Bijbel en wetenschap
Conflict?
Hoe de Bijbel in het Westen
buiten spel werd gezet
en wat daartegen te doen

Twee verdiepingen
“Bovenverdieping”,
geestelijk, wereld van God, (van de goden),
niet toegankelijk voor onze vijf zintuigen

“Benedenverdieping”,
onze wereld,
de wereld van materie, verstand en zintuigen
Beide werelden zijn realiteit; geen vanzelfsprekende kennis van “boven”

Bijbels, Joods
“Bovenverdieping”,
geestelijk, wereld van God,
Alleen kennis door openbaring in de Bijbel

“Benedenverdieping”,
de wereld van materie, verstand en zintuigen
waarbij ook als informatie geldt wat door
openbaring van en over “boven” is verkregen
Beide werelden zijn een eenheid; kennis van “boven” is er door openbaring

Plato’s wereldbeeld
“Bovenverdieping”,
geestelijk, wereld van God,
“Ideeën”, geschapen door “God”
Kennis door ‘anamnese’ door filosofen!

“Benedenverdieping”,
de wereld van materie, verstand en zintuigen
geschapen door “demiurg”,
Geen ware kennis, alleen meningen
De echte realiteit is “boven”, alleen door ‘anamnese’, denken, is er kennis te verkrijgen

Hoe de kerk de Bijbel platonisch
begon uit te leggen
Onderwerp
Vlees
Geest

Evangelie
het totale, van God afgewende leven
het totale door God vernieuwde leven

Plato
het lichaam, het fysieke
de ziel, het “hogere”

Schepping

hemel, aarde en alle dingen door God,
de Vader van Jezus

Ideeën door hoogste, onkenbare god,
realiteit door lagere demiurg

Verlossing

vrijgemaakt van de zonde,
vernieuwing van het hele leven
schepping van God, geheiligd in
Christus, aan te bevelen, rabbijnen
waren vrijwel altijd gehuwd
eenheid: schepping / zondeval / vloed
/ verlossing / voleinding

bevrijd van de begeerten van dit
leven, van het lichaam
noodzakelijk kwaad, leidt af van het
“geestelijke”, niet te veel aandacht
aan schenken
oude: bruut, fysiek, realistisch,
materieel, joods,
nieuwe: hoger, geestelijk, uitstijgend
boven dagelijkse realiteit, de kerk

Dagen, tijden

alle dagen en tijden gelijk

Plaatsen,
voorwerpen,
handelingen

alle gelijk, geen voorkeuren

zondag vs weekdagen,
heilige en profane tijden
gewijde vs profane dingen/plaatsen,
sacramenten vs gewone handelingen,
bovennatuurlijk vs natuurlijk,
“geestelijken” vs “leken”

Huwelijk
Verhouding
oude/nieuwe
testament

De Middeleeuwse kerk
“Bovenverdieping”,
geestelijk, wereld van God,
ziel, Bijbel,
beheerst door de kerk

“Benedenverdieping”,
de wereld van materie,verstand en zintuigen
de gewone wereld, tijdelijk, geminacht,

Platonisch model, waarin de kerk heerst over beide gebieden

Aristoteles, Thomas van Aquino
dilemma natuur en genade
“Bovenverdieping”,
geestelijk, wereld van God,
ziel, Bijbel
(genade),
uitgelegd door filosofie van Aristoteles
“Benedenverdieping”,
de wereld van materie, verstand en zintuigen
uitgelegd door filosofie van Aristoteles
Het denken is niet gevallen
(natuur), autonoom.
Introductie van de tegenstelling: natuur vs genade

Francis Schaeffer, Renaissance




Als de ‘natuur’ autonoom
wordt, eet ze
de ‘genade’ op
Renaissance:







Banken negeren renteverbod van de kerk
Decamerone
Klassieke cultuur overvleugelt christelijke cultuur
Schilderkunst profaniseert het heilige

Wetenschap:


Invloed Bijbel op de werkelijkheid buiten spel gezet.

Galileï en de “twee boeken”
(zie ook NGB art. 2)

“Bovenverdieping”,
geestelijk, wereld van God,
ziel, Bijbel
GENADE
Bijbel geen autoriteit over de natuur.
“Benedenverdieping”,
de wereld van materie, verstand en zintuigen
ook geopenbaarde(!?) werkelijkheid.
NATUUR
Verkregen kennis voorrang boven de Bijbel(!!)
De “twee boeken”: in principe scheiding tussen Bijbel en wetenschap

Galileï’s uitspraak











De natuur (schepping) is even goed openbaring van God
Wetenschap levert absolute waarheid over de
natuurlijke zaken
Bijbelse uitspraken over wetenschappelijke zaken zijn
ondergeschikt aan de uitkomsten van de wetenschap
De Bijbel past zich in zijn spraakgebruik aan, aan het
begrip van de gewone man (! !)
Bijbelse uitspraken zijn niet gebonden aan regels, die
even strikt zijn als die voor natuurlijke gebeurtenissen
Met andere woorden: de Bijbel staat HIER al
buitenspel.

Reformatie


Luther:




Invloed op de wetenschap:






We moeten af van de heiden Aristoteles,
want die verduistert het kostbare evangelie
Vrijwel nihil

Aristoteles en scholastiek bleven regeren,
ook in de theologie
De Reformatie heeft de ontwikkeling gemist



Oorzaak: geen eigen (wetenschaps-)filosofie
Gevolgen: afglijden via deïsme, modernisme, naar
postmodernisme

Intermezzo:

christen-wetenschappers 18e eeuw


Galileï noemt tendens, die onderhuids voortwoekert







(Bijbel geen gezag over wetenschappelijke uitkomsten)

Christen-wetenschappers tot in de 19e eeuw
gaan uit van Bijbelse, ook historische, juistheid
Hun werk veroorzaakt grote voortgang in kennis
Intussen





Deïsten stellen eigen vooronderstellingen boven de Bijbelse
duidelijkheid (schepping, zondeval, vloed) niet anders dan Galileï
Zij winnen instituten en kerk voor hun ideeën
Verlichting wil af van invloed Bijbel (Lyell).

Het conflict in de Verlichting
De Bijbel,
religieus boek, mythen, verhalen, later opgetekend,
geen openbaring, geen geschiedenis,
hermeneutiek, eisegese,
geen betekenis voor de wetenschap

Alles over boven komt van beneden.

De wereld van materie, verstand en zintuigen,
de enige bestaande wereld (naturalisme)
(Lyell: We have to get rid of the Mosaic account)
Evolutie, miljarden jaren, geen vloed,
geen schepping in zes dagen, geen eerste Adam
Bijbel uitgesloten van invloed op wetenschap, anti-Bijbelse autonomie.

Bijbel en wetenschap;
wat is de verhouding?


Bijbel spreekt ‘kijktaal’, geen wetenschappelijke taal






Bijbel is oudste geschreven geschiedenis










geen wereldbeeld / geen platte aarde met vier hoeken
geen zon die om de aarde draait
Schaeffer: Bijbel is boek van de geschiedenis en de kosmos
P.J. Wiseman, chronologie Kelten/Angelsaksen

Bijbel spreekt over DEZE werkelijkheid van Genesis t/m
Openbaring, taalgebruik bepaald door doel
Geschiedenis en Bijbel spreken over mensen, families, volken,
politiek, klimaat, oorlogen, verdragen, weersomstandigheden
Bovendien bevat de Bijbel profetie die de toekomst voorzegt, die
ook gebeurt
Veronachtzaming hiervan schaadt geloof en wetenschap.

Theïstisch-evolutionisme
(christen-evolutionisme)






Neemt de claims van de ‘moderne’ moderne wetenschap
als vaste waarheid aan
Bijbel-uitleg moet in overeenstemming gebracht worden
met wetenschappelijke waarheid
Gevolgen:








Bijbelse chronologie niet serieus genomen
Adam niet eerste mens / Zondeval bracht geen schuld
Dood van mens en dieren (met ‘levensadem’) vanaf het begin
(miljoenen/miljarden jaren terug), niet straf op de zonde
Zondvloed niet wereldwijd, maar hoogstens lokaal
Jezus’ werk heeft geen grond
Geen eerste Adam, dan ook geen tweede.

Theïstisch-evolutionisme
en Galileï: geologie








Geologie: uniformitarisme
met af en een catastrofetje (Young & Stearley)
Geen wereldwijde zondvloed als oordeel van God
De door anti-Bijbelse uitgangspunten gestuurde
interpretaties van historisch geologisch materiaal zijn
‘harde’ feiten
De Bijbelse tekst is ‘soft’ (zie Galileï)
Deze moet niet aangepast worden, maar






“in de juiste context geplaatst”
“in het licht van zijn tijd gezien”
(Genesis in de Babylonische ballingschap(!))
“de juiste hermeneutiek moet toegepast worden” (postmodern)
etcetera.

Theïstisch-evolutionisme
en Galileï: natuurkunde/astronomie



Astronomie: Big Bang en nevelhypothese
Beide zijn niet in staat te verklaren:






vorming sterren en sterrenstelsels
vorming planeten, aarde en maan
verdeling zware en lichte elementen in planeten
anomalieën in vele planetenmanen
afname van kometen: aantal en dreiging




Big Bang heeft onwaarneembare entiteiten nodig




hypothetische remedies: Kuiper-gordel, Oort-wolk

donkere materie, donkere energie (96%, 4% = reëel)

Telkens ‘terug naar de tekentafel’.

Theïstisch-evolutionisme
en Galileï: biologie



Evolutie is uitgangspunt
Wordt in discussies als feit opgevoerd




Fossielen als vastgelegde evolutiegeschiedenis






Urey/Miller / Recente pogingen

Geen vooruitgang te boeken met mutaties




door velen betwist (o.a. S.J. Gould)

Tussenvormen
Aapmensen
Pogingen om ‘leven’ te maken




(Fair Science!)

Theodosius Dobzhansky – fruitvliegjes

Panspermia (evolution from space).

Consensus


Gevestigde wetenschap suggereert consensus





Waarom consensus volgen?






We zijn het allemaal met elkaar eens (klopt echt niet)
Alternatieven = religie / consensus = wetenschap
Iedereen(!) gelooft het
Monopoliepositie in opleidingsinstituten
Levensvatbare alternatieven worden geweerd

Waarom niet consensus volgen?




Gebaseerd op anti-Bijbelse vooronderstellingen
Vooronderstellingen gepresenteerd als feiten
Er zijn veel betere alternatieven


helaas niet in onderwijsinstituten.

Alternatieven: geologie


Tot duizenden malen snellere sedimentatie





Oudste lagen ononderbroken in water afgezet
Mount St. Helens










Sedimentatie, canyonvorming, uitharding, rekolonisatie – sneller!
(Steven A. Austin, ICR)

Magma in verleden (mogelijk)




(Guy Berthault)

veel vloeibaarder (John Baumgardner)
veel heter
dus: veel snellere geologische processen (opheffing, spreiding)

Ooggetuigeverslagen van gebergtevorming (betwist)
Bijbelse chronologie volledig houdbaar.

Alternatieven:
natuurkunde/astronomie



Plasmatheorie en ZPE (SED)
Plasma verklaart alle in Big Bang problematische fenomenen,
bijv.:








Verdeling van zware/lichte elementen in planeten
‘Oudste’ sterrenstelsels geheel ‘volwassen’
Geen noodzaak tot onwaarneembare entiteiten

In lab worden alle typen sterrenstelsels gevormd
Doet voorspellingen die steeds uitkomen.
Stemt samen met ZPE overeen met het scheppingsbericht



Snelle expansie heelal (sneller dan Big Bang)
Zon pas op de vierde dag

Alternatieven: biologie


Onderzoek moleculaire biologie toont







Onmogelijkheid (macro-)evolutie
Andere interpretatie genetisch materiaal

Veel onderzoekers atheïst, geen evolutionist
Leven ontstaat uitsluitend uit leven
Populatiestatistieken:





Geringst-mogelijke bevolkingsaanwas van 0,42%
geeft reeds 5,2 miljard mensen in een tijdsbestek van
maximaal 4.912 jaar (van zondvloed tot onze tijd)
0,42% is nauwelijks levensvatbaar
veel grotere groei in begin / epidemieën / natuurrampen.

Enkele wereldbeelden





Materialistisch wereldbeeld
Variant met ‘bovenverdieping’
Variant met ‘ingebouwde geest’
De Bijbelse kijk op de werkelijkheid.

Materialistisch wereldbeeld

Tijd = complexiteit

Wat
er
nog
op
de
mens
volgt

Mensen

Dieren,
Planten

Materie

Big
bang

Variant met ‘bovenverdieping’
Non-realiteit

Persoonlijk ?

Niet-bestaande “bovenverdieping”:
zingeving, identiteit, liefde

Tijd = complexiteit

Mensen

Dieren,
Planten

Onpersoonlijk

Enige
realiteit

Wat
er
nog
op
de
mens
volgt

Materie

Big
bang

Variant met ‘ingebouwde geest’
(Teilhard de Chardin)

Alles over ‘boven’ is ‘beneden’ ingebakken
Tijd = complexiteit

Materie

Dieren, Planten

Mens (noösfeer)

Punt omega (god?)

Enige
realiteit

Tijd ontvouwt de “geest”

α

Persoonlijk || onpersoonlijk

Ω

Evolutie is de enige werkelijkheid
(Teilhard de Chardin)








Is evolutie een theorie, een systeem, een
hypothese? Nee, het is veel meer dan dat:
Het is een algemene voorwaarde waarvoor alle
theorieën, hypothesen, systemen moeten buigen
en waaraan zij van nu af aan moeten voldoen, willen
zij überhaupt denkbaar en waar zijn
Evolutie is een licht dat alle feiten doet oplichten,
een wending die door alle lijnen moet worden
gevolgd
De Bijbel heeft geen enkele betekenis meer:


feilbare menselijke gedachten bepalen wat waar is.

Bijbelse kijk op de realiteit
W e r e l d

Satan en
demonen

zowel zichtbare als onzichtbare realiteit

Zichtbare,
geschapen
realiteit

Mensen
Dieren
Onzichtbare, geschapen
realiteit

Planten
Materie

Geestelijk BewustOnbewust Geen
leven leven leven

Engelen

Jezus

G o d

Communicatie

-------------geschapen-------------

Jezus is Heer over de schepping,

v a n

Samenvatting










Het god-vijandige Verlichtingsdenken, gebaseerd op de vroege
misvattingen van Galileï, en geconcentreerd in de universiteiten,
heeft zich meester gemaakt van de wetenschap
De Bijbel is naar de strafbank verwezen; zijn functie als boek
van geschiedenis en kosmos wordt ontkend
Ook christen-wetenschappers hebben zich aangepast en vormen
een grote groep postmoderne compromisfiguren, in Nederland
o.a. verenigd in de stichting ForumC
Gepoogd wordt dit compromis-denken als de enig acceptabele
benadering van wetenschap door christenen te verkopen aan
kerken, jeugdorganisaties en scholen
Zonder Bijbels (chronologisch) kader blijven alle historische
wetenschappen zitten met losse gebeurtenissen zonder
samenhang.

Conclusie

1.
2.
3.

4.
5.

Wil het onmisbare Bijbelse kader weer geaccepteerd
worden in de wetenschap, dan is nodig
Onderwerp maken van aanhoudend gebed
Acceptatie van Fair Science
Onderscheid maken tussen vooronderstellingen
(grondleggend kader) en geconstateerde feiten, c.q.
resultaten van onderzoek
Een consistent voorlichtingsprogramma voor kerken
en scholen
Instituten als EO en EH opnieuw interesseren, of
eigen instituut oprichten.

