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TER INLEIDING 
 
In het voorjaar van 2007 schreef ik ‘God en wetenschap’, een essay over de manier waarop weten-
schap en God samen gedacht kunnen worden. Ik beschouw dit schrijfwerk als een fundamentele 
tekst over hoe ik God en wetenschap verbonden wil zien. Met name hoofdstuk 4 ‘Werkelijkheid is 
één’ drukt mijn basisovertuiging uit. Het lijkt me zinvol om aan het begin van dit essay die basis-
overtuiging samen te vatten: 
 
Voor mij is werkelijkheid het richtinggevende concept in mijn denken. Er is maar één werkelijkheid. Deze is allesom-
vattend. De tweedeling natuur en bovennatuur is achterhaald. De werkelijkheid heeft een kenbare ‘buitenkant’ – de 
wereld van de materie, de aanwijsbare dingen en dus van de exacte wetenschappen – en een ‘binnenkant’ die we niet 
kennen op de manier van de wetenschap, maar waar we wel ideeën, gevoelens, intuïties en overtuigingen bij hebben. 
‘Buitenkant’ en ‘binnenkant’ gaan vloeiend in elkaar over. Ik geloof dus, dat we een ‘deel’ van de werkelijkheid niet 
‘hard kunnen maken’, niet kennen.  
Wat de dimensie ruimte betreft, begint het niet kenbare van de ‘binnenkant’ dáár waar in de macrokosmos dat deel van 
het heelal zich al zó ver van de Big Bang verwijderd heeft, dat het zich aan de menselijke waarneming onttrekt. Maar 
ook in de richting van het ‘oneindig kleine’, dáár waar de microkosmos geen ‘materie’ meer laat zien, met name in de 
‘wereld’ van de kwantumfysica strekt het onkenbare zich uit.  
Met betrekking tot de dimensie tijd ligt het onvoorstelbare ver terug in het verleden – Was er iets voor de Oerknal? Zo 
ja, wat? Hoe stel ik me dat voor? – én in de toekomst – Dijt het heelal oneindig uit? Zal het ooit weer krimpen? Is het 
eenmalig? Of hebben we met een eeuwig uitdijend en inkrimpend heelal te maken?  
‘Binnenkant’ betreft ook het ‘hart’ van de mens: de ruimte van ervaringen’, emoties, overtuigingen, intuïties en fanta-
sie. Waar de mens op hoopt, naar verlangt, rotsvast in gelooft is niet in harde cijfers uit te drukken, maar het ‘hart’ is er 
niet minder werkelijk om. 
Het basisconcept werkelijkheid bedoel ik uitdrukkelijk niet als metafysica, want er is maar één werkelijkheid. Ik wil 
het ook niet etiketteren met zijnsleer of ontologie, want ‘het zijn’ krijgt te gemakkelijk een dingmatig karakter. Het is 
geen holisme, want dat fungeert teveel als een geloof. Het is wél monisme, maar dan zonder te vertrekken vanuit één 
‘ding’, of dat nu materie, geest, type of God is. Het basisconcept werkelijkheid drukt alleen maar uit, dat ik wil denken 
vanuit het allesomvattende, vanuit het geheel. Er is geen plaats voor welke vorm van dualisme dan ook. Er zijn geen 
scheidingen, wel ónderscheidingen en vooral vloeiende overgangen. 
 
Dit essay probeert aan te tonen, dat het woord ‘God’ een zinvol woord kan zijn voor wetenschap-
pers, niet alleen theologen of andere beoefenaars van de zogenaamde menswetenschappen, maar 
ook voor bètawetenschappers. Alles wat over ‘God’ geschreven wordt, moge meer reliëf krijgen 
tegen de achtergrond van het basisconcept werkelijkheid. 
 
In het essay zal ik belangrijke begrippen schuingedrukt weergeven, terwijl veel woorden en be-
grippen die ik als beeld beschouw, tussen aanhalingstekens geplaatst zullen worden, náást het ge-
bruik van aanhalingstekens bij titels en citaten uiteraard. Soms zet ik God tussen aanhalingstekens, 
soms ook niet: God is voor mij én een rationeel én een emotioneel woord tegelijk. Ik laat dat onbe-
kommerd door elkaar lopen. 
 
 
 
DE EVOLUTIE VAN MIJN ‘GOD’ 
 
Vlak voor het schrijven van dit essay’ God voor wie durft te denken’ las ik ‘Evolutionair denken, 
De invloed van Darwin op ons wereldbeeld’ van Chris Buskes. i Buskes is erudiet en belezen, dus 
dient hij heel wat ‘leesvoer’ op. Helder zet hij het Darwiniaanse gedachtegoed uiteen, maakt het 
evolutionaire denken tot de kern van zijn betoog en weet dit op een overtuigende manier te verbin-
den met tal van onderwerpen: antropologie, taal, bewustzijn, cultuur, epistemologie, religie enzo-
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voort. Nergens wordt hij eenzijdig en hij laat steeds voor- en tegenstanders van een bepaalde theo-
rie of overtuiging aan het woord. Tegelijkertijd neemt hij een eigen standpunt in: zijn overtuiging 
dat alles evolueert klinkt duidelijk in het boek door. Ik haak er graag bij aan. Waarom? Omdat ik 
dezelfde overtuiging ben toegedaan: alles evolueert. 
 
Hoe rationeel en geseculariseerd ik ook ben, ik neem geen afscheid van‘God’: het woord is me te 
dierbaar. ‘God’ heeft mij gelukkig geen kleerscheuren bezorgd. Als katholiek kind werd ik vooral 
opgevoed met kerkelijke praktijken. Die waren uiteraard christocentrisch: alles draaide om Jezus. 
Daarin was God mooi meegenomen. ‘God’ zelf werd met weinig klem‘gebracht’. Natuurlijk, op de 
St.-Jozefschool te Wateringen werd serieus werk gemaakt van de catechismus. De kapelaan, soms 
de pastoor, kwam hem uitleggen, de onderwijzer zorgde ervoor dat ie gememoriseerd werd. Te-
rugkijkend op mijn tamelijk onbezorgde jeugd moet ik bekennen, dat ik nooit intiem geworden ben 
met‘God’.  
Wel werd hij eventjes een probleem, toen zich bij mij in mijn vroege puberteit een te scrupuleus 
geweten ontwikkelde en ik daarom elke week, op zaterdag -‘schoonmaakdag’ -, in de biechtstoel 
belandde. Mijn preoccupatie met seks was hoofdinhoud van elke biecht. Daarbij paste een God die 
alles in de gaten had en die mijn goede en minder goede daden bijhield als een boekhouder die 
even scrupuleus was als mijn pubergeweten. Die God is in mijn gevoelsleven inmiddels geredu-
ceerd tot nul. Tijdens mijn studie theologie heb ik geleerd theoretisch en ‘op afstand’ met ‘God’ 
om te gaan. Ik heb dat als prettig ervaren. Ik ben er diep van doordrongen geraakt, dat álles wat we 
over God zeggen een beeld of een metafoor is. Ook ‘Hem’ en ‘Hij’ zijn beelden. De gereformeerde 
theoloog Kuitert heeft dat ongeveer als volgt uitgedrukt: ‘Alles wat we zeggen over Boven komt 
van beneden.’ Misschien daarom kon ‘God’ voor mij een nieuwe betekenisvolle inhoud krijgen: 
God als Niets. Daar kom ik zo meteen op terug. 
 
Eerst even dit: ik weet niet of ik er nog verbaasd over moet zijn, maar het valt me op, dat het me-
rendeel van de gelovige christenen, moslims, hindoes, noem maar op, God letterlijk als persoon 
zien en hem allerlei kwalificaties geven die, ook als ze God positieve eigenschappen toedichten, 
soms haaks staan op de evidenties van bijvoorbeeld de fysica en de evolutiebiologie. Mensen kun-
nen aan bepaalde godsbeelden hechten, zeker wanneer ze die beelden letterlijk verstaan: God is 
écht de Schepper van alle levende wezens en de aarde is slechts een paar duizend jaar oud, God is 
écht de Almachtige die bepaalt wanneer hij jou bij zich haalt enzovoort. Wat is het toch, dat een in 
wetenschappelijk en technisch opzicht vergevorderd land als de Verenigde Staten zo rijk gezegend 
is met traditioneel of orthodox, soms zelfs fundamentalistisch, gelovende mensen? Alleen al de 
machtige lobby achter de zogenaamde christian science, tegenwoordig in het maatkostuum Intelli-
gent Design iigestoken, spreekt boekdelen. Wat is het toch, dat weldenkende mensen zó kunnen 
vasthouden aan niet rationeel te verantwoorden godsbeelden?  
Ik haast mij te zeggen, dat dit, op een iets andere manier, helaas ook geldt voor veel moderne we-
tenschappers. Ik denk aan een van meest originele denkers binnen de evolutiebiologie: Richard 
Dawkins iii. Zo’n intelligente man had toch een genuanceerder beeld moeten hebben van de diverse 
manieren waarop mensen zich tot ‘God’ kunnen verhouden?  
 
Het ‘kinderlijke’ geloof van de man met de baard die boven de wolken alles op het ondermaanse 
regelt, heb ik losgelaten. Daar was niet veel moed voor nodig. Het heeft me geen pijn gedaan. Mo-
gelijk heeft het ‘gezonde verstand’ er een handje bij geholpen. Maar ik besef, dat zulke letterlijke 
godsbeelden voor veel gelovigen heilig zijn en dat ze daar met moeite of helemaal geen afstand 
van kunnen doen. 
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Ik heb er begrip voor, maar ik vind het jammer. Jammer, omdat de wetenschap zover gevorderd is, 
dat bepaalde godsbeelden gewoon niet meer letterlijk genomen kúnnen worden. De evolutietheorie 
bijvoorbeeld is zó plausibel, dat geen weldenkend mens die nog naast zich neer kan leggen. Het 
klinkt misschien wat streng, maar wie het evolutionaire gedachtegoed naast zich neerlegt of be-
strijdt, weigert domweg te denken! De Big Bang is zo’n aannemelijke hypothese, dat het irratio-
neel is om te geloven, dat God de aarde werkelijk in zes dagen geschapen heeft. In dit laatste geval 
vraag ik me af: kúnnen zoveel mensen het scheppingsverhaal niet als ‘tweede taal’ iv lezen of dur-
ven ze het niet? En: waarom merken ze de tegenstrijdigheden niet op in bijbelteksten? Zien ze niet, 
dat er twee scheppingsverhalen zijn, ieder met hun eigen ‘data’, hun eigen sfeer, elkaar op onder-
delen stevig tegensprekend, tenminste, als je die teksten letterlijk neemt? 
 
Ik wil nu toch even iets kwijt over de zondeval. Wat een prachtverhaal in Genesis 2 en 3! God laat 
in de tuin van Eden, het zogenaamde paradijs, allerlei bomen uit de aarde opschieten (Gen.2,9). In 
het midden van de tuin verschijnen de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. 
Adam en Eva mogen de vruchten genieten van alle bomen, behalve van die in het midden van de 
tuin. Verleid door de slang eten ze toch van de verboden vrucht. Het verhaal suggereert, dat ze al-
leen van de boom van kennis van goed en kwaad snoepen. De levensboom wordt gerespecteerd: 
die boom staat voor de ‘bron van het leven’, voor God zelf. Maar eten van de boom van kennis van 
goed en kwaad betekent in ‘tweede taal’: tot zelfbewustzijn komen, volwassen worden, op eigen 
benen leren staan, zelf beslissingen durven nemen. De ‘straf’ die erop volgt – schaamte voor hun 
naaktheid, zware zwangerschappen, in het zweet des aanschijns je brood verdienen en de sterfe-
lijkheid – past bij het zelfbewuste dier dat weet hoe het leven in elkaar zit. Dat is de ‘prijs’ die voor 
het menselijk bewustzijn en zelfbewustzijn moet worden betaald. De tekst geeft mijns inziens déze 
waarheid door: mens, je bent bestemd om na te denken, om zelf beslissingen te nemen.  
De zelfbewuste mens weet, dat het leven geen paradijs is, weet dat denkprocessen soms pijnlijk 
zijn. Ik begrijp best, waarom een illusie als ‘er is een Papa die over mij waakt’ verleidelijk is. 
 
 
GOD ALS ‘NIETS’ 
 
‘God’ is een gezegend en beladen woord. Mensen geven er de meest uiteenlopende invullingen 
aan, positief én negatief. Met de persoonlijke God van moeder Theresa kan ik goed uit de voeten, 
maar ik gruw van de God van Bin Laden. Als ‘God’ mensen aanzet tot naastenliefde, dan werkt het 
woord als gist in onze samenleving. Maar als het mensen tot terroristische zelfmoordacties brengt, 
is ‘God’ een vloek voor de mensheid. 
Weldenkende en gelovige bètawetenschappers als Cees Dekker, Arie van den Beukel, Ronald 
Meester, René van Woudenberg, Gijsbert van den Brink, William Dembski, Michael Behe en 
Francis Collins lijken er in ieder geval een ‘aardige meneer God’ op na te houden, die zij in har-
monie willen brengen met de uitkomsten van de natuurwetenschappen. Geen van allen overtuigen 
zij mij. God vatten zij theïstisch op, vullen de aard van hun theïstisch geloof nauwelijks in en doen 
weinig met de onvermijdelijke spanning in de relatie tussen een persóónlijke God en zelfregule-
rende processen als Big Bang en evolutie. Buskes geeft wél verschillende geloofsmodellen weer, 
variërend van theïsme tot en met ietsisme en pantheïsme, en probeert aan te geven welke van deze 
modellen zich nog het best laat verbinden met het evolutionaire denken. Hij lijkt uit te komen bij 
het deïsme, een middenweg tussen theïsme en atheïsme: ‘De deïst kan gerust zijn want in de ijle 
sferen van de hogere metafysica is het ieder toegestaan te geloven wat men wil, zolang men elkaars 
standpunt respecteert en men zich niet met de inhoud van de wetenschap bemoeit.’ v 
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Ik hoor Buskes eigenlijk zeggen: O.K., als je zonodig wil geloven, verhuis dán naar het deïsme, 
zodat wetenschap en geloof zo weinig mogelijk in elkaars vaarwater zitten. Kennelijk heeft Buskes 
zélf geen behoefte aan het leggen van een relatie tussen geloof en wetenschap. Ik wel en ik ga daar 
nu verder op in. 
 
In de 17e eeuw vroeg de filosoof Gottfried von Leibnitz zich af: ‘Waarom is er iets en niet veeleer 
niets?’ Ook voor mij is dit de ultieme bestaansvraag. Ik verwonder mij voortdurend over hoe de 
werkelijkheid ‘in elkaar zit’ en hoe alles reilt en zeilt. Boeken over de ontdekking van het genoom, 
over astrofysica, de wondere wereld van de kwantummechanica en over evolutionair denken lees 
ik met meer dan gewone belangstelling. Wat we tot nú toe op het onbekende domein van de werke-
lijkheid ‘veroverd’ hebben, getuigt van de grootsheid van het menselijk denken. Telkens weer ben 
ik diep onder de indruk van de wonderlijke complexiteit van de werkelijkheid, van macro- tot mi-
crokosmos, waar wij als levende wezens deel van uitmaken.  
 
Ik ben ervan overtuigd, dat we onophoudelijk geheimen van die werkelijkheid zullen ontsluieren. 
Maar evenzeer ben ik ervan overtuigd, dat we de werkelijkheid nooit uitputtend zullen kennen: het 
menselijk intellect is ‘slechts’ een deel van de werkelijkheid en kan deze niet volledig omvatten en 
doorgronden. Wel is er voortdurend een uitnodigende open ruimte voor ontdekking, maar de 
‘grenzen’ ervan gedragen zich als de wijkende horizon voor de voortschrijdende reiziger. 
Daarom betekent ‘God’ voor mij in de eerste plaats Mysterie of nog liever Open Ruimte. Als ik de-
ze woorden schrijf, het liefst met een hoofdletter, zie vooral de open, lege ruimte van de werkelijk-
heid voor me die nog zoveel te onderzoeken en te denken geeft. Met Mysterie bedoel ik niet, dat de 
werkelijkheid geheimzinnig is, maar eerder fascinerend. Haar fascinatie verleidt ons om haar te 
‘ontdekken’, te doorgronden. Ze wil, dat we een relatie met haar aangaan, cognitief én affectief. 
Want kennen doen we niet alleen met het hoofd maar ook met het hart. Haar open ruimte staat voor 
ondogmatisch denken, het onderkennen van eígen vooringenomen standpunten, het willen herzien 
daarvan en vooral voor denken zónder angst. God als Open Ruimte of Verleiding is voor mij het 
meest fundamentele godsbeeld. Het is op dit moment mijn diepste geloof. 
 
Ik heb er behoefte aan mijn ‘God’ vervolgens iets concreter in te vullen. Daarvoor zet ik een twee-
de denkstap: ‘God’ is voor mij ook de ‘diepste grond’ van het bestaan. Met ‘grond’ bedoel ik ei-
genlijk ‘grondeloze diepte’. Dit klinkt paradoxaal en dat klopt: over ‘mijn’ God kan alleen para-
doxaal gesproken worden. 
Laat ik het nog eens anders verwoorden: kijken vanuit het ons bekende naar de nog open ruimte 
van het onbekende is kijken naar de oneindigheid. En precies dít heeft voor mij met ‘God’ te ma-
ken. 
‘God’ is bron van al het bestaande. De metafoor ‘bron’ drukt minstens twee aspecten uit: oor-
sprong en stroming. ‘God’ is oorsprong: ik geloof, dat alles uit ‘hem’ voortkomt, zoals water uit 
een bron. ‘Hij’ is díe dimensie van de werkelijkheid die heel deze werkelijkheid ‘doordrenkt’ en zo 
tot een zelfregulerend en dynamisch geheel maakt. Dat gaat dieper dan de ons bekende natuurwet-
ten: ‘God’ is ‘mogelijkheidsvoorwaarde’ voor de natuurwetten.  
De werkelijkheid ‘stroomt’ vanuit ‘God’: ze ontwikkelt zich onophoudelijk. Ze is dynamisch. De 
materialisatie van ‘God’ is begonnen met de oerknal. De Big Bang verklaart het beginpunt van de 
materiële en daarmee kenbare kant  van de werkelijkheid, maar niet héél de werkelijkheid. Aan 
deze oerexplosie ligt dus iets ‘diepers’ ten grondslag. Ik hecht eraan dat God te noemen of de Eeu-
wige. Deze laatste metafoor drukt uit, dat de werkelijkheid geen ‘bodem’ heeft maar ‘bodemloos’ 
of liever ’eeuwig’ is. 
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Het hindoeïsme heeft hier prachtige beelden voor. Voor hindoes is het Brahman de diepste werkelijkheid. Dit onper-
soonlijke beginsel wordt omschreven met metaforen als Goddelijke Oerenergie, het Al, het Ene...De zichtbare werke-
lijkheid ziet men als een emanatie van het Brahman: ze is als het ware ‘uitgestroomd’, zoals water uit  een bron. Het 
Brahman wordt als eeuwig beginsel gezien van waaruit telkens een nieuw heelal emaneert dat een bloeitijd en een pe-
riode van verval kent en daarna in de ‘schoot’ van Brahman terugkeert om weer ‘plaats te maken’ voor de wording van 
een volgend heelal. Het hindoeïsme verbeeldt deze cyclus met de volgende drie goden en hun functies: Brahma is het 
scheppende aspect van Brahman, de veroorzaker van het heelal als emanatie. Vishnu verbeeldt het onderhoudende as-
pect van Brahman: het heelal moet ‘draaiende’ worden gehouden. En als de geschiedenis verval laat zien, komt Vishnu 
zelfs als helper naar de aarde om de mensen op een hoger niveau te brengen. Dat worden de avatara’s of nederdalin-
gen van Vishnu genoemd. Hindoes spreken in dat verband ook van incarnaties (waarbij ik onwillekeurig moet denken 
aan de incarnatie van God in Jezus van Nazareth). Vishnu is al diverse malen ‘onder de mensen’ geweest. De incarna-
ties Krishna en Rama zijn het bekendst. Als het heelal zó in verval is geraakt, dat er geen houden meer aan is, treedt 
Shiva op: Shiva verbeeldt een derde functie van het Brahman, namelijk opruimen of vernietigen om daarmee plaats te 
maken voor iets nieuws. 
Opmerkelijk genoeg is deze diepzinnige hindoeïstische gedachteconstructie heel goed te verenigen met recente hypo-
thesen in de astrofysica, zoals de hypothese van een multiversum: er kunnen diverse, misschien wel ontelbare heelallen 
naast elkaar bestaan, ieder met zijn eigen kenmerken en constanten. Mogelijk zijn er dan ook heelallen bij die leven 
ontwikkeld hebben zoals op de planeet aarde, waarmee het ontstaan van leven ergens in dat multiversum waarschijn-
lijker wordt dan wanneer je één heelal aanneemt. Een ándere hypothese is die van een cyclisch heelal: op elke ‘eind-
krak’ volgt dan een nieuwe ‘oerknal’. Deze hypothese lijkt het meest op de hindoeïstische gedachtegang. 
 
Veel mensen beseffen, dat de oerknal niet alles verklaart en zeggen in ‘iets’ te geloven. Dat iets is 
voor mij tegelijkertijd niets. Bij ‘iets’ immers denk ik aan begrenzing, aan een ding. Maar ‘God’ 
gaat elke begrenzing te boven: daarom is hij Niets en creëer ik bij dezen een nieuwe richting van 
geloven, het nietsisme. Chris Buskes mag dit aan zijn rijtje toevoegen. Joodse gelovigen hebben 
voor God, die principieel niet te bevatten is, prachtige beelden ontwikkeld, zoals de Onnoembare 
of de Eeuwige.  
Over God spreken is een vierkante cirkel willen maken, is datgene benoemen dat niet te benoemen 
is. Benoeming is afbakening, terwijl ‘God’ niet af te bakenen is. Alleen dáárom al zouden we alle 
godsbeelden als metaforen moeten verstaan. Een metafoor lijkt te zeggen: ‘Ik verwijs naar iets dat 
ánders is dan ik, dus geloof mij niet.’ Of: ‘Geloof in waar ik voor sta.’  
‘God’ – ook dít is een metafoor – betekent voor mij het volgende: het zichtbare, kenbare deel van 
de werkelijkheid vloeit ‘aan de randen’ langzaam over in de niet te vatten eeuwigheid die al het 
bestaande ‘draagt’ en daarmee zin geeft. De werkelijkheid kríjgt betekenis vanuit haar ‘diepste 
waarom’. Deze voorgegeven zin veronderstelt niet per se een persoonlijke God, maar postuleert 
wel, dat oerknal en evolutie er niet zó maar zijn. ‘God’ is het vaste punt in mijn geloof, dat de wer-
kelijkheid zín heeft.  
Mensen hebben behoefte aan zin, dat wil zeggen aan het gevoel dat hun leven ertoe doet. Natuur-
lijk zal zingeving altijd vermengd zijn met illusie, verlangen en hoop. Maar vervolgens zeggen, dat 
zingeving dús projectie is, gaat te ver: constateren dat er in het menselijk geloven veel projectie zit, 
betekent nog niet, dat men daaruit de conclusie mag trekken, dat er dús niets aan beantwoordt. Er 
zeker van zijn dat zingeving aan iets van ‘buiten de mens’ beantwoordt is geloof, maar beweren, 
dat er niets is waaraan het beantwoord is onwetenschappelijk. 
Ik zie de gelovige mens als een wezen dat uit zichzelf zin geeft aan zijn leven, maar tevens beseft, 
dat zin ook vóórgegeven is. Als het goed is, vullen zinontvangst en zingeving elkaar aan. 
Het mij dierbare woord ‘God’ geeft aan, dat zin ook als vóórgegeven ervaren kan worden en dat 
menselijke zingeving hiervan het spoor wil volgen. 
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Tot besluit van dit hoofdstuk spreek ik de wens uit, dat God als Open Ruimte wetenschappers ver-
leidt om ook écht een open competitie in het wetenschapsbedrijf met elkaar aan te gaan en een nog 
scherper oog te krijgen voor belangen en emoties die schuilgaan achter concepten die eigenlijk al 
achterhaald zijn. Kunnen zeggen, dat je sommige dingen verkeerd ziet of gezien hebt, getuigt van 
intellectuele openheid.  
Het concept van ‘God’ als Eeuwige, Onnoembare of Niets kan mijns inziens gemakkelijker met de 
uitkomsten van de ‘harde wetenschappen’ verbonden worden dan ‘God’ als Schepper of Intelligent 
Designer. Wetenschappers, Dawkins bijvoorbeeld, die met deze laatste beelden niets op hebben, 
hoeven dan in ieder geval niet meer tegen windmolens te vechten door de strijd aan te binden met 
godsbeelden die voor veel gelovigen hebben afgedaan. Gelovige wetenschappers hoeven niet lan-
ger een onmogelijke relatie te leggen tussen een persóónlijke God en het zelfregulerende macro-
systeem ‘heelal’ met een zelfregulerend subsysteem ‘evolutie’. 
‘God’ zoals in dit hoofdstuk geschetst, kan voor wetenschappers twee betekenissen hebben: ‘God’ 
kan als metafoor de werkelijkheid open houden zowel in haar verdere ontwikkeling als in het 
steeds beter kennen ervan én ‘God’ kan als metafoor mensen laten geloven in vóórgegeven zin, 
waardoor men meer ontspannen om kan gaan met zingéving.vi  
 
 
GOD ALS PERSOON 
 
Met het vorige hoofdstuk zou ik dit essay hebben kunnen beëindigen. Ik heb immers een eigentijd-
se invulling gegeven aan de ‘God’ die vooral binnen de katholieke traditie een plaats kreeg en 
krijgt in de zogenaamde natuurlijke theologie. Buiten de geopenbaarde God van de Bijbel is dit de 
tweede weg naar God: God kan ook gekend worden vanuit zijn schepping. Richtinggevend daarbij 
is nog steeds God als Schepper, theïstisch opgevat.  
Mijn invulling is niet langer theïstisch, zoals het vorige hoofdstuk duidelijk heeft gemaakt. Dat wil 
niet zeggen, dat theïstische godsbeelden voor mij hebben afgedaan. Integendeel, God als persoon 
speelt in het leven van zoveel mensen een rol, dat dit essay aan de geopenbaarde God, de persoon-
lijke God van de Bijbel niet voorbij mag gaan. 
 
Voor ik inga op diverse manieren waarop men in een persoonlijke God kan geloven, wil ik duide-
lijk stellen, dat ik met betrekking tot ‘God’ het liefst in lagen denk: de eerste, voor mij fundamente-
le denklaag, is die van God als Mysterie of Open Ruimte, zoals hierboven uiteengezet. Daar bo-
venop komt, zoals ik aangetoond heb, een tweede betekenislaag, die van God als Onnoembare, 
Eeuwige of Niets. 
Misschien ben ik inmiddels te rationeel geworden om God te kunnen beleven als persoon. Maar ik 
moet eerlijk zijn en opmerken, dat dit voor miljarden mensen wel geldt. Ik kan me dat ook goed 
voorstellen. Met wat ik voorgegeven zin heb genoemd, voor mij de ‘bodem’ in het menselijke ge-
loven, hebben mensen meestal een sterke band. Van daaruit is het een kleine stap naar iemand die 
die zin in het bestaan gelegd heeft. Mensen beleven die ‘iemand’ als persoon. Ik waag me aan de 
speculatie dat dat zó diep in mensen zit, dat men dat ook of opnieuw spontaan zou geloven, als er 
geen wereldgodsdiensten waren die God als persoon promoten. Daarom werk ik, bijna aan het eind 
van dit essay, die derde betekenislaag uit: God als persoon. 
De ene persoon is de andere niet: het valt me op, dat de meeste overtuigde atheïsten afrekenen met 
de Almachtige en zich er geen rekeningschap van geven, dat er meerdere nuances zijn in het per-
soonsbegrip van God. Iets van die nuances wil ik nu zichtbaar maken. 
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Deïsten en theïsten nemen een persoonlijke God aan.  
Voor deïsten is God ‘afstandelijk’: Hij is als een horlogemaker die een uurwerk heeft gemaakt dat 
niet opgewonnen hoeft te worden, omdat het uit zichzelf loopt. Of: God heeft de aftrap gedaan, de 
Big Bang doet de rest. Deïsten nemen die God wel aan, maar ervaren er geen band mee. Die af-
standelijke God heeft zichzelf buiten spel gezet en heeft voor de huidige werkelijkheid en de na-
tuurwetenschappen niets meer te betekenen. vii  
Heeft de theïstische God voor wetenschappers dan wél iets te betekenen? Het ligt eraan hoe men 
‘God’ invult en welke rol hij in het persoonlijke leven speelt. Daarvoor is het nodig een wat genu-
anceerder palet te tonen.  
 
Men kan God als Almachtige zien. Hij is dan een ‘superpersoon’ die alles regelt: hij houdt de na-
tuurwetten in stand, bepaalt zélf wanneer ze doorbroken worden, bepaalt wanneer hij mensen ‘bij 
zich haalt’ enzovoort. Talloze gelovigen hebben hier steun aan, soms ook wanneer men ervan 
overtuigd is, dat het verongelukken van een jong kind Gods wil is. In dit laatste geval kunnen de 
ouders zichzelf ‘troosten’ met uitspraken als ‘Misschien heeft God ons dochtertje gespaard voor 
een moeizaam leven’ en ‘Misschien wil Hij ons iets duidelijk maken’. Het is evenzeer mogelijk, 
dat mensen in zo’n schrijnend geval zich verbitterd van God afkeren (maar Hem dan tóch niet los 
kunnen laten als persoon!). 
God als Almachtige is een denkmodel, dus in die onversneden vorm komen we hem in het leven 
van de gelovigen nauwelijks tegen. Er zijn talloze andere godsbeelden die, vermengd met de Al-
machtige, in het geloofsleven van mensen een rol spelen: men kan God ervaren als vergevingsge-
zind, barmhartig, liefdevol... Het christelijke beeld van God als Vader lijkt al die connotaties in 
zich te hebben. 
Natuurlijk, God als Almachtige kan in het spirituele leven van natuurwetenschappers een rol spe-
len, maar op conceptueel niveau kan dit godsbeeld nauwelijks zinvol verbonden worden met de 
uitkomsten van de moderne natuurwetenschappen. Deze uitkomsten verdragen zich niet met een 
superpersoon die naar eigen believen in het natuurgebeuren kan ingrijpen. 
 
Heel anders is het gesteld met God als Andersmachtige: ook al heb ik er geen affectieve band mee, 
de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat het een ín en ín Bijbels beeld is. Misschien is God almachtig, 
maar hij maakt er geen gebruik van: hij respecteert de eígen verantwoordelijkheid van mensen, 
daagt ze uit zélf problemen op te lossen, maar gaat wel náást hen staan ter ondersteuning. Hij daagt 
mensen uit zó met zichzelf en anderen om te gaan, dat mensen maximaal vrij zijn en onderdruk-
kende macht als sneeuw voor de zon verdwijnt. En ín dat moeizame proces is hij de God die met 
mensen meetrekt, meeleeft en meelijdt.  
De eerste tekenen daarvan zien we in het Bijbelse beeld van God in de brandende braamstruik: 
JHWH, ‘Ik-zal-er-zijn’ of ‘Ik-trek-met-je-mee’ (Ex.3,14). Mensen die zó in God geloven, hebben 
niet de neiging hem verantwoordelijk te stellen voor het onverdiende leed in de wereld.  
Eigenlijk laten zij de vraag in het midden hoe ‘hun’ God zich daartoe verhoudt: zij zien en ervaren 
God vooral als steun, als morele kracht. 
God als Andersmachtige kan in het leven van wetenschappers een betekenisvolle rol spelen. Hij 
kan de ‘motor’ van hun activiteiten zijn: wetenschappers kunnen zich door deze God uitgedaagd 
voelen om hun verantwoordelijkheid te nemen, zich in te spannen voor het welzijn van de mens-
heid en zich gesteund voelen als het even tegenzit. viii Maar evenals de Almachtige laat de Anders-
machtige zich op het conceptuele vlak onmogelijk verbinden met de inzichten van de natuurweten-
schappen. 
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Het katern ‘Letter & Geest’ van het dagblad Trouw gaf op zaterdag 30 juni 2007 een interessant artikel te lezen van de 
predikant en theoloog Matthias Smalbrugge: ‘God is meer dan wat streepjes inkt.’ In dat artikel ging hij in op het per-
soonsbegrip. Hij beweerde ongeveer het volgende: persona is een begrip uit het (Griekse) theater. Het is geen persoon, 
maar een personage. Het heeft niets met ons moderne persoonsbegrip te maken. Je weet niet wie of wat God exact is, 
maar je komt hem in bepaalde rollen tegen. Wellicht is God werkelijk in zo’n rol begrepen, misschien ook niet: het is 
niet te bewijzen. Dat zou je ook niet moeten willen: zo raakt God ingesloten, objectieve werkelijkheid te worden, ter-
wijl God in essentie nergens op vast te pinnen is. 
Persona, kijk naar de rol die God voor jou speelt. Dit spreekt mij aan. In Open Ruimte speelt God de rol van uitdager 
tot open denken, in Eeuwige  de rol van wat de werkelijkheid ‘draagt’. 
 
 
 
TOT BESLUIT 
 
Met dank aan Immanuel Kant: kennis van God is niet mogelijk. We kunnen de fenomenale werke-
lijkheid niet ontstijgen. Mijn commentaar daarop is dit: Kant bedoelt de verstandelijke kennis. 
Daarin heeft hij gelijk. Maar met de intuïtieve kennis, de kennis van het aanvoelen en geloven, 
prikken we door de wand van de ‘zekere kennis’ heen. Het vermoeden en verlangen reiken verder 
dan het zekere. Daarom mag men ‘God’ ook conceptualiseren met intuïtieve woorden, woorden die 
betekenis willen geven aan wat niet rationeel te bewijzen of empirisch aan te tonen is: Niets, de 
Eeuwige, de Onnoembare, Open Ruimte ..... 
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i Buskes, Chris, Evolutionair denken, De invloed van Darwin op ons wereldbeeld, Amsterdam 
2007, 3e druk. De schriver heeft, mijn inziens terecht, de Socrateswisselbeker 2007 ontvangen. 
 
ii Intelligent Design is een opvatting die door veel gelovige christenen in de VS wordt aangehangen 
die inmiddels in de evolutietheorie zijn gaan geloven, maar die God nog steeds een grote rol toe-
dichten. Zij redeneren ongeveer als volgt: veel organismen zijn dermate complex, dat geleidelijke 
evolutie uitgesloten is en er geconcludeerd moet worden, dat er een Intelligent Ontwerp aan ten 
grondslag moet liggen waar een Intelligente Ontwerper achter schuilgaat. 
 
iii Behalve genen ziet Richard Dawkins zogenaamde memen – zeg maar ‘pakketjes culturele infor-
matie’ – als replicatoren die uit zijn op hun eigen voortbestaan en de mens als ‘overlevingsmachi-
ne’ gebruiken. Godsdienst noemt hij een meem en nog wel van het schadelijke soort, alsof het een 
virus betreft. Wat mij opvalt, is dat hij tekeer gaat tegen een ‘God’ die dichter bij die van Bin La-
den ligt dan bij mij en velen anderen met mij. Met andere woorden: hij trekt ten strijde tegen een 
zeer bepaald theïstisch godsbeeld en veronachtzaamt, dat miljoenen gelovigen zich met een totaal 
andere ‘God’ verbonden weten. 
 
iv ‘Tweede taal’ is de taal van de symbolen en de metaforen. Wat er staat is niet echt gebeurd, maar 
het is wel waar. ‘Waarheid’ is een andere categorie dan ‘echt gebeurd’: dit laatste slaat op ‘eerste 
taal’, de taal van de wetenschap, van de feiten. ‘Waarheid’ slaat op de boodschap, de overtuiging 
die een metaforische of symbolische tekst over wil dragen. In het eerste ‘scheppingsverhaal’ (de 
Bijbel kent er twee!), eigenlijk geen verhaal maar een hymne of loflied, drukt de auteur uit, dat de 
schepping er niet zómaar is, maar dat er een God is, die deze aarde zo heeft gewild. God als Bron 
of oorsprong dus. De auteur geeft geen wetenschappelijk verhandeling over hoe alles tot stand is 
gekomen. Overigens is het wel opmerkelijk, dat de volgorde waarin de dingen worden geschapen 
iets ‘evolutionairs’ heeft: metaforen verzin je tenslotte niet zomaar! 
 
v Buskes, Chris, Evolutionair denken, De invloed van Darwin op ons wereldbeeld, Amsterdam 
2007, 3e druk, p.292 
 
vi Het besef dat zin of betekenis alléén een kwestie van zingéving is, dat het universum principieel 
zinloos is en de mens dus zelf alle zin moet voortbrengen, kan hem overvragen. Enigerlei geloof in 
vóórgegeven zin kan de mens helpen om meer ontspannen met zingeving om te gaan. 
 
vii Het door mij geschetste beeld van God als Onnoembare, Eeuwige of Niets is wezenlijk anders, 
omdat het God uitdrukkelijk verbindt met de werkelijkheid: als dát ‘eeuwige beginsel’ er niet zou 
zijn, was er niets. 
 
viii Het valt me op, dat in ‘De taal van God: prominent geneticus verzoent geloof en wetenschap’ 
(Kampen, 2006) van Francis Collins, de Amerikaan die in het Human Genome Project het mense-
lijke DNA mede ontcijferd heeft, God juist déze uitdagende en ondersteunende rol speelt. Helaas 
slaagt de auteur er niet in, deze God met de wetenschap te verzoenen, omdat hij ‘God’ niet op con-
ceptueel niveau ‘behandelt’, maar alleen op spiritueel niveau, dat wil zeggen op het niveau van de 
persoonlijke inspiratie en motivatie. 


