitenperspectief) kennelijk onvermijdelijk. Opmerkelijk is wel dat 

een belangrijk auteur in dit veld als Paul Knitter, die bij elke nieuwe 

publicatie van zijn hand zijn positie weer wijzigt, nu gekozen heeft 
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voor het zogenaamde ‘acceptance-model’ (blz. 200), wat een 

bijsturing van zijn keuze van het pluralisme inhoudt. In dit model is 

uitdrukkelijk sprake van een aanvaarding van verschillen, die als 

heilzaam worden beschouwd, zonder dat de ene godsdienst de andere 

vervangt of onderdak biedt. Comparatieve theologie valt onder dit 

model, in zoverre het én uitdrukkelijk theologisch is (en niet 

sociologisch of religiewetenschappelijk), én plaats biedt aan echt 

gesprek, inclusief kritische vragen vanuit het binnenperspectief van 

een godsdienst. 

De beide laatste hoofdstukken vind ik theologisch en 

inhoudelijk het meest interessant en uitdagend. Hier schijnen de 

lichten waarvan in de titel sprake is. Hoofdstuk 7 bestudeert drie 

auteurs uit de Islamitische traditie, t.w. Al-Ghazali, Ibn al-‘Arabi en 

Rumi, vanuit het theologisch perspectief op de verborgenheid Gods 

dat Thomas van Aquino in de christelijke traditie ontwerpt. Het 

achtste en laatste hoofdstuk verplaatst de oefening in comparatieve 

theologie naar de moderne tijd, en stelt Said Nursi, Fethullah Gülen 

en Tariq Ramadan centraal, en associeert dit met het denken van o.a. 

Teresa van Avila. 

De keuze die Valkenberg maakt voor comparatieve 

theologie als methode, een keuze die theoretisch wel doordacht is 

maar waarvan in de praktijk nog helemaal moet blijken wat die 

betekent, beschouw ik ook als een keuze tegen de weg van de minste 

weerstand. De weg van de minste weerstand voor hem zou zijn om 

de klassieke christelijke theologie achter zich te laten, het reliflex 

model te adopteren, en het vrije experiment aan te gaan. Valkenberg 

doet dat uitdrukkelijk niet. Hij zou niet alleen zijn eigen geschiedenis 

veronachtzamen, maar ook die van de godsdienst waartoe hij 

behoort. In datzelfde spoor – waarin weerstand wordt opgezocht – 

wil ik graag inhoudelijk reageren. 

 

3. Islamitisch-christelijke dialoog en theologie 

 

De titel van het boek is veelzeggend, en wordt door de auteur ook 

uitgelegd. Hij heeft gekozen voor het symbool van licht, omdat dat 

belangrijk is in de drie tradities van jodendom, christendom en islam, 

zonder dat het beladen is. Opvallend is natuurlijk het meervoud 

‘lights’, waardoor we niet op de gedachte kunnen komen dat het als 

een benaming van God functioneert. De lichten die Valkenberg 
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bedoelt schijnen vooral in de beide laatste hoofdstukken. Daar 

komen invloedrijke auteurs uit de traditie van de Islam aan het 

woord, om vanuit het perspectief van de dialoog te worden 

bestudeerd. Het is de overtuiging van Valkenberg dat we deze 

auteurs met elkaar kunnen delen. Dat ‘delen’ wordt gefundeerd in 

wat in de ondertitel wordt aangeduid als het Abrahamitisch 

‘partnership’, deelgenootschap. Vervolgens is belangrijk dat er 

gesproken wordt van een dialoog, een gesprek tussen de moslim en 

de christen. Het Engels heeft het voordeel dat het over personen kan 

spreken, en dat het zich niet moet beperken tot typen van godsdienst: 

islamitisch-christelijke dialoog. Opvallend genoeg spreekt 

Valkenberg niet alleen van dialoog maar ook van theologie: Muslim-

Christian Theology. Dit is een absoluut novum. Wie die term op 

internet nazoekt komt alleen een verwijzing naar juist het boek van 

Valkenberg tegen. Een absoluut novum dus, en het is goed hier de 

nadruk op te leggen, omdat het onze interpretatie van dit boek zal 

moeten beïnvloeden. Het schept hoge verwachtingen, enerzijds, maar 

doet anderzijds ook vermoeden dat we te maken hebben met een 

project dat nog alleszins in statu nascendi is, met de daarbij 

behorende kinderziektes.  

Eén vraag roept het in ieder geval bij mij wel op. De 

parallel met de woordcombinatie joods-christelijk dringt zich al 

gauw op. Ofschoon er binnen en buiten de praktijk van de theologie 

wel veel verwezen wordt naar de joods-christelijke dialoog en de 

joods-christelijke traditie – al is vaak onduidelijk waar die laatste 

verwijzing op doelt – is er toch nauwelijks sprake van joods-

christelijke theologie. We kunnen slechts gissen waarom dat het 

geval is. Heeft dat soms te maken met de vrees van christenen dat ze 

zich dan opnieuw schuldig maken aan het in beslag nemen van joods 

gedachtegoed? En geldt dezelfde reden dan niet voor christenen in de 

richting van de Islam, of ziet dat voorbij aan de specifieke ervaringen 

van de Tweede Wereldoorlog? 

Dat de titel verwijst naar een tocht, een weg naar God, 

mag dan ook niet alleen een aanduiding zijn voor de bestemming van 

mensen, maar ook voor deze theologie geldt dat ze onderweg is, en 

‘af’, noch volmaakt. Overigens tekent door deze titel ook enigszins 

de weg van Valkenberg zelf zich af, die immers de titel van zijn 

proefschrift ontleende aan de weg naar Emmaüs van de eerste 

leerlingen van Christus: “brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij 
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onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot” (Lucas 24). 

Het licht dat de leerlingen onderweg deelden, vermenigvuldigt zich 

nu voor Valkenberg. Sterker nog, Valkenberg geeft aan dat zijn 

diepste motivatie om in interreligieuze dialoog te participeren door 

dit verhaal tot uitdrukking wordt gebracht: God toont zich in de 

persoon van een vreemdeling; de religieuze ander is de plaats waar 

God aanwezig is om christenen en moslims de weg naar de toekomst 

te wijzen (blz. 150). 

 

4. Godgenoegzaamheid, fatalisme en godsdienst 

 

Ik weet niet precies hoe de samenstelling van het boek is verlopen. 

Vermoedelijk heeft de auteur een aantal onderscheiden bijdragen 

bewerkt en tot één geheel willen maken. Op één punt ontstaat daarbij 

een merkwaardige combinatie die mij tot nadenken stemde. In de 

tweede oefening in comparatieve theologie wordt veel ruimte 

geschonken aan wat je zou kunnen noemen: Godgenoegzaamheid. 

Teresa van Avila en Said Nursi zijn beiden getuigen van het diepe 

religieuze besef dat het in het leven maar om één ding gaat, en dat is 

onze gerichtheid op God. Verder heeft de mens niets nodig, verder 

hoeft hij niets te geloven, te hopen of te vertrouwen. God alleen is 

genoeg, Solo Dios basta. Mij spreekt dat aan, het ontroert me, en het 

stelt me voor de vraag of dit dieper gaat dan die op zichzelf ook al 

fundamentele opmerking van Thomas van Aquino. In zijn geschriftje 

“Rekenschap van het geloof. Antwoord op bezwaren van moslims, 

joden en oosterse christenen”, zegt Thomas immers dat allen die 

geloven, met elkaar de overtuiging delen dat de gehele ordening van 

de natuur en ook het menselijk handelen, onderworpen zijn aan de 

goddelijke voorzienigheid (7, blz. 63-64). Thomas kiest dus, 

ofschoon terloops opgemerkt, voor de providentia Dei, de 

voorzienigheid Gods, als de overtuiging die gemeenschappelijk is 

aan joden, christenen en moslims. Het is de overtuiging dat we niet 

in een chaotische wereld leven, maar dat die wereld geleid wordt; de 

overtuiging dat de mens niet uitgeleverd is aan willekeur, toeval of 

doelloosheid, maar integendeel, dat God oorsprong en doel van al het 

menselijk handelen is. 

Het is tamelijk overbodig om te vermelden dat dit 

natuurlijk geen aanleiding is voor zorgeloosheid of ongekwalificeerd 

optimisme. Als christelijke auteur deelt Thomas het geloof in de leer 
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van de erfzonde, die hoe dan ook een principiële rem zet op ieder 

optimistisch geloof in eigen kunnen. De Islam kent die overtuiging 

niet, maar zo goed als de christelijke leer van de erfzonde 

voortdurend onder vuur van de moderniteit ligt, zo worden ook vele 

pijlen afgeschoten op wat men in de Islam als fatalisme meent te 

herkennen. Valkenberg doet hierover een opmerkelijke uitspraak. Hij 

zegt dat wat westerse mensen vaak benoemen als fatalisme, in feite 

een slimme manier is om te overleven in moeilijke omstandigheden, 

en boven alles een bewonderenswaardig diep vertrouwen in God 

(blz. 307). Fatalisme heeft dus niets met willekeur te maken. En 

godgenoegzaamheid is dus bepaald geen lichtgelovigheid of 

goedkope troost; het is hard werken en zuivere genade in één.  

Welnu, tegen deze achtergrond viel mij, terugbladerend in 

het boek, op dat Valkenberg het woord fataal nóg een keer in de 

mond neemt, maar nu niet in de betekenis van godsvertrouwen, maar 

in de meer gebruikelijke betekenis van ‘dodelijk’, ‘noodlottig’. Het 

komt aan de orde wanneer hij het thema van het syncretisme 

aansnijdt. Ik moest een paar maal in mijn ogen wrijven, maar het 

boek bevat inderdaad een herhaald pleidooi voor syncretisme, voor 

het combineren van inzichten uit verschillende godsdiensten, ook 

wel ‘multiple religious belonging’ genoemd. Ik zou mij hierover niet 

moeten verbazen, wetende dat Valkenberg al eerder publiceerde 

onder de al even pakkende als wat mij betreft onappetijtelijke titel: 

hemelse hutspot (ook op blz. 118). Op bladzijde 140 nu, neemt 

Valkenberg de systematisch-theologen op de korrel. Hij ontwaart een 

tegenstelling tussen religiewetenschappers en systematisch 

theologen, waarbij de laatsten worden geacht om syncretisme te 

beschouwen als een bedreiging voor de identiteit van het christelijk 

geloof. “[…] such a theological stance may be fatal for the future of 

religion” (blz. 140), zegt Valkenberg dan. Het is fataal voor de 

toekomst van godsdienst, van de godsdienst, als systematisch-

theologen syncretisme veroordelen op basis van onvoldoende kennis 

van zaken. Vervolgens moet de verklaring van de congregatie van de 

geloofsleer, Dominus Jesus [over de uniciteit van Christus en de 

kerk, 2000], het ontgelden, en ook de Nederlandse 

bisschoppenconferentie inzake het onderwerp interreligieuze 

vieringen. Opvallend genoeg is in beide gevallen geen sprake van 

voorbeelden van onvoldoende kennis van andere godsdiensten, maar 

louter van het principiële punt dat christenen in Christus geloven en 
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niet op dezelfde manier in de Koran of Mohammed. Een vermenging 

van beide doet geen recht aan de onderscheiden tradities, en al 

helemaal niet als het om een inhoudsloze vermenging en 

gelijkschakeling gaat. De angst is immers dat b.v. samen bidden of 

samen vieren vooral goed is voor het gezamenlijk gevoel, en niet 

gebaseerd is op gedeelde inzichten. De christen die voorstelde om 

samen met moslims het Onze Vader te bidden, kwam daar ook op 

hardhandige wijze achter. Valkenberg herkent zijn eigen pleidooi 

voor inhoudelijkheid echter niet in de opstelling van de congregatie 

of de bisschoppenconferentie, terwijl hij dat m.i. echt over het hoofd 

ziet. Integendeel, hij schrijft “If the separate identities of these 

traditions are the only criteria, every form of syncretism is forbidden. 

This would mean that we try to preserve these traditions 

unadulterated and uncontaminated, which would, however, render 

them sterile, and therefore would not contribute to the survival of 

these traditions for the future” (blz. 142). Eerlijk gezegd lijkt mij het 

tegendeel waarschijnlijker. Daar waar partners in dialoog hun eigen 

wortels veronachtzamen of vergeten, raken ze ontworteld, lopen ze 

het gevaar voedingsstoffen te gaan ontberen, en daardoor inderdaad 

steriel, onvruchtbaar te worden. Wat mij betreft liggen die wortels in 

de expliciete verbondenheid met Christus en zijn kerk. Ik vind de 

nogal afstandelijke opmerkingen in het boek over het document 

Dominus Jesus en de daarin en elders ingenomen positie van het 

inclusivisme dan ook jammer. Nu deel ik wel de kritiek die op het 

inclusivisme mogelijk is, en lijkt het de moeite waard om meer te 

werken volgens het acceptatiemodel (Knitter), maar het is toch 

opvallend dat het instituut Kerk in deze dialoog en in deze theologie 

bijna geheel buiten beeld verdwijnt. Zo kan ten onrechte de indruk 

ontstaan als zouden we hier met een vrije markt te maken hebben, 

waar bovendien de afwezigheid van zo’n instituut bij de 

gesprekspartner niet als probleem maar kennelijk als een over te 

nemen uitgangspunt wordt beschouwd. Doe ik Valkenberg daarmee 

onrecht? Of is dat niet toch de impliciete conclusie in de overgang 

van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 5, waar aan het einde van de 

bespreking van de rol van kerken aan de dialoog, vooral een 

toekomstige rol aan verschillende kerkelijke en niet-kerkelijke 

bewegingen wordt toegedacht, maar nog meer – in hoofdstuk 5 – 

wordt verwacht van datgene wat zich buiten de kerk ontwikkelt aan 

meervoudige religieuze identiteiten?  
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Ik noem nu in één adem de nadruk die Valkenberg legt op 

de Godgenoegzaamheid in beide tradities, én zijn opmerking dat een 

afkeer van syncretisme fataal zal zijn voor de godsdienst. Ik noem ze 

in één adem, omdat ik niet goed zie hoe je beide tegelijkertijd kunt 

zeggen. Waarom je wel zorgen maken om godsdienst, en niet om 

kerk? Waarom je wel zorgen maken om godsdienst, en toch zeggen 

dat het om God en God alleen gaat. Alleen God is genoeg? Betekent 

Godgenoegzaamheid afscheid van godsdienst en kerk? 

 

5. De hermeneutiek van de comparatieve benadering 

 

De beide laatste hoofdstukken zijn twee oefeningen in comparatieve 

theologie, de één meer op de traditie en de ander meer op de 

moderne tijd gericht. Islamitische denkers als Al-Ghazali en Said 

Nursi staan centraal. Herhaaldelijk worden overeenkomsten 

geschetst tussen het christelijke en het islamitische denken, waarbij 

soms ook verschillen niet onder stoelen of banken gestoken worden. 

Ik herken daar het acceptance-model van Knitter. 

Toch roepen beide hoofdstukken bij mij een fundamentele 

vraag op, die ik graag wil toelichten aan de hand van het thema van 

de verborgenheid Gods. Er ligt een duidelijke overeenstemming 

tussen denkers als Al-Ghazali enerzijds en Thomas van Aquino 

anderzijds, als het gaat om de menselijke onmogelijkheid om God te 

omvatten en begrippelijk of woordelijk recht te doen. God is groter 

dan onze begrippen en namen. Juist de veelheid van namen die de 

schriften kennen, is een aanduiding voor de verhevenheid Gods. 

Valkenberg noemt daarbij m.n. het gedeelde scheppingsbegrip in 

beide tradities, ook in navolging van David Burrell. 

Nu is het bij Thomas van Aquino aantoonbaar zo, dat wat 

Thomas over de verborgenheid Gods zegt, thuishoort in zijn denken 

over de verborgen aanwezigheid Gods. Er gaapt een onafzienlijke 

kloof tussen de Schepper en zijn schepsels, maar tegelijkertijd is het 

God zelf die die kloof overbrugt, door het verbond dat hij met 

Abraham en met Mozes sluit, en waarvan Jezus de verpersoonlijking 

is. Als de tweenaturenleer, de leer dat er in Christus sprake is van 

een menselijke en een goddelijke volmaakte natuur in één persoon, 

iets betekent, dan is het wel dat daarin de relatie tussen God en de 

wereld wordt benaderd. Voor christenen is het onmogelijk om die 

relatie er één te laten zijn van een absolute tegenstelling, alsof God 
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en mens op elkaar in mindering kunnen worden gebracht of bij 

elkaar opgeteld zouden kunnen worden. In dit licht bezien kan een 

christelijke theoloog m.i. moeilijk accepteren dat Al-Ghazali spreekt 

over annihilatie (blz. 239, 247), wanneer mensen tot werkelijke 

kennis van God komen. In een christelijk spoor zou spreken over 

unificatie meer op zijn plaats zijn, en ik deel Valkenbergs opvatting 

dat dit zeer in lijn is met Thomas dus zeker niet. Hetzelfde 

onderwerp komt aan de orde bij de bespreking van het begrip ‘unity 

of existence’ bij Ibn al-‘Arabi (blz. 254 e.v.), en hetgeen Rumi over 

annihilatie bij de godskennis zegt roept ook deze problematiek op 

(blz. 265); bottom-line is dat voor deze islamitische auteurs, ondanks 

de uitleg van Said Nursi, eniging niet gedacht kan worden dan op 

een wijze die ten koste gaat van het geschapen zijn. 

Gods transcendentie is een gekwalificeerde 

transcendentie, een transcendentie namelijk die gekwalificeerd wordt 

door zijn nabijheid, door zijn aanwezigheid. Christus belooft immers 

bij zijn volgelingen aanwezig te zijn tot aan het einde der tijden, hij 

zendt de Heilige Geest, en hij komt werkelijk onder ons bij de 

viering van de Eucharistie in de gedaanten van brood en wijn. 

De verborgenheid Gods houdt daarmee niet op te bestaan, 

integendeel, hij wordt erdoor verdiept en gekwalificeerd. Ook 

Christus deelt in de onnoembaarheid Gods, terwijl anderzijds God in 

Christus nabij komt. Wat ik maar wil zeggen is dit: een algemeen-

christelijk denken over een verborgenheid Gods los van Christus lijkt 

mij het christelijk geloof geen recht te doen, maar het is juist dit 

denken dat door Valkenberg wordt aangehaald bij zijn 

geconstateerde overeenstemming tussen Islam en Christendom. Voor 

mij roept het de vraag naar de precieze hermeneutiek van de lezing 

der beide tradities op. Ik geef onmiddellijk toe dat de 

overeenstemmingen die Valkenberg zoekt bepaald niet ontdaan zijn 

van de verschillen, en in zoverre begroet ik zijn op analogie 

gebaseerde hermeneutiek, maar ik vraag me af waarom hij dit zo 

bepalend verschil niet in het vizier neemt. Het is immers nogal 

bepalend bij de afwijzing door Moslims van een in hun ogen al te 

antropomorf spreken over God, b.v. in het Onze Vader, dat ons juist 

door Christus is geleerd. Het is ook bepalend bij de afwijzing van de 

bijzondere positie van Christus als zodanig, omdat de hele 

christelijke overtuiging van menswording of zelfs van een lijdende 
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God door Moslims wordt beschouwd als ongepast, gebaseerd op 

datzelfde absolute transcendentiebegrip. 

 

6. Bondgenoten tegen het atheïsme? 

 

Een aantal malen wordt in het boek gesproken van een 

bondgenootschap van Islam en Christendom, juist ook in de strijd 

met het atheïsme. Valkenberg gaat uitgebreid in op de positie die 

Said Nursi hier inneemt, waarbij laatstgenoemde spreekt van een 

uitzuivering van het christendom, een wederkomst van Christus aan 

het einde der tijden, en een gezamenlijk optrekken van de Islam met 

dat gezuiverde, geïslamiseerde christendom. Islamisering staat dan 

voor: een christendom dat de onderwerping aan God centraal stelt.  

In onze West-Europese context zie je ook van de kant van 

christenen wel een vergelijkbare opvatting. Zo sprak Kardinaal 

Danneels onlangs nog zijn vermoeden uit dat de opleving van het 

publieke christendom te danken is aan de publieke presentie van de 

Islam, die voor christenen inspirerend of uitdagend zou zijn. En er 

zijn natuurlijk bepaalde ethische standpunten die moslims en 

christenen met elkaar delen, maar niet of nauwelijks met de publieke 

moraal, zoals ten aanzien van homoseksualiteit, abortus en 

euthanasie.  

Tegelijkertijd doen sommige van die laatste onderwerpen 

vermoeden – de positie van de vrouw heb ik maar even overgeslagen 

– dat de positie die de Islam veelal inneemt een pre-moderne positie 

is, terwijl die van de christenen wel mede door de moderniteit is 

bepaald. Zeker, ook christenen worden beschuldigd van 

middeleeuwse standpunten maar dat is zeker onjuist. Immers, b.v. 

het kerkelijk standpunt ten aanzien van kunstmatige 

geboortebeperking is juist voor een deel door de moderniteit 

geïnspireerd. 

Welnu, de vraag komt boven in hoeverre er echt sprake 

kan zijn van een bondgenootschap in de strijd met het atheïsme. Ik 

zou ook liever spreken van een streven om een allesoverheersende 

seculariteit te weerstaan, en het menselijk leven en samenleven 

vooral ook in godsdienstig opzicht, vanuit de relatie met God, te 

benaderen en te beleven, zie ook mijn oratie, elders in dit Jaarboek. 

In de dialoog met moslims ontdekken we echter dat wij als westerse 

christenen tot op het bot geseculariseerd zijn, en hebben we grote 
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moeite om de godsdienstige grondtoon van ons bestaan op te vangen. 

De conclusies die Valkenberg aan het slot van het tweede hoofdstuk 

trekt zijn wat mij betreft zeer raak: in het geseculariseerde Nederland 

krijgen moslims ineens alle aandacht, maar eigenlijk vooral als 

politiek en cultureel fenomeen, en nauwelijks als godsdienstige 

mensen. In de media is godsdienst islam, en islam is immigratie en 

politiek geweld. De godsdienstigheid van moslims wordt toch veelal 

ervaren als iets van vroeger, als een anachronisme. Maar we hebben 

juist veel meer comparatieve theologie nodig om te laten zien dat dit 

niet het geval hóeft te zijn. 

Wellicht bestaat op het anachronistische beeld van de 

Islam één uitzondering, maar dat is nu juist een uitzondering die ik 

danig zou betreuren. De uitzondering is dat moslims geen kerkelijke 

instituties kennen zoals de christenen wel. Er is geen clerus, er zijn 

geen sacramenten, er is geen heilsnoodzakelijke bemiddeling tussen 

God en mens, er is geen gearticuleerde geloofsleer. In zekere zin is 

de islam daarom veel meer geschikt voor een individuele 

spiritualiteit, dan het christendom. Dat zou je in het zicht van veel 

concrete vormen van Islam niet zeggen, maar als er een West-

Europese variant van de Islam komt, dan zal die individualistisch 

worden, denk ik, en op grond daarvan wel eens een grote 

aantrekkingskracht kunnen hebben juist op die mensen die hun eigen 

religieuze boontjes willen doppen. In dit verband is de opvatting die 

Valkenberg geeft over het verschil tussen christenen en moslims 

relevant: het kan zijn dat christenen veel minder geschikt zijn voor 

de dialoog dan moslims, omdat de christenen door de secularisatie 

hun religieuze taal en gevoelens zijn vergeten… (blz. 101). 

Ik wil graag afsluiten door te zeggen dat ik – ondanks 

deze kritische notities – vind dat Valkenberg een heel belangrijk 

boek geschreven heeft. Comparatieve theologie is veelbelovend, en 

als het de benadering kan zijn voor veel meer studies in de lijn van 

de oefeningen die Valkenberg doet, dan juich ik ze toe. Ik wens de 

theologen die in dit gebied werkzaam zijn dan ook toe dat ze minder 

tijd aan allerlei vermoeiende methodische discussies over 

inclusivisme en pluralisme e.d. besteden, en meer inhoudelijk bezig 

zijn. De oefeningen van Valkenberg worden van binnenuit benaderd, 

zijn gebaseerd op dialoog, en nodigen er toe uit, en dat is goed. 


