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Preprint 

Walter Mostert, Glaube und Hermeneutiek: Gesammelte Aufsätze, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 1998; vi + 287 pp., DM 148, ISBN 316149674. 

Walter Mostert (*1936) was van 1980 tot aan zijn vroegtijdig overlijden in 1995 
hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Zürich, alwaar hij ook mede 
leiding gaf aan het Institut für Hermeneutik (sinds kort: und Religionsphilosophie). Na zijn 
(onduits korte) proefschrift en Habilitationsschrift schreef hij verder geen boeken; wel 
publiceerde hij een twintigtal artikelen. In de voorliggende bundel hebben zijn Doktorvater 
en voorganger, Gerhard Ebeling, en zijn opvolger, Pierre Bühler, dertien eerder 
gepubliceerde artikelen, twee niet eerder gepubliceerde artikelen en twee niet eerder 
gepubliceerde `Thesenreihen' verzameld. Zij zijn thematisch geordend in vier afdelingen: 
A. Heilige Schrift – Hermeneutiek, B. Wahrheitserkenntnis – Ontologie, C. Glaube – Sünde, 
en D. Pneumatologie – Eschatologie. De ongepubliceerde artikelen handelen over de 
theodicee en over Luthers `Grund-Satz' Christianus est semper in fieri, de `Thesenreihen' 
over wet en evangelie, en over de Heilige Geest in de theologie, vanuit het 
Johannesevangelie. Verder geeft Ebeling een levensschets (deels gebaseerd op een tekst 
van Mostert zelf), en vinden wij een bibliografie van Mostert en registers van 
bijbelplaatsen, namen en zaken. De onderwerpen die in deze bundel worden aangesneden, 
zijn centrale onderwerpen uit de theologie. Men kan daarover op veel andere plaatsen 
lezen; wat is de waarde van weer een bundel artikelen? Waarom niet tevreden zijn met 
wat al geschreven is? Mostert heeft zich dit soort vragen zelf ook gesteld, en misschien is 
het wel een van de redenen waarom hij relatief weinig gepubliceerd heeft. Maar 
tegelijkertijd geeft hij zeer to the point antwoord op deze vraag in zijn artikel over het 
kwaad en de gerechtigheid van God: `Die Beweise für die Winkel- und Seitenverhältnisse 
im Dreieck brauchen wir nicht selbst mehr zu finden, sie können wir von Pythagoras und 
Euklid lernen. Für die Erfahrung des Bösen und die Frage der Gerechtigkeit Gottes können 
wir uns an allem orientieren, was darüber gedacht und gesagt ist. Aber das können wir nie 
als Lösung übernehmen, weil nur der eigene Umgang mit diesen Fragen Klärung sein kann. 
Jeder einzelne Mensch muß sich also selbst auf diese allgemeinste und elementarste Frage 
einlassen. Warum ist das so? Auf diese Frage gibt es nur die Antwort: Weil das Böse nur 
dann ernsthaft erfahren wird, wenn wir es ebenso in uns, als von uns, durch uns, an uns 
wirkliches Böses erfahren [...]. Wie ja auch Gott, begrifflich, nur dann ernsthaft gedacht 
ist, wenn er nicht als eine ferne Weltursache, sondern als unser Gott gedacht wird' (178). 
Is dit niet de motivatie voor de steeds nieuwe aandacht voor oude thema's in wijsbegeerte 
en theologie, dat elke mens, elke generatie zich opnieuw een antwoord eigen moet 
maken? Dat een antwoord voor ons geen antwoord kan zijn, als het niet eerst ons 
antwoord is? En is de beste rechtvaardiging voor de publicatie van een artikel of boek niet, 
dat het anderen bij dit zich eigen maken van bepaalde vragen en antwoorden behulpzaam 
kan zijn? Als dat zo is, dan is de publicatie van deze bundel volledig verantwoord, want 
veel artikelen in deze bundel zijn kleine juweeltjes, waarin met grote hermeneutische 
sensitiviteit eerst aan de vraag wordt geschaafd, en vervolgens helder en creatief – steeds 
vanuit een expliciet lutheraanse invalshoek – aanzetten tot een antwoord worden gegeven. 
Ik noem hier naast Mosterts meesterlijke artikel over de theodicee slechts zijn kritiek op 
het zeer populaire zelfverwerkelijkingsideaal (m.n. 259-260); ongeëvenaard scherp en 
magistraal verwoord. 

Marcel Sarot 
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