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Preprint 

Amuluche Gregory Nnamani, The Paradox of a Suffering God: On the Classical, Modern-
Western and Third World Struggles to Harmonise the Incompatible Attributes of the 

Trinitarian God (Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentums Bd.95), Frankfurt 
AM, Peter Lang, 1995; 428 pp., SFr.89, ISBN 3631490321. 

Nnamani (*1956), als r.k. priester werkzaam in Nigeria, verwierf met deze studie de 
doctorsgraad in Innsbruck. Zijn studie is primair theologie-historisch van aard. In het 
eerste deel schetst N. in hoofdlijnen de geschiedenis van het leerstuk dat God impassibilis 
is, d.w.z. dat hij vrij is van de passiones (de wisselende gemoedsbewegingen) die 
karakteristiek zijn voor mensen. In het tweede deel presenteert hij enkele case-studies 
van modern-westerse kenotische (Geddes MacGregor) en trinitarische (Jürgen Moltmann 
en Hans Urs von Balthasar) theologieën van het lijden van God. In het derde deel geeft hij 
een overzicht van wat in de Latijns-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse 
bevrijdingstheologie en in de Afrikaanse theologie over het lijden van God geschreven is. 
In een systematisch slothoofdstuk knoopt hij tenslotte de eindjes aan elkaar en trekt 
enkele dogmatische conclusies. Uit dit korte overzicht van de inhoud zal reeds duidelijk 
zijn, dat voor een theologie-historisch proefschrift het onderwerp veel te omvangrijk is. 
Een theologie-historisch proefschrift vraagt om grondige kennis van de bronnen, en het is 
zonder meer onmogelijk, die in enkele jaren tijd voor de hele theologiegeschiedenis te 
verwerven. In de eerste twee delen van het proefschrift is dit goed merkbaar: N. beperkt 
zich tot die stromingen en figuren, die elders reeds meer uitgebreid – en meestal ook beter 
– besproken zijn, en leunt zwaar op een omvangrijke secundaire literatuur. De in deel drie 
besproken stromingen zijn nog niet vaak expliciet bevraagd op hun houding t.o.v. de 
passibiliteit; hier had ik verwacht dat het boek wellicht iets zou kunnen toevoegen aan de 
bestaande literatuur. Maar ook dat valt tegen. Het hfst. over de Latijns-Amerikaanse 
bevrijdingstheologie neemt een lange aanloop in de vorm van een inleiding op deze vorm 
van theologie in het algemeen (227-258), en wanneer N. dan tenslotte toch nog bij de 
behandeling van de impassibiliteit aanbelandt, baseert hij zich slechts op enkele 
overbekende publicaties van Leonardo Boff, Sobrino en Gutiérrez (258-268). Iets 
soortgelijks geldt voor N.' behandeling van de Noord-Amerikaanse zwarte theologie. Pas 
bij zijn bespreking van wat Afrikaanse theologen over de impassibiliteit van God gezegd 
hebben, is N. in zijn element en voegt hij iets toe aan de bestaande literatuur over zijn 
thema. N. laat zien, dat in de traditionele Afrikaanse religies God als onlijdelijk en 
onveranderlijk gedacht wordt – een opmerkelijke overeenkomst met de klassieke 
christelijke leer, die tot op de dag van vandaag doorwerkt in de Afrikaanse christelijke 
theologie. In zijn slothoofdstuk beschrijft N. niet langer de posities van anderen, maar 
komt hij – helaas zeer schematisch en weinig uitgewerkt – met eigen aanbevelingen hoe 
het verder zou moeten: (1) de `paradox' van lijden en onlijdelijkheid mag niet worden 
losgelaten ten gunste van een eenzijdige beklemtoning van een van beide, (2) een 
dergelijke eenzijdigheid kan alleen vermeden worden in een trinitarische benadering, en 
(3) aangezien theologie niet zonder ontologie en metafysica kan, zal een nieuwe, 
relationele ontologie ontwikkeld moeten worden. Voor het gehele boek geldt, dat het zeer 
slordig afgewerkt is. Concluderend: hfst. 9 biedt een lezenswaardige inleiding in het 
Afrikaanse denken over Gods (on)lijdelijkheid; de rest van dit boek kan ik helaas niet 
aanbevelen. 
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