Psalm 19 van David, voor de koorleider. Dominus Illuminatio Mea (De Heer is mijn Licht)
SAMENVATTING
verhouding wetenschap en geloof
openbaren van Gods regels
geloof en vertrouwen in God
WAAROM

RIJDT EEN

LELIJKE E END?

(1) Omdat het pruttelmotortje voldoet aan de natuurkundige en mechanische wetten van de interne
verbrandingen. Maar ook (2) omdat een Frans boertje een mand eieren naar de stad wil brengen. En
(3) omdat monseigneur Citroën zich tot doel gesteld had een goedkoop autootje te maken waarmee
dat Franse boertje een mand eieren zonder breekgevaar over de niet al te beste Franse binnenwegen
kon vervoeren. Een intelligent ontwerp. Eén simpele vraag leidt tot meerdere oorzaken en doelen. Die
spreken elkaar niet tegen, maar vullen elkaar juist aan.
Botsen geloof en wetenschap met elkaar?
Dit is ook de verhouding tussen wetenschap en geloof. In de wetenschap staan vragen over
WAT

centraal dus (1). In het geloof gaat het om

WAAROM, DOEL

en

REDEN

dus

ZINGEVING.

HOE

en

Wetenschap en

geloof botsen niet met elkaar; ze vullen elkaar aan. Wetenschap staat dus niet haaks op het geloof.
Ook onder de Nobelprijswinnaars zijn Christenen. Geloof en wetenschap botsen niet, het theïstisch
wereldbeeld botst met het naturalistisch/materialistisch wereldbeeld. Wel zijn er mensen die ons graag
willen doen geloven dat wetenschap en geloof onverenigbaar zijn.
Natuurkundige theorieën zijn een benaderende beschrijving van een beperkt gedeelte van de fysische
verschijnselen die op hun beurt slechts een beperkt gedeelte van onze menselijke ervaringen uitmaken.
Hendrik Casimir
Niet alle uitspraken van wetenschappers zijn wetenschappelijk. I believe that a scientist looking at nonscientific problems is just as dumb as the next guy. Richard Feynman

THE VALUE OF SCIENCE

(Engineering

and science vol XIX 1955).
Wat wetenschappers zeker weten is beperkter dan wat de mensen voorgespiegeld krijgen. Het ontstaan
van het leven is één groot raadsel. Er wordt genoeg over gefilosofeerd, maar een oplossing of zelfs
maar aanknopingspunten zijn er niet. Bijna hetzelfde geldt voor evolutie. There is no theoretical
reason to expect evolutionary lineages to increase in complexity with time, and no empirical evidence
that they do so. De openingszin van THE

MAJOR EVOLUTIONARY TRANSITIONS

(Nature vol 373 16 maart 1995)

door Eörs Szathmáry en John Maynard Smith.
Het darwinistisch naturalisme heeft een paar fundamentele problemen: Darwins doubt, bewustzijn en
absolute moraliteit.
Darwins twijfel is het probleem van de hersenen. Menselijke hersenen zijn via natuurlijke selectie uit
eenvoudiger hersenen geëvolueerd. Natuurlijke selectie is gericht op voortplanting. Wat is dan de basis
om je eigen hersenen en denkwerk te vertrouwen?
Een materialistisch evolutionair proces dat leidt naar zelfbewustzijn is niet aantoonbaar of logisch.
Mensen zijn morele wezens. Moraal is evolutionair niet goed verklaarbaar, zeker niet absolute
moraliteit.

HET

BOEK DER NATUUR

(natuurwetten) De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door.
Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.
Hun richtlijn (meetlint
wereld. Meetlint

 וָקzie

)וָק

gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de

Ez. 47: 3, Zach 1:16 en Jes 34:17 Eise Eisinga wist van meten!

Natuurwetenschap vindt haar oorsprong in het christendom van 16e en 17e eeuw. Galileo,
Newton, Hooke enz. ‘Men became scientific because they expected law in nature and they expected
law in nature because they believed in a lawgiver.’ C.S. Lewis.
Het doel wordt aangegeven: Gods eer.
(natuurbeleving) Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn
slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de
hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn gloed.
In Israël zijn bij archeologische opgravingen zegels en zegelafdrukken gevonden. Onderstaande is het
zegel van Ashna minister van Ahaz. Hij was een tijdgenoot van Jesaja. Erop afgebeeld is een
gekroonde zonneschijf als symbool voor God. Daarom heen staan sefardim (troonwachters) in de vorm
van slangen.

Ook een blinde weet dat de zon schijnt, hij voelt de warmte.
‘Het is mijn overtuiging dat de geest niet alleen maar een latere toevoeging achteraf is of een toeval
of een extraatje, maar een fundamenteel aspect van de natuur.’ Thomas Nagel (atheïst)
Het licht van de zon brengt ook goed en kwaad aan het licht. Jes. 51: 4, 60: 1vv Mal. 3: 20. Ik ben
het licht der wereld!
Hoe de natuur werkt zegt God niet, dat mogen we zelf uitzoeken. Adam begon daar al mee. Maar de
natuur is wel een stuk ‘bewijslast’ Rom. 1: 19-20.
Genesis 2: 19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de
lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen
noemen zou, zo zou zijn naam zijn. 20. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de
lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover
hem.

OPENBARING
Dat de Lelijke Eend rijdt, begrijpen we. Maar niet waarom! De reden kun je aan de boer vragen. Die
OPENBAART dan zijn doel. Voor het doel heb je dus openbaring nodig. Die openbaring vind je in de wet.
DE

REGELS VAN DE WET VOOR DE MENS

A De wet van de HEERE is volmaakt,
B zij bekeert de ziel;
C de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
D zij geeft de eenvoudige wijsheid.
E De

BEVELEN

van de HEERE zijn recht,

D’ zij verblijden het hart;
C’ het gebod van de HEERE is zuiver,
B’ het verlicht de ogen.
A’ De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn
waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig.

Het
DE

IDEE

achter het

ONTWERP

vraag je aan de Ontwerper.

RELATIE MET DE MENS

Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem
uit de raat.
Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al
zijn afdwalingen opmerken?
Ik niet, het zijn mijn vrienden die mij mijn feilen tonen.
RELATIE TUSSEN GOD EN DE MENS;

REINIG

MIJ

van verborgen

(verzoeking 2) LAAT

DIE

GOD

DOET HET

AFDWALINGEN.

(verzoeking 1) WEERHOUD Uw dienaar ook van

HOOGMOED.

over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding.

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw
aangezicht, (daden, denken, gevoel)
HEERE, mijn rots en MIJN VERLOSSER !
Verzoekingen in de woestijn, Openbaring; niets nieuws onder de zon. Als Jezus alles voor mij
gedaan heeft, heb ik geen reden, geen recht mij beter te vinden dan een ander. En toch is dat je
puntje.
Het

IDEE

achter het

ONTWERP

vraag je aan de ONTWERPER.

Een grapje dat atheïsten wel maken, is: ‘Jullie geloven niet in Astarte, Ba’al, Cupido….. en Zeus. Ik ga
één god verder.’ Hier zit een denkfout in. Griekse, Egyptische of Babylonische goden zijn geschapen
uit een oervloed. Dus goden binnen een heelal. De Joods/Christelijke God is eeuwig en is de
ontwerper van alles en dus van een heel andere categorie. Hij is de God die het heelal omvat.
Alsof een monteur van een Lelijke Eend iets te zeggen heeft over de bestemming of het ontwerp van
de 2CV.

