Lezing te Neerbosch, Nijmegen (30 September 1986)
in het kader van de dekenale cyclus 1986-1987

GELOQF EN WEIEKSCHAP: VEKENICTAAR?
- door Palmyre Ocxaesn -

Vanavond kact het spenningsveld tussoi geloof ®nwetenschap ter sprake.
Qnder 'geloof verstaan we dan (met een klassieke fonnulertng) de erkenning van God als bron en einddoel van alle werkelijkheid.
Q'lder 'weten-

schap' verstaan we hier (meestcO. ) de natuurwetensdiap, en sams de rede.
Sluiten geloof en <iretenschap elkaar uit, raaken ze elkaar overixdig of
zijn ze op een bepaalde manier te verenigen? Dat we die vraag hier kunnen stellen» kant cnriat we cais bewust zijn van een historisch gegroeid
probleen. We stoten qp een tegenstellir^ tussen geloof en wetenschap,
bijvoorbseld als je kind enttiousiast thuiskant uit de biologieles 01
zegt: "Acih iiam/ de nssnsen zijn helemaal niet door Gcx3 gCTiaakt, ze kcmen
gewocai van de apen af!" Sgnas zit het nog wel wat di^ier, bijvoorb^Ld als
je een zieke naan of vrouw tebt. Je wilt voor hem of haar bidden en
tegelijkertijd denk je: ja biddw? Ik inaefc misschien eerier een betere
intemist zoeken. In dit hoofdstuk kijkm we eerst naar de geschied®us
van dit kcxiflikt (1). Vervol^ns will®! we laten zien dat er in de
theologie een begrip van God als Sche^er mogelijk en nodig is, dat niet
in konflikt komt met de natuurwetenschap (2). Tenslotte stellen we de
vraag hoe Gods relatie met de gescM^enis dan apgevat kan wordei (3).
1. De histacie van bet kaaflikt

Ik wil dit historisch overzichtje beginnen bij Thccss van Aquino,

een

groot bekend theoloog, die leefde in de dertiende eeuw en nog steeds een
sterapel drukt qp de katholieke theologie.
Hij was essi leerling van
Mbertus Magnus die eesn groot natuurkQ-Bier en theoloog was. Bij deze theologon is er absoluut nag yeen sprake van een kanflikt. Daaram kies ik
voor dit vertrekpunt.
In hun wereli3beeld is de aarde bet centrum waar alles om draait. Diep in
de aarde is de hel. Om de aarde been cirkelen de heiaellichcmien: zon»

maan, planeten en alle sterren. Esi nog wijdere cirkel daaranh^n wordt
gevorrad door de herael van God, God zelf. Dit wereldbeeld is dus in lagm
opgebouwd. Van buifcen naar binnen: God, de haaellicharoen, de aarde, de
hel. Bet buitenste is het hcxsgste, het binnenste is het diepste en het
sleditsfce. De buitenste sfeer heet in de theologie van llttroas De
Eerste Beweger'. En dat is dan niet d^ene die ooit een keertje de
aftrap gafy maar degoie die voorbdurend de drijfkracht leverfc om al die
banen in beweging te houden.
Dit ruirotelijke beeld van de kosnos torrespcxideerde prtma met hun Godsbeeld. God was de alleihoogste en vat er in de la^re regional gebeurde,
weed veroorzaakt door die Eerste Beweger. Dit wereldbeeld kon^espondeerde ook prima met de ethiek. De mens moest zich riditen naar de orde die
God had ingestsld. Dit wereldbeeld sloofc ock prina aan bij het raaat-

schappijbeeld van fcoen. Ook de maatscdiaFFiJ beruste ap een hiecarchische,
strakke ordentng waarin iecter precies zijn plaats kende. Alles wat er
aan de basis gebeurde^ ward van bcwaiaf gedxkteerd. U ziet: wereldbeeld
en godsbeeld staan niet los van elkaar, maar sluiten ap een nauwe manier
op eBcaar aan. Dat raoet ook; anders leef je in twee wereldai. 2k> gingen
in die dertiende eeuw geloof en wetoischap dos nog hand in hand. Oak de
wetenschap over de wereld, zegt Ihcraas, leverfc ons kennis van God, want
de wereld is per slot door God geschapen. Je ken dus door naar de wereld

te kijken lets van God leren kennen. Zo waren er, zei man, dos twee
boeken oro k^mis van God op te doen: de bijbel en de koaaos.
- ?faar dan kant er een flinke ktnk in de kabel

als natuurwetenschapper^
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een nieuw wereldb^ld gaan caitwerpen.
Dat gebeurt voor het eerst taj
Q^pemicus (+1543). Al voor hem waren er overigens vemieuwers geweest,
near pas in de 16e eeuw leek de tiyS. er rijp voor. G^emicus zei: Niet de
aarde is het centrura, maar de ZCKI. De aarde draaifc an haar eigen as en
ook an de zcn. En da-t doen al de andere plane-ten ook.
Hij zei dat

omdat hij caiifa3^cte dat alle beschrijvingen van de banen van hanellichamen
dan veel sirepeler 1werden.
Men had in die tijd een vreselijk ingewikkeld
systeem OR! alle planetenbanen te kunnon plaatsoi.
Het was eesn systeein
cirkeis en bijcirkels Gapemicus ontdekte dus dat die beschrijving veel
simpeler ton als je het systeem andraaide en de zon tot het vaste
centrum maakte. Dat was op zich een prima argumenty raaar het overfcuigae
nog niet ieiereen. Pas Galilei (1564-1642) leverde met een fceleskoc^)
(die er toen net was) de waamaningen waaruit bleek dat de theorie van
Gopemicus klopfce. Msar dat kunnen wij nu achteraf kcxistater^i. Want wij
zijn gewend door miccoskopen en teleskqpen te kijken. tear in die fcijd was
een teleskoqp nog iets griezeligs. Het was nog geen uitgensaakte zaak of
zo'n ding wel zicht op waariieid kon geven of dat je er alleen maar het
werk van de duivel mee ken zien.

Galilei

werd vcor zijn theorieen door

de kerk veroordeeld, want ze mociht®! niet kloppen. Van cxis uit bekeken
vraag je je af waar die kerk zich toen zo druk om maakte. Maakfce hefc wat

uit voor het geloof of de ZCTI stilstand of de aarde? Voor <xis is zo'n

vraag ver van ons bed. Maar toen. betekende hefc dat de aarde iiieans niefc
meer het oentrum van alles was, en dos dat Gcsd niet raeer al die banen
bewoog terwille van het middelpiint: <te aarde. En als wij niet meer in
het oentrum zitten, dan zijn we alleen nog maar een stipje temidden van
vele andere stipfjes in een grote ijle ruimfce. En in de Schrift stand toch
duidelijk te lezen bse Jozua aan God vroeg ora de zcai en de naan even stil
te zetten en God dat odk deed (Jozua 10, 12-14)? Dat betekende toch dat
die anders nonnaal bewogen?

- Maar er kwam nag een. grotere kink in de kabel door het werk van Newton
(1642-1727). Hij" schreef in 1687 een belangrijk boek cwer cm aantal
door hem onbdekte natuurwetten. Eesn daarvan was de zwaartekracht. Newtcn

onbdekte dat alle licdiamen (massa's) elkaar aantrekkai. Zo kai hij een
theoretische basis geven voor de banffi van alle planeten en de aarde.
Dat hield wel in dat die planeten niet meer lets waren tussen de aarde
en God in, maar net zo'n 9e!wcne materie werdffi als appeltjes die van een
boon vallen. Nog ingrijpesider was de traac^ieidswet. Die houdt ruwweg in
dat ssea voorwerp'dat'met een bepaalde snetheid voortbeweegt, in die beweging blljft volharden, tenzij t^t door kraditen van buiten ge3wiaigen
wordt in een araaere bewegin^toestand over te gaan. Daarmee is er geen
verklaring meer nodig voor het in beweging blijven van een lidiaam; met
andere woorden: daar

is

God

dos

niet

meear

vocac nodig. Dat was zeer

ingrijpenS. Bet maakte dat God die oweral gevoeld »?erd ariat het hele
leven bewegen is, ineens heel ver wag leek. Je ziet dan ook na Newton
grote religieuze reaktles opikcraen. De meeste roonsen Melden ^wocxi hun
oude geloof vast. Maar er kwam ook een groep die vond dat God helemaal
niet ineer ncx31g was. Zij noemdei zicdi 'atheisten'. Voor hst oexst nanifesteren deze mensen zich nu nadrukkelijk in de maatschappy en in ge-

schriften. Ben derde groep'zei: De natuur zelf, dat is zo'n vionder; dat
is God zelf! WQ rooeten Gcx3 niet meer buiten zodcen. De natuur zelf blijkt

te bewegen en vitale kracftten te bezitten. God is de natuur ®ide natuur
is God. Dat waren de pantheisten. Een vierde groep kwam tot eoi andere

oplossing: het deisroe, waarin God (wat karikatuce^l voorgesteld) funktioneert als een 'ingaii^ir in ruste'. Dat klopte heel aardig met het
wereldbeeld van Newton. Want daarin was alleai nog aian het eerste begin

een beweger nodig en dat zou dan God zijn. Gcxi is dan dec^aie die de
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raachine heeft bedacht ®fi opgedraaid en daama 'doet-ie het . Prachtig is
te zien dat die wetfcen het na eeuwen raog feilloos doffi.

De natuurweten-

schappen hebben God dus helennaal niet weggedrukt, zeggen de deistffi.
Nee, God wordt er alleen maar groter van. De wereld btijkt een groter
wander/ de Schepper eon grotere Schepper. &i voor een deel is dat odk
zo. Nu maken niijn kinderen autootjes die ze met de hand voortbewegen.
Dan zeg ik: piaAtig jongois! Ms ze later een aufcootje maken dat zelf
voortbeweegt als se hem c^wiirlen» dan zeg ik: dat is nog veel knapper.
Zo is hefc in zekere zin ook met de God van het deisme. Een God die aan

het begin een zodanige wereld maakt, dat die wereld zeif verder kan, is
dus in zekere zin een knappere Schepper. Maar er zitfcen ook probleinen
aan deze zienswijze. Want gev<»lanatig is God wel erg ver v^g. En
bovendien wordt ^si Ujzcaidere c^ienbarir^ van God in Israel en in Jezus
inoeitijk denkbaar. ?fen ha»3t alleen een natuurlijke godskennis aver: wat
we van God kunnen weten, dat weefc iedere rasns van nature. Ook het

vraaggebed bijvoorbeeld wordt erg pn±>leirtatisch. Want als God alles in
den beginne al heeft gedaan en al zijn wetten zo heeft ganaakt dat alles
keurig-verloopfc, dan kun je God niet roeer vragen an inbreuk te maken op
die wetmatigheid, wafc Hij ook niet doet. Hooguit kun je dan bij het

gebed nog denken (met een scxsrt herss-igymnastiek) dat God aan het begin
heeft goweten wat jij nu vraagfc, en zijn wetten daarom zo heeft ir^ssteld
dat er uifkomt wat jij nu wilt. Dat is theoretisch wel heel aardig, naar
zo bidt hefc toch niet zo prettig. In deze visie kant hot b^rip
'vooa-zienigheid' ook heel oentraal te staan. Want alles vat Ga2 met ca^
vcxsrheeft/lag al in zijn plannen beslot^i die Hij in het begin heeft
gerealiseerd. Maar als God dan zo'n superoorzaak is aan het begin, dan
is ook alles door hem veroorzaakt en van Hen afhankelijk, dus ocA. het

kwaad. a waren kwaad, ellende en lijden nog lang religious te verklaren
als

straf

voor cxize zan&en. of

groei. Maar in 1755
alleen

als

louteringsraiddel

tot

geestelijke

werd Lissabon door een aanfeevlng getcoffen soarblj

al in het stadsoKitrum

10. 000

slachtoffers

vielen.

Die

ramp

schokte de wereld. Als God aan het begin alles gemaakt had, was dat dan
de beste wereld die Hij

kon versinnon? Dat werd ean grote vraag,

waarover veel werd gesdweven.
- Ms laatste kink in de kabel van

hst middeleeuwse wareldnodel

raoeten

we Charles Darwin (1809-1882) noeroen. Hij ontdekte dat de verschillende
soorten planten en dieren niet alleraaal van den begirme zo zijn, maar uifc
elkaar zijn voortgekanen. Met resme bij het ontstaan van de mens ligt dat
natuurlijk heel gevoelig. En: nu is a.h.w. het autootje niet meer doar
God geroaakt, maar de moertjes en de schroefjes die daama vanzelf essn
autootje warden dat vanzelf gaat rijden. God wordt dan nag verder weg
gepcaaoveerd: dos 'weg' en 'nog knapper'. Tobdat iemand zegt: ja wacht
eens even. Nogmaals nog knapper? Is er eigenlijk rasg wel een exbeme ver-

klartng nodig of verklaart het syskeem raisschien zichzelf? Verwijst alles
nog wel zo caiduybelziniug naar een maker, of is dat begin slechts een
een kwestie van toeval?
zo leefde het wel.

Misschien is dit niet zo'n sterk argument, near

Sen. serieuzer punt in het deisae is: als God alles aan het begin heeft
gerrsaakt, en dus -ocfc de evoluUe bee£t gemaakt en bedaciit zodat wij nu
hier zitten, moet je toch zeggen dat de evolutie niet zo'n aardig
systeem is. Evolutie klinkt heel aardig zolang je alieen oog hebt voor
de qpgoande lijn. Maar evolutie berust ap een stn^gle for life, een
sfcrijd om het bestaan waarin de sterkste het wint.

Evolutie

gaat over

lijken: alle beesfcen die het niet halen, worden gewoan dcxsdgebeton,
liggen dood te bloedon, gasn kapot. Wij vinden dat heel zielig, niaar
evolutie betekent dat de zwakken kreperKi en de sterken doorgaan. Kixi je
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dafc alleraaal op de naam van God zetten?

Dit historisd-Toverzichfcje wilde duidelijk maken hoe het denken over de
relafcie Qad, wereld, mens door de hele natuurwetenschappelijke anb<rikkeling order spanning kwam te staan en wslke oplossingen daarroor geprobeerd werden. Veel mensen negeerden het probleerti. Anderen probeerden
geloof en wefcenschap te integrecen en het deisme was een paging
daarfcoe,die echter niet 20 geslaayi is. Want God werd langs deze weg een
aanvechtbeaar randfencmeen. En God is dan ook de oorzaak v-an het tareiad.

En de menselijke vrijheid fcomt ook nogal in het gedrang als alles zo
wetanatig geregeld is. En tenslotte blijft er weinig plaats over voor de
bijzondere openbaring en voor het vraagg^ed.
2» QxE als Sdaepper

De Schepper, zo vercsndersfcelden we inpliciet tot hier toe, is degene die
alles wat er is heeft geroaakt zoals hefc is, degene dos die aan net begin
staat van de geschiedenis en eventueel ook korrigerend ingrijpt. Maar
als we Gcx3 als Schepper zo cpvatten dan koroen we in grote prctolaam, zo
is uit het net gepassesme oiverzidhtje gebleken. Maar ws zouden God als

Schepp&r ook inders kunnen denken, zodanig dat er geen botsing antstaat

met de natuurwetensdhap. tot lijkt dan missdiien op het zoeken van een
uitweg, mar juist taj Thomas, fcoen er wq helemaal geen kcaiflikt was,
vinden we dlt andere sdieEPiiigd3egrip.

Bij IhcRias is scheCT»ing NIBT dat Gcd aan het begin (of voorfcdurend) "eakt

wat er is zoals het er

scheppingsbegrip.

is.

Dat leerfc

hij

wel, maar dat is niet zijii

Dat zit daar een hele laag cxider. Je kunfc oanderschsid

maken fcussen twee nivo's. Er is het nivo van de zijndei. Dit glaasje
water - als ik het anstoot is het hier dadelijk nat. Dit is een gebeuren

op het nivo van de zijnden. C^> dat nivo kunnen er veranderiiig®! optreden
kan lets

nat warden of

grober,

kan

er

leven

veni rekt

warden

en

gestorven

mrden. Dit is het nivo van (wat er is*. Dat gaat er altijd van uit
dat er dtngen zijn. Maar daarcnder zit het nivo van "dit er 'zijn' is". En
de verwondering daarover? waaran is er lets en niet veeleer niets? Juist
ap die vraag, kan het geloof in God als Sch^per een antwoard geVCTi. Dus
niet ap de vraag waaram hier een glaasje water staat. Wetenscfaap en
geioof Mjben elkaar dan ±n deze cpvatting niet raeer. God is dan niet
meer te zoeken aan het begin van of in de keten, nee, ffij handelt niet in
de geschiedenis, maar Hij is er de oorzaak van dat al die dingen, processen en ketens er uAeriiaupt

zijn en mogelijk zip. Het eerste nivo, dat

van de gebeurtenissen, kun je vergeUjkon met een film waarin er van
alles getoeurt. Maar als je vraagt hoe het komt dat ze er u^erhai^pt zijn,

zit je niet raeer op het nivo van de film, maar op het nivo van de
projekfcor, die het lichfc uitzendt waardoor die film er is. Wat de
projektor doet t. a.v. het filiugdsKiren, dat doet Gcx3 als Sctepper t. a.v.
ons hele geschiedsiisverloop. Hij zit niet ergens aan het begin van de
film. Hij hoort niet fchuis in ans filmverhaal, maar is van een heel
andere orsae. Hij is zodanig anders dat Hij alles wat er is, zcwel aan
barbaarsheid als aan geluk, zowel wat er is als wat er verandert, in het

zijn* bahoudt.Scheppen is dan niet bet overhalen van een trefcker aan het
begin grand van een plan dat bedacht is; nse, het is het vocsrtdurend
.

doen bestaan. Een soort ovierstroroerrie bron. 2k3als er geen film bestaat
als de projektor ophoudt, zo zou ook de wereld en de gesdhiedenis finaal
weg zijn als God zou ophouden met scheppen, inefc instandtouden. God is de
Schepper^ een voortdurende akfci-eve bron van alle werkelijkheid.
God en de schepselen zijn dan niet heleraaal versd'iillond, want de sdhepselen delen tn het zijn van God, zoals het filmbeeld odt maar kan bestaan
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ardat het deelt in- het licht van de projektor. Maar toch is de schepping

niet identiek met Gcx3, want die projektor GE3EET licht, term.jl de filmbeelden lichtend zijn aidat ze lidht gekregen hehben. Zo hebbesn wij deel

aan God fcerwijl er toch ees\ ar^indig onderscheid blijft. ^ God is tegelipc
buiten" ons, " van een fcotaal andere orie, de 'gans Andere' zoals Barfch

zegt, en ffij is IN de wereld, in het diepste van wat we hefcten, nl ens

eigen bestaan. ifij is, zoals Augustinus zegt, ens inser naby dan wij
onszelf nabij zijn. Ik denk dat '[hanas door dit sd^ppingsbegrip de twee
grote stroraen van het diristaidan (God is de heel andere, en : God is
ans meer nabij dan wij onszelf nabij zijn) heel goed bij elkaar heeft

weten te houden. We zien dit begrip van God als

'Zijn' dan ook weer

opgenanen worden door ncdeme theologen (bijv. Tillich en Mary Daly) .
3. Gods relatle naet de gesAiedanis

Als we Gods relatie tot de sdhepping vergelijken met eea projektor die
een film behoudt, stuiten-we wel op een probleem. Want de projektor

zorgt er wel voor dat de film kan verlcpai, maar niet h o e de film
verioopt. God is dan voortdurend aktief door alles in hot bestaan te
houden', maar dan cxik ALLES, dus niet-specifiek. Maar er is natuurlijk
veel meer te zeggen aver God. Want in de bijbel is het beeld van God als

de'Schepper heei'belangrijk, maar toch niet het belangrijkste. Wat de
bijbel ons voc»ral wil vertellen is dat God een relatie heeft tot onze
byzondere geschiedenis, met haar specifieke verlocp. Wij zijn alleen bij
het begrip'van God als Schepper bogcxmen, andat ap dat punt in de loop
van de geschiedenis de problanen ontstoiid®! met de natuurveten-

schappen. Maar als we vanuit de U^jel over God waren gaan denken, hadden

we raoeten beginnen bij God als Verlosser, Bevrijder, Verfaondspartn^", dus
bij Gods relatie met cxize inhou!3elijke cfesAied®u. s. Maar, het wereldbeeld
van de natuurwetenschappsn laat geesi rjlrate voar een God die handelt,

die ingrijpt in onze g^diied^is (hooguit als 'gatewuller*, raaar dan

hebben" we' het niet over Godl). Kunnen we proberen vanuit ais geloof in
de God van de Bijbel, Gods relatie tot onze inhcudelijke geschiedenis, tot
ans doen en laten dus ook, zo te her-detika-i dat we enerzijds redht doQi
aan ons tnzidit dat God niet ingript in de geschiedenis en anderzijds aan

ons geloof dat God wel betrokken is bij onze gesdiiedeaiis en ridhiting aan
haar geeft?

In de'bijbel wardt God getekmd als de Aanwezige, met woordffi als: die

erbanoen heeft, die weet heeft van, de klachten van zijn volk gdioord
heeft en niet vergetai is. Dat zijn werkwoorden die niet zozeer aangeven
dat God aktief is, in de zin dat God lets doet, iiigrijpt, maar die wel
heel nadrukkelijk zijn presentie uitdrukkm. Scros kun je wel eats denka'1:

presentie? Laat Hij'maar eens wat doenl Waar blijft Hij met z'n^xiderai?

Maar als je h&el zidc bent, en er zit ianand iiaast je, ecfat liefdevol,
dan wordt je koorts daar wel geen graadje minder van/ snaar het doet toch
wonderen. Zo dffric ik dat we ons niet

genoeg bewust kunnsn zi^i, toe

vrcselijk belangrijk alleen al liefdevolle presentie, betroMc^iheid is.
Dat God'aanwezig" is,

ons kffit, ons niet vergeet (ook over de dcxxl heen

niet ver^eet, hopen we, geloven we) daar kun Je een heel leven over doen
an dat te gaan geloven

en het te durvian geloven. Want het is wel een

durven tegen alle aanwchting in -

die aanvechUng inoefiai we hier niet

even hcaaf onder cte tafel wericen. Ik kan mooi het woord presentie

opschrijven, near ervaren we ook dat God aanwezig is? U hoeft Jtet roe niet

alleinaal kamen te vertellen, cnaar zelfs Jezus riqp: "Mijn (^d, mijn God,
waarcm hebt U mij verlatCTi?". Dus wij zijn niet de enigen die ans, sans
of vaak, verlaten^voelen. Het is dus niet zo dat we ons behaagtijk kunnai
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'-rentelen in Gods presentie. Ik denk dat we inerken dat Hij qua daden, qua
doen de grote Afwezige is.
Vfe moetffi het allemaal zelf doen, of bijna
allemaal. God handelt niet in cxize geschiedaUs. Maar Hij is wel de

aanwezige als getuige/ die weet heeft van ons leven en lijden, die ens
niet vergeet. (Dat is natuixrlijk een geloofsuitspraak). Daaraaast is Hi j
oak aanwezig als appel, als degene die ens roept. Hij is niet zozeer
degene die alles genaakt heeft zoals het is, (dan ben je weer bij het
oude scheppersbegrip terug), wasx Hij staat a.h.w. aan de araiere kant.
Hij roept ons weg uit wat wij erwan ganaakt hebben. Of: Hi nxpt <x\s
vecder als we het good doen. Hij wenkt, verlokt, verleidt cxis naar zijn
doel toe, zijn visioen. En zo, ciaarmee/ geeft ffij richting aan onze geschiedenis. Niet dos door cais fce duwen, door te veroorzaken dat

we uifc-

kanen waar Ifij wil raaar door ons te lokken naar waar het Hsn am begonnen
is. (En war het Han am begonnen is, dat heeffc Hij latffi zien tn Israel
en in Jezus). Huub Oostertuis zegt ergens in een lied dat God ans niet
duwfc maar wmkt. Dear zit voor mij heel de omslag in.
Maar is God zo niet een beetje een camiachtige, aardige nieneer? Mleen

maar een beetje wenken? Ben visioen voorhcuden, meer niet? Ik derik dat
je dat zo niet moet zeggen. Prof. H. Bsrkhof uifc Leiden spreekfc van een
'weerloze overmacht'. En twee amstezdanise the3logen, Beker en Deurloo,
spreken van ' de ovennacht van de genade' Ms je zelf ooit een keer als

leraar voor de klas hebt gestaan met zo'n stelletje ltuig dat nergens
zin in heeft* en jij hebt er wel zin In, en je weet het zo te hrengen dat
het hen enthcsusiast maakt, dan krijgen zij er ook zin in. Dan werkt het.
Ik denk dat de Geest als inspirator niet voor niets een beeld is uit
onze

fcraditie,

en

dat is

riiet

een

beeld.

machteloos

Als

je

die klas

zover krijgfc dat ze mee willen, dan valt dat wat je zelf als leraar wilt

en wat zij willen, qp die bepaalde gelukkige inaraentCTi sainan. Zo denk ik
dat als wij cais c^>enstell©ri voor vat God van ons wil en voor wat Hij cxis
als visioen voorhoudt, dat da-t dan ons z61f voor ogen gaat s-taan; dan

gaan we het zelf willen. Op die morasnten is het eventjes ode cmze wil.
Dan is wedsrcoi dat onderscheid tussei buiten en binnen niet te makffi. En

bij Jezus was het dan geen spaarzaam ncraent, naar heel zijn levsi,
zeggen wij als christenen. Daarom word Jezus transparant naar God, zcxiat
hij een biimenkcroen weed van God in onze geschiedenis. Daar hebben we het
edit even gezien. Maar bij ons is die idenUteit tiissen Gods wil en caize
wil hooguit stuksgewijs en oak aangevocfatoi. Eh dan kom ik terug Nj wat
ik in het begin zei: aai^evochten door de rede. Want juist waar we nadenken over God als einddoel van werkeU^dieid, als visioen,

dus over de

richfcing die we moeten gaan, is er wel degelijk een grote spaimir^ tussen
geloof en rede. Maar nu dan eindelijk een spanning op geeigend g^ied:
Geen spanning dos meer tussen natuurwetenschap en God als Schepper, want
daar hoort die spanning niet thuis. Maar wel een spanning tussen geloof
en rede, waar hij wel dec^lijk thuis hoort. Want dat visioen van

onvenilende liefde, gratis liefde (Hein Schaeffer noerade dat eerder 'de
luxe'), maar daannee sainenhangend heleraaal niet luxueus:
de 'dwaasheld van het kruis', dat laat zich niet afleiden zii-t de 'wijsheid' van de
rede. Paulus zegt het heel fcrefzeker: "Wij prediken een gekruisigde

Christus, wx>r Joden een-aaristoot, de heid^ien een dwaasheid." (1 Kar.
1, 23). Daar heb je precies de juiste spanning tussffi geloof en rede.
Deze hele lezlng ging over God als bron en einddoel van alle wez^elijkheid.

Ik denk dat

waar

'we

God '&cori '

noemen,

er

geen kcaiflikt toeft

te

zijn tussen rede en. geloof. (Er is alleen maar een kcanflikt als we God
naar onze ntaat snijdffi en niet edit God laten).
»ar ik denk ook, dat

waar we God 'Eind3oel' noemen van alle werkelykheid, het kcaiflikt tussen
geloof en rede groter zou moeten zijn dan

we wel

koRifartabel vijrxien.

