
Geloof en Wetenschap

Wetenschap: 
- kennis, systematisch, objectief
- proces van kennisverwerving
- gemeenschap waarin kennis wordt verworden
- natuurwetenschappen 

- levenloze materie en energie in tijd en ruimte
- levende materie (incl. de mens) in tijd en ruimte

- menswetenschappen
- antropologie, sociologie, psychologie, politicologie, economie, etc... 

- geesteswetenschappen
- filosofie
- theologie

Geloof
- subjectief (spiritueel): geloofservaring, steun, hoop, troost, schuld, vergeving, ... 
- objectief (rationeel): theologie, openbaring, exegese, moraal, ...
- openbaring: hoe heeft God zich getoond aan mensen
- niet- hoe zien wij God, maar hoe ziet God ons! Wat vindt Hij ervan? 

Natuurwetenschap (biologie) én theologie
- redelijkheid
- objectiviteit
- waarheid

Filosofie
- de ‘brug’ tussen wetenschap en geloof
- de wetenschap van het denken
- op zoek naar waarheid

- metafysica: wat ‘is’
- filosofische antropologie: wat is de mens
- epistemologie: wat kunnen wij weten?
- ethiek: hoe moeten wij handelen

Geloof en wetenschap
- niet van elkaar scheiden, maar wel onderscheiden
- geen theologische en biologische argumenten met elkaar vermengen
- voorbeelden: big bang, evolutie, ‘intelligent design’
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Argumenten voor het bestaan van God 
- causaliteit
- kalam-argument
- intelligibiliteit
- finaliteit
- ontwerp
- perfectie
- de mens
- ...

Tegenargumenten
- God kan niet aangetoond worden door de wetenschap
- Het kwaad in de wereld

Conclusie
- ook geloof is net als wetenschap rationeel en gaat over objectieve waarheid.
- geloof en wetenschap zijn niet met elkaar in strijd, maar bekijken de realiteit op 

een andere manier.
- de werkelijkheid beperkt zich net tot materie en energie in tijd en ruimte.
- wetenschap wijst eerder op het bestaan van God dan het tegendeel: logica, 

mathematica, intelligibiliteit, orde, vernuft, doel, schoonheid, ... 

Aanbevolen bronnen
- Peter Kreeft, Amerikaans filosoof
- Emanuel Rutten, Nederlandse filosoof: debat met atheïstische filosoof Bas Haring
- Dominique Lambert, Belgische wetenschapsfilosoof uit Namen
- James Hannam, Brits wetenschapshistoricus
- Robert Spitzer, Amerikaans theoloog, filosoof en kosmoloog
- Jean-Michel Maldamé, Frans theoloog en wetenschapsfilosoof
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Universum

tijd
ruimte

materie

energie
begin (big bang) > oorzaak ?

http://www.peterkreeft.com/
http://www.peterkreeft.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kTMiTjhrY2Q
https://www.youtube.com/watch?v=kTMiTjhrY2Q
http://www.editionslessius.be/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_lessius.tpl&product_id=73&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=3
http://www.editionslessius.be/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_lessius.tpl&product_id=73&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=3
http://www.nieuwamsterdam.nl/boeken/gods-filosofen-james-hannam-9789046817339
http://www.nieuwamsterdam.nl/boeken/gods-filosofen-james-hannam-9789046817339
http://www.magiscenter.com/
http://www.magiscenter.com/
http://www.casinapioiv.va/content/accademia/en/academicians/honorary/maldame.html
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