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Preprint 

John Hick, The Fifth Dimension: An Exploration of the Spiritual Real, Oxford, Oneworld, 
1999; xii + 274 pp., ISBN 1851681914, £10.99.  

In deze studie van religieuze ervaring vat John Hick zijn levenswerk samen. Hick is bekend 
van veel boeken, maar de belangrijkste zijn wel: Evil and the God of Love (1966; hier 
verdedigt hij een Ireneaanse ‘soul-making’ theodicee – God gebruikt het kwaad om de 
mens te laten groeien– tegen de meer gangbare Augustiniaanse opvatting), Death and 
Eternal Life (1976; hier verdedigt hij dat de mens na de dood verder kan groeien, maar 
dat deze verdere groei niet op aarde zal plaatsvinden), en vooral An Interpretation of 
Religion (1989; de religies zijn verschillende wegen tot één en hetzelfde doel, ‘salvation’, 
en hun godsbegrippen weerspiegelen alle slechts een deel van ‘the Real’). Het is vooral het 
in dit laatste boek – en in vele andere boeken – door Hick verdedigde pluralisme, dat 
veelbesproken blijft. Hick vraagt om een Copernicaanse omwenteling in de theologie, die 
God en niet Jezus of de Kerk centraal moet stellen. Buiten God is er geen heil, maar er zijn 
vele wegen tot God. Het buiten God geen heil is belangrijk voor Hick: naturalisme en 
atheïsme kunnen uiteindelijk geen hoop bieden aan de velen die het in dit leven niet 
maken (19–25). Hick heeft een grote bijdrage geleverd aan een christelijke herwaardering 
voor andere religies, en aan de theologie van de interreligieuze dialoog. Toch is, bij alle 
waardering, de kritiek op Hick groeiend. Is zijn pluralisme wel echt pluralistisch? Doet zijn 
interpretatie van religie wel recht aan de specifieke religies die aan de interreligieuze 
dialoog deelnemen? Is Hicks onpersoonlijke ‘the Real’ een interpretatie van het godsbegrip 
van de wereldreligies, of is het er een alternatief voor? En wanneer Hick zegt: ‘vele wegen, 
één doel’, doet hij dan wel echt recht aan de pluraliteit van religies? Zou dat niet 
betekenen, dat men ook erkent dat er vele doelen zijn? Op dit soort kritische vragen gaat 
Hick in dit boek niet in. In plaats daarvan presenteert hij nog één keer de grote lijnen van 
zijn theorie: groots en meeslepend, maar niet langer nieuw. Centraal staat de vijfde, 
spirituele, dimensie van de mensheid: mensen ervaren God. Deze ervaring moeten wij 
noch nonrealistisch (als illusoir), noch naïef realistisch (als correcte informatie over God 
verschaffend) interpreteren. De kritisch-realistische interpretatie is de juiste, mensen 
ervaren ‘the Real’, maar hoe zij ‘the Real’ ervaren wordt bepaald door de religieuze traditie 
waarin zij staan (42–43). Religie reikt mensen de zin van het leven aan: er is heil, en dat 
heil is bereikbaar (‘kosmisch optimisme’) (47–73). ‘The Real’ transcendeert onze religieuze 
ervaringen; verschillende religies zijn verschillende antwoorden op ‘the Real’. Het criterium 
voor de beoordeling van die verschillende antwoorden is uiteindelijk: welke vruchten heeft 
de ervaring in ons leven? (163–170) Uiteindelijk gaat het om ‘transformation from self-
centredness to a new centring in the ultimately Real’ (165), zo laat Hick zien in studies van 
de levens van drie ‘heiligen’ uit verschillende tradities: Gandhi, Kushdeva Singh en 
Nyanaponika Mahathera (180–216). Dit boek is groots en meeslepend, maar het stelt ook 
teleur. Hicks herinterpretatie van religieuze opvattingen is soms wel heel speculatief, en 
wordt vaak nauwelijks ondersteund met argumenten. Zo gelooft Hick niet dat God 
gebeden handelend beantwoordt; dat zou impliceren dat God dit ook in andere gevallen 
had gekund, maar niet wilde. Toch werkt gebed: ‘We are all linked at a deep unconscious 
level in a universal network in which our thoughts, and even more our emotions, are all 
the time affecting others, as others are in turn affecting us. When, in prayer or meditation, 
we direct our thought to a particular individual, this is intensified. … We know rather little 
about the telepathic or psychosomatic phases of the process. But that prayer does 
sometimes make a tangible difference is a matter of experience.’ (19) Zo lust ik er nog wel 
een paar…. 
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