Boekbespreking
Bijbel en wetenschap
2 Het bewijs van Gods bestaan
Veel mensen in deze tijd denken dat wetenschap en de Bijbel elkaar
slecht verdragen. Vooral Marxistische regimes hebben dat beeld in
het verleden om duidelijke redenen dan ook warm gekoesterd: iedere
communist werd geacht godsdienst als één groot stuk bedrog te zien.
Maar ook veel westerse christenen zien merkwaardigerwijze zo’n conflict. Alleen lossen zij dat op door aan te nemen dat juist de wetenschap één groot stuk bedrog is. In werkelijkheid liggen de zaken natuurlijk niet zo extreem, wat alleen al blijkt uit het feit dat veel oprechte christenen goede wetenschappers zijn, en omgekeerd.

Wat wel waar is, is het feit dat er aan beide zijden mensen zijn met
een duidelijk fundamentalistische instelling. En die neigen helaas
vaak tot extreme opvattingen. En even helaas zijn dat ook degenen
die zich het duidelijkst laten horen, zodat vooral zij het beeld blijken te
bepalen. Om die reden willen we in deze serie boekjes een aantal aspecten eens wat nader onder de loep nemen, in de hoop dat we kunnen laten zien dat veel zaken misschien toch wat minder zwart/wit
zijn dan ze vaak worden voorgesteld. Maar ook dat een vermeend
conflict tussen Bijbel en wetenschap in principe ook net zo goed kan
zijn veroorzaakt door een onjuist lezen van de Bijbel als door een wat
al te optimistische wetenschap.

De

eeuwen door hebben goedwillende christenen geprobeerd hun
medemens te overtuigen van het bestaan van de God van de Bijbel.
En ze hebben daarbij regelmatig geprobeerd dat bestaan te ‘bewijzen’
volgens de wetenschappelijke opvattingen van hun tijd. Toch is dat
nooit echt overtuigend gelukt. Dat heeft weer anderen ertoe gebracht
te betogen dat je voor dat bestaan van God juist helemaal geen bewijzen zou moeten zoeken, dat zou je ‘blind’ moeten aanvaarden. In dit
boekje willen we nog eens bekijken wat daar in feite aan verstandigs
over te zeggen valt. Zijn Bijbel en wetenschap hier elkaars vijanden, of
vullen ze elkaar wellicht juist aan?
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