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PALMYRE M.F. OOMEN 

Lijden als vraag naar God 

Een bijdrage vanuit Whitehead's filosofie 

lnleiding 

Het heeft iets beangstigends theoretisch na te denken over 'God en lijden' terwijl het 

lijden in de wereld exorbitante vormen aanneemt. Dit artikel gaat dan ook gepaard met 

een zekere gene (al zal dat niet uit iedere zin zo duidelijk blijken: een betoog heeft een 

eigen dynamiek en een eigen abstraherende taal). Gene - want de vraag hoe het lijden 

ons laat denken 'naar God toe', wordt hier gesteld vanuit een relatief comfortabel ver

trekpunt. Voor zover dat klopt - maar zeker niet voor ieder van ons zal het zo gezegd 

kunnen worden is het discutabel of die vraag naar God en lijden dan wel ons pro

bleem is. Is het niet veeleer een probleem dat ontstolen dreigt te worden aan degenen 

die in veel uitzichtlozer mate zelf existentieel te lijden hebben? Oat gevaar is er zeker. 

Maar anderzijds is er mogelijk ook alleen maar ruimte voor die vraag op enige afstand 

van het epicentrum van de ellende. Het getuigt dan inderdaad van een zekere luxe die 

vraag aan de orde te kunnen stellen. Maar daarmee is de vraag naar God en lijden niet 

onterecht en ook allerminst overbodig, want bepaalde duidingen van Gods wil of werk

zaamheid bij het lijden hebben niet zelden dat lijden verergerd 1
• 

Behalve de kwestie of de vraag naar God en lijden wel ons probleem mag heten, is 

het ook discutabel of ze voor onze context wel het werkelijke Gods-probleem is. Als 

er al sprake is van een probleem met God, is het in onze geseculariseerde context dan 

niet veeleer dat we niet meer weten hoe we Gods werkzame aanwezigheid kunnen den

ken? Oat we niet meer weten hoe die te verenigen is met hoe we verder denken over 

de wereld en onszelf? Een probleem - voor zover het dat nog is dat zich voordoet 

ten aanzien van de alledaagse werkelijkheid. De wereld, de mensen, ze lijken ons 'hun 

eigen gang' te gaan. Wat moeten we God dan vragen, waarvoor danken? Waar zien we 

God ilberhaupt aanwezig of aan het werk? Precies deze geseculariseerde vraag raakt 

echter aan de lijdensvraag. Want als het ergens aanvechtbaar is te spreken van Gods 

actieve betrokkenheid, dan juist wel in de context van lijden. 

Onze typische secularisatie-problematiek krijgt dus in de lijdenscontext haar exis

tentiele zwaarte. Maar het betekent wel dat een antwoord op de vraag naar God gesteld 

vanuit de lijdensproblematiek, in onze context alleen adequaat kan zijn wanneer dat 

antwoord ook recht doet aan de ervaring dat we een invloed van God niet tegenkomen 

als feit, als aanwijsbare oorzaak- niet alleen niet bij het lijden, ook niet in (de rest van) 

het dagelijkse I even. De vraag of Whitehead's zienswijze, die in het navolgende gepre

senteerd zal warden, op dit punt adequaat is, valt buiten het bestek van dit artikel, dat 

zich beperkt tot de vraag naar God gesteld vanuit het lijden, maar moet zeker kritisch 

onderzocht worden:c . 

I Zie bv. AJ.R. BRUSSAARD, A/seen mus op het dak: Wrede trekken in het christeliik beliiden, Baarn 1978;

H. KUSHNER, A/s 't kwaad 1;oede mensen rreft. ib. 1983 (engels origineel: 1981 }.
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De navolgende tekst bestaat uit drie gedeelten: 

Allereerst wordt, na een terminologische inleiding, ingegaan op de eeuwenoude 

kwestie van Gods macht, <lat wil zeggen het kunnen handelen van God, in relatie tot 

het kwaad (de 'theodicee-kwestie'): als God de macht heeft het lijden te voorkomen of 

weg te nemen, waarom is het er dan? (Epicurus). Vele theologische posities die ten 

aanzien van deze problematiek zijn ingenomen, passeren hier - kort uiteraard - de 

revue. In aansluiting hierop wordt de metafysica van Whitehead genoemd als een 

mogelijkheid om het dilemma van Epicurus te boven te komen. 

- Teneinde dit laatste te kunnen beargumenteren wordt in het tweede deel van dit arti

kel Whitehead's denken ge"introduceerd, met aandacht onder meer voor de thematiek

van oorzakelijkheid en vrijheid, en voor Whitehead's visie op Gods macht als gerela

teerd aan maar toch onderscheiden van de macht van de andere 'entiteiten'.

- Dit maakt het mogelijk om tot slot in te gaan op de vraag hoe en inhoeverre over

eenkomstig deze filosofie van Whitehead de volgende drie uitspraken compatibel kun

nen zijn: <lat er echt lijden is, dat lijden tegen Gods bedoeling is, en dat desondanks

God niet onmachtig of inactief is, maar een actieve macht is tegen het lijden in.

I. De eeuwenoude kwestie van Gods macht in relatie tot bet kwaad

De termen 'kwaad' en 'lijden' 

Het 'kwaad' in de ruimste zin van het woord is te karakteriseren als 'wat niet mag en 

niet zou mogen zijn, maar bestaat'1. 

Het 'kwaad' omvat vanuit de mens bezien twee hoofdcategorieen: het kwaad <lat we 

doen en het kwaad dat we ondergaan. Het kwaad dat we doen wordt, voorzover <lat 

doen gebaseerd is op ons vrijelijk willen, aangeduid als 'moreel kwaad' of - in relatie 

tot God- als 'zonde'; het kwaad dat we ondergaan als 'lijden'. Globaal: het eerste wil 

je zelf (al wfl je het misschien eigenlijk niet!), tot het tweede word je gedwongen, dat 

wordt je aangedaan. En daartussen is er nog een derde categorie waarin kwaad zich 

manifesteert: de 'onrechtsituatie' (ook het 'structurele kwaad' genoemd), waarin wil 

en dwang verstrengeld zijn4 . In de context van dit artikel is de aandacht vooral gericht 

op de tweede categorie: het kwaad dat ondergaan wordt, het lijden. 

Dit lijden kan als zodanig door mensen gewild teweeggebracht zijn. Dan is er een 

relatie van lijden tot moreel kwaad, wat het lijden meestal zal verzwaren. Mogelijk is 

ook dat het lijden niet door mensen gewild teweeggebracht is, maar een onbedoeld 

effect is van daden en/of resultaat van natuur-gebeurtenissen ('fysiek kwaad' ). 

In dit artikel beschouw ik primair dat (aspect van) lijden dat wordt gekarakteriseerd 

als kwaad, dus als iets dat er is alhoewel het er niet zou mogen zijn. Twee opmerkin

gen moeten daarbij gemaakt worden. Allereerst: niet alles wat we ondergaan als nega

tief, is in deze zin als 'kwaad' te bestempelen. Anders gezegd: niet alles wat we 'niet 

leuk' vinden, mag men aanduiden als iets dat er niet zou moeten zijn, al is het nog 

' Zie voor een aanzec daartoe mijn God incognito, in: Ts. v. Geest. Leven 49 (1993) 613-624. Voor een 
diepergaande uitwerking, zie mijn God en een autonoom geachte natuur: Probleemverkenning en White

heads zienswijze. in: Denken over God en wereld: Theolof?ie, natuurwetenschap en filosofie in wisselwer

king. red. W.B. Drees, Kampen 1994, 62-90. 
1 'Das Bose darf und dlirfte niche sein, aber es isc': W. SCHULZ. Philosophie in der veriinderten Welt, Pful

lingen 1972. 721; geciteerd naar H. HARING. Das Problem des Bosen in der Theologie, Darmstadt 1985, I. 
" Zie HARING. o.c., I. 
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allerminst duidelijk waaraan de norm te ontlenen is om op dit punt scheidslijnen te 

trekken. En de tweede opmerking: Ook van lijden dat te karakteriseren is als kwaad, is 

het kwaad-zijn veelal niet het enige wat van dat lijden te zeggen valt. Met andere woor

den: al wordt dat lijden dan primair beschouwd als kwaad, als beroving van het goede, 

daarmee is niet ontkend dat zulk lijden soms ( of misschien zelfs vaak) een positieve, 

transcenderende werking kan hebben, dat het kan bijdragen tot eigen of andermans 

(grater) goed; dat her terwille van dat goed soms dan ook vrijwillig opgenomen wordt. 

(Omgekeerd hoeft, wanneer in de traditie gewezen werd op de vrucht van het lijden, 

dus op het positief transcenderende aspect, de negativiteit van het lijden daarmee niet 

ontkend te zijn.) In het negatieve aspect van het lijden zit echter de angel wat betreft 

de vraag naar God. Vandaar dat ik daar in eerste instantie de nadruk op leg. 

Het dilemma van Epicurus en enkele theologische posities 

Het ernstig nemen van het lijden als iets negatiefs, is moeilijk te rijmen met de belij

denis dat God almachtig is en dat God liefde is. Immers als God alle macht heeft om

te handelen, en goed is, waarom fs er dan die ellende? Dit is geen nieuwe vraag. Het

boek Job (vermoedelijk 4e eeuw v.C.) doet indrukwekkend verslag van de worsteling

met deze vraag (en vooral van het verzet tegen het veel gebezigde antwoord dat het lij

den verdiende straf is). De griekse wijsgeer Epicurus (± 300 v.C.) heeft het probleem

zeer puntig verwoord door te laten zien dat het samengaan van Gods wil om het kwade

te keren met Gods macht om het kwade te keren, niet te rijmen is met het toch bestaan

van het kwaad". Ook in het christendom is en wordt geworsteld met het probleem van

God en kwaad. Hoe sterker in het christendom beleden werd dat God de enige almach

tige Heer is van de geschiedenis, bijvoorbeeld met gebruikmaking van een begrip als

'predestinatie', des te sterker deed de vraag zich gelden hoe God te rechtvaardigen is

voor het in de wereld zich manifesterende kwaad. Aldus, dat wil zeggen als expliciete

vraag naar de rechtvaardiging van God ('theodicee'), werd het probleem geformuleerd

door Gottfried Leibniz (in 1679). In het huidige jodendom leeft de vraag extra klem

mend vanwege de holocaust of sjoah6
• De theodicee-kwestie komt dus voort uit het

probleem dat de drie stellingnamen 'Er is kwaad in de wereld', 'God is algoed' en 'God

is almachtig' niet zonder meer met elkaar te rijmen zijn.

Rond deze kwestie zijn veel posities mogelijk en beproefd, in feite vaak door een of 

meerdere van de drie stellingen van kwalificaties te voorzien. 

1. De meest gebruikte mogelijkheid is, de lijdenservaring van zijn negativiteit ontdoen:

wij vinden het wel erg, maar vanuit God gezien is het goed, heeft het een bedoeling

(loutering bijvoorbeeld).

' 'Ofwel wil God het lijden wegnemen en kan Hij het niet. Ofwel kan Hij het en wil Hij het niet wegne
men. Ofwel wil Hij het niet en kan Hij het niet. Ofwel wil Hij het en kan Hij het. lndien Hij het wil en niet 

kan, is Hij onmachtig, wat niet overeenkomt met God. lndien Hij het kan en niet wil, is Hij ongenadig, iets 
dat aan God evenzeer vreemd moet zijn. Indien Hij het niet wil en niet kan, is Hij zowel ongenadig als 

onmachtig, en derhalve ook geen God. lndien Hij het wil en kan - en dat is het enige wat God past - van

waar komt dan het kwaad en waarom neemt God het niet weg?' (Epicurus, volgens LACTANTIUS, De ira Dei, 

13: PL 7, 121). 

" Zie D. COHN-SHERBOK, Jewish Faith and the Holocaust, in: Re!ig. Stud. 26 ( [ 990) 277-293. 
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Het is waarschijnlijk niet zo vreemd dat gelovigen en filosofen of theologen hun 

onvermogen om God en het kwaad te rijmen, op deze manier ( dus door de lijdenser

varing te relativeren) probeerden op te lossen. Aan God hoefden ze zo geen afbreuk te 

doen. Bovendien zijn ook uit het dagelijks leven situaties bekend waarin bijvoorbeeld 

ouders iets voor hun kind beslissen wat voor dat kind op dat moment vreselijk is, en 

waartoe de ouders voor <liens bestwil toch besluiten. Hoeveel te meer is het dan niet 

mogelijk, zo is de redenering, dat God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid dingen laat 

gebeuren die door ons als lijden ervaren worden, doch die God bedoelt ter genezing 

van onze zonden, om ons te beproeven, te louteren, voor erger te behoeden. Zo wordt 

God dus gerechtvaardigd (theodicee). 

Wat voor bedenkingen er ook tegen deze redenering zijn in te brengen, in alle 

bescheidenheid en eerlijkheid moet men constateren dat ze voor heel veel mensen in 

hun lijden een troost is geweest, omdat deze zienswijze hen - tegen alle schijn in -

deed begrijpen dat hun ellende bij God een bedoeling had, een bedoeling ten goede. 

Een snel negatief oordeel over deze zienswijze is dus onterecht. 

2. Toch kan er een situatie komen waarin de confrontatie met lijden van dien aard is,

dat het niet langer mogelijk lijkt er - alle redeneringen ten spijt - God als veroorzaker

achter te zien, althans niet een God die goed en rechtvaardig heet te zijn. Zo'n moment

was er voor Job, zo' n moment was er voor veel joden die geconfronteerd werden met

de stelselmatige uitroeiing. Zo'n moment was er voor Dostojewski's Iwan in 'De

gebroeders Karamazov' naar aanleiding van het lijden van een onschuldig kind.

Dat kan ertoe leiden dat het niet langer mogelijk lijkt God te rechtvaardigen. Nee, 

God wordt aangeklaagd vanuit twijfel aan of ontkenning van Gods goedheid. Het is de 

positie van Job die God ter verantwoording roept7
• Het is ook de protestpositie van Elie 

Wiesel, die op grond van de verschrikkingen van de holocaust niet meer op Gods goed

heid kan vertrouwen, maar evenmin God kan opgeven. Het is een zeer existentieel 

doorleefd 'voor God zijn door tegen Hem te zijn'. Wiesel: 'Ik zou liegen als ik je zou 

vertellen dat ik in God geloofde; ik zou liegen als ik je zou vertellen dat ik niet in God 

geloofde'8
• In een toneelstuk van zijn hand blijkt het precies de Satan te zijn die in het 

gespeelde tribunaal als enige God durft te verdedigen9
• Wiesel wijst iedere rationele en 

godsdienstige verklaring voor de holocaust af als geen recht doend aan de verschrik-

' Het boek Job verandert overigens tegen het einde van teneur. In plaats van dat Job weet wat goed en 

kwaad is en vandaaruit God ter verantwoording roept, komt hij - volgens de interpretatie van Van Wolde -

door Gods antwoord tot het inzicht dat over Gods al dan niet rechtvaardig zijn niets te zeggen en dus niets 

te klagen valt, omdat wij ten aanzien van wat rechtvaardig mag heten, alleen onze maatstaven en niet Gods 

maatstaven hebben. Zie E. YAN WOLDE. Meneer en mevrouw Job: Job in gesprek met zijn vrouw, zijn vrien

den en God, Baarn 1991. Ch. Hartshorne geeft een - in dit kader interessante - andere interpretatie van de 
omslag bij Job: 'In the Book of Job, that great philosophical discussion of divine power, Job is finally told 

that he does not understand the conventional talk about God creating or controlling the world.( ... ) Job learns 

not simply how great is divine power, but how radically different from ours and therefore how difficult for 

human beings to understand. He learns that he has been presumptuous. not in daring, weak as he is, to chal

lenge divine majesty, but rather in daring, limited in experience as he is, to suppose that he knows what one 

means in saying, God "does" such and such. The mistake is not with respect to divine purpose or justice; in

deed the voice from the whirlwind says nothing about justice and almost nothing about purpose. The mys

tery is not in the relation of divine deeds to divine righteousness, but simply in the nature and identity of the 

deeds themselves' (CH. HARTSHORNE, The God qf Religion and the God of Philosophy, in: Talk qf God, Lon

den 1969, 152-167, cit. 159-160). 
8 E. WIESEL, La Nuit, Paris 1958; ontleend aan citaat in COHN-SHERBOK, o.c., 277. 
O E. WIESEL, Le proces de Shamgorod, Parijs 1979 (vert. als The Trial of God, New York 1979). 
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king. Alleen het vertellen van verhalen rest hem nog als antigif tegen onverschilligheid 

en tegen vergeten: 'laat ons verhalen vertellen - al het andere moet wachten - al het 

andere bestaat niet - commentaren zullen later moeten komen, anders vervangen en 

verduisteren ze wat ze bedoelen te openbaren' 10• 

3. Een andere mogelijkheid die in het licht van de verschrikking van het lijden uitweg

lijkt te bieden, is Gods almacht afzwakken: God kan niet zamaar 'all es' (wat nog niet

wil zeggen: God kan niets). Dit wijkt af van de keuze in het net genoemde bijbelboek

Job, en ook van de overgrote stroming binnen de joodse en christelijke geloofstraditie.

Toch zijn er in deze lijn joodse auteurs (bijvoorbeeld Richard Rubinstein, Arthur

Cohen, Harold Kushner) evenals christelijke, zoals Dorothee Solle, en expliciet ook de

'procestheologen', d.w.z. degenen die gebruik maken van de filosofie van Whitehead

en Hartshorne. Op Whitehead's visie zal ik nog uitvoerig terugkomen.

Deze drie posities hangen direct samen met de drie stellingen van Epicurus, maar zijn 

niet de enig mogelijke11
• 

Het lijden van God en de ambigue kwestie van Gods macht 

Historisch gezien volgt er op de eerste twee posities die hierboven genoemd zijn, eerst 

een andere reactie dan het kwalificeren van Gods almacht (derde positie). De eerste 

twee posities zagen het lijden ofwel als iets dat is verdiend als straf, of door God wordt 

aangedaan voor je bestwil, bijvoorbeeld als middel tot loutering (eerste positie), ofwel 

als iets dat je door God wordt aangedaan, wat echter bij het kapotmakende lijden niet 

op die wijze te rechtvaardigen is (tweede positie). Daarmee delen ze dezelfde vooron

derstelling, namelijk dat het God is die het lijden veroorzaakt of niet voorkomt, ofwel 

met een rechtvaardige intentie ('rechtvaardiging'), ofwel zonder ('protest'). Tegen 

deze gedeelde vooronderstelling in komt in deze eeuw de reactie op: het is niet God 

die het lijden aandoet, wil of toelaat; nee, God wordt er zelf door geraakt 12 • Lijden dus 

als iets tegen Gods wil, dat God-zelf ook doet lijden. 

Een van de vroegste auteurs die dit stelt (mede op grand van persoonlijke ellende in 

de eerste wereldoorlog) is de engels-amerikaanse filosoof Alfred North Whitehead. 

Van hem is de beroemde zin 'God is de grate metgezel - de mede-lijdende die 

begrijpt' 11• Op zijn filosofie en de mogelijke betekenis daarvan voor een theologie die 

de lijdensproblematiek serieus neemt, zal ik dadelijk uitvoerig ingaan. 

1" Zo beschreven en geciteerd in J. VANHOUTTE, Een thematisch overzicht van de recente literatuur over

'God en het lijden ', in: Hoe fang nog en waarom toch? God, mens en lijden, red. J. Lambrecht, 
Leuven/Amersfoort 1988, 261-286, cit. 263. 

11 In Dostojewski's roman 'De gebroeders Karamazov' komt Iwan bv. buiten de hier genoemde theologi
sche/gelovige posities te staan omdat het onschuldig lijden het bestaan van een machtige goede God weer
spreekt, en alleen zo'n God voor hem de naam 'God' waardig is. D. Solle omschrijft hem als 'atheist omwille 

van de lief de'. maar tekent aan dat het the"isme dat hier zijn einde vindt, met Christus nauwelijks iets te maken 
heeft: 'Christus is onbekend: degene, die leed veroorzaakt en opheft, wordt als God bekend gemaakt, niet de 
lijdende' (D. SOLLE, Lijden, Baarn 1973, 110, 133). Ook de positie van lwan's broer Aljosja is van andere 
aard: hij heeft namelijk geen aandacht voor de vraag ,war God, juist vanuit zijn liefdevolle aandacht voor 

de lijdenden (zie ib. 133 voor deze interpretatie). 
1

' Overigens zal dit niet voor iedereen tot troost zijn. Weten dat je lijden niet van God komt, kan pasto
raal gezien je lijden nog leger maken: de laatste strohalm dat, hoe bitter ook, het toch vanuit God gezien 
ergens goed voor is, valt nu ook nog weg. 

,.1 'God is the great companion - the fellow-sufferer, who understands': A.N. WHITEHEAD, Process and 

Reality, New York 1978, 351; volledige verwijzing naar gebruikte ed. in noot 22. 
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Ervaringen tijdens de tweede wereldoorlog brengen meer mensen ertoe te spreken 

over het lijden van God. Zeer veel indruk maakten bijvoorbeeld de gevangenisaante

keningen van Dietrich Bonhoeffer, waarin hij onder meer schrijft: 'De religiositeit van 

de mens verwijst hem in zijn nood naar de macht van God in de wereld, God is de deus 

ex machina. De bijbel verwijst de mens naar de onmacht en het lijden van God; alleen 

de lijdende God kan helpen' 1 .j. Na de tweede wereldoorlog verschijnt al in 1946 een 

boek over 'de pijn van God', van de japanner Kazoh Kitamori. Aan het begin van de 

jaren zeventig komt ook in Europa een dergelijk besef frekwenter tot uitdrukking. Om 

de meest bekende namen te noemen: Jean Kamp, en na de vertaling van Kitamori in 

het duits (1972): Jlirgen Moltmann, Dorothee Solle, Fran�ois Varillon, die overigens 

lang niet het zelfde zeggen 15
• Men spreekt van 'God die liefde is en mede-lijdt', van 

'Gods solidariteit met de lijdende mens', en sterker: van 'Gods lijden in de lijdende 

mens: het is God zelf die gekruisigd wordt (Kamp, Moltmann) of in het concentratie

kamp wordt opgehangen' 16• 

Voor de traditionele theologie bevat deze optie een aantal netelige elementen, bij

voorbeeld de vraag naar Gods veranderlijkheid die met 'lijdelijkheid' samenhangt. 

Voor ons nu is die echter minder interessant dan die andere delicate vraag die, gezien 

de theodicee-kwestie, onvermijdelijk opkomt: hoe verstaat men dan Gods macht? 

Als mensen lijden, en God zelf lijdt, terwijl Hij de macht zou hebben de ellende te 

stoppen, lijkt God al te zeer een masochist en sadist. Anders gezegd, dan is Gods goed

heid wederom ver te zoeken. Om aan deze konsekwentie te ontkomen, lijkt er geen 

andere keuze te zijn (wil men tenminste de ervaring van de absurditeit van veel lijden, 

en het geloof in God die liefde is, gestand doen) dan, zoals al eerder voorgesteld, de 

traditionele opvatting over Gods almacht te kwalificeren (dit is dus de 'derde' moge

lijkheid - afgezien van de niet theo-logische posities van Iwan en Aljosja) . 

Sommigen die hiervoor kiezen, blijven dicht bij de traditionele opvatting. Zij blij

ven spreken over Gods principiele almacht, maar voegen daaraan toe dat God zijn 

macht vrijwillig beperkt door en om ruimte te maken voor de vrijheid van zijn schep

selen. Die schepsellijke vrijheid heeft God gewild en respecteert Hij dus volledig ( ook 

wanneer die vrijheid tot kwaad leidt). Deze positie vindt men expliciet bij onder meer 

Alvin Plantinga en Richard Swinburne. De kritische vraag daarbij is of in die inter

pretatie Gods goedheid wel is verwerkt. Vrijheidsmisbruik respecteren ook waar dat 

enorm leed aan onschuldigen berokkent, is toch op zijn minst moreel discutabel 1
7• 

Anderen stellen radicaler: God heeft geen actieve macht om in de wereld iets te 

bewerkstelligen. Dus ook niet om de ellende te stoppen of te voorkomen. (Let wel, hier 

sluipt ook een stuk verlichtingsdenken in: geen intervenierende God.) Bonhoeffer bij

voorbeeld interpreteert de kruisdood van Jezus als symbool van Gods onmacht. Harold 

1• D. BoNHOEFFER, Widerstand und Ergebung: Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, Hg. E. Bethge, 
Neuausg., Mi.inc hen 1977, 394 (brief van 16 juli 1944 ) . 

,; K. KITAMORI, Theology of the Pain of God, Richmond 1965; ID., Die Theologie des Schmerzes Gottes, 

Gottingen 1972 (vertalingen van het japanse origineel uit 1946); J. KAMP, Souffrance de Dieu, vie du monde, 

Doornik 1971; J. MoLTMANN. Der gekreuzigte Gott, Mi.inchen 1972; F. V ARILLON, La souffrance de Dieu, 

Parijs 1975. - Voor bv. Solle's kritiek op Kitamori en Moltmann zie o.c., resp. 36/7 en 22/3. 
16 Het inmiddels zeer vaak aangehaalde verhaal van E. WIESEL (La nuit, I.e., 102-105). Zie over de vele 

aandacht die dit verhaal gekregen heeft: VANHOUTTE, o.c. 
17 Voor het debat over de zogeheten "free-will defence'. waarin met name D.Z. Phillips aanvoert dat deze 

positie moreel ongevoelig is, zie: V. BROMMER. Troost en Theodicee, in: Ned. Theo!. Ts. 41 (1987) 205-222. 
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Kushner is van deze stellingname wel het best bekende voorbeeld'8
• Anderen die ook 

vanwege de lijdensproblematiek ontkennen <lat God het actieve vermogen heeft om in 

de wereld tussenbeide te komen, zijn bijvoorbeeld Maurice Wiles en joodse auteurs als 

Richard Rubinstein en Arthur Cohen. 

Vanuit het perspectief van de politieke theologie en de bevrijdingstheologie is ech

ter serieuze kritiek te geven op <lit beeld van een onmachtige, lijdende God. Zo schrijft 

Edward Schillebeeckx: 'Een God die alleen mee-lijdt met ons, laat het laatste en defini

tieve woord aan het kwaad en het lijden. Dan is niet God, maar het kwaad de defini

tieve almacht' 19• Bovendien draagt het beeld van een lijdende onmachtige God het 

gevaar in zich God en lijden te identificeren, en daarmee het lijden te sanctioneren, wat 

opnieuw het lijden als goed zou bevestigen; in plaats van een identificatie tot stand te 

brengen van God en de strijd tegen lijden20
• Bevrijdingstheologen zeggen dat God een 

meelijdende God is, maar dat het christelijk geloof niet een geloof is in een onmachtige 

meelijdende God, maar in een God die bevrijdt! Voor de bevrijdingstheologen betekent 

solidariteit met de lijdenden altijd solidariteit met protest en verzet tegen lijden. Niet 

het lijden is goed, maar het verzet ertegen. 'De strijd tegen lijden en onderdrukking is 

voor hen de concrete bemiddeling van "heil van godswege" (E. Schillebeeckx), omdat 

daar Gods overwinning op het lijden fragmentarisch maar concreet zichtbaar wordt' 21• 

Het geloof betreft niet een machteloze God, maar een God die bevrijdt! 

Maar toch biedt precies ook vanuit bevrijdingstheologisch perspectief het opnieuw 

ongekwalificeerd belijden van Gods almacht geen uitkomst, want dan is heel de theo

dicee-problematiek weer terug. Bovendien valt dan Gods wil weer samen met de sta

tus quo, in plaats van dat God gezien wordt als gericht tegen het lijden. Een kritische 

theologie kan die positie dus niet innemen. 

Al met al is er dus sprake van een probleem: vanuit het lijden geredeneerd lijkt de idee 

van een goede machtige God afgewezen te moeten worden (want als God goed en 

machtig was zou hij de ellende dan niet voorkomen hebben?), maar evenzeer vanuit 

het lijden geredeneerd moet God wel macht hebben juist om hoop op overwinning van 

lijden te funderen. 

W anneer we echter de bezwaren die juist genoemd zijn tegen Gods macht, nader 

bezien, blijken ze allemaal gericht te zijn tegen Gods macht opgevat als almacht in de 

zin van 'volledige beheersing' ('total control'). De conclusie moet dan ook zijn, dat 

goddelijke almacht begrepen als 'total control' afgewezen moet worden, niet Gods 

1
' Enkele typerende citaten uit KUSHNER, o.c.: 'Ik geloof niet dat God de oorzaak is dat kinderen geeste

lijk gehandicapt zijn. of dat Hij uitmaakt wie er aan spierdystrofie zal lijden. De God in Wie ik geloof, zendt 
ons niet de problemen, maar Hij geeft ons de kracht om de problemen aan te kunnen' ( 120), 'God wil niet 
dat iemand ziek wordt of verminkt raakt. Hij heeft niemand voor die problemen geschapen, en Hij wil ook 
niet dat iemand er onder blijft lijden. maar Hij kan niet maken dat het over gaat. Oat is iets wat zelfs voor 
God te rnoeilijk is' (121 ), 'Ik kan een God die het lijden haat maar niet kan elimineren. makkelijker aanbid
den dan een God die verkiest kinderen te laten lijden en sterven, om we Ike verheven reden dan ook' (126 ). 

14 E. SCHILLEBEECKX, Om het behoud van her evangelie. Baarn 1988, 106. 
'

0 Nu zei Kushner ook dat God meer doet dan rnedelijden. Expliciet zegt hij: 'God, die de tragedies noch
veroorzaakt noch voorkomen kan, helpt door de mensen tot helpen te inspireren' (o.c., 131 ). Maar dat hel
pen krijgt bij Kushner niet de vorm van verwijderen van de oorzaak van het lijden, omdat hij speciaal 
ongeneeslijke ziekte als referentiepunt heeft. Vandaar dat de hulp vooral de vorm aanneemt van Jeren aan
vaarden, troosten, aanwezig zijn etc. Bij de bevrijdingstheologen is de lijdenscontext primair arrnoede en 
onrecht. Daar is niet aanvaarden het eerst gebodene, maar verzet gericht op bevrijding uit dat lijden. 

21 E. BORGMAN, Sporen van de bevrijdende God. Kampen 1990. 112. 
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macht als zodanig. Integendeel, immers goddelijke machteloosheid moet men evenzeer 

afwijzen! 

Hoe nu verder? Zeker niet door te trachten een middenweg te vinden tussen almacht 

en onmacht, want deze beide moet men niet zien als uiteinden van een schaal. 

'Onmacht' is een antwoord op de vraag 'Heeft God macht?', en op die vraag is 'God 

heeft macht' het tegengestelde antwoord. 'Almacht' is echter op te vatten als antwoord 

op een heel andere vraag, namelijk de vraag naar de aard of het bereik van Gods macht. 

Deze vragen, en dus ook het antwoord 'almacht'. zijn echter in de traditie niet een

zinnig begrepen. Als almacht betekent <lat aan God 'volledige beheersing' toekomt, 

anders gezegd <lat hij de enige macht is, dan staan we voor de theologische problemen 

die net genoemd zijn. En almacht-zo-begrepen moet - zoals beargumenteerd - vanuit 

het oogpunt van het negatieve aspect van veel lijden worden afgewezen. Er zijn ech

ter argumenten te geven om te zeggen <lat <lit niet de oorspronkelijke betekenis is van 

de griekse term 'pantokrator' (en nog minder van de hebreeuwse uitdrukking 'el sha

dai'). Het 'panto' van 'pantokrator' betekent namelijk niet primair zoiets als 'volledig' 

uit de uitdrukking 'volledige beheersing', maar wijst veeleer op de aard of omvat

tendheid van iets (in dit geval van Gods macht). 'Pantokrator' betekent dan niet pri

mair <lat God de enige macht is en daarom absolute bestuursmacht heeft, maar <lat God 

macht heeft met betrekking tot alle dingen op alle plaatsen en in alle tijden (vgl. de 

latijnse liturgische uitdrukking 'omnipotens et aeternus'). Anders gezegd: 'almacht' 

betekent dan <lat Gods macht allen betreft, met wel de connotatie <lat geen enkele 

andere macht God te machtig is. 

Deze interpretatie maakt het mogelijk de machtigheid van God zo te her-denken dat 

de problemen die kleven aan de traditionele interpretatie van almacht, vermeden wor

den. Ze biedt aan de andere kant de mogelijkheid Gods macht te bevestigen zoals de 

bevrijdingstheologie <lat vereist. Het schijnt mij toe <lat Whitehead's filosofie zo' n con

ceptualisering biedt van Gods macht: niet als de enige macht en dus niet als 'total con

trol', maar wel als constitutieve macht ten aanzien van alles. Op deze filosofie van 

Whitehead zal in <lit artikel verder de aandacht gericht zijn. 

II. Whitehead's visie op God en wereld

Whitehead's metafysica: het organisme als paradigma 

'Vandaag de dag staat er maar een religieuze leerstelling ter discussie, namelijk: 
Wat bedoel je met "God"? En in dit opzicht is de dag van vandaag net hetzelfde als 
de eraan voorafgaande dagen' (Alfred North Whitehead21) 

De engels-amerikaanse filosoof Alfred North Whitehead (1861-194 7; hij was overi

gens ook wiskundige en natuurwetenschapper) is gewaardeerd en omstreden vanwege 

zijn nogal nieuwe antwoord op die vraag wat met 'God' bedoeld wordt. 

'' Naar de werken van Whitehead wordt. ook in de tekst, verwezen met behulp van de volgende sigla: 

Al Adventures of Ideas. New York, Free Press. 1967 [' 1933]. 

NL Nature and Life, New York, Greenwood Press. 1934. 
PRC Process and Reality: An Essay in Cosmology, coff. ed., ed. D.R. Griffin/D.W. Sherburne, New York, 

Free Press, 1978 ['1929]. 
RM Religion in the Making, New York, Meridian, 1960 ['1926]. 
SMW Science and the Modern World, New York, Free Press, 1967 [' 1925]. 

Het opschrift vindt men in RM 66. 
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Waarom wil hij komen tot een nieuw antwoord op die vraag? 

- Omdat hij fundamentele bezwaren heeft tegen het beeld van een almachtige God. Het

in de wereld overal aanwezige kwaad maakt zo'n Godsbeeld voor hem onaanvaardbaar

(AI 169).

- Omdat hij God niet wil zien als een 'ultiem filosofisch principe' (bijvoorbeeld als het

Zijn zelf, of als Onbewogen Beweger). Zo'n principe, zegt hij, kan namelijk niet lei

den tot een onderscheid tussen goed en kwaad (SMW 179).

- En omdat hij een afkeer heeft van de God van het repressieve moralisme, de God van

het opgestoken vingertje en de verboden, die alles wil houden bij het oude in plaats

van te stimuleren tot vernieuwing.

God is liefde, zegt Whitehead. En 'Liefde heerst niet, noch is zij onbewogen; en ze 

is een beetje vergeetachtig wat betreft moraal' (PRC 343). 

Om Whitehead's filosofische positie enigszins te kunnen verstaan, en om te begrijpen 

wat theologen zien in deze denkrichting2
\ moet ook een andere vraag gesteld worden: 

waarom wil Whitehead tiberhaupt (nog) komen tot een Godsbegrip binnen zijn filoso

fie? Dat vergt een iets langere uiteenzetting. 

Whitehead zoekt een nieuw systeem van algemene ideeen waarmee ieder element 

van onze ervaring geinterpreteerd kan worden, omdat hij af wil van de mechanicisti

sche visie die overheerste in de zestiende en zeventiende eeuw, maar nog steeds de 

gangbare opvatting is. Die zoektocht noemt hij 'speculatieve filosofie' of ook 'meta

fysica'24. In de mechanicistische visie met haar nadruk op deterministische causaliteit, 

wordt de natuur gezien als ten diepste bestaande uit permanente, statische 'dingen'. 

Voor zulke 'dingen' zijn de relaties tot elkaar uitwendig en dus accidenteel; dat wil 

zeggen, de relaties van dingen zijn niet meebepalend voor hun wezen. Bovendien zijn 

die relaties extern opgelegd, en niet immanent voortvloeiend uit wat de dingen zelf zijn 

(vgl. PRc 94, AI 113). Whitehead's grote bezwaar tegen deze mechanicistische visie is 

dat ze geen mogelijkheid biedt om vrijheid en doelgerichtheid te denken. In plaats van 

de weg van het mechanicisme, dat als het ware bij biljartballen begint en dan maar 

moet zien hoe het ooit (beter: nooit) uitkomt bij zaken als geest, vrijheid, gevoel, kiest 

hij voor de omgekeerde weg. Hij begint aan de kant van het menselijk organisme (dat 

ontstaat en sterft, en gekenmerkt wordt door zaken als herinnering, gevoel, affectie, 

eros, doelgerichtheid). Vanuit dit vertrekpunt van het waarlijk zijnde als 'organisme', 

als 'zichzelf bewegend en scheppend'2\ poogt Whitehead ook de niet-humane en de

doorgaans als 'niet-levend' aangeduide natuur te denken (NL passim). Zijn methode is 

daarmee verwant aan die van Aristoteles, die ook het zijnde begrijpt naar het model 

" Er is een hedendaagse theologische stroming die voor de verheldering van het christelijk geloof vooral 
gebruik maakt van de filosofische inzichten van Whitehead en/of Charles Hartshorne (geb. 1897). Omdat 
deze filosofie alom wordt aangeduid als 'procesfilosofie' (al is die benaming niet helemaal gelukkig, en ook 
niet van Whitehead zelf, die sprak van 'philosophy of organism'), wordt de daarbij aansluitende theologische 
stroming 'procestheologie' genoemd. Hier zij echter opgemerkt dat de verschillen tussen Hartshorne en White
head aanzienlijk zijn, en zeker die tussen 'procestheologen' en Whitehead. Zeer globaal kan gezegd worden 
dat veel procestheologische beschouwingen (maar er zijn gelukkig ook uitzonderingen) van Whitehead's 
denken een vervlakte afspiegeling geven. Dat is jammer voor Whitehead. maar zeker ook voor de theologie. 

'' Zo'n ideeensysteem moet voldoen aan de eisen van coherentie, logische consistentie, toepasbaarheid en 
adequaatheid. Zie PRC 3 e.v .. 

'' De idee dat iets zichzelf schept. wekt misschien bevreemding. Toch is een duidelijke parallel aan te wij
zen met Kant's opvatting van een 'organisme', dat hij omschrijft als een 'Naturzweck' en als volgt toelicht: 
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van het levende wezen 'dat het beginsel van beweging in zich heeft'. Hij stelt dus 

tegenover de visie dat de elementaire bouwstenen van de werkelijkheid 'losse dingen' 

zouden zijn. het paradigma van de werkelijke zijnden als 'organismen', als 'zichzelf 

scheppende gebeurtenissen'. 

Kenmerkend voor zo'n elementaire gebeurtenis is, dat ze zich op een bepaalde en 

eigen manier verhoudt tot heel de gegeven werkelijkheid. De voorafgaande wereld 

functioneert voor haar wording als 'gegeven', analoog aan voedsel. 'Gegeven' impli

ceert dat het vreemde eigen wordt, dat het wordt toegeeigend. Dit toeeigenen of opne

men noemt Whitehead 'prehenderen'. Het samengroeien van die 'toeeigeningen' 

('prehensies') tot een complexe eenheid is de zichzelf scheppende gebeurtenis. Er is 

zo - anders dan in de mechanicistische visie - sprake van een interne, wezenlijke rela

tie van deze gebeurtenis tot 'andere' gebeurtenissen. 

Bovendien is een gebeurtenis volstrekt niet statisch. Een gebeurtenis gebeurt im

mers. Een gebeurtenis is eerder een 'proces' dan een 'toestand', eerder 'worden' dan 

'zijn'. Dit impliceert twee dingen. Allereerst dat de werkelijkheid ten diepste geken

merkt wordt door 'ongoingness' (door Whitehead aangeduid met de term 'creativity', 

wat een nogal andere connotatie heeft dan onze term 'creativiteit'). En bovendien zal 

er, wil er sprake zijn van een gebeurtenis, zoiets moet zijn als een richting (als vorm

geving van die ongoingness). Immers, zonder richting is er helemaal geen proces, geen 

gebeurtenis. Om misverstand te voorkomen: 'richting' of 'doel' impliceert bij White

head geen bewustzijn, maar staat voor een interne, meestal onbewuste gerichtheid op 

de voor dat gebeuren beste mogelijkheid, - dat is dfe samengroei-mogelijkheid die de 

grootste ervaringsintensiteit26 oplevert (PRc 27). 

Waar komt dat eigen doel vandaan? Het heeft volgens Whitehead uitdrukkelijk te 

maken met de vooraf gaande gebeurtenissen, want hij omschrijft het doel als die moge

lijkheid welke de beste is voor de gegeven situatie. Maar het is toch niet zonder meer 

van die voorafgaande gebeurtenissen af geleid; het doel betreft immers een mogelijk

heid en niet een feitelijkheid. Het kan ook niet uit de wordende gebeurtenis zelf voort

komen, want het hebben van een doel is juist een bestaansvoorwaarde om te kunnen 

spreken van een gebeurtenis. Er is dus een andere instantie nodig voor de oorsprong 

'Ein Ding existiert als Naturzweck. wenn es von sich selbst Ursache und Wirkung ist' (Kritik der Urteils

kraft, B286. 318: ontleend aan F.J .K.J. SooNTJENS. Evolutie en finaliteit: Een historische en wijsgerige ana

lyse van een vervreemde relatie [ diss. KU Nijmegenl, 1988, 123). Soontiens tekent hier bij aan. dat voor Kant 

in dit verband een teleologisch principe noodzakelijk is. doch alleen wat betreft de bestudering van organis

men, dus alleen als regulatief principe voor het denken, niet als uitspraak over de objecten zelf (ib. 123/4). 

Whitehead's inzicht toont ook veel verwantschap met Hegel waar die zegt: 'Das Organische ist schon an sich 

das, was es wirklich ist. es ist die Bewegung seines Werdens. Aber was das Resultat ist. ist auch das Vorher

gehende, - der Anfang ist dasselbe, was das Ende ist' (Enzyklopiidie, II, 337, 339: ontleend aan SooNTIENS, 

o.c .. 132). 

'
0 ledere ·werkelijke gebeurtenis' ziet Whitehead als het tot eenheid brengen van de vele invloeden die 

vanuit het (directe) verleden gegeven en opgenomen zijn. Lang niet al die invloeden zijn zomaar te harmo

nieren. De samengroeiing (door Whitehead ook als 'contrast' aangeduid) kan dan ook op vele wijzen gestalte 

krijgen. Bv. op een gemakkelijke triviale manier, waarbij veel van de prehensies nagenoeg genegeerd wor

den. Maar ook op een moeilijker manier. waarbij een grotere contrast-rijkdom in de samengroeiing wordt 

gerealiseerd: moeilijk te verenigen invloeden worden toch bv. via sub-contrasten tot eenheid gebracht, wat 

een grotere ervaringsintensiteit tot gevolg heeft. De 'beste' mogelijkheid is die mogelijkheid welke volgens 

deze aan de esthetica ontleende inzichten de grootste ervaringsintensiteit oplevert. Whitehead's moeilijke uit

zetting hierover is vooral te vinden in PRC I I 1-114. Zie ook de sectie · K waad en schoonheid', later in dit arti

kel. 
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van het doel, en Whitehead noemt die andere instantie 'God'. God functioneert in 

Whitehead's systeem dus (onder meer) als werkelijkheid die de veelheid van gebeur

tenissen ordent naar een doel. Dat doende is God zowel bron van orde als bron van 

'nieuwheid'. Orde en verandering worden vaak als tegengestelden gezien. Bij White

head is dat niet zo: na verloop van tijd verstart iedere orde en behoeft dan verandering. 

Omgekeerd: veranderingen 'zomaar' lopen uit op chaos als er geen ordenend principe 

aan ten grondslag ligt. Orde en verandering hebben elkaar volgens hem dus nodig. En 

God is voor hem in het universum diegene die daar de mogelijkheid toe vormt. 

In Whitehead's filosofisch concept is het dus (vanuit een bepaald perspectief be

schouwd) God die richting geeft aan de veelheid van de wereldlijke processen. Dit 

betekent echter geenszins dat Gods oorzakelijkheid een denken over wereldlijke oor

zakelijkheid overbodig maakt of doorkruist. Het doel dat God geeft is, zoals gezegd, 

ten zeerste gerelateerd aan de particuliere wereldlijke situatie die geldt als uitgangssi

tuatie ('oorzaak') voor de wordende gebeurtenis in kwestie, en niet een vooraf vast

staand doel, geen blauwdruk. Het doel dat God verleent, omschrijft Whitehead 

namelijk als 'het beste voor die impasse' (PRC 244), dat wil zeggen het geeft aan wat 

het beste te maken is van de gegevenheden van dit concrete verleden. 

Ook wordt Gods richtinggeven niet gedacht als zou Hij de wereldlijke processen 

volledig determineren. Integendeel. God geeft er richting aan door ze een doel te ver

lenen als attractieve mogelijkheid. Pas door dat doel is er sprake van die gebeurtenis, 

zo preciseert Whitehead. Vandaar dat dit doelgeven door God is aan te merken als een 

scheppen door God. Maar dan toch in een bijzondere zin: God schept de gebeurtenis, 

zet die als het ware in gang door een begindoel te verschaffen; maar Hij maakt of deter

mineert niet het eindresultaat van die gebeurtenis. God geeft de begeerte naar een 

waarde-mogelijkheid, God 'verlokt', zegt Whitehead met Plato, maar alleen door dat 

gebeuren zelf, alleen door te gebeuren, kan die mogelijkheid (met meer of minder 

afwijking) werkelijkheid worden. Een voorbeeld kan dienstig zijn om deze visie te ver

helderen. Neem een dirigent van een orkest. Die kan zelf het muziekstuk niet ten 

gehore brengen. Het enige dat hij kan doen is, de orkestleden bezielen en verlokken de 

muziek zo ten uitvoer te brengen als ze hem in het hoofd klinkt. Voor de realisering 

van zijn bedoeling is hij dus aangewezen op de orkestleden. Zo ongeveer ziet White

head Gods vermogen om iets in te wereld te realiseren; slechts 'zo ongeveer', want 

volgens Whitehead is Gods lokken niet enkel inspireren, maar constitueert dat de we

reldlijke gebeurtenissen ! (PRC 244-245) 

We hebben dus nu gezien dat ieder gebeuren een drieslag aan vormgevende oorza

kelijke componenten heeft, namelijk: het verleden dat conditioneert wat mogelijk is; 

God die begrenst wat - gegeven het concrete feitelijke verleden - wenselijk is en dat 

doet begeren, waarmee Hij het nieuwe gebeuren als zodanig constitueert; en dat nieuwe 

gebeuren zelf, dat zich in wisselwerking tot beide vorige aspecten tot werkelijkheid 

concretiseert. 

Oorzakelijkheid en vrijheid 

Hiermee is een belangrijk kenmerk van Whitehead's filosofie naar voren gekomen: de 

visie op oorzakelijkheid en vrijheid die er in vervat ligt. Oorzaken worden er niet 

beschouwd, iri de lijn van Newton, als iets dat noodzakelijk het effect bewerkstelt 

(mechanicisme). Oorzaken zijn volgens deze visie dan ook nooit volledig bepalend. 
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Evenmin worden ze beschouwd, in de lijn van Hume, als iets dat (slechts) in een obser

veerbaar regelmatige verhouding staat tot wat dan het effect heet. In tegenstelling tot 

zowel Newton als Hume bezigt Whitehead als grondnotie van causaliteit de notie 

'reele invloed' 21
• Er kunnen meerdere reele invloeden zijn, daar de noodzakelijkheids

gedachte eraan ontbreekt. Kenmerkend voor Whitehead's filosofie is dan ook de plu

raliteit aan oorzaken, zoals boven reeds bleek. Oorzakelijkheid gedacht als reele 

invloed laat ook ruimte voor keuzevrijheid, in tegenstelling tot oorzakelijkheid gedacht 

als 'noodzakelijkheid' of als 'observeerbare regelmatigheid'. 

Er is nog een andere bijzonderheid te noemen: Whitehead heeft wat men zou kun

nen noemen een omgedraaide visie op causaliteit. Want precies de receptie-kant van 

een gebeuren, die kant dus waar het gebeuren be'invloed wordt, is in zijn visie de 

actieve kant. lets vormt zich op grond van de vele invloeden, dat is zijn grondgedachte. 

Want alleen zo kan er sprake zijn van vrijheid, en die vrijheid is in Whitehead's filo

sofie essentieel. Dit in je opnemen van een gegeven feitelijkheid, deze 'prehensie', 

heeft dan ook niet alleen een inhoudelijke kant (samenhangend met het gegeven 

object), maar ook een 'subjectieve vorm', dat wil zeggen een wijze waarop dat gege

ven door het subject toegeeigend wordt. 

Twee opmerkingen over die vrijheid. In overeenstemming met zijn organistisch ver

trekpunt affirmeert Whitehead dat geen enkele gebeurtenis volledig bepaald wordt 

door zijn antecedenten. Ondanks de wezenlijke of interne gerelateerdheid aan die ante

cendenten (de werkoorzaken), blijft er altijd sprake van een uiteindelijke inbreng van 

het wordende gebeuren zelf, die niet herleidbaar is tot welke externe invloed dan ook 

(PRC 47). 

Om al te fantastische opvattingen over Whitehead's vrijheidsopvatting (als zouden 

atomen en moleculen zelf beslissen wat ze zijn en doen) meteen te voorkomen, is de 

vorige zin ook te formuleren in de contraire toonzetting: al is ieder gebeuren nooit vol

ledig te herleidden tot zijn externe werkoorzaken, 'bij gebeurtenissen met een relatief 

geringe ervaringsintensiteit [echter] zijn hun beslissingen van creatieve benadrukking 

individueel te verwaarlozen vergeleken bij de gedetermineerde componenten die zij 

ontvangen en doorgeven' (PRC 47). 

Relaties tussen God en wereld 

Alvorens na te gaan wat deze zienswijze nu verandert aan ons denken over God en lij

den, is het nodig iets verder uit te weiden over Whitehead's Godsbeeld, want daarvan 

is tot nu toe een veel te pover beeld gegeven. 

De tot nu toe genoemde functies van God binnen Whitehead's systeem (aanbod van 

mogelijkheden; doen begeren van de meest wenselijke waardemogelijkheid) zijn alle

maal functies naar de wereld toe. Dit functioneren van God ten aanzien van de wereld 

duidt Whitehead soms aan als Gods 'superjectieve natuur'. Deze werkzaamheid van 

God naar de wereld toe is voor een wezenlijk deel gebaseerd op Gods eigen vatten 

('prehenderen') en ordenen van alle mogelijkheden onafhankelijk van de feitelijke 

wereld, door Whitehead aangeduid als Gods 'primordiale natuur' of als 'de primordiale 

kant van Gods natuur'. Dit functioneren naar de wereld toe is in Whitehead's visie 

" Zie J.B. COBB, Natural Causality and Divine Action, in: Idealistic Studies 3 (1973) 207-222. Ook in: 

God's Activity in the World, ed. O.C. Thomas, Chico, Calif. 1983, 101-116. 
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echter niet Gods enige relatie tot de wereld, want ook voor God (voor God zelfs bij uit

stek) geldt het eerder genoemde werkelijkheidskenmerk van 'wezenlijke verbonden

heid'. Anders gezegd: ook God is wie Hij concreet is door de relaties die Hij heeft tot 

de rest van de werkelijkheid. En aangezien die rest van de werkelijkheid geen statische 

maar een veranderende grootheid is, komt er ook op een bepaalde wijze veranderlijk

heid in God. God gaat dus niet alleen aan de wereld vooraf, maar volgt ook op de 

wereld. Dit noemt Whitehead 'Gods consequente natuur' of ook 'de consequente kant 

van Gods natuur'. Deze volg-kant van God staat dus voor de invloed van de wereld op 

God. Dat betekent niet dat de wereld invloed heeft op Gods eigen doel - God wordt 

niet manipuleerbaar! 28 
-, maar wel dat de wereld invloed heeft op Gods kennis omtrent 

de wereld, op Gods vreugde en lijden met betrekking tot de wereld, en zo op wie Hij 

concreet is. Overeenkomstig Gods volg-natuur kent Hij ons, heeft Hij weet van de con

crete feitelijkheid in de wereld met de daarin gerealiseerde waarden, neemt Hij ons luk

ken en mislukken in zich op, getransformeerd overeenkomstig zijn wijsheid. Hierop 

duidt Whitehead's beroemde uitspraak 'God is de grote metgezel - de mede-lijdende 

die begrijpt' (PRC 351 ). 

Deze kanten van God staan natuurlijk niet onverbonden naast elkaar, maar zijn ge"in

tegreerd, want het zijn kanten van de ene God. Met andere woorden: de integratie in 

God van de opgenomen wereldlijke feitelijkheid met Gods eigen onafhankelijke waar

devisioen werkt door op Gods al genoemde doelaanbod waardoor hij de wereldlijke 

gebeurtenissen doet bestaan. De 'superjectieve natuur' van God, zijn invloed dus op 

de wereld, of meer in de lijn van Whitehead gezegd: Gods immanentie in de wereld, 

is derhalve de invloed van God als geheeF9
• 

In het klassieke concept van God als 'actus purus' is God enkel actief naar de were Id 

toe, zonder receptief te zijn met betrekking tot de wereld. Dit is duidelijk niet het beeld 

van Whitehead, want in zijn visie be"invloeden God en wereld elkaar wederkerig: de 

wereld ontvangt van God nieuwe mogelijkheden (met name nieuwe waarde-mogelijk

heden), aan de andere kant ontvangt God van de wereld nieuwe werkelijkheid (dat wil 

zeggen nieuwe waarde-realisering)10
• 

Nadere beschouwing van Gods werkzaamheid 

W ordt het verhaal zo verteld, dan roept het echter gemakkelijk verkeerde suggesties 

" · ... the concrescent creature is objectified in God as a novel element in God's objectification of that 
actual world. This prehension into God of each creature is directed with the subjective aim. and clothed with 
the subjective form, who!!_,· derivative from his all-inclusive primordial valuation. God's conceptual nature 
is unchanged. by reason of its final completeness. But his derivative nature is consequent upon the creative 
advance of the world' (PRC 345, curs. van mij). 

)a Ik ben het volledig eens met de interpretatie van J.W. LANSING (The 'Natures' of Whitehead's God. in: 
Process Studies 3 f 1973] 143-152) dat de zogeheten "naturen' van God niet verwijzen naar afzonderlijke 
delen in God, maar naar verschillende wijzen waarop God in relatie staat tot de wereld. In de 'superjectieve 
natuur van God' komen dan samen zowel de bovengenoemde invloed van Gods 'primordiale' ordening van 
alle mogelijkheden als ook de d66rwerkende invloed van Gods "consequent' weethebben van de feitelijke 
wereld. Dit laatste heeft Whitehead echter nauwelijks uitgewerkt, en al helemaal niet ten aanzien van de niet
humane werkelijkheid. Vandaar dat hij 'invloed van Gods primordiale natuur' en 'Gods superjectieve natuur' 
door elkaar heen kan gebruiken. Wei denk ik dat die combinatie conceptueel moeilijker ligt dan Lansing sug
gereert. 

'" Overigens is receptie bij Whitehead activiteit. Oat impliceert dat heel deze terminologie aan verschuiving 

onderhevig is! Vgl. L.S. FORD, Whitehead's Transformation of Pure Act, in: The Thomist 41 (1977) 381-399. 
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op: Gods rol ten aanzien van de wereld klinkt zo veel externer dan Whitehead bedoelt, 

en ook lijkt God veel 'doeneriger' dan hij beoogt. 

Gods geven van een doel moet niet misverstaan worden als het overhandigen van 

een pakketje, of als het opleggen van een vreemde wil (AI 130): het is het constitueren 

van de gebeurtenis met de eigenheid ervan (PRC 244). Voor Whitehead is God diegene 

in de wereld aan wie de vele entiteiten van de wereld hun richting/doel/verlangen/orde 

ontlenen, doordat zij delen in de natuur van de immanente God (AI 130). Zo spreekt hij 

van 'het in ieder schepsel bevat zijn van God' (RM 91 ). Of elders: 'De feitelijke wereld 

is het resultaat van de esthetische orde, en de esthetische orde komt voort uit de imma

nentie van God' (ib. 10 I). Dat wil overigens, precies vanwege de vrijheid van de wor

dende gebeurtenis, niet zeggen dat die gebeurtenis zich ook verwerkelijkt conform het 

zo aan God ontleende karakter: 'Voor zover de conformiteit onvolledig is, is er kwaad 

in de wereld' (RM 60). Dit doel of richting geven door God is dus in zekere zin nau

welijks op te vatten als een activiteit van God. Het is een element in de wereld waar 

de rest van de wereld aan participeert, in zekere zin zoals een magneet ijzerdeeltjes 

richting geeft, maar toch niet actief 'iets aan het geven' is (maar een magneet laat, in 

tegenstelling tot God, niet vrij, en heeft er geen weet van). 

Vanwege Whitehead's 'omgedraaide visie' op causaliteit - zie boven - geeft de 

volg-kant of receptieve kant van God, waar Hij dus be'invloed wordt door de wereld, 

veeleer zijn aktiviteit weer: God verandert zich aan de wereld (zo ook K. Rahner en P. 

Schoonenberg). Maar ook op dit punt moet men er voor waken God en wereld niet 

externer te maken ten opzichte van elkaar dan Whitehead doet. Voor hem is God in 

feite het geheugen van de wereld, de 'bewaarde wereld', die echter niet zomaar dom

weg bewaard wordt, rriaar getransformeerd, door God gezien als wat ze kan zijn (PRC 

346). Het is een geheugen dat doorwerkt als geweten: 'God is de spiegel die aan ieder 

schepsel <liens eigen grootheid onthult' (RM 148). Door naar God te kijken, zien we 

onszelf zoals we zouden kunnen zijn ! 

Daarmee is de cirkelgang (van God naar wereld en van wereld naar God) d66rgaand 

geworden: Gods affectief weten van wat had kunnen zijn, werkt door in zijn aanbod 

van waardemogelijkheden aan de wereld. De liefde van God voor de wereld vloeit 

terug naar de wereld ( vgl. PRC 351 ). 

Het toegespitste onderwerp van dit artikel is 'Gods werkzaamheid met betrekking tot 

het lijden'. Daarom wil ik, voordat we expliciet aandacht gaan schenken aan de kwes

tie van het lijden en Gods betrokkenheid daarbij, nog kort de aandacht vestigen op 

enkele aspecten van Whitehead's visie op Gods activiteit. Daarbij moet men in 

gedachte houden wat reeds is gezegd, namelijk dat Whitehead's visie drie vormge

vende oorzakelijke elementen bevat met betrekking tot een gebeuren: het verleden, 

God en het nieuwe gebeuren zelf. 

Tot op zekere hoogte gelijkt dit beeld op het klassieke model van primaire en secun

daire oorzakelijkheid, want dankzij de 'valuatie' van God kan het verleden effectief 

zijn. Er is met andere woorden een niveau-verschil tussen de invloed van God en die 

van de rest van de werkelijke wereld (PRC 19). Met een simpel voorbeeld uit de wis

kunde is de mogelijkheid van zo'n onderscheid wat inzichtelijker te maken. 

Wanneer de onderlinge ordening van y-waarden in relatie tot x-waarden is vastge

legd in bijvoorbeeld het functievoorschrift y = 2x2 + 3x, dan behoort bij x-waarde I de 

y-waarde 5, en bij bijvoorbeeld x-waarde 3 de y-waarde 27. Wordt nu gevraagd
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waarom in een bepaald geval de y-waarde 27 is (en niet bijvoorbeeld 5), dan is het ant

woord tweeerlei: 'dat komt doordat in dit geval de x-waarde 3 was', en 'dat komt door

dat het functievoorschrift is zoals het is'. Die twee redenen zijn van verschillende orde. 

Gegeven de ordening van het functievoorschrift, is de particuliere uitgangssituatie (x) 

de reden. Maar die ordening zelf is een reden van hogere orde. Op deze wijze kan, 

mutatis mutandis (en <lat is nogal wat!), begrepen worden dat 'de redenen voor dingen 

... te vinden zijn ... in de natuur van God voor redenen van de hoogste absoluutheid, en 

in de natuur van bepaalde temporele entiteiten voor redenen die verwijzen naar een 

particuliere omgeving' (PRC 19 ). 

Zoals gezegd vertoont deze zienswijze gelijkenis met het model van eerste en 

tweede oorzakelijkheid. Maar ook op de verschillen moet gewezen worden. In White

head's concept is Gods activiteit niet even neutraal als in het model van God als Eer

ste Oorzaak. Voor Whitehead is Gods scheppen namelijk tevens richting geven aan de 

gang die de wereld gaat, of beter andersom: zijn richting geven is scheppen31
• 

III. God en lijden vanuit dit perspectief van Whitehead

Nu we enige aspecten bezien hebben van de wijze waarop Whitehead Gods werk

zaamheid beschouwt, kan het specifieke onderwerp van <lit artikel aan de orde komen: 

Gods connectie met het lijden. 

In de uiteenzetting van Whitehead's filosofie kwam zijn 'omgedraaide visie' op cau

saliteit ter sprake. Deze omdraaiing is ook af te lezen aan de wijze waarop hij het werk

woord 'handelen' (to act) gebruikt. Voor hem is de primaire betekenis van handelen 

'zichzelf scheppen'. Als model voor handeling hanteert hij dus de zogeheten 'imma

nente handeling', wat betekent dat het effect van de handeling iptern is aan het hande

lend subject. zoals bij zien, denken, en zo voort. Voor handelen in de zin van 'actus 

extern us' of 'transeunt action' geeft hij de voorkeur aan de term 'functioneren' (to 

function). Wat valt nu te zeggen over Gods handelen en over Gods functioneren met 

betrekking tot lijden? 

Gods handelen en lijden 

Gods 'handelen' is dus Gods zelfschepping (zowel primordiaal als consequent/vol

gend). Gods primordiale natuur is zijn zelfschepping onafuankelijk van de werkelijke 

wereld. Zo beschouwd, naar zijn niet-gerelateerdheid tot de wereld, heeft God natuur

lijk ook geen relatie tot het kwaad. 

Anders ligt dat echter waar God gezien wordt als zich scheppend in reactie op de 

wereld (Gods consequente natuur). Gezegd is dat God de vele werkelijkheden van de 

wereld in zich opneemt, met hun lukken en mislukken. God heeft weet (cognitief, maar 

vooral ook affectief) van hun vreugde en verdriet. Whitehead omschrijft dit 'weetheb-

" Eugene TeSelle formuleert het verschil als volgt: 'The Thomistic emphasis is upon the actualisation of 
potencies that are powerless by themselves and must be actuated from beyond themselves; the Whiteheadian 

is upon the occasion, which has the intrinsic power to actualise itself but needs concrete forms of definite
ness. There will also be different conceptions of divine influence. On the one view it will consist primarily 
of actuation; in the other, of formation' (E. TESELLE, Di1·ine Action: The Doctrinal Tradition, in: Divine 

Action: Studies Inspired by the Philosophical Theology ri Austin Farrer, ed. B. Hebblethwaite/E. Henderson. 

Edinburgh 1990, 71-91. cit. 76.) 
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ben van' (dit 'opnemen in zichzelf' of 'prehenderen') als een 'feeling of feelings'. 

Betekent dit dat er aldus lijden is in God? Whitehead laat zich daar zelden over uit, 

maar zijn spaarzame opmerkingen wijzen wel die kant op. In dit licht kan men zijn uit

spraak zien over God als 'fellow sufferer', en ook zegt hij dat we onder andere 'tra

gedy' analoog voor God mogen gebruiken. 'Tragedy' is bij Whitehead die vorm van 

lijden welke - in tegenstelling tot zelfvernietigend of afstompend lijden - een 'dis

closure' inhoudt van een ideaal: ·- wat had kunnen zijn, maar niet was: wat kan zijn' 

(AI 286). Dit kan analoog van God gezegd worden, omdat God de wereld ziet als wat 

ze kan zijn, getransformeerd namelijk overeenkomstig zijn wijsheid (PRC 34 7). Dit in 

zich opnemen van de wereld in het perspectief van wat die wereld kan zijn, werkt weer 

door in Gods doelaanbod. Met andere woorden: God 'vat' ('prehendeert') ons in het 

perspectief van 'nog niet'. Wanneer wij vervolgens God 'vatten', vatten wij dat tragi

sche gevoel van 'nog niet', en datzelfde gevoel van 'nog niet' representeert voor ons 

een doel als bevrijdend, lokkend ideaal. Dit lijden door God betekent dus geen ver

dubbeling van lijden waar niemand wijzer of beter van wordt. 

Kwaad en schoonheid 

Op dit punt is het goed iets dieper in te gaan op Whitehead's visie op kwaad en schoon

heid3:i. Daartoe is het nodig nader te bezien wat volgens hem een elementaire gebeur

tenis nu eigenlijk inhoudt. Zo'n gebeurtenis, zegt Whitehead, vormt zich tot een 

bepaalde synthese ('contrast') van haar ervaringen van de vele voorafgaande gegeven

heden (inclusief haar eigen verleden). Aldus wordt ze deze concrete ervaringsgebeur

tenis, die op haar eigen wijze 'heel het universum samenvoegt'. Maar samenvoegen 

gaat niet zomaar. Niet alle ervaringen van de verschillende elementen van de werke

lijkheid zijn zomaar samen te voegen33. 

Waar dat nfet kan (vanwege incompatibiliteit van ervaringen) en toch geprobeerd 

wordt, ontstaat de ervaring van onverenigbaarheid en daarmee van wederzijdse 

destructie. En dat is precies de grondnotie van wat Whitehead benoemt als 'kwaad' (AI 

259, 277), in de zin dus van 'lijden'. 

Wordt om die botsing te voorkomen een aantal van de ervaringselementen totaal 

genegeerd, dan lukt de synthese wel (perfectie), doch slechts op een meer triviaal 

niveau, door Whitehead aangeduid als 'anesthesie · of 'trivialiteit'. Hierbij dient men 

wel op te merken dat volgens Whitehead zo'n triviale 'perfectie' vaak lager gewaar

deerd moet worden dan de op meer mikkende en dus mislukkende 'imperfectie' (AI 

257, 265). 

Het mooiste zou natuurlijk zijn als een synthese bereikt zou kunnen worden zander 

iets te negeren. Dan is er sprake van een perfectie van hoog niveau. Die situatie noemt 

Whitehead 'schoonheid'. 

Er zijn dus twee 'perfecties', een zonder verdringing, die daarom schoonheid mag 

heten, en een met verdringing, die daarom als trivialiteit wordt aangeduid. Kwaad is 

nu, volgens Whitehead, een positie halfweg tussen schoonheid en trivialiteit (AI 276). 

Hoe dat te verstaan? Precies als ervaring van destructie en dus van imperfectie, is lij-

1' Whitehead ziet de morele orde als onderdeel van de esthetische orde. Vandaar dat voor hem niet goed
heid als hoogste waarde geldt. Als tegenbegrip van 'kwaad' functioneert bij hem het begrip 'schoonheid'. 

11 Zie ook noot 26. 
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den instabiel en poogt het zich op te heffen. Oat kan door zelfvernietiging; of door als

nog te degraderen tot het lagere 'perfectie' -niveau van trivialiteit. Maar soms is een 

derde weg mogelijk, de weg van de zojuist genoemde 'tragedy'. In het geval van 'tra

gedy' functioneert de fundamentele disharmonie als de ontsluiting van een ideaal, hoe 

namelijk alsnog - weliswaar moeilijk - een synthese bereikt kan worden. Op deze laat

ste manier wordt kwaad een mogelijkheid om grotere schoonheid te bereiken. 

Daarnaast hanteert Whitehead de term 'kwaad' ook in een iets andere betekenis, ver

bonden met de degradatie tot trivialiteit. Trivialiteit is als zodanig een vorm van per

fectie en dus op zich geen kwaad. Oat is ze echter wel, aldus Whitehead, wanneer ze 

beschouwd wordt in vergelijking met 'wat had kunnen zijn'1\ 

Maar primair hanteert Whitehead de term 'kwaad' toch om er een gebeuren mee aan 

te duiden dat in disharmonie verkeert. Als zodanig heeft het in zekere zin natuurlijk 

oak de connotatie van 'wat niet mag zijn', maar deze 'zware' connotatie staat niet 

steeds op de voorgrond. Hij legt er namelijk sterk de nadruk op dat de disharmonie 

voortkomt uit een paging uit te stijgen boven het niveau van een conflictloze triviali

teit en daardoor ook soms de mogelijkheid in zich draagt tot 'opgang'. 

Whitehead toont op dit punt - evenals veel klassieke theologie, maar expliciet bij

voorbeeld ook Dorothee Solle - gevoelig te zijn voor de positieve mogelijkheid van 

lijden. In bepaalde gevallen is 'opgang' alleen via lijden mogelijk. Het verlangen zelf, 

de stuwende kracht achter de creatieve voortgang in Whitehead's concept, draagt een 

aspect van lijden in zich. Hoewel lijden in zichzelf een toestand is van disharmonie ( en 

dus in Whitehead's terminologie een toestand van 'kwaad' ), kunnen bepaalde vormen 

van leed desondanks, juist vanwege die 'ontsluiting', toegang verschaffen tot iets van 

groter waarde (maar dat geldt dus uitdrukkelijk nfet voor het lijden dat enkel leidt tot 

zelfvernietiging of afstomping: RM 91-96). Whitehead spreekt daarom van het verwar

rend dooreenlopen van kwaad en schoonheid (AI 259). 

Het is, denk ik, een teken van onze tijd om alle lijden alleen als negatief te zien en 

het enkel te willen loochenen: de dood moet zacht, ieder kind gewenst en gezond zijn. 

Natuurlijk hoopt men dat. Maar is een gehandicapt kind niet de moeite waard? Moe

ten de ouders zich schuldig voelen het te hebben laten geboren worden? Een dergelijke 

houding dreigt de koppeling van ziekte en schuld terug te brengen. Solle protesteert 

tegen deze neiging tot afwijzing van alles wat niet perfect is. Ook Whitehead tekent 

verzet aan tegen zo'n hedonistische zienswijze, door te wijzen op de waarde die lijden 

kan hebben, juist in vergelijking met de gemakkelijker weg van de trivialiteit. 'Voor

uitgang is gebaseerd op de ervaring van tegenstrijdige gevoelens f = kwaad]. De sociale 

waarde van vrijheid is gelegen in haar productie van tegenstrijdigheden' (AI 257; zie

ook AI 259, 266, 286; al verschilt de existentiele geladenheid volstrekt, er is een paral

lel te trekken naar de wetenschap: botsende meningen zijn een kans om verder te 

komen). 'Perfectie op een laag niveau is minder te waarderen dan imperfectie die een 

hoger doel nastreeft' (AI 264 ), zegt hij in overeenstemming daarmee. Zo komen ook 

waarden als onzelfzuchtigheid in het vizier, en de waarde van lijden waarmee verzet 

'" Whitehead zegt het aldus: 'It must be noted that the state of degradation to which evil leads. when 
accomplished, is not in itself evil, except by comparison with what might have been. A hog is not an evil 
beast. but when a man is degraded to the level of a hog. with the accompanying atrophy of finer elements, 
he is no more evil than a hog. The evil of the final degradation lies in the comparison of what is with what 
might have been. During the process of degradation the comparison is an evil for the man himself. and at its 
final stage it remains an evil for others' (RM 94 ). 
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tegen lijden gepaard gaat. In deze context spreekt Whitehead van 'verlossing door lij

den'". Maar daarmee verdwijnt uitdrukkelijk niet de notie dat zulk lijden lijden is. Ook 

in een context waarin hij erop wijst dat disharmonie een bijdrage kan leveren aan 

schoonheid, karakteriseert hij die disharmonie als in zichzelf destructief en kwaad (AI 

257). Als zodanig is het lijden dan ook niet door God gewild, maar het kan wel het 

gevolg zijn van gehoor geven aan het goddelijk appeP6
• 

Godsfunctioneren en hjden 

Daarmee zijn we terug bij die 'kant' van God die aan de wereld vooraf gaat, namelijk 

bij God die de wereld lokkend be'invloedt (God als 'superject' ). Gods invloed op de 

wereld (Gods functioneren) karakteriseert Whitehead als het doen verlangen naar wat 

de beste mogelijkheid is gezien de feitelijke situatie (PRC 32, 244 ), dus naar de beste 

realiseerbare mogelijkheid. Dat lijkt ver af te staan van lijden. Maar we zagen zojuist 

al dat 'realiseerbaar' een moeilijke en pijnlijke weg niet hoeft uit te sluiten. Bovendien 

vervolgt Whitehead de zin waarin hij spreekt over 'het beste voor die impasse' als 

volgt: 'Maar als het beste slecht is, kan [ ... ] God gepersonifieerd worden als Ate, de 

godin van het onheil' (PRC 244 ). 

Veroorzaakt God - ook volgens deze visie - dan toch onheil? Ja, maar niet als straf 

of uit wraak of iets dergelijks, maar omdat er helaas niets beters mogelijk is. Zoals een 

dokter een vreselijk ge'infecteerd been zal amputeren, niet als straf, maar omdat er 

gegeven de situatie ('impasse') geen betere mogelijkheid is. Maar dat neemt niet weg, 

zo geeft Whitehead aan, dat dit voor degene die het treft, het karakter heeft van onheil. 

Waardoor is er nu volgens deze visie kwaad in de wereld? 

Een vraag wordt daarmee toch klemmend: waardoor is er eigenlijk sprake van een 

'impasse'? Waardoor is er nu eigenlijk kwaad in de wereld terwijl God toch, volgens 

de hier gepresenteerde visie, voortdurend ertoe overreedt het beste te verwerkelijken'? 

'De schoonheid gerealiseerd in een gebeurtenis hangt af zowel van de objectieve 

inhoud waaruit deze gebeurtenis onstaat [haar verleden] als van de spontaniteit van de 

gebeurtenis zelf', aldus Whitehead (AI 255). Op twee manieren kan er daarom sprake 

zijn van kwaad, het tegendeel van 'schoonheid': 

- de ene manier is zojuist gepresenteerd: de voorafgaande situatie die het startpunt is

" 'The function of being a means is not disjoined from the function of being an end. The sense of worth 
beyond itself is immediately enjoyed as an overpowering element in the individual self-attainment. It is in 
this way that the immediacy of sorrow and pain is transformed into an element of triumph. This is the notion 
of redemption through suffering which haunts the world' (PRC 350). 

'6 Bij David R. Griffin, een van de spraakmakende procestheologen die zich uitvoerig heeft bezig gehou
den met de problematiek van God en kwaad, is deze gevoeligheid van Whitehead voor het in elkaar grijpen 
van kwaad en schoonheid niet meer terug te vinden. Anders dan Whitehead noemt hij al wat kwaad lijkt doch 
bijdraagt aan een grater goed, 'niet-echt kwaad'. en stelt hij omgekeerd dat 'echt kwaad' niet bijdraagt aan 
'verbetering van de were Id' (D.R. GRIFFIN, Creation out of Chaos and the Problem <!l £\·ii, in: Encountering 

Evil: Live Options in Theodic\', ed. St.T. Davis. Edinburgh 1981, 101-119). Vergelijk hiermee bv.: 'The 
revolts of destructive evil, purely self-regarding, are dismissed [by God] into their triviality of merely indi
vidual facts: and yet the good they did achieve in individual joy, in individual sorrow. in the introduction of 
needed contrast. is yet saved by its relation to the completed whole [in God's consequent nature]' (PRC 346). 
En: 'The consequent nature of God ... is the judgement of a wisdom which uses what in the temporal world 
is mere wreckage' (ib. 346). 
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voor de gebeurtenis in kwestie, maakt een betere redding uit de impasse onmogelijk 

(vergelijk: de infectie is zo erg dat een betere oplossing dan amputatie niet mogelijk 

is). 

- de tweede wijze waarop er sprake kan zijn van kwaad, heeft niet te maken met de

beperkende invloed van het verleden, maar met de nieuwe gebeurtenis zelf: het wor

dende gebeuren realiseert de (aan God ontleende) beste mogelijkheid op onvolkomen

wijze ('de conformiteit is onvolledig': RM 60). Dit laatste, dient men te bedenken, is

dan niet alleen een vorm van kwaad voor de betreffende gebeurtenis zelf, maar kan ook

negatief doorwerken in de toekomst door een inperking te zijn op wat dan realiseer

baar is. Met andere woorden: het falen van dit moment kan de volgende uitgangs

situatie verslechteren, maken tot een 'impasse'. Op die manier draagt deze tweede

'private' bron van kwaad dan bij aan de eerst genoemde 'publieke' bron van kwaad.

Ieder gebeuren speelt zich volgens Whitehead af in het krachtveld van Gods doel

geving. Sterker nog: ieder gebeuren is geconstitueerd (geschapen) door Gods doelge

ving. God is dus - tot op zekere hoogte - te vinden in het gebeurde, in de feitelijkheid. 

Whitehead's filosofie legt aldus een nadruk op Gods immanentie37
• 

Maar, zoals gezegd: niet ieder gebeuren heeft dat doel volledig gerealiseerd. Naast 

gedeeltelijke conformiteit is er ook sprake van afwijking (RM 60); een afwijking die, 

zoals aangegeven, haar negatieve doorwerking heeft in wat voor volgende gebeurte

nissen daardoor niet meer m6gelijk is. Dat is de reden waarom Whitehead de uit

gangssituatie kan omschrijven als een 'impasse'. Precies dit doorwerkende effect, 

waardoor een private vorm van kwaad het publieke gevolg heeft de impasse voor 

andere gebeurtenissen te vergroten, is de reden waarom men de gang van de wereld 

volstrekt niet mag zien als uitdrukking van Gods bedoeling. De feitelijke wereld is dus 

niet de beste van alle mogelijke werelden en is niet z6 door God gewild (daarom ook 

zegt Whitehead dat God niet de enige oorzaak is van het gebeuren in de wereld)18 . Dus 

naast een nadruk op Gods creatieve immanentie legt deze visie evenzeer nadruk op 

Gods transcendentie, op Gods distantie van de feitelijkheid. Dit is erg belangrijk voor 

een denken dat serieuze aandacht wil geven aan lijden als iets negatiefs, aan lijden dat 

'niet mag zijn'. Zo immers is er ruimte om het lijden op te vatten als in tegenspraak 

met Gods bedoeling. 

Kwalificaties van de drie stellingen van Epicurus 

Wanneer we deze visie op de twee bronnen van kwaad terugkoppelen naar de plurali

teit aan oorzakelijke elementen ten aanzien van een gebeurtenis die aan het begin ter 

sprake kwam, dan zien we dat van de drie daar genoemde componenten, 'het verle

den', 'God' en 'het nieuwe gebeuren zelf', alleen 'het verleden' en 'het nieuwe gebeu

ren' als oorzaken van kwaad een rol spelen, en niet God. Wat kunnen we dan zeggen 

over God als macht/kracht tegen het kwaad? Allereerst, dat God als doel niet utopia 

'" Bv.: "the inclusion of God in every creature' (RM 91) en: 'there is some consistency in creative action, 
because it is conditioned by God's immanence' (ib. 96). 

'·' "The temporal world exhibits two sides of itself. On one side it exhibits an order in matter of fact, and 
a self-contrast with ideals, which show that its creative passage is subject to the immanence of an unchan
ging actual entity [God]. On the other side its incompletion, and its evil, show that the temporal world is to 
be construed in terms of additional formative elements which are not definable in the terms which are appli
cable to God' (RM 96). Zie ook ib. 60 en 48: PRC 47. 
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kan geven (daarom niet een kwaadaardige tumor tot genezing kan verlokken), want het 

'doel' is de beste realiseerbare mogelijkheid. In de beperking van wat realiseerbaar is, 

schuilt nu precies dat vermogen van het verleden om kwaad te veroorzaken. Vervol

gens, dat God ook niet zelf het doel rechtstreeks kan realiseren, want alleen door een 

gebeuren zelf (anders gezegd: doordat het gebeurt) kan een mogelijkheid werkelijk

heid warden. Daarin precies schuilt het vermogen om kwaad te veroorzaken van de 

gebeurtenis zelf. 

Dus toch een machteloze God? Vaak beschouwt men de zienswijze in de lijn van 

Whitehead als een visie waarin God onmachtig is39
• Maar dat is onjuist. Zeker, God kan 

niet rechtstreeks een feit in de wereld realiseren; dat kan alleen via het gebeuren in de 

wereld (zoals een concert alleen tot klinken kan komen door de orkestleden). Maar dat 

gebeuren - ieder gebeuren altijd en overal - wordt wel door God gericht. Niet dwin

gend, doch liefdevol overredend en gestaag. Ten aanzien van een bepaald gebeuren kan 

Gods invloed kleiner zijn dan bijvoorbeeld een bepaalde sterke impuls uit het verle

den, maar uiteindelijk is van alle invloeden die van God het grootst, zegt Whitehead40
• 

Dit roept het beeld op van een goddelijke pedagogie: liefde, vrijheid en geduld halen 

op den duur meer uit dan het kort durende succes dat met brute kracht af gedwongen 

kan warden. Whitehead zegt dan ook dat God een 'overmachtige' invloed heeft, pre

cies doordat Hij de wereld in vrijheid blijft inspireren tot beter 1
• 

Volgens deze visie heeft God geen 'almacht' in de ongekwalificeerde zin van 'een

zijdige macht' of 'volledige beheersing'. Maar God wordt gezien als 'almachtig' in de 

zin van een blijvend lokkende en zo 'overmachtige' bron van waarde ten aanzien van 

alle gebeurtenissen in alle tijden en op alle plaatsen, waarbij geen enkele situatie hem 

te machtig is. Zo vindt men bij Whitehead een visie op God uitgewerkt die kan doen 

zien dat lijden als kwaad in strijd is met Gods bedoeling, en zelfs meer (wat de inzet 

is van dit artikel): dat God tegenkracht is tegen dat lijden. Een tegenkracht zonder 

welke de wereld zich niet zou kunnen oprichten, doch die omgekeerd de wereldlijke 

gebeurtenissen behoeft om tot daad-werkelijk resultaat te leiden. 

Twee kritische tegenwerpingen tegen deze visie op Gods almacht wil ik nog stem 

geven. 

Gesteld is dat God gestaag lokt naar 'het beste', en dat dit 'beste' gekoppeld is aan 

de impasse waarin de gebeurtenis zich bevindt, anders gezegd, dat het doel dat een 

gebeurtenis aan God ontleent, de beste realiseerbare mogelijkheid is. Maar is het niet 

eigen aan het geloof, zeker aan het christelijke, op de verrijzenis geente geloof, dat God 

beleden wordt als degene die het onmogelijke mogelijk maakt? Met andere woorden: 

kan God - in de visie van Whitehead - toch niet wat weinig? 

Mij dunkt dat de tegenstelling die hier lijkt te bestaan, het effect is van het door-

)
9 Niet alleen de critici, ook de meeste procestheologische literatuur zelf legt de nadruk op Gods gebrek 

aan macht om het kwaad te voorkomen. De procestheologe Marjorie H. Suchocki vormt hierop een uitzon

dering: zij benadrukt Gods macht om het kwaad te overwinnen (M.H. SUCHOCKI, The End of Evil: Process 

Eschatology in Historical Context, Albany/New York 1988: zie ook bespreking daarvan door D.R. GRIFFIN 

in: Process Studies 18 (1989) 57-62). 

"
0 Weergegeven in A.H. JOHNSON, Some Conversations with Whitehead ConcerninR God and Creativity, 

in: Explorations in Whitehead's Philosophy, ed. L.S. Ford/G.L. Kline, New York 1983, 3-13, cit. 8. 

"1 'God's role is not the combat of productive force with productive force, of destructive force with 

destructive force; it lies in the patient operation of the overpowering rationality of his conceptual harmoni

zation [Gods primordiale natuurj' (PRC 346). 
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eenlopen van naar helderheid strevende en meer evocatieve taal. Belijden dat God het 

onmogelijke mogelijk maakt, hoeft niet in tegenspraak te zijn - al behoort het tot een 

andere spraak-orde - met de meer zakelijke constatering dat wat zo via Gods lokken 

gerealiseerd wordt, kennelijk 'mogelijk' was, al had het de schijn van het tegendeel. 

Ook Whitehead bedient zich overigens, meer dan in dit artikel tot uiting is gekomen, 

van evocatieve taal. Zo zegt ook hij: 'Het concept "God" is de manier waarop we dit 

niet te gel oven feit begrijpen - dat wat niet zijn kan, toch is' (PRC 350). 

Er lijkt echter een nog ernstiger bezwaar te zijn tegen de hier gepresenteerde ziens

wijze op Gods werkzaamheid ten aanzien van de wereld. Is 'het beste' waartoe God 

verlokt gekoppeld aan de impasse waarin de gebeurtenis zich bevindt, dan zal, wan

neer gebeurtenissen geen gehoor geven aan de goddelijke lokking, de situatie ver

slechteren, en daardoor zal dan ook 'het beste' mee-devalueren. De contextualiteit van 

'het beste' maakt dat die bewoording een voortdurende verslechtering kan verhullen. 

Is het dan niet cynisch deze taal te hanteren? 

Zeker is deze achteruitgang, deze devaluatie van 'het beste', binnen Whitehead's 

schema mogelijk. Maar daarmee is toch niet alles gezegd en mag men dit spreken al 

evenmin zonder meer cynisch noemen. Want God wordt gedacht als weet hebbend en 

houdend (zowel cognitief als affectief) van het lijden in de wereld. Het lijden moet her

innerd blijven, zo heeft Walter Benjamin indrukwekkend betoogd (en hij heeft het dan 

specifiek over het lijden van diegenen die geleden hebben terwille van de bevrijding), 

want het lijden van de vroegere slachtoffers kan men door die herinnering maken van 

iets afgeslotens tot iets dat niet afgesloten is. Een 'anamnetische solidariteit' is nodig, 

zegt Helmut Peukert in aansluiting bij hem42
• Door de slachtoffers te gedenken, voor

komen we in de wereldgeschiedenis een 'verlies aan bewustzijn' dat onmenselijk zou 

zijn, omdat dan het lijden van anderen slechts als instrument �ordt beschouwd. Maar 

dit voert wel tot een paradox, zo maakt hij duidelijk: het is onmenselijk de slachtoffers 

die nodig waren voor onze vrijheid, niet te gedenken, maar hoe kun je omgekeerd nog 

gelukkig zijn als de herinnering aan de slachtoffers die voor de bevrijding nodig waren, 

levend blijft? Zowel Peukert als de zich athe"ist noemende Benjamin komen tot de stel

lingname dat deze paradox uiteindelijk niet atheologisch op te lossen is41
• De filosofie 

van Whitehead lijkt een interpretatiekader te bieden waarin dit laatste, deze hoop dat

02 H. PEUKERT. Wissenschaftstheorie - Handlunistheorie - Fundamentale Theologie, Frankfort/M. 1978, 
305-310: 'Das Denken Benjamins. und dafi.ir ist dieses Gespriich mit Horkheimer ein weiterer Beleg, muf3 
als der grof3angelegte Versuch verstanden werden. historischen Materialismus und Theologie miteinander zu 
verbinden, und zwar in der Weise. daf3 er auf die elementaren Probleme. die sich beim Umgang mit
Geschichte ergeben, zuri.ickgeht und eine gemeinsame Tiefenstruktur aufzuweisen versucht, die man wohl
am genauesten als "anamnetische Solidaritat" bezeihnen kann, als Solidaritat, die sich im "Eingedenken", in 
der Erinnerung an die Toten. die Erschlagenen bewahrt' (307/8). 

01 Zie de volgende passage van Benjamin. waarin hij ingaat op M. Horkheimer's positie en op diens 
afstand nemende oordeel 'Letzten Endes ist Ihre Aussage theologisch ·: 'Das Korrektiv dieser Gedan
kengange liegt in der Oberlegung. daf3 die Geschichte nicht allein eine Wissenschaft. sondern nicht minder 
eine Form des Eingedenkens ist. Was die Wissenschaft "festgestelt" hat, kann das Eingedenken modifizie
ren. Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene (das Gli.ick) zu einem Abgeschlossenen und das Abge
schlossene (das Leid) zu einem Unabgeschlossenen machen. Das ist Theologie; aber im Eingedenken machen 
wir eine Erfahrung, die uns verbietet, die Geschichte grundsatzlich atheologisch zu begreifen, so wenig wir 
sie in unmittelbar theologischen Begriffen zu schreiben versuchen di.irfen' (beide citaten geciteerd naar PEU
KERT, o.c., 307). Ook Horkheimer ziet geen andere mogelijkheid. maar zet toch niet dezelfde stap: ' ... daf3 
die letzten Hoffnungen auf eine i.ibermenschliche Instanz kein Ziel erreichen und daf3 die Nacht. die kein 
menschliches Licht erhellt, auch von keinem gottlichen durchdrungen wird, ist ungeheuerlich . ... Aber ist 
Ungeheuerlichkeit je ein stichhaltiges Argument gegen die Behaupung oder Leugnung eines Sachverhalts 
gewesen ... ?' ( citaat ib., 310). 
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dankzij God een anamnetische solidariteit mogelijk is, te denken zou zijn. Whitehead 

maakt gebruik van het begrip 'Gods consequente natuur': God die de verleden wereld 

op zijn wijze in zich bewaart en deze herinnering doet doorwerken in de verdergaande 

wereld, waardoor het door Whitehead als 'ultiem' aangeduide kwaad in de temporele 

wereld, namelijk <lat het verleden wordt tot niets44, niet het laatste woord heeft. 

Dit gezegd zijnde, is het wel goed te constateren, <lat Whitehead's visie op de gang 

van de wereld, ook al speelt ieder gebeuren daarin zich af in het krachtveld van Gods 

doelgeving, en ook al heeft herinnering daarin een pregnante rol, minder rozig is dan 

in veel secundaire literatuur gesuggereerd wordt. 

Wat betreft de drie stellingen van Epicurus is te concluderen, <lat wat begonnen is als 

(slechts) een kwalificeren van Gods almacht, intussen ook heeft geleid tot nuancerin

gen van de twee andere stellingen. Zo is ondanks het uitgangspunt van het lijden als 

kwaad, toch ook licht gevallen op een positieve mogelijkheid van lijden. Sterker nog, 

er is gesteld <lat veel 'opgang' enkel mogelijk is via de weg van lijden. Niet omdat <lit 

een doel in zich of de wens van God zou zijn, maar omdat de impasse het niet anders 

mogelijk maakt. Zo is ook, in samenhang daarmee, het uitgangspunt van Gods goed

heid genuanceerd in die zin, <lat deze niet uitsluit <lat het goddelijk appel een oproep 

zou kunnen zijn de moeilijke en pijnlijke weg te gaan. 

Bij wijze van epiloog 

In <lit artikel is veel gezegd over 'God'. Men dient echter niet te vergeten <lat het 

betrekking had op 'God' als deel van een conceptualiseringssysteem. Wanneer we 

beelden maken om te proberen waarheid omtrent de levende God uit te drukken, zul

len we die beelden - of het nu geschilderde afbeeldingen zijn of theoretische concep

ten - zo goed mogelijk moeten maken, en dus, in het geval van een theoretisch beeld, 

onder meer zo coherent mogelijk. Het Godsbeeld moet aan zulke artistieke of theore

tische vereisten voldoen alleen om een goed beeld te kunnen zijn, niet omdat het dan 

God in kaart zou brengen, zo betoogde, mijns inziens terecht, Benjamin Willaert bij 

zijn afscheidscollege als hoogleraar te Leuven45
• 

Bijna aan het einde van zijn 'Process and Reality' schrijft Whitehead de volgende, 

in <lit verband zeer behartigenswaardige zinnen: 'Niets heeft hier het karakter van 

bewijs. Er is enkel de confrontatie van het theoretische systeem met een bepaalde weer

gave van de feiten' (PRC 343r. 

"" 'The ultimate evil in the temporal world is deeper than any specific evil. It lies in the fact that the past 

fades, that time is "perpetual perishing" ' (PRC 340). 

"' Afscheidscollege 'Durf en deemoed in het benoemen van God', gegeven aan de KU Leuven op IO maart 

1993. 

Dit is een uitgebreide en bewerkte versie van de voordracht gehouden op het Hoger Instituut voor Wijs

begeerte te Leuven, in het kader van het Internationaal Colloquium 'Suffering and God' (22 mei 1993); en 

van lezingen gehouden te Nijmegen. Tilburg, Heerlen en Breda (de laatste 22 februari 1994) in het kader van 

de cyclus 'Denken naar God toe', mede georganiseerd door de Thomas More Academie. 
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SUMMARY 

Suffering as a Quest for God: A Contributionfrom Whitehead's Philosophy 

The quest for God derived from suffering is here approached by examining the contribution 
Whitehead's process philosophy can make to it. 

I. To situate this contribution we look first at the centuries-old question of God's power
(i.e. God's ability to act) in relation to evil: if God is able to prevent or eliminate suffering, 
why is it still there? (Epicurus) The main theological positions on this question are reviewed, 
with as conclusion that suffering raises problems for theology when it continues to see God's 
power as 'total control'. Nor are we helped by regarding God as suffering and powerless. The 
author argues that Whitehead's metaphysics, which has another concept of God's power, 
offers an opportunity to rise above Epicurus' dilemma. 

II. To argue this, the author introduces Whitehead's thought. In his view, every actual entity
can be seen as an organism that owes its aim and, therefore, its existence to God; without, 
however, presupposing the preexistence or imposition of this aim. The author also reviews 
Whitehead's thinking on causality and freedom, and on God's power as related to but differ
ent from the power of other 'entities'. 

III. This leads us to ask what qualifications this view brings to Epicurus' three theses.
According to Whitehead's view God is not almighty in the unqualified sense of having 'uni
lateral power' or 'total control'. God is almighty in the sense of a continuously persuading and 
thus an 'overpowering' source of value regarding all events at all times and everywhere; no 
situation is too difficult for Him. Whitehead develops a view of God that shows that suffering 
as evil contradicts God's purpose. Put more strongly: it shows God as counter-agency to suf
fering, a counter-agency without which the world could not make progress, and which, con
versely, needs worldly events to produce concrete results. The author explicitly addresses two 
critical objections to this view of God's power. 

As to Epicurus' three theses, it is concluded that what started as (only) a qualification of 
God's power has led to a nuancing of the two other theses. Despite the starting point that suf
fering is evil, we can detect positive elements in suffering. It is even suggested that much 
'progress' is only possible through suffering, not because it is an aimin itself or because it is 
God's wish, but because nothing else is possible in the actual situation. Similarly, the starting 
point of God's goodness is nuanced: it does not exclude a divine call to follow the difficult 
and painful way. 

In this contribution, speaking about 'God' is part of a conceptual system. Such theoretical 
requirements do not imply a claim to provide an exact representation of God, but are neces-
sary simply to provide an acceptably 'right picture' of him. (tr. Cath. Romanik) 
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