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Geloof en wetenschap:
een onoverbrugbare kloof?
Dat het christelijke geloof in de Middeleeuwen veel heeft bijgedragen aan
de intellectuele en culturele ontwikkeling van Europa, wordt slechts door
weinigen ontkend. De uitdaging om
de dialoog aan te gaan met de wereld van de wetenschap en de verlossende waarheden van ons geloof uit
te drukken in de begrippenkaders van
deze tijd, geldt echter ook voor nu.
Paus Johannes Paulus II wijdde de encycliek Fides et ratio aan dit onderwerp. Het thema van de redelijkheid
van ons geloof vormt als het ware een
rode draad doorheen het hele oeuvre
van paus Benedictus XVI, die met de
encycliek Caritas in veritate de aandacht gevestigd heeft op het gegeven,
dat de Waarheid niet enkel met het
verstand onderzocht en geleerd moet
worden, maar ook benaderd met het
hart en beleefd in concrete daden van
naastenliefde. Tot de wereld van de
klimaatstudies wordt door de huidige
paus Franciscus toenadering gezocht.
De bijdragen in dit Kringblad zijn ook
aan het thema van de dialoog tussen
geloof en wetenschap gewijd. Mgr.
Mutsaerts, hulpbisschop van ons bis-

dom en bisschop-referent voor de
jongeren, houdt niet op te beklemtonen – met name ook in zijn contacten
met de jeugd – dat ons geloof niet irrationeel is maar integendeel een redelijke verankering heeft. Hij baseert
zich daarbij vooral op apologeten uit
de 20e eeuw, zoals C.S. Lewis. Mevrouw Elena Van Gelderen-Cojocaru
getuigt hoe zij, als wetenschapster,
haar geloof beleeft. Mgr. de Jong,
hulpbisschop van het bisdom Roermond en docent wetenschapsfilosofie
aan het seminarie, belicht het onderwerp vanuit zijn specifieke, filosofische
achtergrond. De bijdrage van Matthé
Uijttewaal vormt daarbij het pendant
vanuit het perspectief van een natuurkundige.
Met een thema als de dialoog tussen
geloof en wetenschap biedt dit nummer van het Kringblad u uitdagende
lectuur voor de warme zomermaanden. Wie zich verder wil verdiepen,
verwijzen we graag naar de pagina’s
van Betsaida. Veel leesplezier toegewenst!
F. De Rycke, rector Sint-Janscentrum
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Fides quarens intellectum
Een van de belangrijkste factoren waarom jongeren zich afkeren van
het geloof is dat men van mening is dat moderne wetenschap de aanspraken van het geloof ondermijnt.
Media benadrukken het keer op keer:

gezegd dat we immateriële zaken niet

redelijk denken zou geloof in de weg

mogen onderzoeken, of dat de rede

staan. Er zijn echter wel degelijk rati-

niet geëquipeerd is om het te onder-

onele argumenten te benoemen voor

zoeken, of dat iemand het recht had

het bestaan van God. Problematisch is

zulks op onredelijke wijze te doen. De

evenwel het gegeven dat de moderni-

Kerk verdedigt het gezonde verstand

teit ‘bewijs’ beperkt tot wiskunde en

en logisch redeneren als de manier

natuurkunde. Op een dergelijke ma-

om onderzoek te verrichten. En ook

nier is het bestaan van God uiteraard

dat twee plus twee vier is. Het lijkt

niet te bewijzen. Degenen die menen

erop dat de Kerk zo ongeveer nog de

dat gelovigen geen argumenten heb-

enige is die dit verdedigt.

ben, hebben nooit kennis gemaakt
met Augustinus, met Athanasius, Blaise Pascal, G.K. Chesterton, met C.S.

2+2=4

Lewis en al helemaal niet met Thomas
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van Aquino. Rationeler kun je het niet

De gehele filosofie van Thomas van

krijgen. Het zijn zonder uitzondering

Aquino is gebaseerd op de overtui-

kampioenen van de rede. Zelfs Ber-

ging dat twee en twee vier is, en op

nard Shaw – een briljant atheïst – is

het simpele gegeven dat ‘n ei ‘n ei

het daar mee eens: “Ik zou nooit ka-

is. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar

tholiek kunnen worden vanwege het

dat is het niet. Hegel zou zeggen dat

extreem

ervan”.

een ei eigenlijk een kip is, omdat het

Daar valt wel iets op af te dingen. De

rationele

karakter

onderdeel is van een eindeloos wor-

Kerk heeft altijd de beperkte rationele

dingsproces. Een Berkeleyaan zal be-

visie die zegt dat alles in de wereld op

weren dat een roerei alleen maar be-

dezelfde manier benaderd kan worden

staat zoals een droom bestaat, want

zoals de materiële dingen in deze we-

met hetzelfde gemak kun je zeggen

reld, afgewezen. Maar zij heeft nooit

dat de droom de oorzaak is van het

Thomas van Aquino

Heilige Augustinus

roerei, en andersom. De pragma-

Thomisme in andere kwesties, heb-

tist zal zeggen dat je het meest aan

ben hun verbazing geuit over het feit

een roerei hebt als je vergeet dat het

dat Thomas dit concrete gegeven niet

ooit een ei was en alleen aan het roe-

tot de metafysica rekende; de pri-

ren denkt. Maar Thomas van Aquino

maire act van herkenning van welke

hoefde zijn hersens niet te kraken

realiteit dan ook berust op waarheid.

om het ei te kraken. Een ei is een ei,

Waar sceptici begonnen te twijfelen –

van welke invalshoek je het ook be-

de meest duidelijke exponent is René

kijkt. Voor een Thomist is een ei geen

Descartes die stelt dat de idee dat

kip, droom of een praktische aan-

twee en twee vier is wellicht helemaal

name, maar gewoon een ei, hetgeen

niet beantwoordt aan een realiteit

hij geconcludeerd heeft door gewoon

buiten onze geest – meende Thomas

op zijn zintuigen te vertrouwen. Dus

dat je de vraag bevestigend diende te

zelfs degenen die waarde hechten

beantwoorden, of anders de vraag in

aan de metafysische diepte van het

het geheel niet moest beantwoorden
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en nooit meer vragen moest stellen.

derhalve van het Godsgeloof van Is-

Je kunt een fundamentele scepticus

raël, het filosofische verstand van de

zijn, maar dan kun je niets anders

Grieken en het rechtsdenken over zo-

meer zijn, zelfs geen verdediger van

wel de staat als de verhouding tussen

fundamenteel scepticisme. Als je van

burgers onderling van Rome. Deze

mening bent dat elke gedachte die

drievoudige ontmoeting heeft de iden-

aan je geest ontspruit zonder bete-

titeit van Europa bepaald, en dus ook

kenis is, dan is je geest ook zonder

van ons kikkerlandje, hetgeen o.a.

betekenis, ja, dan is de hele persoon

geleid heeft tot de erkenning van de

betekenisloos, en heeft een poging de

verantwoordelijkheid van elke mens

betekenis te ontdekken ook geen zin.

tegenover God, de onvervreemdbare

Hoe komt een mens tot kennis, tot

waardigheid van elke mens, en dit

inzicht. Onder meer doordat hij zijn

op haar beurt weer tot maatstaf voor

verstand gebruikt. Helaas heeft het

recht. Dit cultuurhistorisch besef is

verstand het exclusieve alleenrecht

goeddeels afwezig sinds de Verlichting

toebedeeld gekregen. De moderne

zichzelf tot unieke maatstaf van ken-

tijd heeft de mens als het ware in

nis heeft verheven. Sindsdien is het

een bunker opgesloten: alles wat het

begrip natuurrecht volledig door na-

verstand niet kan bevatten wordt niet

tuurwetenschap in beslag genomen en

waargenomen. In een bunker moet

is de filosofische dimensie die het oor-

je zelf voor licht zorgen en voor kli-

spronkelijk had buiten beeld geraakt.

maatbeheersing. Het zou goed zijn

Van het zicht op het bos is slechts het

als we uit de bunker stappen en onze

zicht op enkele bomen overgebleven.

horizon verbreden. De grootsheid van

Het tegenstrijdige resultaat is dat het

onze verstandelijke vermogens komt

verstand zichzelf enorme beperkingen

dan pas goed tot zijn recht en stelt

heeft opgelegd door deze zelfcensuur.

ons in staat niet alleen maar enkele

De mens is daardoor hardhorend ge-

bomen te zien, maar ook het bos. Het

worden voor andere geluiden en kort-

voorkomt tevens dat de ratio afglijdt

zichtig voor het grotere plaatje. Ze wil

tot irrationaliteit.

het niet horen en zien, omdat filosofie en religie niet aan haar exclusieve

Identiteit

maatstaven van kennis beantwoordt.
Dat heeft ertoe geleid dat alleen nog
maar als reëel geldt datgene wat
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De cultuur van Europa is ontstaan

proefondervindelijk

uit de ontmoeting tussen Jeruzalem,

volgens de natuurwetenschappelijke

verifieerbaar

is

Athene en Rome; uit de ontmoeting

methode. Het verstand heeft zich in

zijn zelfgebouwde bunker terugge-

zien als de voortzetting van het werk

trokken, en zich daarmee afgesloten

dat Jezus tijdens zijn dagen op aarde

van de grotere realiteit en daarmee

was begonnen, en dat Hij nu, door

tot irrationaliteit vervallen.

zijn apostelen, voortzet. Hoe ging de
jonge Kerk te werk, wat heeft haar

Petrus, Johannes en Thomas

ten diepste vorm en inhoud gegeven? We lezen het in de Handelingen,
de Apokalyps en het evangelie, waar

Het boek Handelingen beschrijft de

we resp. Petrus, Johannes en Thomas

uitvoering van Jezus’ opdracht aan

tegenkomen, de archetypen van de

de apostelen: “Ga op weg en maak

Kerk. Zij symboliseren de drie dimen-

alle volken tot mijn leerlingen” (Mat-

sies waar de Kerk voor staat.

teüs 28,19). Lucas maakt in zijn ope-

In de Handelingen staat opgetekend

ningszin duidelijk dat we dit moeten

dat Petrus talloze zieken genas. We

Petrus en Johannes genezen een lamme in de tempel. - Teylers Museum
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staan in onze tijd sceptisch tegenover

baarheid. Zonder dit aspect reduceert

wonderen, maar het is waarschijnlijk

de Kerk zich tot een ngo, tot louter

dat het deze wonderwerken waren

dienstwerk. Ik wil hiermee niets af-

die de mensen ertoe brachten tot ge-

doen aan het belang van het diaco-

loof te komen in hetgeen de aposte-

nale aspect van de Kerk, maar het

len verkondigden. Gingen zo ook niet

is juist het contemplatieve – pries-

de missionarissen tewerk? Het eerste

terlijke – aspect dat tot het dienst-

waar zij oog voor hadden waren de

werk aanzet en er richting aan geeft.

fysieke noden van de mensen. Het is

Moeder Teresa, pater Damiaan en St.

dit apostolisch dienstwerk dat de Kerk

Franciscus waren diep geworteld in de

altijd gekenmerkt heeft, dat haar er-

sacramenten, het gebed en het over-

toe bracht ziekenhuizen en klinieken

wegen van de Bijbel. Na Vaticanum

op te richten. Moeder Teresa, pater

II is de nadruk bijna exclusief op de

Damiaan en St. Franciscus hebben al-

noden gaan liggen, hetgeen de iden-

tijd de woorden van Jezus “alles wat

titeit van de Kerk deed verwateren.

gij voor anderen hebt gedaan, hebt

Het werd diffuus waar men voor stond

ge voor Mij gedaan” voor ogen ge-

en op welke dienstwerk de Kerk zich

houden. Zonder dit dienstwerk zou de

moest richten.

Kerk de Kerk niet zijn.
Tenslotte ontmoeten we Thomas, de
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Het laatste Bijbelboek – Apokalyps

sceptische Thomas die ernstig twij-

of Openbaring – is van de hand van

felde aan de woorden van de apos-

de apostel Johannes. Johannes be-

telen dat Jezus verrezen was en aan

schouwt de tegenstelling tussen het

hen verschenen was. Hij wil bewijzen,

seculiere Rome en de Kerk in zijn

‘overtuig mij maar, laat het maar zien’.

diepste wezen. Hij is degene die tij-

Thomas representeert de theologische

dens het Laatste Avondmaal tegen

kant van de Kerk, het rationele as-

Jezus’ borst leunde. Augustinus geeft

pect, de Kerk die onderzoekt, die wil

hieraan een prachtige uitleg: Johan-

weten hoe het zit. De kerk is nooit

nes luisterde naar Jezus’ hart. Het is

vervallen in naïef fideïsme; de Kerk

deze Johannes die op het eiland Pat-

heeft de openbaring door de eeuwen

mos het leven en betekenis van Jezus

heen altijd doordacht. Denk aan Justi-

ten diepste overwogen heeft. Johan-

nus, Ireneüs, Athanasius, Augustinus,

nes staat voor het contemplatieve

Bonaventura,

aspect van de Kerk. Dit aspect is een

John Henry Newman, Joseph Ratzin-

noodzakelijke aanvulling op het apos-

ger, Johannes Paulus II. Zij waren

tolische aspect dat zich uit in dienst-

niet tevreden met een geloof dat niet

Thomas

van

Aquino,

wilde begrijpen. Fides quarens intel-

versterken elkaar en houden elkaar

lectum (geloof dat zoekt te verstaan)

in evenwicht. Zonder de apostolische

is het aloude katholieke adagium. Het

dimensie blijft er niets van het dienst-

brengt de nauwe relatie tussen geloof

werk over. Zonder de contemplatieve

en verstand tot uitdrukking. Het rati-

dimensie loert het gevaar te vervallen

onele aspect kan echter niet zonder

in bijgeloof. Zonder de rationele di-

het apostolische en contemplatieve

mensie vervalt de Kerk in fideïsme, is

aspect, wil zij niet vervallen in louter

apologetiek onmogelijk en vormt een

sceptisch rationalisme. Dat is hetgeen

groot obstakel om überhaupt over

we de laatste halve eeuw zien gebeu-

geloof te spreken. Wie wil er bij een

ren. Er zijn talloze theologen die hun

Kerk horen die het verstand buiten

geloof zijn kwijtgeraakt en sceptisch

beschouwing laat?

rationalistisch zijn geworden.
+Rob Mutsaerts
De drie dimensies hebben elkaar nodig;

Petrus,

Johannes

en

Thomas

Over de auteur
Mgr. Drs. R.G.L.M. Mutsaerts is hulpbisschop van het bisdom
’s-Hertogenbosch. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van
Tilburg en behoorde tot de eerste lichting studenten van het SintJanscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Hij werd op 5 juni 1993 tot priester gewijd door bisschop Ter Schure. Paus Benedictus XVI benoemde hem in 2010 tot hulpbisschop van ons bisdom.
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Geloof en wetenschap
Telkens blijkt dat er mensen zijn die een tegenstelling menen te zien
tussen geloof en wetenschap. Dit verschijnsel treedt vooral op na de
Reformatie, wanneer hervormers als Calvijn de inhoud van het geloof
laten samenvallen met (een interpretatie van) de letterlijke Bijbeltekst, ongeveer zoals moslims dat met de Koran doen. Traditie speelt
nauwelijks een rol en een leergezag bestaat er niet. Als de uitkomst
van wetenschappelijk onderzoek niet lijkt te stroken met letterlijke Bijbelcitaten, is het eerste onjuist.
We noemen dit met een negentiende-

kennis, binnen bepaalde culturen: de

eeuwse term fundamentalisme: alles

joodse, de Assyrische, de hellenisti-

wat in de Bijbel staat, zo meent men,

sche, om er maar enkele te noemen.

valt in gelijke mate samen met onze

Zo kan het niet anders dan dat beel-

kennis van het geloof, maar ook van

den en voorstellingen uit de culturen

de wetenschap. Deze kijk op de Bij-

waarin de Bijbelboeken ontstaan zijn,

bel was nieuw in de christelijke tradi-

er hun plaats in hebben gevonden.

tie: een kerkvader als St. Augustinus

Maar niemand die met een gelovig

waarschuwde er bijvoorbeeld al voor

hart Genesis leest, zal moeite hebben

om Genesis als een geschiedenisboek

met die beelden: ze zijn niet alleen

te lezen.

zeer menselijk, maar illustreren op

De Bijbel, zo leert de katholiek, is

een prachtige manier het liefdevolle

waar het de verhouding van de mens

werk van de Schepper met zijn schep-

tot God betreft, het verslag van een

selen.

toenemende vertrouwdheid met, en
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kennis van God die de mens in zijn

Zo kan men ook begrijpen dat de we-

geschiedenis, meer in het bijzonder

tenschap, meer in het bijzonder de

in de geschiedenis van het volk van

natuurwetenschappen, niet samenvalt

Abraham, Isaak en Jacob, opdoet. En

met de inhoud van de Bijbel. De Ita-

dat gebeurt in de loop van honder-

liaanse priester en antropoloog Luigi

den, ja meer dan duizend jaren. Dus

Giussani (1922-2005) zei over het

het woord van God, maar geschre-

menselijk denken: “het object van het

ven vanuit de menselijke ervaring en

denken bepaalt de methode”.

Om maar met de deur in huis te val-

eroderen tot ze vlakte geworden zijn.

len: natuurwetenschap houdt zich be-

Proefopstellingen kunnen bij wijze van

zig met herhaalbare en meetbare fei-

spreken eindeloos opnieuw gemaakt

ten: zij neemt waar met de zintuigen,

worden.

en met instrumenten die de werking

De geesteswetenschappen draaien om

van de zintuigen versterken en preci-

onherhaalbare feiten. Om ons te be-

seren. Als de appel uit de boom valt

perken tot de geschiedenis: Hoe weet

en de steen van de berg rolt conclu-

ik dat Karel Martel in 738 bij Poitiers

deert de menselijke geest dat er een

de Arabieren heeft verslagen? Dat in

kracht werkzaam is waarbij het gro-

1492 Columbus voet aan land zette in

tere/zwaardere het kleinere/lichtere

de Nieuwe Wereld? Dat een van mijn

aantrekt. Dat is natuurwetenschap:

voorouders een handelaar in stoffen

op grond van de afzonderlijke waar-

was, afkomstig uit Westfalen? Dat

nemingen tot algemene conclusies –

weet ik op gezag van anderen die mij

wetten – patronen komen. Je kunt de

dat vertellen. Mensen die ik kan ver-

proef herhalen, en je kunt de kracht

trouwen, omdat ik weet dat zij ernstig

meten. In het algemeen mag je zeg-

en zorgvuldig zijn in hun verhaal. De

gen dat de natuurwetenschap geleid

methode in de geschiedwetenschap-

wordt door het beginsel van de oor-

pen is dus o.m. de verificatie van (de

zakelijkheid: als er iets is, dan heeft

betrouwbaarheid

het een oorzaak: de appel heeft de

een vorig jaar bij Betsaida verschenen

boom als oorzaak, die op haar beurt

beschouwing over vooroordelen over

de pit tot oorzaak heeft, die weer de

het katholicisme in veel historische

bloem en de bij, etc... Ook als er iets

publicaties zegt de schrijver – zelf

gebeurt kunnen we altijd zeggen dat

niet katholiek – dat hij het boek ge-

er een oorzaak is: de steen rolt van

schreven heeft uit liefde voor de ge-

de berg omdat de erosie hem van

schiedenis1. Dan ben je al niet zo ver

de rots heeft losgewerkt; die ero-

meer af van liefde voor het geloof!

van)

bronnen.

In

sie is het gevolg van de werking van
vocht, koude, hitte, zon, begroeiing

De Franse filosoof Buridanus (eerste

etc. Kenmerkend voor deze feiten is

helft veertiende eeuw), aan wie late-

dus behalve de meetbaarheid ook de

re wetenschappers als Copernicus en

herhaling: appelen blijven aan bomen

Newton schatplichtig waren, stelt dat

groeien en op de grond vallen. Bergen

het geloof draait om twee onherhaal-

1

Rodney Stark, Vals getuigenis, Uitgeverij Betsaida 2018.
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bare feiten: de schepping uit niets

oordeel

en de menswording van de Zoon van

moet zijn in kennis van het geloof om

dat

ons

denken

gevormd

God. Het zijn tevens de enige feiten

tot vruchtbaar wetenschappelijk den-

die blijven, die hier en nu gebeuren.

ken te kunnen komen.

Als God mij nu niet schept ben ik niet,
als Christus nu niet incarneert/mens

We kennen allemaal het geniale con-

wordt in de Kerk, ontbreekt de zin

cept van de Big Bang. Deze voorstel-

van de werkelijkheid, de vrijheid en

ling – en na meer dan honderd jaar

de liefde.

staat ze nog overeind, ofschoon ze
natuurlijk

geen

eeuwigheidswaarde

In zijn studie ‘De Verlosser van de

heeft – kon alleen bedacht worden

wetenschap’2 schrijft de Amerikaanse

door iemand wiens denken gevormd

theoloog en natuurkundige Stanley

was binnen het christendom, met

Jaki dat zonder het besef van deze

besef van schepping en doelgericht-

beide feiten er überhaupt geen we-

heid.3

tenschap mogelijk is. Zo wijst hij erop
dat

(bijvoorbeeld

Tenslotte: een vrouw komt haar huis

Egypte, Mesopotamië, India, China)

in

vele

culturen

binnen en ziet in de woonkamer op

spectaculaire

gedaan

tafel een vaas met bloemen staan.

werden (zoals stempels, buskruit, het

uitvindingen

Haar eerste gedachte is niet: wat

getal 0, waarneming van de sterren,

voor soort bloemen is dat maar: van

driehoeksmeting) die maar een be-

wie heb ik die, en waarom? Het object

perkte toepassing kregen en nergens

bepaalt de methode.

leidden tot systematisch wetenschappelijk onderzoek. En ook Stark is van

2
3

Wim Peeters

The Saviour of Science verschijnt binnenkort bij Uitgeverij Betsaida.
De Belgische natuurwetenschapper Georges Lemaître (1894-1966), priester van het aartsbisdom
Mechelen-Brussel, moest zijn theorie verdedigen tegen o.a. Albert Einstein, die geloofde in een
statisch heelal, maar die later zijn ongelijk toegaf.

Over de auteur
Wim Peeters studeerde Klassieke Talen en Oude Geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was werkzaam als docent in het gymnasiale onderwijs. Vervolgens werd hij redacteur Geestelijk Leven bij het
Katholiek Nieuwsblad. In 1998 werd hij perschef van het bisdom van
Haarlem/Amsterdam, een functie die hij uitoefende tot zijn pensioen.
Wim en Annette Peeters hebben 8 kinderen en meerdere kleinkinderen.
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Er is méér dan alleen datgene
wat meetbaar is
Op 7 juli 2005 publiceerde de New York Times een ingezonden brief
van Christoph kardinaal Schönborn, aartsbisschop van Wenen, over
schepping en evolutie. Daarin stelde hij dat je niet tegelijk de sturende
Voorzienigheid van God bij de ontwikkeling van soorten kunt belijden,
en wetenschappelijk de oorzaken van deze ontwikkeling kunt reduceren tot toevallige mutaties en natuurlijke selectie. Deze uitspraak heeft
nogal wat stof doen opwaaien, omdat de kardinaal de intelligent design
beweging, die stelt dat je via bepaalde gedragingen van de schepping
kunt concluderen dat er een intelligente ontwerper moet zijn geweest,
een zeker krediet gaf. Zo kreeg hij het aan de stok met de directeur
van de Vaticaanse Sterrenwacht, George Coyne, die vond dat beide tegelijk gehouden kunnen worden.
Deze discussie lijkt wel enigszins op

welt noemt. We ervaren dat de zon

de controverse tussen Galileo Galilei

opkomt en ondergaat. Maar we ken-

(1564-1642) en het Leergezag van de

nen ook de verschillende wetenschap-

Kerk, waar de competenties van de

pen, die alle een deelaspect van die

natuurwetenschap en theologie wer-

werkelijkheid verder bestuderen zoals

den uitgevochten.1 Want daar gaat

de biologie, fysiologie, psychologie,

het hier om. Hoe gaan we met die

neurologie, sociologie, ethiek, metafy-

“tegenstellingen” om?

sica en theologie. Bij verdere bestu-

Uitgangspunt is, dat er maar één wer-

dering van de oorzaken van onze er-

kelijkheid is. Deze kan door verschil-

varingen, blijkt dan dat niet de aarde

lende brillen worden bekeken. Er zijn

stilstaat, maar de zon.

de alledaagse huis, tuin en keuken ervaringen van wat men wel de Lebens-

1

Die ene diepere werkelijkheid voor-

Een goed artikel over hoe Galileo omging met het verschil in benadering, is: Ernan McMullin,
“Galileo on Science and Scripture”, in: Peter Mchamer, red., The Cambridge Companion to Galileo (Cambridge University Press, 1998/2006), pp. 271-347 (http://joelvelasco.net/teaching/3330/
mcmullin-galileo_on_scripture.pdf).
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komt dat er ooit een contradictie tus-

bewezen. Daar is niets mis mee, zo-

sen natuurwetenschap, filosofie en of

lang de natuurwetenschappers niet

theologie kan ontstaan. Zo lang ie-

stellen dat zij het alleenrecht op de

dere wetenschap op zijn eigen terrein

kennis van de hele werkelijkheid heb-

blijft, lijkt er niet zoveel aan de hand.

ben. Dat er geen immateriële dingen

Ernst Mayr (1904-2005), een bekende

bestaan, kan ze immers nooit aan-

bioloog, sprak van NOMA, Non over-

tonen. Als ze geen “ziel” of “geest”

lapping magisteria, niet overlappende

kunnen meten, ligt dat aan hun eigen

leergezagen. Ook in de middeleeuwen

methodische vooronderstellingen. Ze

sprak men al van de twee boeken van

moeten dat niet vergeten, en doen

openbaring: de natuur en de Schrift.

alsof ze daar wel een uitspraak over

Een andere, logische, vooronderste-

kunnen doen. De natuurwetenschap-

ling die meegenomen moet worden

pen moeten dus gewoon “in hun hok”

bij de beantwoording van de vraag is

blijven. Te spreken van een Theory of

het principe van non-contradictie. Iets

everything, die de hele wereld met

kan niet tegelijk waar en onwaar zijn

natuurwetenschappelijke

onder hetzelfde aspect en tegelijker-

zou kunnen verklaren, en dát met

tijd. De waarheid is nooit met zichzelf

haar – vaak vergeten – methodische

in strijd.

beperkingen, kan niet. Natuurweten-

Problemen ontstaan uiteraard daar

schap vertelt ons niet hoe we een

waar de verschillende wijzen van ken-

goed mens kunnen worden, en al he-

nen, die in principe autonoom zijn,

lemaal niet de weg naar de hemel.

zoals ook door het Tweede Vaticaans

Paus Franciscus stelde dan ook:

methoden

Concilie werd vastgesteld (Gaudium
et spes, nr. 36 en 59),2 hun grenzen

“Men kan niet beweren dat de empi-

niet goed bewaken en elkaars ter-

rische wetenschappen het leven, het

ritorium claimen. Dat gevaar is niet

diepste wezen van alle schepselen en

denkbeeldig.

het geheel van de werkelijkheid volledig verklaren. Dat zou een onrecht-

Natuurwetenschappen gaan er bij-

matig overschrijden betekenen van

voorbeeld van uit dat alleen dat als

haar methodologische grenzen. Als

wetenschappelijk

wat

men binnen dit beperkte kader reflec-

door de zintuigen is waargenomen

teert, verdwijnen esthetische gevoe-

en definitief door experimenten wordt

ligheid, poëzie en zelfs het vermogen

2
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kan

gelden,

Vgl. de algemene audiëntie van St. Johannes Paulus II op 6 april 1986 http://inters.org/JohnPaul-II-Catechesis-Created-Autonomy

van de rede de zin en het doel van de

dus

dingen te begrijpen.”3

uitspraken aan een té letterlijke uit-

geen

natuurwetenschappelijke

leg van de Bijbel. De geschied- en naHet christelijk geloof en de theologie

tuurwetenschappen hebben de uitleg

kunnen de wetenschap vooruit hel-

van de H. Schrift wel wat te bieden.

pen, door de wetenschappers te be-

Maar, er is wel overlap… We heb-

moedigen zelf een deugdzaam leven

ben immers een godsdienst waarin

te leiden, en dus de wetenschappelij-

God “Vlees is geworden en onder ons

ke integriteit te bevorderen. Filosofen

heeft gewoond” (Joh. 1,14). Waren

profiteren van theologische inzichten.

de goden van Grieken en Romeinen

Anderzijds moet de wetenschap op-

niet “meetbaar”, de historiciteit van

passen. Van de Oratoriaan Baronius

Jezus kan worden aangetoond. En

(1538-1607) is de uitspraak: “De

wij als gelovigen, en de theologen die

Schrift vertelt ons niet hoe de heme-

op deze geloofsuitspraak reflecteren,

len in elkaar zitten, maar hoe we in

claimen dat Jezus wonderen deed. En

de hemel kunnen komen.”4 Ontleen

zelfs dat Hij uit de dood is opgestaan.

3
4

Vgl. Paus Franciscus, encycliek Laudato si (2015) (https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.
php?mi=600&doc=5000), nr. 199.
Vgl. https://www.oratoriosanfilippo.org/galileo-baronio-english.pdf
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Dat heeft consequenties voor dat wat

houden, zoals de thema’s God, mens,

we “meten”. Er zijn ook tastbare re-

zijn vrijheid en zijn morele handelen,

sultaten van Jezus’ aanwezigheid nu,

appelleren direct aan de Kerk, omdat

van zijn engelen en van de heiligen,

zij raken aan de door haar behoede

wat blijkt bij heiligverklaringen, waar

geopenbaarde waarheid“ (Fides et ra-

wonderen worden erkend, die op hun

tio, nr. 50). Gedachten over God zijn

voorspraak zijn gebeurd. Deze god-

niet vrijblijvend. Ze hebben concrete

delijke invloed is echter niet altíjd te

gevolgen voor ons leven.

meten, zoals bij de Eucharistie. Daar
is de verandering in het Lichaam en

Het mooie is, dat dat kan. Gelovige

Bloed van het brood en de wijn, juist

mensen kunnen hele goede weten-

op geen enkele natuurwetenschappe-

schappers zijn en ervaren geen te-

lijke wijze te testen.

genstelling tussen de twee wijzen van

Het christelijk geloof raakt echt aan

kijken naar de wereld. Die perspec-

het dagelijks bestaan! Het wil het

tieven zijn complementair en helpen

zelfs doordringen! De incarnatie van

elkaar.5 Mogen we door een goede

Jezus, Gods Zoon die mens werd zoals

dialoog tussen gelovige en ongelovige

wij, verklaart daarom ook dat de Kerk

wetenschappers en de theologen tot

soms waarschuwt tegen filosofieën

een steeds diepere en harmonischer

die in strijd zijn met de geloofswaar-

kennis van schepping en herschep-

heden. Immers, “… veel wijsgerige in-

ping komen!

5

Vgl. Cees Dekker, red., Geleerd en gelovig. 22 wetenschappers over hun leven, werk en God
(Kampen: ten Have, 2009)

Over de auteur
Mgr. Dr. E.J. de Jong is hulpbisschop van het bisdom Roermond en
docent aan de grootseminaries Rolduc en Sint-Janscentrum. Na zijn
priesterwijding in 1983 studeerde hij aan de Pontificia Università San
Tommaso d’Aquino – het Angelicum te Rome – filosofie. Aansluitend
vertrok hij naar de Catholic University of America in Washington DC,
waar hij bij prof. dr. William Wallace (O.P.) in 1989 promoveerde tot
doctor in de filosofie op het proefschrift Galileo Galilei’s Logical treatises and Giacomo Zabarella’s Opera logica. A Comparison.
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Geloof en wetenschap bij Uitgeverij Betsaida

Vals getuigenis

De waarheid achter (anti-)katholieke mythen
Rodney Stark
Schoolboeken, mediaberichten en het mainstream-gedachtengoed laten er geen twijfel over bestaan dat de Inquisitie één van de meest
afschuwelijke en bloedige hoofdstukken vormde uit de geschiedenis
van het Avondland, dat paus Pius XII een antisemiet was en met
recht ‘Hitlers Paus’ genoemd wordt, dat de Middeleeuwen duister waren en pas met de Verlichting opnieuw wetenschap en kennis ontsproten en dat de kruistochten een vroeg voorbeeld waren van de
Westerse drang naar rijkdom en macht.
Maar zijn deze overtuigingen ook historisch-wetenschappelijk te onderbouwen, of zijn het toch vooral urban legends? Waar eindigen de feiten en begint mythevorming?
Rodney Stark betoogt in dit vernieuwende boek dat een aantal van de duistere mythen over
de katholieke Kerk in feite fictief zijn. Stark gaat op zoek naar de historische werkelijkheid en
toont aan hoe bepaalde misvattingen langdurig hebben kunnen postvatten in het politiek correcte denken.
ISBN: 9789491991660 • paperback • 322 pagina’s • € 18,95

Openheid voor het Leven

Bewust en verantwoord ouderschap volgens Humanae Vitae
Filip De Rycke, Luc Simons, Marc Timmermans (red.)
Groen en trendy of oerconservatief? Pseudo-wetenschap of serieus
biologisch onderzoek? Respectvolle communicatie of zware last? Natuurlijke geboorteregeling blijft een omstreden onderwerp in Kerk en
samenleving.
In 1968 schreef paus Paulus VI de encycliek Humanae Vitae, die door
sommigen als ‘profetisch’ omschreven werd, maar die volgens anderen
een hypotheek heeft gelegd op een halve eeuw kerkelijke ontwikkelingen. Op een toegankelijke manier gaan de bijdragen in deze bundel
nader in op de historische en theologische achtergronden van dit pauselijke
schrijven. Er wordt een overzicht geboden van de geschiedenis en methoden van natuurlijke
geboorteregeling en van het actuele wetenschappelijke onderzoek. Praktijkgerichte bijdragen
en getuigenissen geven een beeld van de samenhang die bestaat tussen natuurlijke vormen
van geboorteregeling, seksuele voorlichting en huwelijksvoorbereiding. Ook worden elementen
aangereikt voor een spiritualiteit van huwelijk en gezin.
ISBN: 9789491991691 • paperback • 246 pagina’s • € 14,50
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Christenen in de samenleving

Inleiding op de sociale leer van de Kerk
Domènec Melé Carné
Christenen in de samenleving biedt de lezer een helder overzicht van
wat wel wordt genoemd ‘de grootste verborgen schat van de Kerk’:
haar sociale leer.
De sociale leer van de Kerk wil vanuit de katholieke mensvisie bijdragen aan ‘het algemeen welzijn’, en heeft zich systematisch ontwikkeld
vanaf het eind van de 19de eeuw. Ze heeft betrekking op alle onderdelen van het maatschappelijke leven: politiek en democratie, het
gezin, economie en arbeid, de ontwikkeling van de volken, de vrede,
de zorg voor het milieu, enzovoort.
In dit boek behandelt de auteur het sociale denken van de moderne pausen – waarvan Leo XIII
de eerste is – en van het Tweede Vaticaans Concilie. Naast bovengenoemde thema’s komen
aan de orde: de belangrijkste beginselen (het personalistische principe, het algemeen welzijn,
solidariteit, subsidiariteit, gezag, participatie en de universele bestemming van alle goederen),
alsmede criteria voor het maken van onderscheid, en richtlijnen tot handelen.
Met haar sociale leer richt de katholieke Kerk zich in eerste instantie tot de katholieke gelovigen en spoort hen aan om bij alles wat ze ondernemen bewust te leven overeenkomstig hun
geloof. Tegelijk nodigt de Kerk alle mensen van goede wil uit van deze leer kennis te nemen,
want deze wil een mensvisie bieden die een verrijking is voor het maatschappelijke leven.
ISBN: 9789062570751 • paperback • 303 pagina’s • € 19,50

Geloven vandaag?

Christendom en moderne rede
Manuel Cabello
Kunnen we in de 21ste eeuw enkel maar toegeven dat de wetenschap
het geloof heeft weerlegd? Inderdaad, de vooruitgang in wetenschappelijke kennis heeft onze kijk op de wereld veranderd. We zijn verrijkt
met belangrijke ontdekkingen op allerlei gebied (de natuurkunde, de
genetica, de archeologie, enzovoort). Maar betekenen de nieuw ontdekte feiten werkelijk het einde van het geloof in een God die Schepper is? En wat weten wij nu precies over Jezus van Nazaret? Als we
ons uitsluitend beperken tot de historische feiten, wat kunnen we dan
nog over Hem zeggen? Kan de katholieke Kerk in alle redelijkheid
staande houden dat de volle waarheid op godsdienstig gebied alleen bij haar te vinden is?
Alleen al het idee dat er een onafhankelijke waarheid buiten onszelf zou bestaan, botst toch
onherroepelijk met de vrijheid waar de mens recht op heeft?
De auteur van dit boek gaat rechtstreeks de confrontatie met deze vragen aan, in dialoog met
filosofen als Blaise Pascal, John Henry Newman, Joseph Ratzinger (alias paus Benedictus XVI)
en met een groot aantal intellectuelen, afkomstig uit verschillende disciplines. Een heilzaam en
diepzinnig boek, geschreven in een duidelijke taal die de lezer bij het betoog betrekt.
ISBN: 9789062570645 • paperback • 224 pagina’s • € 13,50
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Katholieken evangeliseren
Scott Hahn

Kort na het boekje over Barmhartigheid en nieuwe evangelisatie verschijnt bij Betsaida opnieuw een boek over dit thema. Ditmaal is dit
het standaardwerk van de gevierde Amerikaanse auteur en bekeerling Scott Hahn, Katholieken evangeliseren. Handboek voor de nieuwe
evangelisatie. De publicatie is een samenwerking van Betsaida met De
Boog en met het R.K. Alphacentrum.
De titel is bewust dubbelzinnig: Katholieken evangeliseren. Moeten katholieken evangeliseren, of dienen zij geëvangeliseerd te worden? Ontdek het antwoord in dit handboek, dat het eerste is in zijn soort in ons
taalgebied.
ISBN: 9789491991240 • paperback • 182 pagina’s • € 12,50

Jezus kan niet voetballen

Mgr. R. Mutsaerts

De onbevangenheid die eigen is aan kinderen is vaak een betere
aanzet tot geloof dan het scherpzinnigste boek van de geleerdste
professor. Kinderen verwonderen zich nog en hebben een fijn aanvoelingsvermogen.
De verhalen in dit boek gaan uit van de belevingswereld van kinderen van deze tijd. De voorvallen zijn alledaags en de personages zou
je zo op straat tegen kunnen komen. Telkens is er een link met een
Bijbelverhaal. Als er iets is dat Jezus duidelijk heeft willen maken,
dan is het wel dat God van mensen houdt, toen en nu. En tegen de
mensen zegt Jezus, dat ze moeten worden als kinderen.
Voor kinderen en jeugd is dit eenvoudige boek geschreven, maar eigenlijk is het bedoeld voor
iedereen die zijn of haar onbevangenheid niet heeft verloren (of terug wil vinden).
ISBN: 9789075717419 • paperback • 160 pagina’s • € 10,00

Gewoon over geloof
Mgr. R. Mutsaerts

Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het Bisdom ’s-Hertogenbosch,
heeft weer een nieuw boek geschreven, dit keer met de titel Gewoon
over geloof. De titel geeft prachtig de inhoud weer: ons mooie katholieke geloof uitgebreid uitgelegd door de bisschop die ook wel bekend
is van het boek Jezus kan niet voetballen.
Het boek is voorzien van een voorwoord en inleidingen van Anton C.
Zijderveld, Frank Bosman en Paul Cliteur.
ISBN: 97890757179140 • paperback • 234 pagina’s • € 13,90
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Als een verterend vuur
Woorden van een monnik over het beoefenen van de barmhartigheid

Dom Samuel Lauras
Ik ga hete hangijzers bespreken, als zoon van de Kerk. Toen bisschop
Athanasius van Alexandrië, praktisch geheel alleen, weerstand bood
aan het Arianisme, dat het geloof ernstig bedreigde, verliet Antonius
de Grote zijn teruggetrokkenheid om Athanasius in diens strijd bij te
staan. Ik ben nu sedert meer dan dertig jaar monnik en sinds een
kwart eeuw priester. Ga ik zwijgen?
In dit boek komen verschillende thema’s aan bod: de roeping van de
mens om God te ontmoeten, de morele crisis in de huidige samenleving en in de Kerk, de slogan van de ‘nultolerantie’, de gaven van het
priesterschap en van het godgewijde leven, het innerlijke leven en het geestelijke vaderschap.
De rode draad van dit betoog zijn de thema’s van barmhartigheid, mededogen en wederzijdse
vergeving.
ISBN: 9789491991356 • paperback • 271 pagina’s • € 13,75

Het fundament van onze hoop
Een vraaggesprek

Kardinaal Gerhard-Ludwig Müller & Carlos Granados
Het fundament van onze hoop is een vraaggesprek tussen kardinaal
prefect Gerhard-Ludwig Müller en priester-uitgever Carlos Granados.
In dit boek laat kardinaal Müller zijn licht schijnen op diverse actuele
uitdagingen in Kerk en samenleving. Zijn gepassioneerde apologie van
de christelijke hoop getuigt van een gelovige en geïnformeerde visie
op de wereld van vandaag en nodigt de lezer telkens weer uit tot reflectie en geloofsverdieping.
ISBN: 9789062570621 • Paperback • 302 pagina’s • € 14,50

Secularisation & Europe

´
Jan Van Reeth, Bernard Pottier, Henryk Sławinski,
Filip De Rycke (eds.)
In 2015 vond aan het Sint-Janscentrum een wetenschappelijk colloquium plaats met internationale sprekers, naar aanleiding van de
verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. De teksten van de lezingen, die gehouden werden tijdens dit colloquium, zijn nu verzameld
in de bundel Secularisation & Europe, een uitgave van uitgeverij Betsaida in samenwerking met de wetenschappelijke uitgeverij van de
Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II in Krakau.
ISBN: 9789491991394 • paperback • 400 pagina’s • € 19,95
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Catholicism
DVD-serie

Een unieke reis door de wereld van het katholieke geloof. Gefilmd op meer dan 50 locaties in
15 verschillende landen. Ga met de Amerikaanse priester Robert E. Barron op reis en laat u
inspireren door de geestelijke en artistieke rijkdommen van een wereldomvattende cultuur, die
door meer dan een miljard mensen gedeeld wordt. Alle mysteries van het katholicisme worden
ontsluierd, van het Heilige Land tot de binnenlanden van Afrika, van Europa’s eeuwenoude kathedralen tot de straten van Mexico, Calcutta en New York. Ontdek het geloof in alle dimensies.
• Jezus, God en mens
• Het onderricht van Jezus
• Het mysterie van God
• Maria, de Moeder van God
• Petrus en Paulus
• Christus en de Kerk
• Liturgie en Eucharistie
• De gemeenschap van de heiligen
• Gebed en geestelijke leven 		
• Het eeuwig leven
5 DVD’s met ieder twee afleveringen.
Prijs van de serie € 39,90

DVD - La última cima - De laatste bergtop
Juan Manuel Cotelo

De Spaanse filmregisseur Juan Manuel Cotelo maakte enkele jaren geleden een conferentie
mee van de Spaanse priester en professor Pablo Domínguez. Hij werd zo geboeid door de inhoud van de toespraak, dat hij deze priester opnieuw wilde ontmoeten. Twaalf dagen later vernam hij echter op het televisiejournaal dat Domínguez gestorven was
tijdens de beklimming van een berg.
Cotelo was hier zo door getroffen,
dat hij zich ging verdiepen in het leven van deze priester. Het onderzoek
resulteerde in een film: La última
cima - De laatste bergtop. Het is het
verhaal van een gewone priester, die
tussen de mensen staat, met hen
vreugde en zorgen deelt, en God in
hun leven brengt.
ISBN: 9789491991172 • DVD • € 9,95
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Een vraaggesprek

Het getuigenis van een wetenschapper
U koos voor een opleiding in de

een conflict tussen beide. Ik denk dat

scheikunde en werd doctor in dat

het echter wel kan gebeuren dat als

vak. Stelde die keuze uw geloof

men een hogere studie heeft gevolgd

niet in vraag?

op één of ander vakgebied maar het

Ik ben opgegroeid in het communis-

geloof is niet meegegroeid of het was

tische Roemenië. Er was op school

helemaal afwezig, er dan een span-

helemaal geen godsdienstonderricht

ning ontstaat tussen wat men weet

en er was ook geen enkele vorm van

over het vak- en werkdomein en wat

catechese. Het christelijk geloof werd

men weet of niet weet over het ge-

ons dus bijgebracht door onze ouders

loof.

en grootouders die het op een een-

In de catechismus lezen we: “Hoewel

voudige wijze doorgaven.

het geloof boven het verstand staat,

En het was zoals met het mosterd-

kan er nooit sprake zijn van een wer-

zaadje in de gekende parabel, ook

kelijke tegenstelling tussen het geloof

al wordt er klein en weinig gezaaid,

en het verstand. Aangezien dezelfde

het brengt vrucht voort. De eenvou-

God die de mysteries openbaart en

dige geloofskennis die ik ontvangen

het geloof meedeelt, ook het licht

heb als kind, vormde op latere leeftijd

van het verstand in de menselijke

voor mij de basis van een steeds rij-

geest heeft doen neerdalen, zou God

ker en dieper wordend geloof.

zichzelf niet kunnen loochenen en

Aan de universiteit waren er profes-

de waarheid nooit de waarheid kun-

soren die voor hun geloof durfden

nen tegenspreken.” “Zowel het zui-

uitkomen, anderen waren dan weer

ver wetenschappelijk onderzoek als

echt tegen. De strijd tussen geloof en

het

wetenschap, zoals we die hier in het

een belangrijke vertolking van het

Westen kennen, was toen echter niet

meesterschap van de mens over de

echt aanwezig en zeker niet voelbaar.

schepping. Wetenschap en techniek

De wetenschappelijke studies en de

zijn kostbare hulpmiddelen, wanneer

steeds toenemende kennis hebben

ze ten dienste staan van de mens en

mij er nooit toe gebracht om mijn

wanneer ze de algehele ontwikke-

geloof af te zweren, want ik zag en

ling ten bate van allen bevorderen;

zie nog steeds geen argumenten voor

maar op zichzelf kunnen ze noch de

toegepaste

onderzoek

vormen
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zin van het bestaan noch de zin van

in de 18de eeuw en die streefde

de menselijke vooruitgang verklaren.

naar de grensloze ontwikkeling

Wetenschap en techniek zijn gericht

van het verstand en de bevrijding

op de mens; aan hem danken ze hun

uit de boeien van de bovennatuur-

ontstaan en hun groei; juist in de

lijke openbaring. Hoe beoordeelt

menselijke persoon en in zijn morele

u deze evolutie?

waarden ligt de verwijzing naar hun

De verwerping door vele wetenschap-

finaliteit en het besef van hun gren-

pers van alles wat met geloof te ma-

zen.”

ken heeft is een zeer jammerlijke evo-

Wat voor mij ook een inspirerende

lutie omdat het de mens wegdrijft van

tekst is, is wat C.S. Lewis ooit zei:”Ik

de waarheid en van zijn ware roeping

geloof in het Christendom net zoals ik

als kind van God. Deze houding ver-

geloof dat de zon is opgekomen. Niet

snelt volgens mij de ontmenselijking

alleen omdat ik het kan zien, maar

van de samenleving.

omdat het mij in staat stelt om alle

De positief-wetenschappelijke kijk op

andere dingen te zien’’. Vele van de

de werkelijkheid gaat eigenlijk terug

grootste wetenschappers uit onze ge-

op een filosofische strekking, het po-

schiedenis waren overtuigde christe-

sitivisme. De belangrijkste grondleg-

nen en meerdere onder hen behoor-

ger was Auguste Comte (1798-1857).

den zelfs tot de clerus.

Hij beschouwt de geschiedenis van

Enkele grote namen: Galileo Gali-

het denken als een geleidelijke ont-

lei, Allessandro Volta, Ignaz-Philipp

wikkeling, waarbij de mensheid ver-

Semmelweiss, Gregor Johann Men-

schillende stadia doorloopt op weg

del, Louis Pasteur, Alexander Fleming,

naar de volwassenheid. Het eerste

Wilhelm

stadium noemt hij het ‘theologische’

Conrad

Röntgen,

Jérôme

Lejeune,....

of ‘fictieve’ stadium; het tweede is het
‘metafysische’ of ‘abstracte’ stadium;
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Dat het geloof in het Westen er op

en het derde is het ‘wetenschappelij-

achteruit gaat heeft ook van doen

ke’ of ‘positieve’ stadium. In dat laat-

met het feit dat heel veel jonge-

ste stadium is de mensheid volwassen

ren de positief-wetenschappelijke

geworden. Het denken laat zich nog

kijk op de werkelijkheid als enige

slechts leiden door de observatie, en

norm zien. Wat denkt u over deze

induceert van daaruit de wetmatighe-

houding die het religieuze geloof

den van de werkelijkheid.

ziet

van

Paus Johannes Paulus II zegt hierover

voor de periode van de Verlich-

als

iets

middeleeuws

in zijn encycliek Fides et Ratio: “Op

ting. Een stroming die ontstond

het gebied van het wetenschappelijk

C.S. Lewis

Auguste Comte

onderzoek groeide een positivistische

Aan het einde van zijn encycliek le-

denkwijze, die zich niet alleen ver-

zen we: “Aan allen vraag ik, zich in-

wijdert van iedere betrekking met de

tensief te bekommeren om de mens,

christelijke wereldbeschouwing maar

die Christus in het geheim van zijn

die ook en vooral elke verwijzing naar

liefde gered heeft, en om zijn voort-

een

durende zoeken naar waarheid en zin.

metafysische

en

morele

visie

heeft laten vallen. Het gevolg daar-

Verschillende

filosofische

systemen

van is dat bepaalde wetenschappers,

hebben hem er door misleiding van

die geen zedelijk referentiepunt heb-

overtuigd, dat hij zijn absoluut eigen

ben, het risico lopen dat niet langer

heer is, die autonoom over zijn lot

de mens en het geheel van zijn leven

en over zijn toekomst kan beslissen,

in het middelpunt van hun interesse

wanneer hij uitsluitend op zichzelf en

staat. Meer nog: enkelen van hen, die

zijn krachten vertrouwt. Dat zal nooit

de mogelijkheden van technologische

de grootheid van de mens kunnen uit-

vooruitgang zien, schijnen niet alleen

maken.”

toe te geven aan een logica die op de
markt is gebaseerd, maar ook aan

Ook Vaticanum I (1869!) reageerde.

de

quasi-goddelijke

De concilievaders van Vaticanum I

macht over de natuur en zelfs over de

verleiding

van

hadden de nadruk gelegd op het bo-

mens.”

vennatuurlijke

karakter

van

Gods
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Openbaring. De rationalistische kri-

dat lijden en verlies kunnen wegne-

tiek die destijds op grond van wijd-

men.

verbreide valse stellingen tegen het
geloof naar voren werd gebracht,

In zijn Apostolische Brief, Salvifici

betrof de ontkenning van alle kennis

Doloris, zegt Johannes Paulus II hier-

die niet voortkwam uit de natuurlijke

over: “Het is duidelijk dat ook de

vermogens van het verstand. Deze

dieren overal ter wereld pijn lijden,

situatie had het Concilie verplicht tot

vooral lichamelijke pijn; maar alleen

de nadrukkelijke vaststelling, dat er

de door pijn getroffen mens lijdt be-

buiten de kennis van het menselijke

wust en vraagt zich af waarom hij

verstand dat krachtens zijn natuur de

moet lijden; en, menselijk gesproken,

Schepper kan ontdekken, een kennis

lijdt hij des te heviger, naarmate hij

bestaat, die eigen is aan het geloof.

geen bevredigend antwoord krijgt. Dit

Deze kennis is de uitdrukking van een

is een moeilijke kwestie, evenals een

waarheid die stoelt op het feit van de

andere kwestie die er sterk op lijkt,

zich openbarende God zelf, een waar-

die van het kwaad. Waarom bestaat

heid die zeker is, omdat God noch be-

het kwaad? Waarom is er kwaad in de

driegt, noch bedriegen wil.

wereld? Als wij de vraag zo stellen,
vragen wij ook, tenminste in zekere
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Anderen zien het zinloze leed in

zin, naar het lijden.

deze wereld – in de meest brede

De mens mag God deze vraag stel-

zin van het woord – als teken dat

len met een bewogen hart en met

er geen God bestaat... Kan u hen

een volkomen verbijsterde en gekwel-

begrijpen?

de geest; God verwacht deze vraag

Jazeker. Het vele kwaad en de zovele

en luistert, zoals wij in de Openba-

vormen van lijden, het onrecht en de

ring van het Oude Testament zien.

dood kunnen verhinderend werken

Het boek Job drukt deze vraag het

om tot geloof te komen of zelfs bij ge-

scherpst uit.

lovigen het geloof doen wankelen.

Willen wij evenwel het juiste ant-

Wie durft zeggen dat hij niet bang is

woord krijgen op de vraag naar het

voor het lijden? Wie wil weten hoe hij/

“waarom” van het lijden, dan moeten

zij zal moeten lijden? Het waarom van

wij aandacht schenken aan de Open-

het lijden is een excistentiële vraag

baring van de Goddelijke Liefde, de

waarop niet altijd een gepast en vol-

diepste bron voor de zin van al het

ledig antwoord kan worden gegeven,

bestaande. De liefde is ook de rijk-

en het antwoord dat er op gegeven

ste bron voor de zin van het lijden,

wordt zal zeker niet altijd de pijn van

dat altijd een mysterie blijft, omdat

wij ons bewust zijn dat onze verkla-

moeten wij hier lijden, daarna wacht

ringen ontoereikend en niet adequaat

ons een eeuwig leven in Gods liefde.

zijn. Christus voert ons binnen in dit
mysterie en zorgt ervoor dat wij het

Hoe maakte u in uw eigen leven

“waarom” van het lijden kunnen ont-

een synthese tussen geloof en

dekken, voor zover wij in staat zijn de

wetenschap?

diepte van de goddelijke liefde te be-

Dat geloof en wetenschap elkaar zou-

grijpen.”

den uitsluiten, aanvaard ik niet. Het is
misschien wel zo dat voor iemand die

Ik ben geen lijdensdeskundige, maar

van thuis het geloof niet heeft meege-

wat ik ervaar en aanvoel, waar ik zelfs

kregen, het moeilijker kan zijn of wat

vrij zeker van ben, is dat wie gelovig

meer tijd vraagt om tot het inzicht te

is hulpmiddelen in zijn ‘reistas’ zitten

komen dat de mens de genade krijgt

heeft die hem kunnen helpen de weg

om kennis te verwerven om alzo de

van het lijden te gaan om Christus te

grootheid, de complexitiet en de vol-

kunnen navolgen. Hij gehoorzaamde

maaktheid van de Schepping te ont-

aan de Goddelijke Wil en stierf voor

dekken. Zo zou elke naar waarheid

ons aan het kruis. Een korte tijd maar

zoekende wetenschapper er vroeg of
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laat moeten toe komen om vast te

woord van een van uw grote vrien-

stellen; dat dit alles niet het gevolg

den, de heilige Augustinus: “Laten

is van chaos en toeval (oerknal) maar

wij zoeken met het verlangen om te

geordend en gewild is en dus van bo-

vinden, en laten wij vinden met het

vennatuurlijke, goddelijke oorsprong.

verlangen om nog meer te zoeken”.

Om dit evenwel te kunnen bereiken is

Gelukkig zij die, in het bezit van de

er nederigheid in ons denken nodig,

waarheid, deze nog meer zoeken om

onbevooroordeeld zoeken en verlan-

haar te hernieuwen, te verdiepen en

gen naar diepere kennis, verwonderd

aan anderen door te geven. Zonder

kunnen zijn over wonder en het besef

uw ondernemingen te storen, zon-

dat wij de eer krijgen om deze kennis

der uw blik te verblinden, bieden wij

te mogen bekendmaken en delen met

u daarom het licht van onze mysteri-

anderen. God wil immers de wereld

euze lamp: het geloof. Hij die het ons

beter en wijzer maken door het geloof

heeft toevertrouwd, is de soevereine

én de rede. Wie zoekt, die vindt. God

Meester van de gedachte: wij zijn de

wil niets anders dan de mens naar het

nederige dienaren van Hem, de eni-

Licht te brengen. In één van de slot-

ge die heeft gezegd en heeft kunnen

teksten van Vaticanum II, gericht aan

zeggen: “Ik ben het licht van de we-

de mensen van het intellect en van de

reld, de waarheid en het leven”.

wetenschap staat: “Herinnert u het

We zijn dhr. Paul De Clercq, uitgever van het tijdschrift ‘Geroepen’ van het Priester-Uur-Gebed dankbaar voor zijn welwillende
toestemming voor de overname van deze bijdrage. Voor nadere
informatie over het tijdschrift: info@geroepen-magazine.be.

Over de auteur
Elena Cojocaru is gehuwd en moeder van drie kinderen, twee adolescenten en een tiener. Ze is geboren in Girçina, in de landschappelijk
mooie en spiritueelrijke provincie Moldavië (Roemenië). Na haar secundair onderwijs volgde zij aan de Universiteit van Iasi de opleiding ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur) en doctoreerde met een
thesis over toegepaste scheikunde op textiel. De wortels van haar geloof liggen dan ook in het orthodoxe christendom. Zij leerde het katholieke geloof kennen en waarderen via haar echtgenoot, haar kinderen
en door zelfstudie.

28

Het positieve van geloof en wetenschap
Charles Williams: “Geloof kan zich verheugen in het onderuithalen van
rationele steun terwijl zij tegelijk haar voordeel doet met rationele ondersteuning.”
Eigenlijk zou de vraag zelf (of geloof

de eigenschappen van onze planeet

irrationeel is en een onoverbrugbare

zijn; dit wordt fijn-afstemming of an-

kloof vormt met de wetenschap) ons

tropisch principe genoemd en levert

al met verbazing behoren te vervul-

goede

len. Vele briljante koppen hebben zich

voor een Schepper van de wereld. Ui-

namelijk in alle tijden ingezet voor het

terst interessant is daarnaast weten-

geloof, danwel als filosoof/theoloog,

schappelijk onderzoek verricht aan

danwel als religieus gemotiveerde we-

wonderbaarlijke personen, gebeurte-

tenschapper (enkele namen: Augus-

nissen en voorwerpen; een van de tal-

tinus, Thomas van Aquino, Albertus

loze voorbeelden hiervan is de ‘Tilma

Magnus, Blaise Pascal, Gregor Men-

van Guadalupe’ en het onverklaarbare

del, zelfs Galileo Galileï). Ook zijn his-

ontstaan en behoud van de afbeelding

torici zich er in toenemende mate van

erop. Het is dus duidelijk dát geloof

bewust dat de moderne wetenschap

en wetenschap goed samengaan; de

ontstond

middel-

vraag hóe daarentegen is zeer boei-

eeuwse christelijke West-Europa. Ze

end en het eigenlijke onderwerp van

juist

vanuit

het

filosofische

argumenten

op

noemen daarbij vooral het christelijke
beeld van een geschapen wereld met
betrouwbare en begrijpelijke natuurwetten, maar ook Bijbelse aanmoediging en pauselijke ondersteuning
van wetenschap; een voorbeeld van
beide: “Heb de Heer lief met heel je
verstand” (Mat 22:37) en een bul uit
1231 die de universitaire onafhankelijkheid verzekerde. Wetenschappers
hebben bovendien recent ontdekt hoe
uiterst bijzonder de natuurwetten en

Blaise Pascal
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serieuze

uitwis-

de ‘Big Bang’ of

selingen over het

meer

thema. Er bestaan

al wat de historie

namelijk

grote

betreft)? En laten

verschillen tussen

we er vooral ook

beide: geloof ba-

bewust

seert zich vooral

dat

op openbaring en

selijks een ieder

betreft

wat

niet

Blaise Pascal: (veel) wetenschap leidt
naar God (terug)?!

direct tastbaar is

van

niets

zijn
men-

vreemd is, zoals al
te makkelijk afwij-

terwijl de wetenschap zich vooral ba-

zen wat het eigen wereldbeeld aan-

seert op waarnemingen van concrete

tast (dat tenslotte belangrijk is voor

zaken. Echter, ook in de wetenschap

ieders leven). Wie beseft vanuit de

speelt gezag een grote rol (ieder

grond van het hart: de Waarheid (met

draagt zelf maar een klein steentje bij

hoofdletter dus) zal u vrijmaken?!

en moet het meeste toch van anderen

Persoonlijk zie ik ongemak daarmee

aannemen); en nemen logisch den-

of zelfs vrees ervoor zich uiten in za-

ken (is het geloofwaardig?) en waar-

ken als het ‘multi-versum’, antipathie

nemen (wat bewerkt het in je eigen

tegen evolutiekritiek en de “spontane

of andermans leven?) in het geloof

quantumschepping van het univer-

niet eveneens een belangrijke plaats

sum” van de ‘rationele’ prof. Hawking.

in? ‘De’ wetenschap heeft bovendien

Echter, beter dan wijzen op het nega-

zo haar beperkingen, zowel praktische

tieve van ongeloof is het benadrukken

als meer fundamentele: in hoeverre is

van het positieve van geloof en het

een specifieke wetenschappelijke uit-

wegnemen van irrationele vooroor-

spraak eigenlijk testbaar, haar object

delen ertegen. Het belangrijkste blijft

beheersbaar, de situatie herhaalbaar

evenwel: “the proof of the pudding is

of zelfs maar waarneembaar (zoals

in the eating.” Eet smakelijk!

Over de auteur
Matthé Uijttewaal (1979) is van huis uit katholiek, lid van de Gemeenschap Emmanuel, gepromoveerd in de natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wetenschappelijk actief geweest in Duitsland, vervolgens als sociaal vrijwilliger in de VS, en heeft zich sinds
2014 terug in Nederland verdiept in de relatie tussen het (katholieke)
geloof en de (natuur)wetenschap via een blog, brochures en lezingen;
zet zich momenteel ook in om het werk van de Britse Inkling en lekentheoloog Charles Williams toegankelijker en beter bekend te maken.
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algemeen

In memoriam
Bidden wij voor de overledenen van de gebedskring
ZEH W.A. Manders, o.praem,
Tilburg

Mw. M.E. Roest-van Limpt,

ZEH E. Thielemans,
Berlaar (B)

Zr. M. van Winden,

Reusel

Hr. A.A.A.M. Schyns,

Heeswijk-Dinther

Tilburg

Dat zij mogen leven in eeuwigheid.

Misintenties
Dagelijks wordt in de kapel van het seminarie de Eucharistie gevierd. Het is
mogelijk voor uw intenties een H. Mis te laten opdragen. De Misstipendia à
€ 8,- per intentie, komen ten goede aan de priesteropleiding.
Betaling: IBAN: NL12 FVLB 0225 20 3634 / BIC: FVLB NL22 t.n.v. Seminarie
Bisdom ’s-Hertogenbosch, o.v.v. intentienaam en de gewenste datum.
Misintenties kunt u sturen naar:
Receptie Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch

Biechtgelegenheden
In ons Kringblad nemen wij regelmatig een overzicht op van de biechtgelegenheden in Nederland en België. Dit overzicht is ook op onze website
www.sint-janscentrum.nl geplaatst. Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Als u
dit ons laat weten, kunnen wij het overzicht volledig én actueel houden. Bij
voorbaat dank.
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GEBED OM ROEPINGEN
Heer Jezus Christus,
Steeds weer roept U leerlingen om het leven totaal met U te delen,
om met U te werken voor het heil van de medemensen.
Heer, wek in vele jonge mannen het verlangen U te volgen en
sterk hun wil om Gods Rijk op aarde te helpen opbouwen.
Roep vele priesters, Heer, die uw Woord spreken,
uw Brood breken en in uw Naam vergeving aanzeggen.
Roep priesters die U bij de mensen en de mensen bij U brengen.
Roep mannen tot de dienst van het diakenambt opdat
zij helpers worden voor het dagelijks dienstwerk.
Leg in het hart van vele jongens en meisjes het verlangen
om U te volgen in een Godgewijd leven van lofprijzing en boete,
van oprechte inzet voor de naaste.
Laat het weer als op Pinksteren worden in uw Kerk op aarde,
in ons bisdom.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
de Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch.
Amen

mgr. j. ter schure sdb

