
Zondagmorgen bij de bakker. Ik schuif geduldig aan in de rij voor de wekelijkse 
portie croissants. Voor mij twee dames van middelbare leeftijd, duidelijk kennis-
sen die de tijd vullen met een potje bijpraten. Niet direct het soort gesprekken 
waarbij ik de oren spits. Maar in zo’n situatie vang je ongevraagd flarden op, 
een beetje als de rookwalm van je buurman op het terras die uitpuft bij een glas 
wijn of een pint bier. ‘En’, zegt de een, ‘volgende week aan het feest?’ Een kort 
hiaat verraadt enig ongemak bij de gesprekspartner. ‘De oudste van uw zus’, 
gaat de eerste verder, ‘die is zeven, niet? Die doet toch zijn communie volgende 
zondag? – ‘Nee …’, is het ietwat aarzelende antwoord. ‘Sven doet zijn commu-
nie niet. Mijn zus geeft de week nadien een lentefeest. Vorige zondag hadden 
we het er nog over toen we samen bij ons moeder waren. Die is daar niet blij 
mee, maar ik hoor het mijn zus nog zeggen: “Ik heb het gehad met God.”’ Ik 
ben nu een en al oor, vang nog iets op van ‘heeft ook veel meegemaakt de 
laatste tijd’, als van achter de toog het dwingende signaal komt dat ik aan de 
beurt ben.

‘Ik heb het gehad met God.’ De uit-
drukking verraste me. In combinatie 
met God had ik ze nog niet gehoord. 
Over welke god zou die zus het ge-

had hebben? Ze moet daarvan een 
duidelijk concept voor ogen hebben. 
Afgaand op de geschatte leeftijd van 
de dames – de zus zal daar ook niet 
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veraf zijn, durf ik vermoeden – betwij-
fel ik of ze, zoals de ouderen onder 
ons, zijn groot geworden met de Me-
chelse catechismus en de definitie die 
daar van God werd gegeven. ‘Wat 
is God?’ (Let op! Er stond niet wie is 
God!) – ‘God is een zuivere geest, 
oneindig volmaakt, Schepper, Heer 
en Meester van hemel en aarde, oor-
sprong en einddoel van alle dingen.’ 
Voilà. Zo simpel was het toen. Wel-
licht kenden de vrouwen bij de bak-
ker dit antwoord niet uit het hoofd. 
De kans is echter groot dat het beeld 
van God dat ze in hun jeugd heb-
ben meegekregen, nog aardig dicht 
in de buurt komt van wat de catechis-
musles destijds voorhield. Misschien 
zit er ook nog een stuk god-regisseur 
bij, iemand die de touwtjes van ons 
leven in handen houdt. Om nog te 
zwijgen van de sfeer van schuld en 
boete waarin goedbedoelende ge-
lovigen lange tijd zijn ondergedom-
peld. Geen prettig idee voor wie ‘de 
laatste tijd veel heeft meegemaakt’. 

Het is nog niet zo lang geleden dat 
ik een lezing bijwoonde van Ignace 
Verhack: Wat bedoelen wij wanneer 
wij ‘God’ zeggen? 1 Verhack ver-
wees in zijn inleiding naar dat oude 
beeld van God: een wezen dat hoog 
boven ons troont, ergens in de hemel 
heet dat dan, en op onze vingers kijkt 
of we het allemaal wel goed doen. 

Om eraan toe te voegen: die God 
bestaat niet meer. De laatste honderd 
jaar heeft men in de filosofie dat ge-
bouw steen voor steen afgebroken, 
tot er niets meer van overbleef. Ook 
de kosmologische kijk op de wereld 
waarmee dat godsbeeld samenhing, 
is intussen door de wetenschap com-
pleet achterhaald.

Daarmee is een vacuüm ontstaan in 
het spreken over God. Velen die met 
het oude godsbeeld zijn opgegroeid, 
hebben afgehaakt. Zij ‘hebben het 
gehad met God.’ Zij zijn binnenge-
treden in een wereld waarin de mens 
centraal staat, als een autonoom we-
zen dat zelf verantwoordelijk is voor 
wat er met zijn leven gebeurt. Een 
kaarsje branden voor een goede 
afloop hoort daar niet meer bij. We 
hebben daarmee echter iets funda-
menteels in ons verdrongen, zegt 
Verhack: dat we opgenomen zijn in 
iets dat ons overstijgt. Wat Heideg-
ger das Geheimnis noemde. Als je 
dat opgeeft, is er geen plaats meer 
voor God, wat we ons daarbij ook 
mogen voorstellen.

Filosofen als Levinas hebben noch-
tans perspectief geboden op een uit-
weg: over het eigen ik heen stappen 
en zich laten raken door de ander. 
Het is de ander die het goddelijke in 
mij wakker maakt: het Oneindige in 
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het eindige. Hier wordt een andere 
kijk op het leven en op ons mens-
zijn vooropgesteld. En dat is funda-
menteel, zegt Verhack, om ruimte te 
scheppen voor God. God is niet te 
vatten in beelden en verwoordingen, 
maar moet van binnenuit ontdekt 
worden. Wellicht was het dat wat 
Benedictus bedoelde toen hij zijn 
beroemde Regel schreef. Om na te 
gaan of iemand geschikt is voor het 
monnikenleven stelde hij niet voorop 
dat zo iemand gelovig moet zijn, wel 
dat hij God moet zoeken. En mon-
niken weten dat ze daar een leven 
lang voor nodig hebben.

Onze liturgie staat echter in schril 
contrast met dat mysterie waarin een 
mens op zoek moet gaan naar wat 
hij nooit zal kunnen vatten. In onze 
kerken belijden we nog altijd de ‘Al-
machtige God, Schepper van hemel 
en aarde …’ Een godsbeeld dat aar-
dig dicht in de buurt zit van het kant-
en-klare antwoord van de Mechelse 
catechismus. Nogal wat kerkgangers 
zijn vervreemd geraakt van die taal 
en blijven weg. Laat staan dat jonge 
mensen er zich door aangetrokken 
zouden voelen. Eind vorig school-

jaar was ik te gast op een regionale 
bijeenkomst van leraren godsdienst. 
Thema van de vergadering: een 
nieuw, hedendaags godsbeeld. Toen 
de vragenronde naar zijn einde liep, 
stak een leraar de hand op. Hij had 
tweehonderd laatstejaars secundair 
onderwijs de opdracht gegeven een 
scriptie te maken over wat hun leven 
zin gaf. In die tweehonderd scripties 
kwam het woord ‘God’ niet één keer 
voor! 

Het is al vaker gezegd dat we aan 
een religieuze hertaling toe zijn. 
Maar misschien moeten die leerlin-
gen ook weer leren dat er niets mis is 
met het kaarsje dat ze niet meer dur-
ven aansteken. Als teken van kwets-
baarheid kan het een opstap zijn 
naar die andere dan de ik-wereld. 
En als dat lukt, ligt mogelijk de weg 
open voor de zoektocht naar het 
Onnoembare. Al zou ik dat laatste 
eerder als extra pakket catalogeren. 
Voor gevorderden. Met veel blanco 
pagina’s en een iPhone met een app 
voor stilte. 

Guido Caerts 

1 Ignace Verhack: Wat bedoelen wij wanneer wij ‘God’ zeggen?, uitgeverij Klement, 
Kampen, 2011 
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