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Dit boek is een kritische inleiding in de godsdienstfilosofie, aan de hand van 

een confrontatie tussen enerzijds G.W.F. Hegels filosofie van de monotheïs-

tische religies en anderzijds godsdienstwetenschappelijke inzichten in en 

vanuit de godsdiensten zelf. Het doel is te komen tot een wijsgerige verhel-

dering van wat deze religies kenmerkt. We zoeken daarnaar tegen de achter-

grond van de volgende dringende en actuele vragen. Wat kan een filosofische 

benadering van de verschillende godsdiensten, een benadering zoals die van 

Hegel, überhaupt bijdragen aan een beter begrip daarvan? Kan een religie 

door iets wezenlijks gekenmerkt worden of dient men zich te beperken tot 

een empirische inventarisatie en een wetenschappelijke beschrijving van de 

kenmerken van een religie, zónder naar het wezen daarvan te vragen? 

Tenslotte, de manier waarop we over God denken en dus hoe we geloven, 

beïnvloedt onze moraal en ons recht, de wetten die we maken en de wijze 

waarop we die toepassen. Hoe zou een godsdienstfilosofische benadering 

zoals die van Hegel een rol kunnen spelen in het actuele debat over religie, 

en de verhouding daarvan tot de grondslagen van recht en politiek? 

Hegel had veel op met het christendom, het geloof dat mensen bevrijdt 

en verzoent met God. In zijn ogen vormde het christelijk geloof ten opzichte 

van andere, eerdere godsdiensten een vervolmaking en een voltooiing van 

de religie. Filosofisch bezien is het christendom volgens hem de  geopen-

baarde religie van vrijheid en van verzoening van God en de mens met 

elkaar. Alle godsdiensten die voorafgingen aan het christendom, zoals de 

Romeinse religie, de Griekse, de Joodse etc. beschouwt hij als beperkter en 

eenzijdiger: de ‘ware geest’ is daarin nog onvolkomen ontwikkeld. Deze 

hoogst controversiële claim wordt in dit boek aan een nader, kritisch onder-

zoek onderworpen. 
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Dit werk vormt een vervolg op een eerder door Labuschagne en 

Slootweg geredigeerde bundel getiteld Hegel’s Philosophy of the Historical 

Religions, die in 2012 bij Brill verschenen is.1 Ter gelegenheid van de publi-

catie van dat boek is er een symposium georganiseerd waarbij beoogd is 

Hegels inzichten aan een nader kritisch onderzoek te onderwerpen, waarbij 

de leidende vraag was of en in hoeverre Hegel gelijk had met zijn typering 

van de verschillende monotheïstische religies, bezien vanuit het zelfverstaan 

van deze godsdiensten. Enkele Hegel-specialisten die aan de bundel uit 2012 

hadden bijgedragen, raakten in gesprek met godsdienstwetenschappelijke 

kenners van één van de monotheïstische religies. Van deze ontmoeting en 

confrontatie wordt hier de schriftelijke neerslag  nu in boekvorm gepresen-

teerd. 

Dit boek bestaat uit een algemeen, inleidend deel (Deel I. Algemene, inlei-

dende beschouwingen), en een bijzonder deel (Deel II. Hegels godsdienstfilo-

sofie in confrontatie met de monotheïstische religies) waarin Hegels analyses 

van de monotheïstische religies (jodendom, katholiek- en protestants chris-

tendom, en de islam) geconfronteerd worden met zowel historische als actu-

ele godsdienstwetenschappelijke en theologische commentaren vanuit elk 

van deze godsdiensten. Beoogd wordt Hegels godsdienstfilosofie op de actu-

aliteit te betrekken, alsook godsdienstwetenschappelijke inzichten te scher-

pen en te betrekken op Hegels denken op dit terrein. 

Het eerste hoofdstuk leidt de thematiek van de verhouding tussen gelo-

ven, weten en denken in algemene zin in. Wanneer wij ons gaan buigen over 

de vraag wat de betekenis kan zijn van een godsdienstfilosofie zoals die van 

Hegel, dringt zich natuurlijk allereerst de vraag op hoe de verhouding tussen 

religie en filosofie, en die tussen religie en wetenschap, überhaupt gezien 

dient te worden. Wanneer we goed naar het ontstaan en de ontwikkeling van 

filosofie en wetenschap kijken, is de verhouding tot het religieuze er van 

meet af aan diep bij betrokken. Waar de grens tussen deze domeinen precies 

1 Bart Labuschagne en Timo Slootweg (eds.), Hegel’s Philosophy of the Historical Religions, 
Critical Studies in German Idealism 6, Leiden / Boston: Brill 2012. 
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loopt, is zelf voortdurend voorwerp van wijsgerige en theologische reflectie. 

Hoe dit in de loop van de geschiedenis van het denken sinds de klassieke 

oudheid, in de middeleeuwen en in de moderne tijd telkens zeer wisselend 

gestalte heeft gekregen, wordt in deze bijdrage van Rico Sneller uiteengezet, 

waarin vooral het in tal van opzichten ambigue karakter van dit denken – 

waar Hegel zelf zich ook goed bewust van was – naar voren komt.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht geboden van Hegels godsdienstfi-

losofie en de verschillende benaderingswijzen ervan, die hij in de loop van 

zijn werkzame leven betracht heeft. Aan de orde komen de behandeling van 

de religie in de Phänomenologie des Geistes, de Vorlesungen über die 

Philosophie der Geschichte en vooral de Vorlesungen über die Philosophie der 

Religion. In deze bijdrage van Timo Slootweg wordt duidelijk hoe Hegel 

heeft geworsteld met het thema van de religie. Voor Hegel is religie cruciaal 

voor de historisch ontwikkeling van individu en collectief, van cultuur en 

samenleving. Ook recht, politiek en de staat vormen een weerspiegeling van 

de wijze waarop de mens zich tot het goddelijke, het absolute verhoudt en 

hoe deze, in relatie daartoe, zijn vrijheid verwerkelijkt. 

Dit laatste onderwerp wordt verder in hoofdstuk 3 uitgediept, waarin 

een overzicht van Hegels ideeën over godsdienst en de verhouding ervan tot 

de grondslagen van recht en staat wordt geboden. Hierin worden onder meer 

Hegels Theologische Jugendschriften aan een nader onderzoek onderworpen, 

alsmede de Grundlinien der Philosophie der Rechts en tenslotte de Enzyklopädie 

der Philosophischen Wissenschaften. Belangrijke implicaties voor ons huidig 

begrip van de plaats van religie in de samenleving en in verhouding tot recht 

en staat worden ook in deze bijdrage van Bart Labuschagne besproken. 

Het laatste hoofdstuk van het eerste boekdeel (hoofdstuk 4) buigt zich 

over de vraag wat we nog met Hegels kunstreligie kunnen, de religie van de 

oude Grieken. In het klassieke Griekenland werd de zelfbewustwording van 

de vrijheid mogelijk gemaakt door een leerproces dat elk individu doorlopen 

moest. De kunstreligie begeleidde dit proces doordat die beelden aanreikte 

waaraan het individu zich ontwikkelen kon. Volgens de auteur van dit 

hoofdstuk Paul Cobben zou een dergelijke religiositeit tegenwoordig onver-

minderd van node zijn, om de eenmaal verworven vrijheid te onderhouden 

en bewaren. 
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Met deze algemene, inleidende beschouwingen hebben wij het terrein van 

onderzoek voor de rest van dit boek globaal afgebakend. Hegel claimt dat 

religie een factor van groot belang is voor cultuur, samenleving, recht en 

staat. “Religion ist der Ort, wo ein Volk sich ein Definition dessen gibt, was 

er für das Wahre hält”2 Hoe dit precies werkt en waarom dat zo is, valt vol-

gens hem filosofisch tot begrip te brengen. In het tweede deel van de bundel 

wordt deze claim aan nader onderzoek onderworpen. Nader onderzoek van 

Hegels analyses van de monotheïstische religies moet dit verder verhelderen. 

Tevens worden deze analyses aan godsdienstwetenschappelijke kritiek 

onderworpen. 

De hoofdstukken 5 en 6 behandelen beide het jodendom. In hoofdstuk 

5 wordt onderzocht wat Hegel precies over het joodse geloof zei. Hoewel 

voor Hegel het jodendom veel mankementen en beperkingen kent en in zijn 

ogen zeker niet het doel en eindpunt van de geschiedenis van de godsdien-

sten is, neemt het jodendom niettemin een belangrijke plaats in deze geschie-

denis in, en is bijvoorbeeld het christendom ondenkbaar zonder de joodse 

erfenis. Timo Slootweg onderzoekt met name Hegels kritische evaluatie van 

de idee van het goddelijk gebod. Hegels opvattingen omtrent het gebod en 

de gebiedende wijs plaatst hij kritisch in het licht van de latere existentiële 

en dialogische wijsbegeerte, waarin het gebod nu juist een belangrijke ethi-

sche draagwijdte kent. Hoofdstuk 6 neemt de lezer dan mee naar het  

gedachtegoed van een joodse godsdienstfilosoof ná Hegel, namelijk Hermann 

Cohen. Aan de hand van zijn wijsgerige behandeling van de joodse gods-

dienst krijgen we in deze bijdrage van Rico Sneller een goed beeld van hoe 

een joods antwoord op Hegel er filosofisch uitziet.

In de twee volgende hoofdstukken (7 en 8) staat het katholiek christen-

dom centraal. Allereerst wordt in hoofdstuk 7 Hegels positie ten aanzien van 

het katholicisme onder de loep gelegd. Hoewel Hegel de manier waardeerde 

waarop de middeleeuwse theologie de eenheid van geloof en rede bena-

drukte, had hij toch grote kritiek op het zintuiglijke en autoritaire karakter 

2 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke, Bd. 12, Red. Eva 
Moldenhauer & Klaus Markus Michel, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1970, p. 70.
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van dit geloof, de plaats ervan in de geschiedenis van de wereldgeest en de 

houding van het katholicisme ten opzichte van de moderne staat. In de bij-

drage van Peter Jonkers wordt onderzocht wat hier precies aan ten grondslag 

ligt. In aansluiting hierop worden in hoofdstuk 8 enkele kritische kantteke-

ningen geplaatst bij Hegels depreciatie van het katholicisme. De vraag wordt 

gesteld of de redenen voor Hegels laatdunkendheid juist omgekeerd gewo-

gen kunnen worden en dan kunnen gelden als redenen voor een positieve 

waardering van de katholieke religie. Gaat Hegels theorie over het leven van 

de geest niet zelf mank aan een bepaalde eenzijdigheid waartegen het katho-

licisme een goed tegenwicht is, zo vraagt Edith Brugmans zich af in haar 

bijdrage. 

Het protestants christendom is vervolgens voorwerp van onderzoek in 

de hoofdstukken 9 en 10. Ofschoon Hegel zich als persoon tot het lutheraans 

protestantisme bekende, is zijn godsdienstfilosofie beslist geen christelijke 

theologie of zelfs maar een apologie van dit geloof. Godsdienstfilosofie is bij 

Hegel geen christelijke of lutherse filosofie, maar gewoonweg filosofie. Deze 

is een methodische en rationele presentatie van religie als zodanig, die voor 

iedereen kan gelden – gelovig of niet-gelovig. Binnen dit kader probeerde 

Hegel de redelijkheid te vinden in iedere hem bekende religie, en daarmee 

ook in het protestants christendom, zoals in hoofdstuk 9 besproken wordt. 

In deze bijdrage van Lu de Vos worden Hegels wijsgerige inzichten met 

betrekking tot het protestantisme gepresenteerd, en wordt besproken hoe 

deze religie voor eenieder als een verstaanbaar begrip kan verschijnen. In 

hoofdstuk 10 wordt dan in antwoord hierop enerzijds onderzocht wat Hegels 

invloed is geweest op de protestantse theologie tot in de twintigste eeuw, 

anderzijds hoe daarin op Hegels denken is gereageerd. Hegel heeft de protes-

tantse theologie niet alleen in zijn filosofie betrokken, maar hij heeft die 

theologie daarmee ook diepgaand beïnvloed, ook al is hij voor hedendaagse 

theologen nog maar zelden een expliciete gesprekspartner of referentiepunt, 

zo stelt Rick Benjamins in zijn bijdrage. 

In Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Religion ontbreekt wel-

iswaar een apart hoofdstuk over de islam, maar deze wordt daar in de marge 

van jodendom en christendom besproken als ‘gedenationaliseerd jodendom’. 

Aparte hoofdstukken over de islam zijn wel aanwezig in Hegels filosofie van 
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de geschiedenis, en wel (omdat de islam pas na het christendom ontstond) 

als onderdeel van de geschiedenis van de christelijke wereld. Ook in onder 

meer Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Kunst, zijn esthetica, komt 

de islam aan de orde, maar dan in de gestalte van de islamitische mystieke 

poëzie die Hegel in verband brengt met de mystiek van het hindoeïsme en 

het christendom. Wat Hegel hiermee bedoelt en wat hier precies mee geïm-

pliceerd is, wordt in de bijdrage van Gerrit Steunebrink naar voren gebracht. 

Ten slotte worden in hoofdstuk 12 Hegels inzichten omtrent de islam kritisch 

geëvalueerd in het licht van een geschiedfilosofie en godsdienstfilosofie van 

de islam. Ook in deze laatste, prikkelende bijdrage van Afshin Ellian, komt 

de poëzie – met name die van Rumi – prominent naar voren, ter verdieping 

en verheldering van het islamitisch godsbeeld. De actualiteit van Hegel 

wordt ook in deze bijdrage op indringende wijze aan licht gebracht. 


