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Boek van de maand 
 
Geloof en natuurwetenschap 
 
H.B. Driessen 
 
De laatste jaren verschijnt het ene boek na het andere van de hand van de Engelse 
theoloog Alister McGrath. Hij is ‘Principal’ van Wycliffe Hall in Oxford, een instituut 
waar anglicaanse theologische studenten wonen en werken. McGrath(1) is tevens 
professor in de theologie aan de Universiteit in Oxford, en aan Regent College in 
Vancouver. Uitgeverij Kok heeft een aantal van zijn boeken vertaald en uitgegeven: 
CHRISTELIJKE THEOLOGIE. EEN INTRODUCTIE; BRUGGEN BOUWEN; UITLEGGEN WAT JE 
GELOOFT; en TOEKOMST VAN HET CHRISTELIJK GELOOF. 
 
In dit artikel zal het gaan over het boek: GELOOF EN NATUURWETENSCHAP. EEN INTRODUCTIE. 
Volgens de omslag voert dit boek de lezers binnen in de fascinerende interactie tussen 
wetenschap en geloof. Het is speciaal geschreven voor mensen die interesse hebben in deze 
wisselwerking, maar die nog weinig of geen kennis hebben opgedaan van een van beide (of 
beide) terreinen. 
 
Een overzicht 
 
Nu, de auteur heeft een prettige stijl om te lezen, om niet te zeggen dat het boek leest als een 
trein. Gemakkelijke stof biedt hij echter niet, en hier en daar heb ik maar wat overgeslagen, 
omdat het ingewikkeld was. Toch is de auteur erin geslaagd om een heldere inleiding te geven 
over ‘geloof en natuurwetenschap’. 
Het boek behandelt de onderwerpen: Geloof: bondgenoot of vijand van de wetenschap?; 
Wetenschap en wetenschapsfilosofie; Schepping en natuurwetenschap; Natuurlijke theologie: 
sporen van God in de natuur; Modellen en analogieën in geloof en wetenschap; Strijdvragen 
op het gebied van geloof en wetenschap, en in het laatste hoofdstuk zeven voorbeelden van de 
integratie van geloof en natuurwetenschap. Aan het einde van ieder hoofdstuk wordt lectuur 
vermeld voor verdere studie. De vertaler heeft er ook aanvullende Nederlandse literatuur aan 
toegevoegd. 
 
Mijlpalen 
 
Het boek begint met de beschrijving van drie historische mijlpalen op het gebied van de 
relatie tussen geloof en wetenschap. Dat zijn: de astronomische discussies uit de zestiende en 
het begin van de zeventiende eeuw; de opkomst van het wereldbeeld van Newton in de 
tweede helft van de zeventiende en in de achttiende eeuw; en het debat over de evolutietheorie 
uit de negentiende eeuw. Deze drie cruciale controverses worden algemeen beschouwd als de 
mijlpalen in de relatie tussen geloof en wetenschap. Zonder begrip van deze kwesties is het 
moeilijk de latere ontwikkelingen en discussies te volgen (p. 11). We zullen deze dan ook 
langslopen. 
 
Mijlpaal 1: de nieuwe astronomie 
 
Een belangrijk element in het middeleeuwse wereldbeeld was het geloof dat de zon en andere 
hemellichamen, bijvoorbeeld de maan en de planeten, om de aarde draaiden. De Bijbel werd 
vanuit dit standpunt uitgelegd. De meeste levende talen dragen nog steeds de kenmerken van 
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dit wereldbeeld, want het is nog steeds heel normaal om te zeggen: ‘De zon ging om half 
zeven op’ - hoewel dit taalgebruik in feite de opvatting weerspiegelt dat de zon om de aarde 
draait. 
Het in de vroege Middeleeuwen meest geldende model van het universum was dat van 
Ptolemaeus, een astronoom uit het Egyptische Alexandrië. Ptolemaeus stelde dat de 
bewegingen van de zon, de maan en de planeten als volgt konden worden beschreven: 
a. de aarde staat in het middelpunt van het heelal; 
b. alle hemellichamen beschrijven cirkelvormige banen rond de aarde; 
c. deze banen hebben de vorm van cirkelbewegingen, waarbij het middelpunt van de cirkel 

op zijn beurt een andere cirkelbeweging maakt. 
Echter steeds gedetailleerder en nauwkeuriger waarnemingen van de bewegingen van 
planeten en sterren veroorzaakten steeds meer problemen voor deze theorie. De theorie werd 
wel aangepast, maar tegen het einde van de vijftiende eeuw was het model zo ingewikkeld 
geworden, dat het instortte. 
 
In de zestiende eeuw werd dit geocentrische (de aarde in het middelpunt) model vervangen 
ten gunste van het heliocentrische. In dat model staat de zon in het middelpunt en is de aarde 
één van de om de zon draaiende planeten. Die verschuiving in het denken wordt vaak de 
‘copernicaanse omwenteling’ genoemd, maar er zijn drie personen die een belangrijke rol 
hebben gespeeld in deze verandering: Copernicus, een Poolse geleerde (1474-1543), een 
Deense astronoom Tycho Brahe (1546-1601) en Johannes Kepler (1571-1630). 
 
Nu was het oudere, geocentrische model door de middeleeuwse theologen aanvaard. Ze waren 
eraan gewend om de Bijbel door een geocentrische bril te lezen. De eerste verdedigers van de 
theorie van Copernicus stonden dus voor twee vraagstukken: 
Ten eerste moesten ze uiteenzetten welke gegevens tot de conclusie leidden dat de aarde en 
andere planeten om de zon draaiden, en vervolgens moesten ze laten zien dat dit standpunt 
niet in tegenspraak is met de Bijbel. 
In dit verband noemt McGrath Calvijn, die twee belangrijke bijdragen aan de waardering en 
ontwikkeling van de natuurwetenschappen heeft geleverd. Ten eerste stimuleerde hij het 
wetenschappelijk bestuderen van de natuur, en ten tweede verwijderde hij een belangrijke 
hindernis bij die studie, door te zeggen dat de Bijbel voornamelijk bedoeld is om Jezus 
Christus te doen kennen. De Bijbel is niet een handboek voor astronomie, aardrijkskunde of 
biologie. God heeft de openbaring afgestemd op de capaciteit van mensen. ‘God moet wel 
afdalen tot ons niveau, anders kunnen we de openbaring niet vatten.’ ‘Op een ander, meer 
wetenschappelijk niveau hadden zelfs de grootste natuurkundigen er weinig tot niets van 
kunnen begrijpen.’(2) De schrijver van Genesis, zegt Calvijn, ‘was geroepen als leraar van de 
ongeleerden en primitieven, naast de meer ontwikkelden; daarom kon hij zijn doel alleen 
bereiken met deze simpele lessen’ (p. 23). 
 
Mijlpaal 2: Newton 
 
Dan is er een tweede mijlpaal: Newton en het deïsme. 
Het heliocentrisch model had een paar meetkundige vragen opgelost en Kepler had zijn 
wetten ontdekt, maar was er een reden waarom die wetten zo fraai konden worden 
geformuleerd? Konden die wetten over de beweging van de aarde, de maan en de planeten 
met een enkel principe worden verklaard? 
Isaac Newton (1642-1727) maakte duidelijk dat er een enkele wet ten grondslag ligt aan die 
‘hemelse mechanica’. Newton paste de bewegingswetten toe op de baan van de maan om de 
aarde. Hij nam aan dat de kracht die maakte dat de appel op de grond viel, ook de maan in een 
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baan hield. Hieruit kon hij de omloopsnelheid van de maan berekenen. Dat leverde een 
antwoord op met een afwijking van 10%. Zijn succes in het verklaren van deze hemelse 
bewegingen leidde er al spoedig toe, dat men het heelal ging zien als een grote machine, die 
werkte volgens natuurwetten. Dit wordt daarom een ‘mechanistisch wereldbeeld’ genoemd. 
Latere schrijvers stelden veelal dat dit mechanisme op zichzelf stond en voortbestond - en dus 
had men geen god nodig om het te scheppen of te onderhouden. De religieuze gevolgen 
hiervan zullen duidelijk zijn. Echter, als de wereld een machine is, dan leidt dat direct tot de 
gedachte dat hij ontworpen moet zijn. Dat was ook Newtons mening. De beroemdste 
weergave van Newtons denkbeelden vinden we vermoedelijk bij Willam Paley. Paley 
vergeleek de complexiteit van de natuur met het ontwerp van een horloge. Beiden hielden de 
gedachte van een ontwerp en een bedoeling in, wat wees op het bestaan van een Schepper. 
 
Mijlpaal 3: Darwin 
 
Ook al werd God buitengesloten uit de mechanische werkelijkheid, toch was zijn orde en zijn 
handelen volgens velen in de biologische werkelijkheid nog aanwijsbaar (p. 32). 
 
Laten we de vraagstukken waarmee men zich geconfronteerd zag, op een rijtje zetten: 
1. De vraag van de aanpassing. Dat wil zeggen, de wijze waarop de vorm van een organisme 

is aangepast aan de vereisten van zijn omgeving. 
2. De vraag waarom sommige soorten uitsterven. Het staat vast dat Darwin wat dit betreft 

sterk is beïnvloed door Thomas Malthus’ theorieën over bevolkingsgroei. 
3. De onevenwichtige geografische spreiding van de levende organismen. 
4. Het voorkomen van rudimentaire organen - bijvoorbeeld de tepels van mannelijke 

zoogdieren - was moeilijk te verenigen met een scheppingstheorie die uitgaat van de 
afzonderlijke schepping van de soorten, omdat zulke organen nutteloos en overbodig 
lijken te zijn (p. 34). 

 
Darwins theorie bestaat uit de volgende bouwstenen. Darwin beweert dat er in de natuur een 
proces van ‘natuurlijke selectie’ plaatsvindt. Er ontstaan variaties in de natuur; de vraag is dan 
of de nieuwe variant beter toegerust is om te overleven dan de voorgaande. De ‘survival of the 
fittest’ werd later de naam voor dit proces. 
Uiteindelijk vertoonde Darwins hypothese nog veel zwakheden en losse einden. Zij vereist 
bijvoorbeeld het ontstaan van nieuwe soorten, maar daarvoor is geen bewijs gevonden. 
 
McGrath vat de religieuze betekenis van het Darwinisme als volgt samen (p. 37): 
‘Het Darwinisme was in tegenspraak met de traditionele christelijke opvatting dat alle leven 
zijn specifieke eigenschappen heeft te danken aan goddelijke scheppingsdaden. Met name de 
unieke, bevoorrechte positie van de mens als de kroon op Gods schepping werd daardoor op 
losse schroeven gesteld.’ 
 
Belijden! 
 
Ik onderbreek nu de samenvatting van het boek. McGrath geeft een rondleiding rond ‘geloof 
en natuurwetenschap’, en al rondleidend biedt hij interessante stof aan. Ik zou voor een lief 
ding willen dat hij als rondleider uit de beschrijving was gestapt, om duidelijk te maken hoe 
het christelijke geloof onder druk staat, en hoe belangrijk het is om ‘God als de Schepper van 
hemel en aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen’ te belijden. Ik bedoel dat niet als een 
dooddoener, integendeel. God de Vader schenkt ons leven, onderhoud en onderdak, en alle 
schepselen zijn zo in zijn hand dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. 
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Daarmee zeg ik ook niet, dat ik mijn Vader begrijp of kan volgen, ik probeer alleen te zeggen 
dat ik als mensenkind afhankelijk ben van Hem. Zoals zondagmorgen in een kerkdienst: Onze 
hulp is in de naam van de HERE, die de hemel en de aarde heeft gemaakt! 
Dat Newton een wet van de zwaartekracht heeft kunnen formuleren, is mooi, maar dat wijst er 
toch ook op dat God de wereld mooi heeft gemaakt? Daarvoor ontbreekt een empirisch bewijs 
- zeggen sommige wetenschappers - maar daarom moet het wel beleden worden. 
 
Nu zou het kunnen zijn dat McGrath dit boek heeft geschreven om in debat te kunnen komen 
met wetenschappers die niet meer in God geloven. Het boek zou dan een poging kunnen zijn 
om te laten zien, dat hij zijn onderwerp kent en in het debat serieus genomen moet worden. 
Hij spreekt over apologetische kansen (p. 112, 220, 236). Net op het moment, dat je denkt: nu 
gaat een debat beginnen, wordt het volgende onderwerp aangesneden. 
 
Gesprek geloof en wetenschap 
 
Allerlei natuurkundigen en theologen passeren de revue: Pannenberg, Barth, Polkinghorne, 
Peacock, Teilhard de Chardin, om er maar een paar te noemen. McGrath geeft in een paar 
bladzijden weer wat deze auteurs over ons onderwerp zeggen, en dan komt een volgende 
auteur te berde. Boeiend en in een rijke schakering. 
In het hoofdstuk ‘Zeven voorbeelden van de integratie van geloof en natuurwetenschap’ komt 
o.a. Wolfgang Pannenberg aan de orde. McGrath merkt dan over hem op: misschien is wel het 
meest opvallende bij deze theoloog, zijn bewering dat de opstanding van Jezus een objectieve 
historische gebeurtenis is, waarvan allen die toegang tot het bewijs hadden, getuigen zijn 
geweest. Waar Bultmann de opstanding als een gebeurtenis in de belevingswereld van de 
discipelen behandelt, verklaart Pannenberg dat dit een feit is dat thuishoort in de wereld van 
de openbaar toegankelijke geschiedenis (p. 229). 
Dat Pannenberg over de opstanding van Jezus als feit spreekt, in een vreemde reconstructie 
van de Bijbel(3), komt bij McGrath(4) niet aan de orde. Het lijkt erop dat alleen die citaten 
worden gebruikt, waarmee een gesprek tussen geloof en wetenschap tot stand zou kunnen 
komen. 
 
Wereldgodsdiensten 
 
Op de achterflap van het boek staat: ‘Hoewel Alister McGrath zich vooral richt op het 
christelijk geloof, wordt ook het belang van de andere godsdiensten verdisconteerd.’ 
Zo citeert McGrath een islamitische wijsgeer Al-Ghazzali, in een hoofdstuk over 
‘Wetenschap en godsdienstfilosofie’ (p. 117), en noemt hij de meest invloedrijke vorm van 
scheppingsleer die van het jodendom, het christendom en de islam (p. 123). Ik heb bezwaar 
tegen die gelijkschakeling. Ik snap wel dat andere godsdiensten ook last hebben van 
wetenschap die het zonder God en zonder openbaring meent te kunnen stellen. Als christen 
belijd ik toch dat er ‘één Naam onder de hemel is gegeven’? 
 
Metafoor 
 
Het is verleidelijk om over het hoofdstuk ‘Modellen en analogieën in geloof en wetenschap’ 
wat uitvoeriger te schrijven.(5) In dat hoofdstuk gaat het over analogie, metafoor(6) en religie. 
McGrath schrijft dan over het woord ‘losprijs’ (p. 164) in de Bijbel.(7) Ook gaat McGrath in 
op de natuurlijke selectie als metafoor in Darwins hypothese. Een kweker selecteert actief, 
heeft dat actieve selectieproces ook een parallel in de natuur? Is ‘de natuur’ een handelend 
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persoon, die actief varianten selecteert die zij goed vindt? Mag je zeggen dat de natuur iets 
selecteert, aangezien selectie wijst op doelbewustheid, keuze en verstand? (p. 171). 
Een metafoor nodigt als het ware uit tot associatie van gedachten. Bij ‘losprijs’ denk je aan: 
voor wie moet die losprijs worden betaald? Wie zijn de gegijzelden? Aan wie moet die ‘prijs’ 
worden gegeven? Is die ‘prijs’ in de Bijbel geld, of mag het (of Hij, als Jezus Christus 
daarmee wordt bedoeld) iets anders zijn dan goud of zilver? 
Met enige creativiteit zijn er nog wel meer vragen te bedenken rond zo’n metafoor als 
‘losprijs’. Wie bijbelleest, leest woorden van God. Dan zijn er indringende vragen te stellen 
rond de metafoor. Zoals: wat ik nu bedenk bij deze metafoor, was dat de bedoeling van Gods 
openbaring? Ontvang ik op deze denkmanier licht van Hem? Zit mijn creativiteit op de troon, 
of ben ik eerbiedig aan het luisteren naar wat God zegt? Stel ik bij deze metafoor goede 
vragen, of ben ik vragend op een dwaalspoor? McGrath stelt ook de vraag: hoe kunnen de 
grenzen van zulke vergelijkingen getoetst worden? (p. 166). Een andere vraag laat zich ook 
stellen: hoe kunnen we tekst als metafoor herkennen? 
 
Afronding 
 
Uit deze bespreking mag u zeker concluderen, dat we een boeiend boek van McGrath 
gekregen hebben. Veel onderwerpen passeren de revue. De christelijke taxatie van die 
onderwerpen laat de auteur echter veelal aan de lezer over. 
 
N.a.v.: Alister McGrath, GELOOF EN NATUURWETENSCHAP. EEN INTRODUCTIE, Kok, Kampen 
(2001), ISBN 90 435 0027 5. 260 pag. Prijs  € 23,95. 
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5 Metaforen zijn in de mode. Een paar verwijzingen: 
- Harmen van den Berg, KNOWLEDGE GRAPHS AND LOGIC. ONE OF TWO KINDS, Proefschrift Universiteit 
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6 Een metafoor is een specifieke uitdrukking, waarmee je zegt wat je niet bedoelt en bedoelt wat je niet zegt 
(René Diekstra). 

7 Vgl.: A. McGrath, ‘De aantrekkelijkheid van het geloof’, in: RADIX, jaargang 28, p. 105-122 (met name p. 
114-117). 


