
Boekbespreking 

Drs. Th.B.F.M. Brinkel 
Drs. A. Klink 

Naar een dialoog 
tussen de 
wereldgodsdiensten 

De grate vraagstukken in de were/d zijn 
aileen nog op te lassen a/s zij zijn inge
bed in de moraa/. Aileen de re/igie staat 
borg voor het fundament van het brood
nodige ethos. Een bespreking van 'Pro
jekt Weltethos ·. het in 1990 verschenen 
boek van Hans Kung Deze pleit voor 
een dialoog tussen de wereldgodsdien
sten, die een basisconsensus moet op
leveren voor de internationale rechtsor
de. 

De grate godsdiensten hebben een bijzon
dere verantwoordelijkheid voor de wereld
vrede. Het is dringend noodzakelijk dat er 
een ethische consensus komt, als basis 
voor een internationale rechtsorde. Voor 
zo'n internationale morele orde pleit de 
Zwitserse theoloog Hans Kung in zijn Pro
jekt Weltethos'. Een actueel en uitdagend 
boek. Actueel, omdat de ontwikkeling van 
de internationale rechtsorde nieuwe kan
sen krijgt en morele versterking nodig 
heeft. Uitdagend, want religies maken aan
spraak op de waarheid. Hoe kunnen zij 
dan tot een vruchtbare dialoog komen? 

Wordt, zo vraagt Kung zich af, de we
reldgemeenschap aileen maar een belan
gengemeenschap, aileen maar een gigan
tische markt? Of heeft zij niet juist het recht 
en de ethiek nodig als complement en als 
correctief? (pagina 31) Meer dan ooit is de 
wereld een gemeenschap geworden, waar 
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gebeurtenissen van ver weg de situatie 
dicht bij huis kurmen be(nvloeden. Er zijn 
grate vraagstukken van mondiale beteke
nis, zoals de bewapening, het milieu en de 
schaarste aan energiebronnen, technolo
gische vernieuwingen, waar grate door
braken mogelijk zijn, maar ook enorme 
rampen. Oat vraagt een aanpak op we
reldniveau, een 'planetaire verantwoorde
lijkheid', een denken in wereldwijde sa
menhangen (pagina 51). In iedere mense
lijke gemeenschap is een minimale con
sensus nodig, vrij overeengekomen 
banden, die aan de gemeenschap zin en 
richting geven AI is het aileen maar de 
overtuiging dat het gezag van de gemeen
schap wordt aanvaard en haar regels wor
den gehoorzaamd. Oat geldt ook voor de 
rechtsorde. De Republiek van Weimar 
(Duitsland van 1919 tot 1933) ging ten 
grande door het gebrek aan fundamentele 
overeenstemming juist op dit punt. 

Oat geldt nu ook voor de wereldge
meenschap, aldus Kung. De internationale 
rechtsorde heeft een internationale ethiek 
nodig. Verdragen, afspraken en wetten die 
uit hoofde van de internationale rechtsorde 
tot stand komen, hebben niet automatisch 
een moreel fundament. En dat is nodig om 

Drs Th.BFM. Brinkel (1958) en drs A. Klink (1958) ?lin 
be ide stafmedewerker bii het Wetenschappel1ik I nst1tuut 
voor hat CDA 
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over de lange termijn zeker te kunnen zijn 
van de trouw van de betrokken leden. Wat 
is een wereldorde zonder een moreel ver
plichtende basis die geldt voor de hele 
mensheid? Meer vredesmachten, meer Ie
ger en politie, meer bewaking kunnen de 
oplossing niet zijn. Het is volgens Kung de 
opdracht van de wereldgodsdiensten - hij 
noemt onder andere het christendom, het 
jodendom, de islam, het hindoe'i'sme en het 
boeddhisme - in dialoog te komen tot de 
formulering van die wereldethos. 'Ais ze 
het zouden willen, dan kunnen ze het', zo 
de theoloog (pagina 89). 

Overduidelijk is hij over de betekenis van 
de godsdienst. Hij bestrijdt de stelling dat 
de religie zou afsterven. Kung: 'ledere ana
lyse van de ontwikkelingen in de wereld, 
die de religieuze dimensie uitvlakt, schiet 
tekort' (pagina 67) Zie maar wat er in de 
DDR, in Polen, in Tsjechoslowakije, in de 
Sowjet Unie, in Zuid Afrika, in Iran, in de 
Philippijnen gebeurd is.' De godsdienst 
kan in sociaal-psychologisch opzicht bij
dragen aan de bevordering van vrijheid, 
naleving van mensenrechten en democra
tie. Volgens Kung kunnen religies autoritair 
en reactionair zijn, maar ook bevrijdend en 
toekomstgericht. En in dat laatste opzicht 
vervullen zij een onmisbare rol. Met een 
wetenschappelijke benadering of een ra
tionele ethiek kan men natuurlijk best tot de 
aanbeveling van zekere stijlen komen, zo
als ingetogenheid, vredesgezindheid, ver
delende rechtvaardigheid. Maar als men 
d66rvraagt naar de zedelijke motivatie en 
de eigenlijke zin van normering, dan is ge
loof noodzakelijk. Want een ding kan de 
niet-gelovige niet, zegt Kung, en dat is 
aangeven waarom ethische verplichtingen 
onvoorwaardelijk en universeel zijn. Dan is 
een appel op de rede onvoldoende. Kung: 
De oergrond voor de onvoorwaardelijke en 
universele zeggingskracht van normen en 
waarden is gelegen in wat wij God noemen 
(pagina 75-77). 

Het project 'Wereldethos' valt op in een 
tijd, waarin velen vraagtekens zetten bij de 
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publieke betekenis van religie. Een vol
strekt ander geluid dan de boodschap van 
Fukuyama, dat het einde van de geschie
denis is aangebroken met het einde van de 
ideologieen en het zegevieren van het 
marktliberalisme. Bij Kung is geen spoor 
van een einde van de geschiedenis. Meer 
dan ooit daagt de geschiedenis de we
reldburgers en hun godsdiensten uit. Meer 
dan ooit blijkt in het economische, sociale 
en culturele Ieven het faillissement van het 
marktliberalisme. Wetenschap en techno
logie beginnen in het Iicht van de immense 
problemen die zij oproepen hun aureool te 
verliezen. Vraagstukken die naar boven 
komen in de gentechnologie, de kernener
gie, de toepassing van medische technie
ken, de milieulast en de mondiale produk
tieverhoudingen zijn aileen nog op te los
sen als zij ingebed zijn in de moraal. Een 
wereldwijde morele consensus, op basis 
van normen die onvoorwaardelijk gelden 
en universeel zijn. Aileen de religie staat 
borg voor het fundament van het broodno
dige ethos. 

Morele orde en rechtsorde 
Vrede en respect voor de menselijke waar
digheid zijn de twee thema's waar de dia
loog van de wereldgodsdiensten tot resul
taten zou kunnen leiden. Ondanks hun dik
wijls zeer grote verschillen willen de we
reldgodsdiensten volgens Kung duidelijk 
maken dat het hun om de mens te doen is 
menselijke waardigheid, vrijheid, solidari
teit. Aile kennen vijf geboden van mense
lijkheid: niet doden, niet liegen, niet stelen, 
geen ontucht bedrijven, de ouders eren en 
de kinderen liefhebben. Aile baseren daar
op bepaalde deugden, grondhoudingen, 
verantwoordelijk gedrag in specifieke si
tuaties. Aile bieden de mens een zin voor 
het Ieven, een doel, een verklaring voor de 

1 Oat is trouwens een aardrg rndirect commentaar op de 
385 pagrna's drkke nota van minrster Pronk voor Ont
wrkkelingssamenwerking 'Een wereld van verschil, 
Nieuwe kaders voor ontwtkkelmgssamenwerking in de 
;aren negentig'. waarin met geen woord over de relr
greuze dimensre of de rol van de kerken gesproken 
wordt. 
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geschiedenis. Kung is optimistisch Hij be
roept zich daarbij op de ervaringen van de 
Wereldconferentie van de godsdiensten 
voor de vrede in 1970 in Kyoto, Japan. 
Daar merkten de vertegenwoordigers van 
de grate wereldgodsdiensten dat ze be
langrijke overtuigingen gemeenschappe
lijk hadden het besef van fundamentele 
eenheid van de mensenfamilie, van de ge
lijkheid en de waardigheid van aile men
sen; een gevoel van onaantastbaarheid 
van de enkeling en zijn geweten; het geloof 
dat liefde, medelijden, de kracht van de 
gees!, waarachtigheid sterker zijn dan haat 
of eigenbelang; het besef van de opdracht 
om aan de kant van armen en onderdruk
ten te staan tegenover rijken en onder
drukkers; de sterke hoop dat op het laatst 
het goede zal overwinnen (pagina 89). 

En vanuit zijn optimisme komt Kung tot 
de overtuiging dat in de toekomst in aile 
grate godsdiensten een sterk groeiend be
wustzijn kan worden geconstateerd in de 
volgende centrale kwesties: respect voor 
de mensenrechten, emancipatie van de 
vrouw, verwezenlijking van sociale gerech
tigheid, vaststelling van de immoraliteit van 
de oorlog (pagina 117) Kung wijst erop 
dat het christendom ook pas sinds kort en 
met moeite de mensenrechten heeft om
armd. Ten onrechte, schrijft hij, omdat v(lj
heid, gelijkheid, broederschap, rnenselijke 
waardigheid oorspronkelijk christelijke 
waarden ziJn, die zijn herontdekt en geac
tualiseerd. Het zou mogelijk moeten zijn 
dat de wereldgodsdiensten met een be
roep op de gemeenschappelijke mense
lijkheid van aile mensen kunnen komen tot 
een oecumenisch grondcriterium, dat be
rust op de menselijke waardigheid en de 
daarbij passende voorwaarden om voile
dig mens te kunnen zijn. 'In geloof worden 
mensenrechten meer dan een persoonlijke 
zaak of een aangelegenheid van politieke 
opportuniteit, maar waarden die onvoor
waardelijk en universeel gelden' (pagina 
115). 

Bitter noodzakelijk is zo'n dialoog. Er is 
volgens Kung geen vrede tussen de vol-
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ken mogelijk zonder vrede tussen de reli
gies. Een goed voorbeeld is het oorspron
kelijke streven naar Europese integratie. 
Mannen als Adenauer, Schuman, Monnet, 

Zander vrede tussen de 
godsdiensten is vrede 
tussen de volken 
uitgesloten 

De Gasperi dachten niet technocratisch
bureaucratisch, maar vanuit een religieus
ethische visie. Zij streefden naar verzoe
ning tussen de Europese volken, met name 
tussen Frankrijk en Duitsland. Het moest 
afgelopen zijn met de vele oorlogen. Ook 
in het Midden Oosten is volgens Kung een 
oplossing aileen mogelijk als er een reli
gieuze en politieke dialoog tot stand komt 
tussen joden en moslims. En dat geldt ook 
voor de mondiale rechtsorde. Zonder on
derling begrip tussen de wereldgodsdien
sten is in laatste instantie politiek begrip 
niet mogelijk. De dialoog tussen de we
reldgodsdiensten kan een moreel funda
ment opleveren voor onvoorwaardelijk en 
universeel respect voor de menselijke 
waardigheid, een 'verplichtend ethos voor 
de gehele mensheid'. 

Onmiskenbaar belang 
Het be lang van het project van Kung IS on
miskenbaar. De discussie over de verster
king van de internationale rechtsorde staat 
weer volop in de aandacht. De Amerikaan
se president Bush heeft dit als doel ge
noemd van het ingrijpen in de Golfoorlog. 
Nieuwe kansen dienen zich aan voor het 
oplossen van regionale vraagstukken. De 
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mogelijkheden voor de Verenigde Naties, 
als kader waarin de internationale rechts
orde zich ontwikkelt, zijn toegenomen. De 
verstikkende greep van het Kremlin op bij
na de helft van de wereld is grotendeels 
weggevallen. Met de nieuwe kansen die 
zich aandienen zijn er ook grote risico's. 
Het gaat er nu om welke krachten er in
springen op de nieuwe uitdagingen. Is het 
de exclusieve groep van rijkste en mach
tigste Ianden, die haar opvattingen aan de 
wereld oplegt? Is het oude geloof dat de 
werking van de vrije markt leidt tot welvaart 
voor iedereen, tot een soort 'united colours 
of Benneton'? Zullen de volken, als gevolg 
van het wegvallen van oude schijnzeker
heden, terugvallen op nationalistische op
vattingen? 

Het zou de inzet van het CDA moeten 
zijn om van de mogelijkheden gebruik te 
maken en zich in te zetten voor een wereld 
die meer doortrokken is van gerechtigheid. 
Een we reid waarin mensen in staat worden 
gesteld zich als verantwoordelijke perso
nen te ontplooien. In dat Iicht moet een dia
loog van de wereldgodsdiensten positiel 
worden beoordeeld. Het project van Kung 
verdient kans van slagen. Blijkens het Pro
gram van Uitgangspunten streeft het CDA 
er naar een internationale rechtsorde tot 
stand te brengen in het kader van de Ver
enigde Naties. De VN leidt aan een groot 
aantal tekortkomingen die een ellectiever 
optreden in de weg staan. Gebrek aan ver
trouwen in het gezag van de Verenigde 
Naties is daarvan wei een van de grootste. 
Veranderingen in de structuur van de Ver
enigde Naties, zo die al haalbaar zijn, vul
len dat tekort niet aan. De wereldgods
diensten zouden in principe in staat kun
nen zijn een bijdrage te leveren, die door 
andere instanties niet tot stand te brengen 
is. Een moreel fundament onder de inter
nationale rechtsorde zou het gezag van de 
Verenigde Naties aanzienlijk kunnen ver
sterken. Onder de krachten die op de nieu
we situatie in de wereld zullen inspringen, 
is dan 66k de ·rnzet voor gerechtigheid en 
vrede aanwezig 
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Kung creeert een geestelijke wereld
macht achter de internationale rechtsorde, 
die zich richt op ver·zoening en bescher
m'rng van de menselijke waardigheid. Hrj 
neemt alstand van cynische Realpolitiker, 
die aan machtsverhoudingen in de interna
tionale politiek het laatste woord geven. 
Voor de zogenaamde realisten gaat het in 
de internationale verhoudingen eigenlijk 
aileen maar om de nationale belangen van 
staten. Wereldwijde bescherming van de 
menselijke waardigheid, het respect voor 
de mensenrechten, gebeurt in die visie 
dan ook aileen voor zover het in de kraam 
van de nationale belangen te pas komt. 
Ontdaan van morele connotaties kan dat 
respect dan ook hooguit een toevalligheid 
zijn. Wat christen-democraten sterk moet 
aanspreken, is dat Kung schrijft dat het ai
leen het geloof is, dat de universele en on
voorwaardelijke geldigheid van de mense
lijke waardigheid kan onderbouwen. Chris
ten-democraten delen in dat gelool. Het 
straatkind in Mexico-stad, de zwarte in 
Transkei, de burger van Litouwen hebben 
dezellde waardigheid. Niet omdat hun die 
door hun regeringen verleend zou worden, 
maar omdat God met iedere mens een roe
ping en een bestemming heeft. Oat kan in 
de wereldgemeenschap niet vaak genoeg 
naar voren worden gebracht. 

Kung wil de dialoog tussen de wereld
godsdiensten Iaten beginnen vanuit het 
onderstrepen van de menselijke waardig
heid. Hij hoopt dat van daaruit een wereld
ethos ontwikkeld kan worden. Nu bestaan 
er al morele richtlijnen dre de menselijke 
waardigheid beogen te onderstrepen. Het 
bekendste en belangrijkste voorbeeld 
daarvan is de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. De Verklaring is niet 
volkenrechtelijk bindend, maar heelt voor
al een morele lunctie. In dat opzicht is zij 
een unieke verworvenheid van de naoor
logse wereldgemeenschap. Waar zeker 
nog over gesproken zal moeten worden is 
de relatie tussen de Universele Verklaring 
en de door Kung beoogde uitkomst van 
het gesprek tussen de wereldgodsdien-

Chr~sten Democrat1sche Verkenningen 10/91 

Boe 

ste 
aid 
Ver 
gra 
is n 
relc 
var 
rek 
cor 
mo 
WOI 

me 
WOI 

Hac 
VeE 
bac: 
relc 
dac 
van 
hij 
goc 
ook 
105 
de 
moE 
ver< 
vas 
goc 
mer 

1-
goc 
ken 
den 
mac 
gerr 
Het 
met 
gie 
waa 
lute 
wee 
hij h 
waa 
en 
god 
mer 

H 
bOVI 

ChriS 



Boekbesprek1ng 

sten. Die uitkomst zal immers nooit mogen 
aldingen op de inhoud van de Universele 
Verk!aring. Die laatste zou daarmee onder
graven worden in haar morele lunctie. Het 
is maar de vraag in hoeverre bepaalde we
reldgodsdiensten een aantal bepalingen 
van de Universele Verklaringen voor hun 
rekening zouden willen nemen Zal een 
consensus tussen de wereldgodsdiensten 
mogelijk zijn over zaken die iets concreter 
worden dan aileen het sanctioneren van de 
menselijke waardigheid? Op die vraag 
wordt hieronder ingegaan 

Haalbaarheid 
Veel aandacht besteedt Kung aan de haal
baarheid van een dialoog tussen de we
reldgodsdiensten. Hij verwerpt iedere ge
dachte aan onverschilligheid ten opzichte 
van de eigen geloolswaarheden. Ook wijst 
hij intolerantie ten opzichte van andere 
godsd1ensten al. 'Also! Gods Geest niet 
ook in andere religies zou werken' (pagina 
1 05) Hij pleit juist voor het vasthouden aan 
de eigen geloolsovertuiging en het met 
moed aangaan van de dialoog. Maar om 
verder te komen zijn er criteria nodig om 
vast te stellen wat goed of slecht is in een 
godsdienst. Kung gaat op zoek naar oecu
menische waarheidscriteria. 

Hij lormuleert er drie toetsing van de 
godsdiensten aan hun eigen heilige boe
ken en heilige gestalten; toetsing van an
dere godsdiensten aan de eigen religieuze 
maatstaven; toetsing aan de hand van al
gemene criteria van het goede en het ware. 
Het laatste criterium is de belangrijkste en 
meteen de meest gevoelige. Kung De reli
gie blijkt altijd daar het meest overtuigend, 
waar zij juist voor de horizon van het Abso
lute het waarachtig menselijke tot gelding 
weet te brengen (pagina 114) Daar vindt 
hij het criterium. Een godsdienst is positiel, 
waar zij b1jdraagt aan de identiteit, de zin 
en de waardigheid van het Ieven. Een 
godsdienst is onwaar en slecht, waar zij on
menselijkheid verbreidt (pagina 120). 

Het probleem dreigt dat daarmee een 
bovenreligieus beoordelingscriterium wordt 
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gegeven. Kung ziet het waarachtig mense
lijke in een dialectische verhouding staan 
tot de godsdienst. Een waarachtige huma
niteit is voorwaarde voor ware godsdienst. 
Godsdienst is 'Optimalvoraussetzung · voor 
de realisering van waarachtige humaniteit. 
Waar men de humaniteit als onvoorwaar
delijke en universele verplichting wil con
cretiseren is de godsdienst onmisbaar. En 
er tekent zich een consensus al, waarin 
iedere godsdienst erkent dat het waarach
tig menselijke in het Absolute verworteld 
moet zijn (pagina 121 ). 

Bang voor het verlies aan eigenheid van 
de verschillende godsdiensten is Kung 
niet. Vanuit het perspectiel van het chris
tendom redeneert hij: De beste onderhan
delingspositie is optimale trouw aan het 
eigen geloof en maximale openheid voor 
de anderen. We moeten vanuit christelijk 
engagement bereid zijn te leren van ande
re religies. Oat schaadt het oude gelool 
niet, maar kan het wei verrijken. Oat is in 
het verleden ook gebeurd. l<ung wijst op 
het neoplatonisme van de kerkvaders Cle
mens en Origenes, op de hervorming van 
het christendom door August1nus en Tho
mas, op de Relormatie. Zoiets kan nu weer 
gebeuren- zou nu weer moeten gebeuren, 
wil het christendom niet aan geloolwaar
digheid inboeten- in de nakoloniale, poly
centrische wereld en in de dialoog met de 
andere wereldgodsdiensten (pagina 135). 

Vraagtekens 
Kungs stellingen prikkelen vanwege het 
religieuze zellbewustzijn dat eruit spreekt. 
Toch blijven er vraagtekens. Emile Durk
heim heel! in ziJn studie 'Les formes e!e
mentaires de Ia vie religieuse' Iaten zien 
dat de godsdienst kan gelden als het ge
binte van de samenleving. Religieuze sym
bolen zijn uitdrukking van de sociale orde 
en geven de samenleving tegelijkertijd een 
onontbeerlijk religieus-ethisch draagvlak. 
De samenleving kan niet zonder moraal. 
En de moraal kan niet zonder een omvat
tend 'zingevingssysteem', aldus Durkheim. 
Niet zelden is er vervolgens geredeneerd 
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dat onbelangrijk is of die zingeving waar is 
of niet waar. Het zou er niet toe doen of een 
godsdienst werkelijk iets van God doet op
lichten. Schijn of werkelijkheid, als de men
sen dat maar geloven en in elk geval ac
cepteren dat bepaalde normen onvoor
waardelijk zijn. De religie behoedt de sa
menleving immers voor desintegratie; lang 
leve de religie. Aldus de redenering. Een 
dergelijke waardering op afstand van de 
godsdienst kom je tegenwoordig ook in het 
CDA tegen. 

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Mensen 
zijn niet zo dom dat zij een religie zouden 
aanhangen die niet van binnenuit overtui
gend is. Zij doorzien het als tactiek, wan
neer op die manier de loftrompet gestoken 
wordt. Evenmin zullen er velen zijn die zich 
ineens door de religie aangesproken zu!
len voelen, omdat er gunstige mondiale ef
fecten van zouden uitgaan. Waardering is 
te verwachten, maar tot religieuze overtui
gingen zal het niet leiden. En die waren nu 
net nodig. Het is nuttig deze kanttekening 
te plaatsen, hoewel Kung zelf deze rede
nering bepaald niet volgt. Religie brengt 
bevrijding volgens Kung, geeft het Ieven 
zin en orientatie, biedt een heilsweg aan en 
geeft antwoord op vragen van Ieven en 

De scheppende 
werkelijkheid van de religie 
biedt mogelijkheden en 
gevaren 

dood. Om die reden voelen mensen zich 
geraakt door de boodschap en maken zij 
zich haar eigen. 
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Religie is geen afgeleide van normen, 
het is eerder omgekeerd. Religie is een 
motiverende kracht die inwerkt op de sa
menleving. In die zin is zij sociaal relevant 
en vertegenwoordigt zij een reele macht. 
De scheppende werkelijkheid van het ge
loof biedt, juist vanwege haar verbindende 
kracht, mogelijkheden en gevaren. Moge
lijkheden, in de zin van een rechtvaardige 
samenleving, waarin de waardigheid van 
de mens centraal staat en ook religieus ge
waarborgd wordt. Maar ook gevaren, in de 
zin van religieus fanatisme dat die waar
digheid bedreigt en onrecht heiligt. On
menselijkheid op basis van de leuze 'Deus 
vo/ti'Tenslotte is er het risico dat de gods
diensten vanuit de eigen waarden hun vi
sie op humaniteit compleet anders uitleg
gen en om die reden figuurlijk en letterlijk 
op elkaar botsen. Ook het begrip van de 
menselijke waardigheid is niet godsdien
stig neutraal. 

Kung leg! humaniteit uit als de bevorde
ring van mensenrechten, sociale gerech
tigheid, respect voor anders-gelovigen, 
emancipatie van de vrouw, vrede, rent
meesterschap over het milieu. Probeer als 
wereldgodsdiensten over deze zaken 
maar eens op een lijn te komen. Oat zal 
niet gemakkelijk zijn. Denk maar aan voor
beelden van dicht bij huis: Calvijn en in zijn 
voetspoor zeer orthodoxe calvinisten heb
ben weinig op met andere godsdiensten. 
De overheid zou de ware cultus Dei moe
ten beschermen en de daarvan afwijkende 
vormen moeten bestrijden. In Rome is het 
respect voor afwijkende interpretaties van 
de rooms-katholieke geloofsleer ook niet 
altijd voorbeeldig, om het maar eens voor
zichtig te zeggen. En de theocratische am
bities van fundamentalistische islamieten 
kunnen niet als een randverschijnsel wor
den afgedaan. Het onderscheid van kerk 
en staat, de islam van origine vreemd, 
geld! loch als voorwaarde voor het realise
ren van de mensenrechten. Deze voor
beelden mogen Iaten zien dat 'humaniteit' 
geen probleemloos concept is. Binnen 
elke religie, die op zich weer tal van ver-
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takkingen kent, krijgt het begrip een ande
re inhoud. Oat maakt het moeilijk de huma
niteit als maatstaf voor de godsdiensten te 
hanteren. 

Spiegel voorhouden 
De methode van de immanente kritiek, de 
eerste twee door Kung genoemde criteria 
om vast te stellen wat waar en goed is in 
een religie, lijkt wat dat betreft vruchtbaar
der. Volgens deze werkwijze zouden gelo
vigen vanuit de basiswaarden van hun 
eigen godsdienst hun gedrag en opvattin
gen kritisch onder de loep moeten nemen. 
De dialoog tussen de wereldgodsdiensten 
voegt daar kritiek van buitenaf aan toe. De 
deelnemers aan de dialoog kruipen in de 
huid van de ander en doordenken diens 
religieuze vooronderstellingen Zo houden 
zij met loyaliteit en respect elkaar kritisch 
de spiegel voor op het moment dat het ge
drag van de gelovigen dreigt te ontsporen. 
Maatstaf is dan het geloof waar de laatste 
zichzelf op zeggen te beroepen. In de 
christelijke traditie heeft deze methode ook 
veel opgeleverd. Niet dat romantische 
voorstellingen daarbij op hun plaats zijn. 
Erg hoogstaand ging het er in de christelij
ke traditie ook niet altijd toe. Maar er is wei 
degelijk resultaat geboekt 

Maarten Luther wees bijvoorbeeld met 
dwang opgelegde godsdienstige overtui
gingen mede af met een beroep op de 
eigen aard van het geloof vanuit een 
nieuwtestamentisch perspectief. De gevol
gen van deze intern christelijke kritiek zijn 
verstrekkend geweest Ook in politiek op
zicht En Kung wijst zelf op het Tweede Va
ticaanse Concilie. Daar riep de kerk vanuit 
de eigen geloofstraditie op tot respect voor 
anders-gelovigen, tot erkenning van de 
autonomie van niet-kerkelijke levensdo
meinen en van de eigen verantwoordelijk
heid van de 'leek' in deze. Zelfkritiek over
tuigl waar zij weet terug te grijpen op fun
damentele noties van de geloofsgemeen
schap. En Kung kan zich voor zijn project 
gesteund weten: Hij verwacht dat juist rond 
die fundamentele noties van de wereld-
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godsdiensten een grote mate van overlap
pende consensus te vinden is. En dat 
open! perspectieven voor een dialoog Ius
sen 'ware religies' die bijdraagt aan de hu
maniteit 'Ware religies', want het gaat om 
heil in aile godsdiensten. 

Hier komt de veronderstelling om de 
hoek kijken dat geen enkele religie ervan 
uit mag gaan dat zij de waarheid in pacht 
heeft (pagina 162 en verder). Kent de 
waarheid dan meer gezichten? Kung gaat 
niet om die vraag heen. Zijn stelling luidt: 
Optimale trouw aan de eigen religie en 
maximale openheid. Oat is zeer subtiel ge
formuleerd. Hij schrijft niet 'maximale trouw 
aan de eigen godsdienst' Kung is wars 
van gelovigen die de waarheid voor zich
zelf opeisen Desalniettemin is zijn uit
gangspunt als christen dat Christus de 
weg, de waarheid en het Ieven is. En Ius
sen de regels door wekt hij de indruk dat 
hij die weg een exclusieve vindt (pagina 
125 en verder) 

Wat blijft er dan nog over voor de dia
loog? Kung: Die dialoog kan stoelen op de 
overlappende waarheden, die de overige 
wereldgodsdiensten met het christendom 
delen. Waar van overlapping sprake is, zijn 
die waarheden ook voor christenen waar 
en kunnen zij zelfs aanvullend, corrigerend 
en verrijkend werken (pagina 129). Dan 
gaat het om tolerantie, respect voor men
selijke waardigheid, sociale gerechtigheid. 
Over die zaken is misschien consensus te 
bereiken tussen de wereldgodsdiensten 
Daar kunnen wellicht algemene ethische 
criteria uit afgeleid worden die algemeen 
verplichtend zijn. Maar daarin vinden de 
religies zeker niet hun essentiele uitdruk
king. Want voor christenen zijn er ook nog 
andere criteria die beslissen over het waar
heidsgehalte van de godsdiensten Die lig
gen in de persoon van Jezus Christus (zo
als Kung ook zelf, zij het wat voorzichtig, 
stelt op pagina 127). 

Daarom moet een dialoog over morele 
waarden niet worden vereenzelvigd met 
de religieuze waarheidsvraag. Kung ont
snapt daar niet geheel aan. De dialoog tus-
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sen de wereldgodsdiensten is in wezen 
een moreel-politiek debat. Een gesprek 
over publieke aangelegenheden met een 
mondiale inslag, waarin de religieuze di
mensie van centraal belang is. Maar het 
geloof zelf is meer dan politiek, meer dan 
moraal. De waarheidsvraag kent dan ook 
dimensies die zich aan deze dialoog ont
trekken. De zin van het Ieven, de verhou
ding van de mens tot God, problemen van 
schuld en verzoening, de oorsprong van 
leed en zonde, de bestemming van de 
mens, daarover hebben de wereldgods
diensten uiteenlopende opvattingen. Wij 
geloven dat het Evangelie van Jezus Chris
Ius daarop het exclusief ware antwoord 
gee ft. 

Besluit 
Oat neemt niet weg dat het project van het 
op gang brengen van een dialoog tussen 
de wereldgodsdiensten van groot belang 
is. Het verdient waardering en steun van 
de christen-democratie. Wil de internatio
nale rechtsorde tot ontwikkeling komen, 
waarin respect voor de menselijke waar
digheid centraal staat, dan is de onder
steuning door de wereldgodsdiensten van 
uitermate groot belang. Mensenrechten 
zijn immers niet een zaak van opportuniteit, 
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toevallige machtsverhoudingen, de goed
gunstigheid van regimes, maar zijn on
voorwaardelijke en universele normen. 

Het project van Kung verdient kans van 
slagen. Het heeft ook kans van slagen, 
wanneer de dialoog niet vastloopt in een 
discussie over de waarheidsvraag, maar 
zich richt op publieke aangelegenheden 
van mondiaal belang. Dan nog zal de dis
cussie moeizaam ziJn. Want ook de dis
cussie over de rechtsorde is niet religie
neutraal. De affaire Rushdie is een drama
tische manifestatie van een veel dieperlig
gend probleem. Er zou heel wat gewonnen 
zijn als de wereldgodsdiensten daarover in 
dialoog kwamen. 
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