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Panentheïsme en de transcendentie van God 

 

Dr. Marcel Sarot 

 

1 Inleiding 

Als wij onder pantheïsme de opvatting verstaan dat God en wereld - in de zin van "universum" 

of "heelal" - samenvallen en onder theïsme de opvatting dat God onderscheiden is van de 

wereld, maar daarop wel handelend kan inwerken, dan kan men niet alle mogelijke opvattingen 

over de verhouding tussen God en wereld onder de noemers "pantheïsme" en "theïsme" 

brengen. Een veel genoemde maar weinig serieus genomen tussenoplossing is het 

panentheïsme. Het panentheïsme stemt met het pantheïsme overeen dat God immanent is in de 

wereld en met het theïsme dat deze immanentie niet absoluut is, maar dat God meer is dan een 

optelsom van al het bestaande (Sarot 1992a). Als belangrijkste vertegenwoordigers van het 

panentheïsme in onze tijd zou ik Charles Hartshorne (1941a) en Grace Jantzen (1984a) willen 

aanmerken. Dezen zijn er echter niet in geslaagd om in bredere kring de bezwaren tegen het 

panentheïsme weg te nemen. Één van de voornaamste bezwaren is, dat het panentheïsme niet in 

staat is om recht te doen aan Gods transcendentie. 

 In deze bijdrage wil ik kort laten zien dat en hoe het panentheïsme in staat is om aan 

deze tegenwerping het hoofd te bieden. Ik zal hiertoe eerst een korte uiteenzetting van de mijns 

inziens meest acceptabele vorm van panentheïsme geven, en vervolgens aangeven hoe een 

aanhanger van deze vorm van panentheïsme recht kan doen aan Gods transcendentie. Maar 

wellicht is het goed om vóór dit alles heel kort aan te duiden, welke problemen met het 

pantheïsme en het theïsme ertoe leiden dat mensen kiezen voor het panentheïsme. Het grote 

probleem van het theïsme is, dat traditioneel aan God toegeschreven eigenschappen als almacht, 

alwetendheid en alomtegenwoordigheid zo veel ruimte voor God claimen, dat het theïsme zich 

in allerlei bochten moet wringen om aan te geven hoe er ruimte kan zijn voor een wereld buiten 

God. Als God overal in de wereld almachtig aanwezig is, wat heeft het dan nog voor zin om te 

zeggen dat de wereld onderscheiden is van God (cf. Pailin 1992a: 10, 13)? Is de wereld dan niet 

veeleer in God, of God in de wereld? Wie, onder de indruk van dit bezwaar tegen het theïsme, 

opteert voor zijn tegenpool, het pantheïsme, is daarmee niet uit de problemen. Als wij er met 

Anselmus van uitgaan dat boven God niets hogers denkbaar is (cf. Sarot 1992b: 16-25), en wij 

laten God samenvallen met de wereld of met het universum, dan rijst de vraag of niet denkbaar 

is dat God méér is dan een optelsom van al het bestaande (cf. Pailin 1992a: 15-6). En zo komt 

men tot het panentheïsme. 

 

2 De wereld Gods lichaam 

De traditioneel-theïstische opvatting van de verhouding tussen God en wereld maakt gebruik 

van een antropologische analogie: de verhouding tussen God en wereld wordt geïnterpreteerd 

als analoog aan de - dualistisch opgevatte - verhouding tussen ziel/geest en lichaam. Zoals de 

ziel enerzijds immanent is in het lichaam en het anderzijds transcendeert, zo is God 

tegelijkertijd immanent in en transcendent aan de wereld (Jantzen 1984a: 4). Nu het dualisme in 

de antropologie steeds meer verlaten wordt, heeft deze analogie veel van haar verklaringskracht 

verloren. Nieuwere wijsgerig-antropologische opvattingen, die lichaam en ziel/geest als een 

onverbrekelijke eenheid zien, zijn als analogie voor de theïstische opvatting onbruikbaar; 

binnen de vorm van panentheïsme die ik - in navolging van Hartshorne en Jantzen - zou willen 

verdedigen spelen zij echter een centrale rol. Laten wij, bij wijze van gedachtenexperiment, eens 

onderzoeken wat er gebeurt wanneer wij de relatie tussen God en wereld opvatten als analoog 
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aan de - monistisch of holistisch opgevatte - verhouding tussen geest en lichaam. 

 In dat geval zouden wij de wereld zien als Gods lichaam. Dit betekent dat God 

immanent is in de wereld zoals de mens dat is in zijn lichaam, maar daar niet in opgaat, 

evenmin als de mens opgaat in zijn lichaam. Deze opvatting is in ieder geval zuiver 

panentheïstisch, maar in hoeverre is zij te rijmen met het traditionele christelijke Godsbeeld? 

Met een van de meest centrale noties van het christelijke Godsbeeld strookt deze opvatting in 

ieder geval bijzonder goed: de notie van God als een persoon. Als God niet van ons verschilt in 

dat Hij een eenheid van lichaam en geest is, dan is Hij in dit opzicht net als de andere personen 

die wij kennen. 

 Wanneer wij nog een stapje verder gaan, en onze aandacht richten op enkele van de 

eigenschappen die in het Christendom traditioneel aan God toegeschreven worden, dan blijkt 

dat ook deze niet alleen met de voorgestelde analogie verenigbaar zijn, maar van daaruit zelfs 

inzichtelijker worden. Neem Gods alwetendheid. Traditioneel wordt gesteld dat God alwetend 

is, dat Hij van alles wat waar is, ook weet dat het waar is, en dit zonder dat hij die kennis op een 

of andere manier hoeft te verwerven. Zijn kennis is niet als onze zintuiglijke kennis van onze 

omgeving, die wij af moeten leiden uit onze zintuiglijke waarnemingen; God kent direct of, 

zoals men zou kunnen zeggen, intuïtief. Als wij naar een analogie voor deze directe vorm van 

kennis op zoek gaan, dan komen wij al snel terecht bij ons directe bewustzijn van bepaalde 

processen in ons eigen lichaam. Pijn in een verstandskies neem ik niet waar met een zintuiglijk 

orgaan, maar voel ik direct. Dit suggereert dat God een direct bewustzijn heeft van de wereld 

zoals wij een direct bewustzijn hebben van delen van ons lichaam; het grote verschil tussen God 

en ons zou dan zijn dat God een dergelijk bewustzijn heeft van alles in de wereld, terwijl wij het 

slechts hebben van bepaalde delen van ons lichaam. 

 Ook van Gods handelen in de wereld begrijpen wij meer in het licht van de voorgestelde 

analogie. Van God wordt immers gezegd dat Hij direct in de wereld kan handelen. De meest 

voor de hand liggende analogie is hier die van wat door Arthur Danto menselijke 

basishandelingen genoemd zijn: wij kunnen onze arm bewegen zonder daarvoor eerst iets 

anders te moeten doen. Ook hier suggereert de analogie derhalve dat God belichaamd is, en ook 

hier is de belangrijkste disanalogie dat Gods belichaming verder gaat dan die van ons: slechts 

bepaalde delen van ons lichaam kunnen wij direct controleren, terwijl een almachtige God de 

hele wereld direct kan controleren. Als wij alomtegenwoordigheid interpreteren als het 

vermogen om direct kennis te hebben van elke plaats en daar ook direct te handelen, dan is 

alomtegenwoordigheid eveneens zeer goed te combineren met de analogie van de wereld als 

Gods lichaam. De idee van creatio ex nihilo is als zodanig niet te verenigen met deze analogie, 

maar de kern ervan kan toch veilig gesteld worden: de wereld wordt wezenlijk in al haar 

onderdelen bepaald door God, die haar maakt tot een kosmos in plaats van een chaos. 

 Afgezien van het feit dat Gods belichaming in bepaalde opzichten verder zou gaan dan 

die van ons mensen - hij heeft directe kennis van en handelingsmogelijkheden in Zijn hele 

lichaam - zijn er nog wel meer disanalogieën te noemen. Zo bestaan menselijke lichamen in de 

context van een omgeving buiten hen en zijn zij vergankelijk; deze aspecten zouden natuurlijk 

niet op Gods lichaam overgedragen kunnen worden. Zij zijn echter niet zo wezenlijk voor 

lichamelijkheid dat men zich geen lichamelijkheid zonder hen kan voorstellen. Wij kunnen 

daarom als voorlopig resultaat van ons gedachtenexperiment vasthouden, dat een 

panentheïstische opvatting van de verhouding tussen God en wereld die de verhouding tussen 

God en wereld interpreteert naar analogie van de verhouding tussen geest en lichaam, tenminste 

in bepaalde opzichten verhelderend en vruchtbaar is. 
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3 Panentheïsme en de transcendentie van God 

Tot zover mijn uiteenzetting van de panentheïstische positie; wie bekend is met Hartshorne 

en/of Jantzen, zal veel herkend hebben. Ik wil mij nu concentreren op een van de voornaamste 

bezwaren tegen deze positie: zij zou geen recht kunnen doen aan de transcendentie van God. 

Het is zonder meer duidelijk dat in de analogie van de wereld als Gods lichaam de immanentie 

van God meer nadruk krijgt dan de transcendentie. Het Latijnse transcendere betekent letterlijk 

iets te boven gaan (in ruimtelijke zin), terwijl het meest opvallende punt van de voorgestelde 

analogie juist is dat God in de wereld is. Het panentheïsme wordt dan ook vaak gezien als een 

vorm van pantheïsme; de indruk ontstaat gemakkelijk dat het geestelijke, transcendente aspect 

in de analogie noodzakelijkerwijs een ondergeschikte rol speelt. Zoals Austin Farrer tegen deze 

soort positie inbrengt: "Might not the divine mind itself be described as aliquid mundi, that is, as 

the Mind of the World, as a living purpose concerned with the direction and fulfillment of 

cosmic process?" (Farrer 1972a: 186) Wordt de transcendentie van God zo niet een soort 

aanhangsel van Zijn immanentie? 

 Wanneer wij serieus op dit probleem in willen gaan, dan kunnen wij niet heen om het 

feit dat de theologische discussie over Gods transcendentie plaats vindt op meer niveaus dan het 

ruimtelijke grondniveau. De betekent dat wij helder moeten onderscheiden tussen de 

verschillende zaken waarvan gezegd wordt dat God ze transcendeert en tussen de verschillende 

betekenissen die transcendentie daardoor kan hebben. De dingen waarvan men zegt dat God ze 

transcendeert, zijn: (1) ruimte, (2) tijd, (3) menselijk denken en menselijke ervaring en (4) de 

wereld (cf. Barbour 1974a: 137-40). 

 Wanneer de theologie zegt dat God de ruimte transcendeert, bedoelt zij in het algemeen 

dat Gods aanwezigheid in de wereld van niet-ruimtelijke aard is, dat wil zeggen dat God in de 

wereld present is zonder dat de predikaten die op ruimtelijke voorwerpen van toepassing zijn, 

zoals grootte en locatie, op Hem van toepassing zijn. De exacte manier waarop Gods 

alomtegenwoordigheid traditioneel wordt ingevuld varieert, maar is nooit zonder problemen 

(Van den Brom 1982a). Vatten wij de wereld als Gods lichaam op, dan is God in haar 

tegenwoordig als in Zijn lichaam, en kan Hij overal in haar direct waarnemen en handelen. 

Gods presentie in de wereld is dan weliswaar ruimtelijk van aard, maar toch kan vastgehouden 

worden aan Gods transcendentie over de ruimte, en wel in tweeërlei zin. In de eerste plaats: 

terwijl alle waarneembare voorwerpen in de wereld slechts een deel van haar totale ruimte 

beslaan, beslaat God de hele wereld. Er is geen plaats waar God niet is; Hij omvat als het ware 

de ruimte. En in de tweede plaats transcendeert God de ruimte in de zin dat Hij niet alleen een 

ruimtelijk en materieel aspect heeft, maar ook een mentaal aspect. Dit mentale aspect is niet-

ruimtelijk: het heeft noch grootte, noch kan het gelokaliseerd worden. 

 Gods transcendentie over de tijd wordt veelal in ruimtelijke termen uitgelegd, namelijk 

wanneer gesteld wordt dat God buiten de tijd bestaat. Vanuit Zijn positie buiten de tijd kan God 

dan in één blik meerdere - ja, zelfs alle - gebeurtenissen die na elkaar plaatsvinden waarnemen, 

zoals men vanaf een berg meerdere plaatsen naast elkaar waar kan nemen. Deze interpretatie 

van Gods transcendentie over de tijd in ruimtelijke termen is zeer problematisch, omdat er een 

groot verschil is tussen "na elkaar zijn" en "naast elkaar zijn." Men kan tegelijkertijd objecten 

waarnemen zonder dat deze ruimtelijk samenvallen, maar niet zonder dat zij temporeel 

samenvallen. Als God twee momenten in de tijd in één blik waarneemt, dan impliceert dit dat 

zij temporeel samenvallen, en dus niet twee momenten, maar één moment zijn. Zo wordt onze 

ervaring van de temporele opeenvolging tot een illusie gereduceerd (Brümmer 1985a: 63-4). 

Maar ook afgezien van het problematische karakter van het gebruik van de ruimtelijke metafoor 

kleven er grote bezwaren aan de opvatting van Gods transcendentie over de tijd als een buiten-
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de-tijd-bestaan. Zo is moeilijk in te zien hoe een buiten de tijd bestaan te rijmen is met Gods 

alwetendheid. Een alwetende God moet immers de dingen kennen zoals zij zijn. Nu is alles wat 

in de wereld bestaat aan verandering onderhevig; God moet het derhalve als veranderend 

kennen. Maar om verandering als verandering te kennen moet men het veranderende object als 

het ware met het bewustzijn volgen; hiertoe moet dat bewustzijn zelf kunnen veranderen. 

Aangezien verandering betekent dat iets op het ene moment verschilt van datzelfde op het 

moment ervoor, impliceert verandering een bestaan op opeenvolgende momenten en dus een 

bestaan in en niet buiten de tijd. Conclusie: om processen van verandering als zodanig te 

kunnen kennen, moet God in en niet buiten de tijd bestaan (Sarot 1992b: 57-9). 

 Als de wereld Gods lichaam is, bestaan God en Zijn lichaam in de tijd. Deze opvatting 

ontloopt niet alleen de zojuist genoemde bezwaren tegen een buiten-de-tijd-bestaan, maar is ook 

heel goed in staat om uiteen te zetten op welke wijze God de tijd transcendeert. Deze 

transcendentie bestaat dan namelijk hierin, dat God niet aan de beperkingen van de tijd 

onderhevig is. Als beperkingen van de tijd worden in het algemeen genoemd, dat wie in de tijd 

bestaat alleen het heden bezit, en het verleden kwijtraakt en vergeet en de toekomst nog niet 

heeft. Als de tijd echter geen illusie is maar werkelijkheid, dan bestaat de toekomst nog niet en 

dan is het onmogelijk om de toekomst reeds te ervaren; het is dan ook absurd om het nog niet 

hebben van de toekomst als een beperking of onvolmaaktheid te zien. Het verloren gaan van het 

verleden is voor ons mensen inderdaad een beperking, maar dat heeft veel te maken met de 

gebrekkige werking van ons geheugen. Als God in de tijd bestaat, dan heeft Hij daarentegen een 

volmaakt geheugen en is op deze wijze als het ware in staat het verleden "vast te houden." 

Kortom: God transcendeert de tijd in de zin dat ook het verleden voor Hem altijd present is, niet 

als heden maar als verleden. 

 Gods transcendentie over menselijk denken en menselijke ervaring houdt in dat God niet 

alleen datgene is waarboven niets groters gedacht kan worden, maar ook groter is dan gedacht - 

en ervaren - kan worden (Sarot 1992b: 22-3). In feite hebben wij hier dus te maken met een 

epistemologische transcendentie van God. Ook deze vorm van transcendentie krijgt vanuit het 

panentheïsme extra reliëf. Op het moment dat een ziekte als AIDS ons er met de neus op drukt 

hoe weinig wij nog weten van het menselijk lichaam, zijn ziekten en de bestrijding daarvan - en 

dan heb ik het dus nog niet eens over de menselijke geest, en de wijze waarop geest en lichaam 

op elkaar inwerken - is eens te meer duidelijk hoe ver wij verwijderd zijn van omvattende 

kennis van het heelal. Op wijsgerig niveau kan beargumenteerd worden dat een eindige geest 

niet tot omvattende kennis in staat is, simpelweg omdat de hoeveelheid te kennen gegevens 

oneindig is. Kent U iemand die zelfs ook maar alle - als ik het goed heb 6.000.000 - bekende 

cijfers achter de komma van het getal π kent? Als zelfs onze kennis van het materiële aspect van 

God al zo beperkt moet zijn, hoeveel te meer geldt dit dan wel niet voor het geestelijke aspect? 

 De laatste vorm van transcendentie waaraan het panentheïsme recht moet doen is Gods 

transcendentie over de wereld. Traditioneel-theïstisch wordt hiermee enerzijds gedoeld op het 

feit dat God onderscheiden is van de wereld, anderzijds op het feit dat Hij onafhankelijk is van 

de wereld. Als de wereld Gods lichaam is, dan kunnen God en wereld niet volledig 

onderscheiden zijn. Toch kan aan deze vorm van transcendentie vastgehouden worden door te 

benadrukken dat God niet in de wereld opgaat en dat Hij meer is dan een optelsom van al het 

bestaande. De wereld is het lichaam van God; daarnaast is er ook nog een geestelijk aspect aan 

God. Dit geestelijke aspect is onderscheiden van de wereld en in deze zin transcendent. 

 Wat betreft Gods onafhankelijkheid van de wereld moeten wij onderscheiden tussen 

verschillende gradaties van onafhankelijkheid. Absolute onafhankelijkheid zou betekenen dat 

God op geen enkele wijze beïnvloed kon worden door wat er in de wereld gebeurt. Dit is 
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natuurlijk niet wat de christelijke theologie meestal bedoelt wanneer zij stelt dat God niet van de 

wereld afhankelijk is. Zij bedoelt veeleer dat God de wereld niet nodig heeft, dat Hij ook zonder 

de wereld kan bestaan. Als de wereld Gods lichaam is, dan kan God niet zonder de wereld 

bestaan. Dit betekent dat God afhankelijk is van de wereld, niet zoals een mens afhankelijk is 

van de wereld buiten hem, maar zoals een mens afhankelijk is van zijn eigen lichaam. En ook 

deze vergelijking is nog niet helemaal correct, want terwijl het lichaam van een mens ook voor 

hem- of haarzelf tot op grote hoogte een gegeven is, dat hij niet kan veranderen en waar hij het 

maar mee moet doen, wordt de wereld in al haar onderdelen wezenlijk door God bepaald en 

vormgegeven. God bepaalt de exacte vorm en gestalte van de wereld; in zekere zin is de wereld 

Gods zelf-expressie. Men zou dus kunnen zeggen: er moet wel een wereld zijn om het lichaam 

van God te zijn, maar het hoeft niet per se deze wereld te zijn. In deze visie vormen God en 

wereld dus samen één organisme en zijn wederzijds afhankelijk, maar de werelds 

afhankelijkheid van God gaat veel verder dan omgekeerd: God bepaalt hoe de wereld die Zijn 

lichaam is er uitziet, niet omgekeerd. Zo is het mogelijk om ook recht te doen aan Gods 

onafhankelijkheid van de wereld. 

 

4 Conclusies 

Bij wijze van conclusie zou ik willen stellen, dat de boven voorgestelde panentheïstische 

opvatting van de verhouding tussen God en wereld zeer goed in staat is om recht te doen aan de 

transcendentie van God. Ik heb laten zien hoe aan Gods transcendentie verschillende aspecten 

onderscheiden kunnen worden, en hoe panentheïsme zich met elk van deze aspecten kan 

verstaan. Duidelijk is geworden dat het panentheïsme Gods transcendentie weliswaar vanuit een 

nieuwe invalshoek beziet en interpreteert, maar dat dit geenszins tot een opgave van die 

transcendentie hoeft te leiden. Daarmee doorstaat het panentheïsme een van de belangrijkste 

punten van kritiek, want zonder transcendentie zou ook de aanbiddenswaardigheid van God in 

het gedrang komen. De consequentie van dit alles is dat de panentheïstische positie het verdient 

in filosofisch en theologisch onderzoek serieuzer genomen te worden dan in het algemeen 

gebeurt. 

 

 

Geciteerde literatuur 

 

-Barbour, Ian G. Myths, Models and Paradigms (London 1974) (Barbour 1974a) 

-Brom, Luco J. van den. God Alomtegenwoordig (Kampen 1982) (Van den Brom 1982a) 

-Brümmer, Vincent. Wat Doen Wij Als Wij Bidden? (Kampen 1985) (Brümmer 1985a) 

-Farrer, Austin. Reflective Faith (London 1972) (Farrer 1972a) 

-Hartshorne, Charles E. Man's Vision of God and the Logic of Theism (Chicago 1941) 

(Hartshorne 1941a) 

-Jantzen, Grace M. God's World, God's Body (London 1984) (Jantzen 1984a) 

-Pailin, David. "Panentheism," paper given at the 9th European Conference on Philosophy of 

Religion, Aarhus, Denmark 28th-31st August 1992 (unpublished) (Pailin 1992a) 

-Sarot, Marcel. "Panentheïsme," in: Harry Willemsen (red.), Woordenboek Filosofie (Assen 

1992), p.319 (Sarot 1992a) 

-Sarot, Marcel. God, Passibility and Corporeality (Kampen 1992) (Sarot 1992b) 


