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De bevochten thema’s in het.
aloude debat over schepping
en evolutie kennen we
inmiddels. Maar waar houdt
het academische circuit dat

theologische consequenties

Om de positie van het huidige evolutiedebat meteen maar evenscherp te steflen: in het wetenschappelijk discours speelt jongeaardecreationisme, het model dat een ongeveer zesduizend jaaroude aarde voorschrijft, geen enkele rol. Terwijl in het symposium over schepping en evolutie van de Evangelische Hogeschool,olgende week creationist en evolutionist traditioneel met elkaare degens kruisen, is van een dergelijke strijd in academischekringen al tijden geen sprake meer, zegt René Fransen.

De bioloog schreef in 2009 Gevormd uit sterrenstof, waarin hij deevolutie, de Big Bang, creationisme en Intelligent Design tegenhet licht houdt en probeert geloof en wetenschap op dat vlak metelkaar in gesprek te brengen. Sinds de verschijning van zijn boekis er niets veranderd in de wetenschappelijke verklaring voor deontwikkeling van het universum en het leven op aarde, zegt hij.“De leeftijd van het universum staat nog altijd op pakweg i miljard jaar, de leeftijd van de aarde op zo’n 4,5 miljard jaar en de geleidelijke ontwikkeling van het leven vormt ook vandaag nog hetuitgangspunt van nieuw onderzoek. Er is inmiddels zoveel bewijs,ik verwacht niet dat dit soort basale dingen nog omver gaan.”
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VERHALEN THEMA

GEEN RIMPELLOZE VIJVER

Dat wil allerminst zeggen dat de evolu

tievijver er rimpelloos bijligt, waarschuwt

Fransen. Integendeel. “Er wordt de laatste
jaren juist ontzettend veel over dit on
derwerp gepubliceerd. Allerlei disciplines

binnen de levenswetenschappen houden
zich met de thematiek bezig, van de mi-

crobiologie tot en met de geneeskunde. En

niet alleen is de evolutie zelf onderwerp

van onderzoek, ze is tegelijk in de loop van

de tijd meer en meer uitgangspunt van an
der onderzoek geworden. Wetenschappers
in de ecologie bijvoorbeeld houden zich

tegenwoordig niet meer bezig met de vraag

hoe beestjes en plantjes samenleven, maar
hoe ze zich in de loop van de geschiedenis
aan elkaar hebben aangepast. Ze noemen
zich nu ook evolutiebiologen.”

En zo zijn er meer voorbeelden. De Rijks
universiteit Groningen waar Fransen zelf
werkt, heeft zojuist 14 miljoen euro geïn
vesteerd in een centrum dat zich bij het
bestuderen van gezondheid gaat richten
op de evolutionaire vraag van aanpassing.
Tal van wetenschappelijke disciplines
worden op die manier gevoed vanuit dat
ene verbindende thema: evolutie. ‘En het
werkt. Als evolutie niet zou hebben plaats-

gevonden, dan zou je hij het beschouwen

van de aarde of het heelal op een gegeven

ogenblik wel een keer ontzettend moten

vastlopen. Niets wijst er op dit moment op

dat dit nog gaat gebeuren.”

GROEIEND INZICHT

Wetenschappers bouwen dus vrijwel zon

der uitzondering voort op dat wat aanvan

kelijk het Darwinisme en later de moderne

synthese — feitelijk een verfijning van de

theorie — hebben aangereikt. De basis lijkt

vooralsnog gelegd: het leven past zich aan

en alle leven op aarde is door afstamming

verbonden. De focus van het wetenschap-

redactie Jasper van den Bovenkamp en Fetix de Fijter beetd Johanne de Heus

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS
GEEN TONEELSTUKJE’
Voor een groep studenten staan en ze dan verteL

ten dat het heelal zesduizend jaar oud is? Nee, dat is

voor mij werkelijk onmogelijk. Dan sta ik tegen ze te

tiegenl Met teLescopen bepaLen we heet nauwkeurig

dat andere meikwegstelsels op miLjoenen en mitjar

den Lichtjaren afstand staan - en als we spreken over

miljarden lichtjaren afstand, hebben we het dus ook

, meteen over miLjarden jaren in tijd, een oeroud heetat

dus - en dan moet ik mijn studenten verteLlen dat altes

wat wij bestuderen maar een toneelstukje is? Nee.

WetenschappeLijk materiaaL dat zon oud heeLal

ondersteunt wegredeneren door te stellen dat Bod

het universum volwassen heeft geschapen, vind ik

evenzeer kwalijk. Op die manier maken we van Hem

een soort leugengod. Alsof Hij ons dingen taat zien die

er heLemaal niet zijn. NatuurLijk, onze schepper heeft

de volledige vrijheid om zo te handeLen, maat dat past

niet bij de betrouwbare Bod zoats ik Hem ervaar.

Wat ïk buitengewoon waardeer, is dat in christelijke

kringen — anders dan in veet seculiere — nog inten

sief wordt nagedacht over de grote vragen van ons

bestaan. Daarbij moet ik wet opmerken dat veel

dogma’s, bijvoorbeeld die in de creationistische hoek,

niet per se oeroude geloofswaarheden zijn, maar vrij

jonge systemen en denkbeeLden die dateren van de

laatste eeuwen. Die verheffen tot algemene waarheid,

vind ik een gevaarlijke bezigheid. Vanuit je geloof een

dogma opstelLen over hoe het heelaL is ontstaan, is

niets anders dan voorschrijven hoe Bod iets heeft ge-

daan of had moeten doen. Daarmee kwets je mensen

die getoven dat ons universum veet groter is dan wij

denken. Als mensen witten geloven in een zesduizend

jaar oud heelat ga ik ze zeker niet dwingen naar de

wetenschappetijke vindingen te kijken, en ik zou hun

geloof respecteren. Maar ik vraag ze andersom ook

mijn geloof te respecteren.

Wie Genesis teest, moet dit met en bepaalde nede

righeid doen. Zutten wij door het lezen van slechts

drie hoofdstukjes alte details begrijpen van hoe de

schepper altes heeft gemaakt? Natuurlijk, ook de we

tenschap zal nooit alte raadsels omtrent de schepping

kunnen ontrafelen, maar Gods werken mogen met

ons verstand worden onderzocht )Romeinen 1:20). De

wetenschap kan op die manier verrijkend werken en
perspectief bieden.

Toen we kort geleden met onze Bijbetkring lazen dat

wij zijn gemaakt uit stof, dacht ik meteen: ja, natuur

tijk, dat klopt’ Wij zijn uit hetzelfde stof gemaakt als
waaruit de aarde is ontstaan. We bestaan uit dezelf

de protonen en atomen ats een stoel. Maar met dat
verschit dat Bod, hoe dan ook, ons zijn ruach — zijn
adem — heeft ingeblazen. Het ontstaan van stof is één
van de belangrijkste onderwerpen in de sterrenkunde,
en één van de grootste ontdekkingen van de taatste
eeuw is dat wij — jawet — uit sterrenstof zijn gemaakt.
Ats ik dat op zon moment terugtees in de Bijbel, krijgt
dit kteine woordje voor mij meteen een veel bredere en
atomvattende betekenis.”
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Prof. dr. Heino Fatcke is hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica aan de Radboud Universiteit Nijme

gen. Zijn onderzoek richt zich op zwarte gaten en de grenzen van het heelal.
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peljk onderzoek ligt vandaag niet meer

zozeer bij de beginselen van de theorie,

maar bij de mechanismen die achter het

evolutieproces een rol spelen. Wat zorgt er

precies voor dat het leven zich aanpast?

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen

van afgelopen jaren op dit vlak is het

groeiende inzicht in de werking van DNA,

zegt Fransen. “Waar het definiëren van

het eerste genoom de mens zo’n tien tot

vijftien jaar heeft gekost, voeren we dat

proces nu in hooguit twee dagen uit. Daar

mee neemt onze kennis over DNA veel

sneller toe en weten we dus steeds meer

over hoe evolutie kan plaatsvinden. Een

resultaat van dergelijk DNA-onderzoek is

dat de verwantschap tussen soorten steeds

opnieuw wordt bevestigd.”

Binnen een heel andere wetenschappelijke

discipline, de kosmologie, is momenteel de

hypothese van parallelle universums hot en

happening, weet Fransen. “Men onderzoekt

de mogelijkheid dat er niet één, maar

meerdere heelallen zijn: een zogenoemd

multiversum. Ik moet eerlijk zeggen: wat

hierover gezegd en geschreven wordt, is

allemaal nog behoorlijk speculatief. Wis-

“GEN ESIS WIL ONS GEEN
THEORIEËN VERSCHAFFEN’
“Ik geloof dat God de schepper is van alle

dingen, naar wiens beeld we geschapen zijn. En

dat Hij de onderhouder is van alle dingen, van

moment tot moment. Maar ik denk niet dat we

een heel precies idee kunnen hebben over hoe

God alles nu geschapen heeft, daar aan het begin

van de tijd. ‘God sprak, en het was er’ - hoe dat

exact werkt - is niet makkelijk te begrijpen. Het

zelfde geldt de verzoening, overigens. Hoe heeft

de kruisdood van Christus nu precies vertossing

kunnen brengen? Welk mechanisme is daar

werkzaam geweest? Soms denk ik dat ik er een

beetje zicht op heb, maar dan twijfel ik weer. En

dat geeft ook niet; zoals Lewis ooit zei: ‘Belang

rijker dan het begrijpen van hoe de verlossing

werkt, is het aanvaarden van de verlossing

Van meet af aan is voor mij duidelijk geweest dat

je Genesis niet als historisch verslag kunt lezen.

Hoe kan God eerst dag en nacht scheppen en

vervolgens pas de zon? Belangrijk vind ik ook de

genreoverwegingen. De eerste hoofdstukken van

Genesis zijn volgens bepaalde literaire conventies

opgesteld; met terugkerende refreinen van de

dagen bijvoorbeeld. Het kan niet de intentie van

de auteur zijn geweest om een historisch verslag

na te laten. Ik ben heel gevoelig geworden voor

een ideologische omgang met de wetenschap;

als instrument om bijvoorbeeld een atheïstische

of juist theïstische stelling te schragen. Als je dat

doet, span je de wetenschap voor het karretje van

je eigen waarheidsclaim, terwijl de waarheid uit

wetenschappelijk onderzoek zou moeten volgen;

niet andersom. Wat zeggen de wetenschappelij

ke data nu werkelijk? En hoe sterk zijn bepaalde

theorieën nu precies? Daar moet je eerlijk over

zijn. De evolutietheorie is het beste dat we tot

zover konden bedenken, maar dat wil niet zeggen

dat het de waarheid, of de volledige waarheid is.

Wetenschap is een openeinde-onderneming, en

je weet niet waarheen het pad zal leiden. Wel kan

een goede theorie helpen om dingen te verkla

ren. Dat is wat ik probeer te doen. Ik vind het

belangrijk dat wetenschappelijke feiten verenig

baar zijn met wat ik als christen geloof, zoals bij

voorbeeld in de geloofsbelijdenis van Nicea wordt

verwoord. Ik kan niet zeggen dat bijvoorbeeld de

evolutietheorie daar nu een horde voor opwerpt.

Dat gebeurt alleen als je uitgaat van de radicale

claim dat alleen datgene dat door de wetenschap

is gevalideerd, waar en rationeet is. Dat aanvaard

ik niet. Mijn moraal, mijn zelfkennis of de dingen

die ik over mijn vrouw weet, hebben geen grond

in de wetenschap, maar toch zijn ze waar en toch

zijn ze rationeel. Augustinus zei al: alle waarheid

is Gods waarheid. Die kan niet innerlijk verdeeld

zijn. Vanuit het vertrouwen dat de waarheid één

is, kan datgene wat de boodschap is, nooit in

tegenspraak zijn met de waarheid. En dus kun je

de zoektocht naar waarheid met vrijmoedigheid

voortzetten.”

Prof. dr. René van Woudenberg is filosoof en hoogleraar kentheorie en ontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

II SOMMIGEN ZEGGEN: 50 WHATP ALS
GOD MILJARDEN STERRENSTELSELS KAN
MAKEN, WAAROM DAN GEEN MILJARDEN
UNIVERSUMS? II

c

(

DE NIEUWE KOERS MAART 2016 3



VERHALEN THEMA

Mijn denken over geLoof en evolutie is in de
toop der jaren veranderd. Vanuit mijn jeugd

kreeg ik mee dat macro-evotutie onbewezen en
specuLatief zou zijn, maar aLs student werd mij
al snel duidelijk dat die zienswijze ontoereikend
en misleidend is. JarenLang heb ik de botsing
die dat opleverde met de traditionele uitleg van
Genesis weten te parkeren. In het begin had ik
daar vrede mee, maar met elk nieuw fossiet en
genoom - genetisch materiaal van een organis
me - dat in de Literatuur beschreven werd, ging
het meer knagen. Dit dwong mij er opnieuw
over na te denken. Dat was spannend: kun je de
natuurgeschiedenis in harmonie brengen met
het gezag van de Bijbel?

Dit heeft voor mij tot twee conclusies geleid.
Ten eerste dat de evoLutietheorie is gebaseerd
op eerlijk en gedegen onderzoek, met een
schat aan feiten die de theorie ondersteunen
en die nauwelijks ruimte laten voor aLternatieve
interpretaties. Voor mij als christen is het een
principieel punt dat ik recht wil doen aan deze
feiten. Mijn tweede conclusie is geweest dat
er goede redenen zijn om je af te vragen of de
klassieke, traditionele interpretatie van Genesis
1 en 2 recht doet aan de tekst. Dat laatste was
heel bevrijdend om te ontdekken.

Mijn beeld van God is daarmee niet veranderd.
Hij is de goede God die in de lange geschiedenis
van de aarde altes in stand houdt en regeert,
ook door de natuurwetten van de evolutie. Mijn
verwondering over Gods grootheid is daarbij
groter geworden en mijn visie op het gezag van

de Bijbel is niet veranderd. Ik houd vast aan een

historische Adam als verbondshoofd. Na Gods
bekendmaking van zichzelf aan Adam was er
een eerste keer om tegen Hem te zondigen,
en ja, in het begin ging het gelijk al mis. Mijn
mensbeeld is niet echt anders geworden: Bio
logisch zijn we sterk verwant aan dieren. Maar
dat stoort mij niet, want het maakt de genade
alleen maar groter.

Mijn fascinatie voor de biologie is alleen maar

toegenomen, want hoe je het ook wendt of
keert, de aarde en het leven erop hebben een
kleurrijke geschiedenis. Een geschiedenis van
veranderingen in genetisch materiaal (ge

noomevolutie], vormen die veranderen, soorten
die gaan en komen. Iets van die kleurrijke
geschiedenis mogen we ophelderen, in kaart
brengen en verklaren. Dat is gewoon cool.”

Prof. dr. Gert Jan Veenstra is hoogleraar Moleculaire Ontwikkelingsbiotogie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.

kundig gezien kom je een heel eind, maar
ook al kun je achtdimensionale objecten
keurig beschrijven, dan betekent dat nog
niet dat ze ook echt bestaan. In dat stadi
um bevindt zich wat mij betreft nu ook dat
onderzoek. Christenwetenschappers reage
ren er verdeeld op. Sommigen zeggen: so
what, als God miljarden sterrenstelsels kan
maken, waarom dan geen miljarden uni
versums? Anderen houden het vooralsnog
bij één heelal.”

Hoewel Fransen nog altijd pal achter de
inhoud van Gevormd uit sterrenstof staat,
zou hij vandaag wat voorzichtiger formule
ren, denkt hij. “Ik voel minder behoefte om
Genesis en evolutie bij elkaar te brengen,
omdat ik me afvraag of dit een zinvolle
weg is. Wil je de natuurwetenschap in
passen in het scheppingsverhaal, Gene
sis en de wetenschap naast elkaar laten
staan, of iets daartussenin? Heel snel ga
je toch weer roepen dat iets zus of zo zit.
Wat dat betreft worden we gemaand tot

bescheidenheid. Newton gaf een prachtige
beschrijving van zwaartekracht, maar Ein
stein slokte hem op en verwerkte Newton
in een hoekje van zijn relativiteitstheorie.”

VRIJZINNIGE HOBBY

Hoewel met name behoudende protes
tanten nog altijd terughoudend zijn in het
aanvaarden van resultaten uit weten
schappelijk onderzoek op het vlak van
evolutie, houden theologen zich al langere
tijd intensief bezig met doordenking van

VERWANTSCHAP MET DIEREN
MAAKT GENADE ALLEEN MAAR
GROTER!!

Go
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‘GODS INTERVENTIE GAAT ONS
VERSTAND TE BOVEN»

“Ats natuurwetenschapper neem ik weten
schappelijke resuttaten vanzeLfsprekend buiten
gewoon serieus. Maar, we moeten niet vergeten
dat ons kennen voorlopig is. Wetenschap is een
onzeker weten van de dingen die je begrijpt,
geLoof is een zeker weten van dingen die je
niet begrijpt. Mensen die natuurwetenschap
poputariseren, vatten nogat eens ten prooi aan
een overschatting van onze menseLijke kennis.
Daarmee verLiezen ze de betrekkeLijkheid ervan
uit het oog.

Toch raakte ik uitgerekend via de wetenschap
meer en meer onder de indruk van de enorme
omvang van het heetal en de kteinheid van
elementaire deeltjes, die we tot in wet dertien
dimensies kunnen beschrijven. De hete werke
lijkheid is metafysisch in haar aard. Als ik vanuit
mijn vakgebied op die manier de hersenen
bestudeer, nadenk over wat ‘geest’ is en wat
een ceL is, dan raak ik elke keer opnieuw onder
de indruk van de grootheid van de schepper.
Over die schepper lees ik in Genesis 1 en 2,
waar ons in een verheven proza wordt ver
teld dat God beslissend heeft ingegrepen. We
kunnen ons geen enkeLe voorstelling maken
van hoe dat precies gebeurd is, maar voor mij
staat als een paat boven water dat God bij de

oorsprong van alles is betrokken geweest. En
nog altijd is Hij betrokken op zijn schepping. Hij
overziet alles in één oogopsLag; om ons te hel
pen is de tijd ingesteld, zodat alles zich achter
elkaar afspeelt en we een beetje snappen wat
er gebeurt. Onder meer vanuit dat vertrekpunt
zou je de eerste hoofdstukken van het Oude
Testament kunnen lezen. Chronologie in het
scheppingsverhaal helpt ons iets onbegrijpe
lijks een klein beetje te begrijpen.
Wat we als christelijke wetenschappers niet
moeten willen, is aantonen dat God alles heeft
gemaakt. Volgens mij raak je daar aan het ter
rein van geloof of levensbeschouwing. Tijdens
cursussen die ik in kerken geef, probeer ik
zowel evolutie als schepping serieus te nemen.
Daarin blijft Gods bemoeienis met alles over
eind staan: van het ontstaan van materie tot het
ontstaan van levende cellen, planten, dieren en
dat van geestelijk leven: dus niet toevaltigerwijs
en niet zonder oorzaak. Dit denken overigens,
het evolutionisme dat uitgaat van puur toeval en
een ‘big bang’, ligt momenteel ook in seculiere
academische kringen onder vuur. God heeft dus
ingegrepen, geloof ik, maar wat zijn interventie
precies inhoudt, gaat ons verstand te boven.”

de consequenties die alle onderzoeksre
sultaten voor de christelijke praktijk kun
nen hebben. Tot voor kort was dat vooral
een hobby van vrjzinnige godgeleerden,
maar sinds ook de orthodox-gereformeer
de professor Gijsbert van den Brink zich
eraan waagt, gaat dat niet langer op.

Van den Brink, die de University
Research Chair voor Theologie & Weten
schap bekleedt aan de Faculteit der Godge
leerdheid van de Vrije Universiteit, werkt
momenteel aan een boek waarin hij zoekt

naar een constructieve verhouding tussen
evolutietheorie en liet christelijk geloof.
Ergens begin volgend jaar moet het boek,
waarvan zowel een Nederlandse als een
Amerikaanse editie verschijnt, uitkomen.
De hoogleraar richt zich vooral tot christe
nen die willen nadenken over de gevolgen
van de evolutietheorie voor hun geloofsle
ven. “Ik zie het niet als mijn rol hen voor
te schrijven wat ze op dit vlak moeten
geloven, maar ik wil ze graag helpen bij
het doordenken van de gevolgen voor hun
geloof wanneer ze redenen zien om de

evolutietheorie te accepteren.”

Zelf is hij al lang met de evolutievragen
bezig, zegt hij. “En ik moet eerlijk zeg
gen: er is voor mij de laatste jaren niet zo
ontzettend veel veranderd. In 2009 al heb
ik me in een overzichtsartikel in cu.koers
afgevraagd hoeveel evolutie ons geloof kan
verdragen. In dat artikel wijs ik op ver
schillende wetenschappelijke resultaten
waar we als christenen iets mee moeten.
Denk aan de hoge leeftijd van de aarde,
de gemeenschappelijke afstamming van

8

Prof. dr. Chris Kruse is bestuurslid van ForumC, een organisatie voor geloof, wetenschap en sa
menleving, en bijzonder hoogleraar Geneesmiddetenonderzoek bij het Swammerdam Institute for
Life Sciences aan de Universiteit van Amsterdam.
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ensen, dieren en planten, en pijn en leed
de schepping. Sinds dit verhaal ben ik er

iet direct anders over gaan denken.”

OORUITSTREVEND

lat we vanuit de koker van Van den
rink kunnen verwachten, is dus niet per

nieuw licht op de evolutiezaak, maar
oral een bredere uitwerking en verant

oording van zijn visie. Maar toch, in de
ringen waar hij zich lang heeft opgehou
en — de Gereformeerde Bond binnen de
KN — is aanvaarding van de evolutiethe

one niet echt gebruikelijk, en wordt dus
ook niet al te systematisch nagedacht over
de theologische consequenties ervan. “In
die zin zou je het boek inderdaad vooruit
strevend kunnen noemen. En laten we wel
wezen, het is ook nogal een onderwerp. Ik
bedoel: voor mijzelf is ook niet alles klip en
klaar, ik zoek een begaanbare weg.”
Een lastig thema vond hij bijvoorbeeld
de theologische doordenking van lijden
volgens het evolutionaire schema. Als in
de natuur het ene soort door toedoen van
het andere soort of als gevolg van ziekten

al miljoenen jaren uitsterven, komt een
goede schepping’ onder spanning te staan.

“Dit dwingt mij als theoloog de teksten
opnieuw te bestuderen, niet door evolu
tie gegevens in het scheppingsverhaal in te
lezen, maar door de bestaande interpre
taties ervan opnieuw te wegen. Door bij
voorbeeld het literaire genre van Genesis i

een plaats te geven, maak je ruimte om de
tekst niet zozeer als een historisch verslag
te lezen, maar eerder als een loflied op
Gods schepping. De bekende woorden ‘En
God zag dat het goed was’ vragen ook om

“Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin
het voor de meeste mensen vanzelfsprekend
was dat de evotutietheorie niet klopte: men ging
ervan uit dat er wel micro-evotutie maar geen
macro-evolutie was en dat de schepping niet
meet dan een aantal duizend jaar oud was. Als
middeLbare scholier las ik met interesse creati
onistische boeken en kwam ik ook in aanraking
met InteLLigent Design. Ik vond het allemaaL ra
zend interessant en besloot er een profieLwerk
stuk over te schrijven. Naarmate ik er dieper in
dook, begon ik echter meer en meer te twijfelen
aan de argumentatie van de ‘designers’.
Tijdens mijn studie biotogie ontdekte ik boeken
van Amerikaanse biologen die christen waren
en tegelijkertijd betoogden dat de evolutietheo
rie in feite heet sterk staat. Toen er als klap op
de vuurpijl nieuwe gegevens uit DNA-onderzoek
naar voren kwamen, waardoor gemeenschap
pelijke afstamming van het leven op aarde
eigenlijk onomstoteLijk vastgesteld werd, was ik
echt om. Inmiddels doe ik zelf onderzoek waar-

TerwijL ik overtuigd raakte van de wetenschap
pelijke merites van de evolutiebiotogie, werd
ik er ook in bevestigd dat evolutie geen bewijs
tegen het bestaan van Bod is; de natuurweten
schap kan hier simpelweg niets zinnigs over
zeggen. Wel werd ik geconfronteerd met de
vraag hoe de evotutionaire geschiedenis van
het leven zich verhoudt met de BijbeL. Na mijn
afstuderen deed ik daarom eerst een studiejaar
theologie om me te verdiepen in exegese en
hermeneutiek. Hierdoor werd mij duidelijk dat
de meeste problemen verdwijnen als de Bijbel
in zijn culturele en Literaire context geLezen
wordt. Tegelijkertijd bleek deze manier van
lezen veeL rijker te zijn en veel diepere inzichten
te geven dan een zogenoemde titeratistische,
letterlijke Lezing.

Natuurlijk houd je als wetenschapper de optie
altijd open dat een bestaande theorie incorrect
is of aangepast moet worden; dat is immers je
werk. Maar momenteel is er totaaL niets dat
erop wijst dat met de evotutietheorie een dood
Lopende weg is ingeslagen. Het beschikbare
bewijs voor een evolutionaire oorsprong van het
Leven op aarde is ijzersterk.’

fl

“NIEUWE GEGEVENS UIT DNA
ONDERZOEK TROKKEN ME
DEFINITIEF OVER DE 5TREEP’

4

in ik Laat zien hoe uiterst complexe molecuLaire
systemen door evolutie kunnen ontstaan. ALs
christen zie ik in dat proces de wonderlijke
creativiteit van de Schepper.

Dr. Marnix Medema is universitair docent bio-informatica aan de Wageningen Universiteit.



een nieuwe doordenking. Het Hebreeuwse
‘tov’ (goed) heeft oorspronkelijk een heel
andere klank dan ons perfect’, dat aan het
Griekse ideaaldenken is ontleend. Je zou
er dus niet een zondeloze of van kwaad
gevrjwaarde schepping in moeten lezen,
maar vooral een oordeel van Godswege:
hier kunnen jullie het mee doen, want zo
is het goed. Eigenlijk is het dan een heel
troostvolle uitspraak. God zegt tegen zijn
schepping: ondanks die gebrokenheid
deug je. Wat mij betreft slaan dergelijke
inzichten de bodem onder je geloof niet

weg, maar kunnen ze die juist verstevigen.”

Veel meer Bijbelse passages of theolo
gische noties vragen om hernieuwde
bezinning, legt Van den Brink uit. “Denk
bijvoorbeeld ook aan het ontstaan van de
mens. Volgens DNA-onderzoek is de men
selijke populatie nooit kleiner geweest dan
minstens een paar duizend individuen. Dat
zou overigens wel rijmen met het verhaal
dat Kaïn op een gegeven ogenblik een stad
gaat bouwen. In de oergeschiedenis zoals
in Genesis beschreven, zijn op de achter-

grond kennelijk meer mensen aanwezig
dan de bekende vier.”

HISTORISCHE PERSOON
Op basis van gegevens die vanuit de we
tenschap worden aangereikt, zegt Van den
Brink een evolutionaire ontwikkeling van
de mens niet uit te sluiten. “Een belangrijk
signaal dat Genesis i echter afgeeft, is dat
de mens in het geheel van de schepping
volstrekt uniek is. Wellicht geëvolueerd uit
eerdere soorten, maar dan toch zo dat je
Gods bijzondere zorg daarin kunt lezen.

dGODZUDANKP IK BEN MIJN
GELOOF NIET KWIJTGERAAKTF
‘Ja, ik getoof dat er via een miljarden jaren
lange weg van oerknal tot nu toe biologisch le
ven is ontstaan, dat het leven van enkele cetlen
evotueerde tot meerceltige wezens zoals de
mens. En nee, ik houd er niet serieus rekening
mee dat met de evolutietheorie een doodlo
pende weg is ingeslagen. Het bewijsmateriaal
uit tal van wetenschappelijke disciplines pleit
zo overtuigend voor de evotutie, dat ik de kans
dat dit beeld radicaal op zn kop gezet wordt
praktisch inschat op nul.
Neem ik daarmee de Bijbel niet serieus, zoals
mensen mij soms verwijten? Zeker niet. De
Bijbetse openbaring van Bod is cruciaal, en de
Genesisverhaten horen daar voluit bij. Er staan
vete diepe theologische waarheden in Genesis
1 tot en met 3. Maar net zoals het niet terecht
is om aan inzichten uit de evolutiewetenschap
de conclusie te verbinden dat Bod niet zou be
staan, is het ook niet correct om de natuurkun
dige ordening van het heelal te willen verklaren
vanuit de Genesistekst.
Toen Abraham Kuyper in 1899 een rectorale
rede over evolutie hield, was hij enerzijds heel
negatief over evolutie als een soort nieuw
geloot, maar erkende hij anderzijds evolutie
in de biologie als een mechanisme dat de
Schepper gebruikt zou kunnen hebben. Hij was
dus negatief over evolutionisme, maar niet
over biologische evotutie an sich. Ik denk er

hetzeltde over. Veel mensen verwarren beide
echter. Evangelische instanties, zoals in het
verleden bijvoorbeeld de EO en de EH, hebben
sterk bijgedragen aan een anti-evolutiehouding,
met congressen, Amerikaans dvd-materiaal,
foldertjes, en noem maar op. Onder christe
nen is daarom een generatie opgegroeid waar
creationisme het standaacdmodel is voor het
denken over Gods schepping. Wetenschappelijk
is dat echter niet houdbaar en ook is het zeer
de vraag of de Bijbeltekst zo gelezen moet
worden.

Ik geloof dat Bod geschapen heett via evolutio
naire processen. Ik heb rust gevonden in mijn
denken hierover. Die kalmte heb ik niet altijd
gehad. Ik ben twintig jaar geleden opnieuw naar
antwoorden op de grote oorsprongsvragen gaan
zoeken vanuit een soort existentiële angst. Kon
ik over evolutie nadenken zonder mijn geloof
te verliezen? Of had Dawkins gelijk met zijn
stelling dat Godsgeloot slechts een illusie is?
Ik wilde dat stemmetje in mijn achterhoofd niet
blijven wegduwen, ook al reatiseerde ik me dat
de zoektocht naar verklaringen mij wellicht
mijn meest dierbare bezit zou kosten, mijn
geloof in Bod. Ik ben serieus bang geweest dat
ik mijn geloof zou kwijtraken. Godzijdank is
dat niet gebeurd, en heb ik herontdekt dat er
volstrekt geen reden is om aan Bod te twijfelen
als je evolutiebiologie heel diep doorgcondt.’

Prof. dr. Cees Dekker is natuurkundige en hoogleraar moleculaire biotysica aan de Technische
Universiteit Delft.
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RHALEN THEMA

Toen ik op de middetbare schoot als twaalf

jarige voor het eerst hoorde over de evolutie

theorie, was het duidelijk voor mij: het Bijbelse

scheppingsverhaal ging daar dwars tegenin. De

manier waarop de evolutie werd uitgelegd, was

overigens ook vrij primitief: alsof zich toevalLig

cellen hadden gevormd - en hup, daar was een

aap, een mensaap en een mens. Te simpel om

waar te zijn.

Ik ben theologe en geen natuurwetenschap

per. Vanuit die theologische hoek kijk ik naar

Genesis 1. Laat ik meteen eerlijk zijn: ik geloof

zeker dat God bij machte is om de wereld in zes

dagen te scheppen. Als Hij bij machte is om Je

zus te laten opstaan uit de dood en ons mensen

een nieuw hart en eeuwig leven te geven, is Hij

ook in staat om de wereld te scheppen op een

manier die wij niet begrijpen.

Maar is dat het eind van het verhaal? Een paar

jaar geleden kreeg ik een enquête onder ogen

waarmee een verontrust voorgangersechtpaar

wilde peilen of evangelische christenen nog wel

geloven in het ontstaan van de wereld in zes

dagen. Ze zullen vast tevreden zijn geweest met

mijn antwoorden: ik blijf geloven dat de wereld

in zes dagen is geschapen, al kunnen die dagen

perioden zijn en niet per se dagen van 24 uur.

En dan? Aan het eind van de enquête was ik

teleurgesteld, want er was geen enkele vraag

bij naar de boodschap van Genesis 1 en naar

de theologische waarde ervan. Daarmee is de

essentie van het gedeelte gemist: dat God alles

heeft geschapen, dat zijn Woord scheppings

kracht heeft, dat er orde is in de geschapen

werkelijkheid, dat de mens de kroon op de

schepping is, dat er rust volgt na intensieve

arbeid.

De schepping ligt open voor de mens om be

studeerd te worden en ervan te genieten. Laten

natuurwetenschappers rustig hun gang gaan.

Laten ze zichzelf niet overschatten: ook zij gaan

uit van vooronderstetlingen.

En als ik ooit te horen krijg dat de wereld niet

in zes dagen is geschapen en dat het verhaal

gelezen moet worden als een soort gedicht, een

poging om iets groots te vangen in mensen-

woorden, net als veel hoofdstukken in het boek

Openbaring? Dan valt voor mij niet ineens de

hele Bijbel uiteen. Want Bod is er niet minder

groot om en de schepping zoals wij haar zien, is

er niet minder fantastisch door. Genesis 1 moet

vooral gezongen worden, en dan op de wijs van

Psatm 8.

Dr Hetty Latteman is theoloog en docent Oude Testament aan het Spurgeon’s College in Londen.

Adam kun je vanuit Genesis zien als de

eerste mens die op God gericht was, als

de eerste échte mens dus, door God tot

aanzijn geroepen om zijn beeld te dragen.

In die zin blijft hij een historische persoon,

zoals ook het Nieuwe Testament over hem

spreekt.”

Een prangende vraag voor de gelovige die

wel wil aanvaarden dat Genesis i geen

geschiedenis beschrijft, maar niet van zins

is de hele Bijbel als verheven proza of ‘een

mooi verhaal’ in zijn boekenkast te zetten:

waar begint die geschiedschrijving dan

wél? Anders dan vrijzinnige theologen,

maar in overeenstemming met zijn ortho

doxe collega’s wijst Van den Brink — zij het

met enige voorzichtigheid — op Genesis

2:4. “Na het loflied van ervoor constateer

ik op dit punt een knik. Hier valt de eerste

toledot-formule, wat betekent dat je als le

zer wordt geattendeerd op een soort grens

of overgang in de tekst. Andere theologen

veronderstellen die breuk tussen hoofd

stuk ii en 12,bij de roeping van Abraham.”

Voor Van den Brink is die zienswijze pro

blematisch, onder meer omdat daarmee

een initiële zonde, daadwerkelijk op een

moment in de tijd gepleegd, buitenspel

komt te staan. De zonde gaat terug op

een noodlottige keuze van de mens, zo is

zijn overtuiging. “Hoezeer het kwaad ons

ook na aan het hart lag, het was niet in de

mens ingebakken.”

Op deze en andere thema’s gaat het boek

van Van den Brink begin volgend jaar

dieper in. Steekt met de verschijning ervan

straks een storm op in orthodox-protes

tantse kringen? “Ik vermoed het niet. Ik

geef uitleg bij wat ik meen te hebben ont

dekt. Mijn ervaring is dat mensen je dan

wel kunnen volgen, los van de vraag of ze

het met je eens zijn.”

“LAAT NATUURWETENSCHAPPERS
RUSTIG HUN GANG GAAN”
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ddKENNIS UIT NATUURWETENSCHAPPEN

Van kinds af aan heb ik de Bijbet altijd voorat
symbolisch gelezen. De Bijbel zit vol met zulke
wonderlijke verhaten, dat ik er al vroeg van over
tuigd was dat de bijbelschrijvers niet de intentie
konden hebben gehad om een historisch accurate
beschrijving van zaken te geven, maar dat het
hen vooral ging om een goed verhaal waarin de
intentie die God met mensen heeft - zoaLs de
bijbelschrijvers dat zagen - duidelijk werd. Dit be
tekent ook dat ik nooit een spanning heb gevoeld
met natuurwetenschappelijke theorieen, zoals de
oerknaltheorie en de evolutietheorie.
Geloof en wetenschap waren voor mij twee
grotendeels gescheiden zaken. En dat zijn ze
voor mijn besef nog steeds. Wel ben ik, doordat ik
theologie heb gestudeerd, nog sterker doordron
gen geraakt van de contextualiteit van de Bijbel. Ik
ben me er veet sterker bewust van geworden hoe
complex de ontstaansgeschiedenis van de Bij-

belverhalen is. We weten zelfs niet hoe bepaalde
Hebreeuwse woorden vertaald moeten wordenl
Ik ben daardoor zelfs enigszins agnostisch gewor
den ten opzichte van de vraag of we kunnen ach
terhalen wat de bijbelschrijvers bedoeld hebben.
En dat alles maakt dat ik een letterlijke lezing van
de Bijbel — waarbij een vertaling vaak als norma
tief wordt beschouwd — een anachronisme vind.
Creationisme is slechte, hele slechte theologie en
een bolwerk van religieuze en natuurwetenschap
pelijke onwetendheid.
Ik heb de natuurwetenschappen nooit op wat voor
manier dan ook als bedreiging voor mijn geloof
ervaren. Integendeel, de kennis van de natuur
wetenschappen verrijkt juist mijn geloof door
de verwondering over die ongelootlijk complexe
kosmos. Maar ook hier heb ik geen behoefte om
Bod daar als conclusie van een redenering aan

te verbinden.’

VERRIJKT MIJN GELOOF” qa

Dr. Taede A. Smedes is godsdienstfilosoof en theoloog. Hij is momenteel werkzaam als journalist,
schrijver en zelfstandig onderzoeker.
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Het leven zit vol mogelijkheden
De Christelijke Hogeschool Ede helpt je om jouw talenten te ontdekken en
leidt je op tot een professional. Omdat de wereld mensen nodig heeft die
stevig in hun schoenen staan en er kunnen zijn voor een ander. Ontdek de
mogelijkheden die de CHE jou te bieden heeft. Open Avond

donderdag 14 aprHBekijk onze hbo-opleidingen op CHE.nl 18.30 - 21.00 uur
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