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Preprint 

Richard J. Plantinga (ed.), Christianity and Plurality: Classic and Contemporary Readings, 
Oxford, Blackwell, 1999; ix + 379 pp., £15.99, ISBN 063120915.  

In de inleiding tot deze anthologie stelt samensteller Richard Plantinga, ‘professor of 
religion and theology’ aan Calvin College, Grand Rapids, Michigan, dat religieuze pluraliteit 
objectief gezien altijd al een feit was, maar subjectief gezien (in ons bewustzijn) nog een 
relatief jong verschijnsel is. Hij schrijft dit toe aan zeven verschillende factoren: de 
‘Columbus factor’ (de ontdekking van Amerika, eind vijftiende eeuw), de ‘Reformation 
factor’ (de Reformatie, zestiende eeuw), de ‘Enlightenment factor’ (de opkomst van de 
moderne wetenschap en de Verlichting, zeventiende en achttiende eeuw), de ‘scholarship 
factor’ (de opkomst van de godsdienstwetenschap, eind negentiende eeuw), de ‘Western 
Crisis factor’ (de beide wereldoorlogen en het dalende westerse zelfbewustzijn), de ‘Asian 
renewal factor’ (het Aziatische nationalisme van na de Eerste Wereldoorlog en het 
toenemende Aziatische religieuze zelfbewustzijn) en de ‘globalization factor’ (de 
toegenomen migratie en communicatie wereldwijd). In de theologie wordt op dit 
verschijnsel verschillend gereageerd. Naast exclusivisme of particularisme (buiten het 
christendom geen heil: ecclesiocentrisch) en  inclusivisme (de volle waarheid treft mens 
slechts in het christendom, maar God werkt ook daarbuiten: christocentrisch) onderscheidt 
Plantinga pluralisme (de verschillende godsdiensten zijn even zovele wegen tot heil: 
theocentrisch) en het nog iets radicalere universalisme. In dit boek geeft Plantinga na een 
bespreking van ‘de bijbel en religieus pluralisme’ 22 langere teksten, drie uit de vroege 
kerk, twee uit de middeleeuwen, drie uit reformatie en contrareformatie, drie uit de 
moderne tijd en elf uit de twintigste eeuw (Troeltsch, Barth, Kraemer, Wach, Tillich, 
Rahner, Vaticanum II, Cantwell Smith, Hick, Newbigin, Johannes Paulus II). Elke tekst 
wordt kort ingeleid, en aan het einde van het boek treft men een lijst met literatuur voor 
verdere studie (waarin Gavin d’Costa en Ninian Smart ontbreken) en een register. Zowel 
uit de keuze van de teksten als uit de inleiding wordt duidelijk dat Plantinga een 
voorzichtige, om niet te zeggen behoudende, koers vaart. De nieuwste ontwikkelingen 
blijven buiten beeld; die hadden bijvoorbeeld gepresenteerd kunnen worden in teksten van 
Gavin d’Costa en S. Mark Heim. In een boek als dit had vermeld moeten worden in welk 
jaar de verschillende teksten oorspronkelijk gepubliceerd werden. Ronduit storend is het 
schrappen van de voetnoten in de opgenomen teksten. De ontwikkeling in de officiële 
opvattingen van de rooms-katholieke kerk krijgt men onvoldoende in het vizier door de 
hier geboden tekst uit Over de drempel van de hoop; dit had om een groter aantal kortere 
tekstfragmenten uit het pontificaat van Johannes Paulus II gevraagd. Aangezien dit boek 
duidelijk voor het onderwijs bedoeld is, zou het goed geweest zijn als de auteur alvast 
enige studiehandreikingen (bijvoorbeeld à la McGrath) had gedaan. Dit alles neemt niet 
weg, dat dit een bruikbaar ‘bronnenboek’ is, waarvoor bovendien weinig alternatieven 
voorhanden zijn.  

Marcel Sarot 
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