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Preprint 

Erwin Fahlbusch e.a. (eds.), The Encyclopedia of Christianity Vol. IV P-Sh, Grand Rapids, 

Eerdmans / Leiden, Brill, 2005; xxx + 952 pp., €122, ISBN 9004145958. 

Dit is het vierde deel van de encyclopedie van Fahlbusch. Mijn besprekingen van de 

eerdere delen verschenen in NTT 35 (1999), 138–139, NTT 56(2002), 257–258, NTT 59 

(2005), 156–157.; zie daar voor een algemene karakteristiek van dit werk. Ten opzichte van 

het Evangelisches Kirchenlexikon dat aan deze Engelstalige encyclopedie ten grondslag 

ligt, treft men hier opnieuw diverse goede nieuwe lemmata, waaronder het lemma over 

panentheïsme van Michael W. Brierley,  dat over procestheologie en -filosofie van David 

Ray Griffin, dat over science and theology van Alan Padgett (zeer actueel, neemt zelfs 

intelligent design nog mee) en dat over Scotisme van Richard Cross. Men zou echter wel 

wensen dat dit werk in een aantal opzichten wat strakker was geredigeerd.‘Radical 

Orthodoxy’ zoekt men tevergeefs onder de s, maar wordt goed besproken onder 

postmodernisme. De verkiezing van Joseph Ratzinger tot paus wordt in het artikel over het 

rooms-katholicisme nog wel genoemd, maar het was kennelijk te laat om nog een apart 

lemma aan hem te wijden. Wie zou onder ‘person’ zoeken naar ‘gehandicapten’ (‘persons 

with disabilities’)? Zelf zocht ik naar een algemeen artikel over het persoonsbegrip, dat – 

zoals bekend – in de theologie niet geheel onbelangrijk is, maar dat ontbreekt. Men wordt 

daar verwezen naar het lemma ‘self,’ maar dat behandelt noch het persoonsbegrip dat een 

rol speelt in de triniteitsleer, noch de vraag in hoeverre men God een persoon kan 

noemen. Het artikel over prostitutie begint in de twintigste eeuw, en is heel algemeen van 

aard; de aandacht voor kerk en prostitutie komt pas in de laatste alinea. Het artikel over 

voorzienigheid (‘providence’) is onderverdeeld in twee kopjes: ‘sources and history’ en 

‘modern problems’. De auteur heeft kennelijk weinig fiducie in de oplossing van die 

problemen, want na Barth bespreekt hij niemand meer, ook al wijst zijn literatuurlijst wel 

op een deel van het vele recente Engelstalige onderzoek op dit gebied. Het lemma ‘self’ is 

gedateerd, en bespreekt geen nieuwere literatuur zoals Charles Taylor’s Sources of the 

Self. De artikelen over sexuality en sexual ethics overlappen, maar gebruiken wel een 

verschillende terminologie (same-sex marriages naast gay marriages). Artikelen over 

sharia, sjamanisme, sjiiten en shintoïsme zou men in een encyclopedie van het 

christendom niet direct verwachten; alleen het laatstgenoemde besteedt expliciet aandacht 

aan de relatie met het christendom. Ondanks deze opmerkingen blijft dit een boek om 

steeds weer naar terug te grijpen. 

Marcel Sarot
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