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Preprint 

Andrew P. Porter, Unwelcome Good News: Providence in Human Life, Eugene, OR: Wipf & 
Stock, 2004; viii + 139 pp, ISBN 1592449387, $ 19.00.  

Dit boekje mag dan onwelkom zijn, goed nieuws is het niet. De auteur heeft een 
hartgrondige hekel aan het woord 'theodicee' en datgene waarvoor het woord zijns inziens 
staat: de poging om een God die slechts van mensen verschilt doordat hij almachtig is, te 
rechtvaardigen in het licht van het kwaad in de wereld. Die poging slaagt meestal wel, 
maar de prijs die betaalt wordt is die van het vergoelijken van het kwaad. Porter laat dan 
ook geen twijfel bestaan over de motieven van theodicisten: die denken liever na over het 
probleem van het kwaad dan wat aan het kwaad te doen (122). Zelf prefereert P. een 
andere wijze van omgaan met het kwaad. Voor hem is God de Gans Andere - hij prefereert 
de term 'Almighty Nothing'. Dat betekent dat God onbegrijpelijk is en het kwaad zinloos. 
Wie dat accepteert en het kwaad in hoop en vertrouwen verdraagt, zal ervaren dat God 
zelf het zinloze kwaad zin zal geven (121). Dat is goed, maar voor de theodicist die eraan 
hecht om zelf het kwaad zin te geven onwelkom, nieuws. Wat maakt dit boekje zo irritant? 
Enerzijds is dat het feit dat de auteur alle theodicisten over één kam scheert zonder 
serieus van hun werk  kennis genomen te hebben. Hij bestrijdt een karikatuur die men in 
deze vorm in de hedendaagse literatuur gelukkig zelden aantreft. Anderzijds raakte ik al 
snel geïrriteerd door het onsystematische en quasi-diepzinnige karakter van het boekje. 
Elke nuance en subtiliteit ontbreekt, en frases als 'Almighty Nothing'  helpen de wijsgerige 
theologie niet verder. Toch is dit boekje interessant, omdat het een positie verdedigt die je 
zelden aantreft: de auteur combineert een nonrealistische visie op God – God is zo anders 
dat Hij Niets is – met een zozeer levensbeamende visie dat hij ook in de ethiek pro-life 
standpunten verdedigt: tegen abortus, tegen euthanasie. Deze combinatie lijkt mij 
tamelijk uniek.  

Marcel Sarot 
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