Toevallig is God niet dood.
De uitdrukking “bij toeval” wordt steeds weer gebruikt in al die boeken die
over de evolutie gaan. Daarnaast kennen we die rare zin: “God is dood”,
waarmee wordt verondersteld dat Hij vroeger leefde, iets wat de gebruiker
zeker niet wil beweren. Zo kwam ik op mijn stelling: toevallig is God niet
dood, die in het gelijknamige boek wordt uitgediept.
De hedendaagse mens is uitsluitend geïnteresseerd in grote verhalen die iets
nieuws brengen en ons enthousiast maken. Grote verhalen zoals Genesis of
de evolutie of de uitspraak van Francis Collins¹ over de theïstische evolutie
gedachte. Verhalen die ons passen of die we bestrijden, maar waarin de
tegenstelling altijd tot controverses leidt. Als oplossing breng ik de
theïstische aanvullingen op de evolutie in mijn boek bij elkaar in één betoog.
Bijvoorbeeld: door de eeuwen heen ontwikkelden zich, volgens een plan
(theïstisch), hoe wonderlijk ook, allerlei mogelijke plantjes en ….
Zo vertelt het hoofdstuk Wetenschap ons van de ontdekkingen. Ont-dekken,
het kleed eraf halen, om te zien wat al eeuwen bestond! Het geeft ons het
gevoel de wereld te kunnen beheersen, maar dat is fictie. Onze kennis van
het heelal bedraagt slechts 5%. De recente publicatie over bijna-doodervaringen van de cardioloog P. van Lommel² leert opnieuw wat Plato al zei:
dat mensen met een bijna dood-ervaring spreken over een “zijn” waar God de
Geest zich manifesteert. Zoals de 2 jaar oude Durdana tegen haar moeder
zei: ik was bij de sterren met het immens mooie licht.
Verlichte mensen
De hedendaagse mensen denken het beter te weten. Zij beroepen zich erop
“verlicht” te zijn, met onbeperkte en individuele vrijheid. De grondwet van
1798 en ook Goethe noemen “volmaakte beheersing van het persoonlik
leven” een beveiliging voor leven, beschaving, verstand en zeden als de basis
voor een evenwichtige samenleving. Maar ach, velen noemen zich seculair,
niet het seculair van Scheiding van Kerk en Staat. Nee, het seculair twee, het
streven het “achterlijke gedoe” van kerk en religie achter de voordeur te
stoppen. Sommige individuen en politici maken dit hun hoofddoel. De
gevolgen van “twee” zijn duidelijk te zien in het dagelijkse leven.
Individualisme, het recht op beledigen, gebrek aan respect voor het eigene
van de ander. Seculair 2 verwijt de ander preutsheid, achterlijkheid en een
spruitjeslucht. Maar de journalist David Brooks³ zei al: secularisatie is de
onjuiste visie van gisteren over de toekomst.
Waar willen we met z’n allen naartoe
Wat is de echte oorzaak? We hebben ons “het grote verhaal” laten aanleunen
dat de evolutie, wetenschap en Verlichting zouden bewijzen dat God dood is.
Nonsens!
In mijn boek beschrijf ik de wonderen van nu en in Jezus’ tijd, de stilte in de
woestijn, de bijna dood-ervaringen en ook het argument “Als er een God
was… “ wordt weerlegd . De mentaliteit moet óm, want de leefwereld van nu
bepaalt de toekomst van volgende generaties. Wij zullen terug moeten naar
fatsoen en inzet voor elkaar. Niet de wetten, maar onze moraal zal orde

moeten brengen. God laat zich niet bewijzen, maar al de genoemde
onderwerpen brengen ons tot de bewering dat God bestaat. Maar ook dat hij
ons uitdaagt te laten zien wie wij zijn.
Cor van de Velden
Voetnoten:
¹ Francis Collins: De Taal van God, isbn 90 259 5721-8
² P. van Lommel: Eindeloos bewustzijn, isbn 978 90 259 5778 0
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