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Preprint 

Günther Schiwy, Afscheid van de almachtige God, Baarn, Ten Have, 1996; 140 pp., ƒ 

29,90, ISBN 9025946518. 

In dit uit het Duits vertaalde boekje verdedigt Schiwy, lector bij een theologische 

uitgeverij, dat wij na Auschwitz niet langer kunnen geloven dat God zowel goed als 

almachtig is. Wij moeten een keuze maken voor Gods goedheid, en Gods almacht 

opgeven. I.p.v. de almachtige God stelt hij de lijdende God; bij de schepping heeft God de 

macht uit handen gegeven (zimzum). S. is op zijn sterkst waar hij problemen met het 

klassieke Godsbegrip signaleert; zijn oplossingen zijn niet gespeend van simplisme. Zo lost 

men het probleem van de theodicee niet op met de gedachte dat God sinds de schepping 

niet langer almachtig is; zolang men God als Schepper blijft zien, kan men Gods 

uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bestaan van deze wereld (incl. de mogelijkheid 

van kwaad) niet ontkennen. Ook doet S. geen enkele mogelijkheid te achterhalen, waarom 

de traditie aan God almacht en onlijdelijkheid heeft willen toeschrijven, en of daar geen 

intenties achter zitten die geheel of gedeeltelijk gehonoreerd dienen te worden. S.' 

verklarende schema is beperkt tot het benadrukken de tegenstelling God van de filosofen 

vs. God van de bijbel. Zo is dit boekje meer een statement of een pamflet dan een 

wetenschappelijke studie. 

Marcel Sarot 
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