
Wachten op God ? 

De laatmoderne tijd wordt geteisterd door een eco-
logische crisis, een voedselcrisis, een economische 
crisis, een financiële crisis en een crisis rond de mul-
ticulturele samenleving. Zouden deze crises louter 
symptomen zijn van een fundamentelere crisis? 

Het westerse paradijs lijkt verscheurd te zijn door een 
mentaliteitsstoornis, die een crisis van de humaniteit 
is en daarmee in essentie de religieuze aard van de 
malaise ontvouwt. Deze diepere crisis zet de toekomst 
van de mens op het spel en manifesteert zich als 
zingevingscrisis: verheerlijking van de rationaliteit en 
uitdoving van de utopische verbeeldingskracht, 
vervlakking van waarheden, normen en waarden, 
uitholling van esthetische sensibiliteit, erosie van 
opvoeding en onderwijs, etc. 

Dit boek gaat over drie grote vragen die de heden-
daagse tijd in een wurggreep houden. Dient in de laat-
moderne pluralistische leefwereld sprake te zijn van: 
• een volledig geseculariseerde samenleving, of een 

samenleving waarin ruimte wordt gelaten voor re-
ligieuze c.q. godsdienstige elementen? 

• een autonome moraal, of een moraal die is geba-
seerd op godsdienstige grondslag? 

• een volstrekt geseculariseerde vorming, of bestaat 
openheid voor religieuze c.q. godsdienstige as-
pecten binnen opvoeding en onderwijs? 

Uiteindelijk is de geschetste situatie te herleiden tot 
de utopische vraag: moeten we op God wachten, of 
zelf zoeken naar existentiële perspectieven? 

Temidden van een stortvloed aan oppervlakkig 
opiniërende artikelen in dagbladen en tijdschriften, 
entertainende opinieprogramma’s op televisie en 
gezellig keuvelende politici, biedt dit boek niet alleen 
een scherpe diagnose van de hedendaagse 
cultuurcrisis, maar presenteert de auteur vanuit een 
humanistisch-religieus perspectief tevens therapeu-
tische perspectieven die stof voor een hoopvolle be-
zinning kunnen opleveren. Deze gesitueerde ethiek 
van de geseculariseerde religiositeit is in wezen een 
sociale ethiek van de gemoedsrust die uiteindelijk in 
het licht staat van een pragmatisch verantwoor-
delijkheidsprincipe. Het multidisciplinair concept 
omvat bovendien een pleidooi voor een meer natu-
ralistische benadering in de geesteswetenschappen. 
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