
  

 

 

Tilburg University

Review of the book The Christian God, R.G. Swinburne, 1994, 0198235135

Sarot, M.

Published in:
Nederlands Theologisch Tijdschrift

Publication date:
1998

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Sarot, M. (1998). Review of the book The Christian God, R.G. Swinburne, 1994, 0198235135. Nederlands
Theologisch Tijdschrift, 52(1), 78-79.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/45e1caa6-3326-4542-a37b-8aac2b6f0fb5


 
Preprint 

Richard Swinburne, The Christian God, Oxford, Clarendon Press, 1994; 261 pp., £13.95 (pb), 

£35.00 (hc), ISBN 0198235127 (pb). 

Dit is het derde deel van een tetralogie waarin de Britse godsdienstwijsgeer Richard 

Swinburne de betekenis en de rechtvaardiging van een aantal centrale christelijke leerstukken 

bespreekt. Hier gaat het om twee leerstukken: de Triniteit en de incarnatie. Het boek heeft 

twee gedeelten: een wijsgerig deel (in dit geval gewijd aan metafysica) en een theologisch 

deel (waarin S. gebruik maakt van het in het eerste gedeelte ontwikkelde wijsgerige 

apparaat). Het eerste gedeelte valt uiteen in vijf hoofdstukken: over substanties, haecceitas, 

causaliteit, tijd en noodzakelijkheid. Het beslaat bijna de helft van het boek, en bevat een 

heldere en zeer interessante uiteenzetting van een aantal technisch-wijsgerige vraagstukken 

waarmee ook die theologen die bezwaren hebben tegen de theologische posities die S. 

verdedigt, hun voordeel kunnen doen. Aan de uiteenzettingen over Triniteit en incarnatie in 

het tweede gedeelte gaan een hfst. over Gods eigenschappen en een hfst. over Gods aard 

vooraf. De centrale eigenschap van God is voor S. Gods almacht – Gods `having pure, 

limitness, intentional power' (151) – en alle andere eigenschappen van God die S. hier 

bespreekt leidt hij uit deze ene eigenschap af. Bij die eigenschappen is opvallend genoeg niet 

Gods liefde; die komt pas aan de orde in de hoofdstukken over de Triniteit. Daar geeft S. een 

zuiver a priori argument voor de drieëenheid: `The reason why it was an overall good that 

the first divine individual should bring about the second was that otherwise there would be 

none with whom to share totally; and the reason why it was an overall good that the first and 

second divine individuals should bring ab(o)ut a third was that otherwise there would be no 

one with whom to co-operate in sharing totally' (179). Dat God drie-in-een is, acht S. op 

zuiver redelijke gronden noodzakelijk waar; voor de incarnatie claimt hij echter geen 

noodzakelijke waarheid: `since that doctrine says that God voluntarily chose to become 

incarnate, it could not be shown that he had thus to become incarnate' (1). Wel betoogt S. 

`that the Chalcedonian definition is an internally coherent account of the Incarnation; and, 

spelled out in a certain way (met gebruikmaking van Freuds idee van `divided mind' – MS), 

coherent with things said in the New Testament about Christ' (215), en dat wij, tenslotte, alle 

reden hebben om aan de leer van Chalcedon vast te houden. Met deze samenvatting doe ik 

geen recht aan de rijkdom van dit nieuwe boek van S., noch qua behandelde thema's (zo 

bespreekt S. bijv. ook de maagdelijke geboorte en hemelvaart van Jezus), noch qua 

argumentatieve kracht (zelden is over de besproken onderwerpen zo helder 

geargumenteerd). S. is er opnieuw in geslaagd een boek te schrijven waar niemand die zich 

bezighoudt met de door hem besproken onderwerpen, omheen kan. Toch zijn op belangrijke 

punten grote vraagtekens te zetten bij Swinburnes Godsleer. Deze betreffen m.n. het a priori 

argument voor de Triniteit. Terwijl S. zonder moeite kan laten zien, hoe Gods alwetendheid, 

volmaakte vrijheid en (metafysische) noodzakelijkheid zich af laten leiden uit Gods almacht, 

mislukt een dergelijke afleiding jammerlijk waar het gaat om de Triniteit. Swinburnes 

argument voor de Triniteit berust op de premisse dat God liefde is, en dat laat zich niet 

afleiden uit Gods almacht. Deze premisse smokkelt S. binnen op blz. 177: `If the Christian 

religion has helped us ... to see anything about what is worthwhile, it has helped us to see 

that love is a supreme good.' Dit moge waar zijn, maar als de christelijke traditie Gods wezen 

net zo radicaal zou hebben geïdentificeerd met Gods macht als S. doet, zou het vermoedelijk 

niet waar geweest zijn. Vanuit Swinburnes Godsconceptie wordt ons op geen enkele wijze 

duidelijk waarom God liefde zou zijn; de vraag dringt zich dan ook op, of een zo radicale inzet 

bij Gods ongelimiteerde macht wel een goed uitgangspunt is voor een christelijke Godsleer. 
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