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Inleiding

Wat kunnen we - vanuit het perspectief van de wetenschap -geloven en hopen? De
moderne wetenschap biedt ons naast geweldige mogelijkheden ook een verwarrende
veelheid aan visies. Ze heeft ons bovendien enorme gevaren opgeleverd.
Vraag is of de wetenschap wel zo rationeel is en het geloof zo irrationeel? Wat is er van de
Verlichting overgebleven?

I. Het geloof en de hoop van de wetenschap

Om te zien welk geloof en welke hoop aan de wetenschap zelf ten grondslag liggen
moeten we de aandacht richten op het ontstaan van de wetenschap in de 16e en 17e
eeuw.
- De positieve en de negatieve invloed van het christelijk geloof op het ontstaan van de
wetenschap.
- Wetenschappers blijken in hun onderzoek zowel van algemene als van bijzondere
overtuigingen uit te gaan. Het zijn 'gelovigen'.

II. De invloed van wetenschap en Verlichting op het geloof

De wetenschap en in het verlengde daarvan de Verlichting hebben in de 18e en 19e eeuw
bestaande geloofsvoorstellingen diepgaand beïnvloed. Die invloed is door het christelijk
geloof veelal als bedreigend ervaren. Toch kan ze ook positief gewaardeerd worden,
omdat ze een beter inzicht in de eigen aard van het geloof en van de teksten waarop dit
steunt mogelijk heeft gemaakt.
Blijft het probleem hoe de relatie geloof - wetenschap principieel gezien moet worden. Er
zijn talloze visies die als volgt geclassificeerd kunnen worden:
Peacocke onderscheidt acht hoofdtypen die variëren van een volledige scheiding tot
sterke integratie.
Drees geeft een driedeling: gelovend denken, gescheiden zaken, denkend geloven.
Veel van deze visies zijn of immuniserings- of aanpassings-strategieën, waartegen
fundamentele bezwaren zijn aan te voeren. Daarom kort over de benadering van de
theoloog Karl Barth. Bij hem is geloof niet iets irrationeels. Zijn analyse resulteert wel in
een scherpe scheiding van geloof/theologie en moderne wetenschap, maar deze scheiding
is niet principieel. Hij zegt: "Es könnten alle Wissenschaften in ihrer Spitze Theologie sein."

III. De huidige situatie

De wetenschap is in de 20e eeuw zowel inhoudelijk als in maatschappelijk opzicht sterk
veranderd:
Ze heeft zelf de beperkte kenbaarheid (en daardoor ook maakbaarheid) van de
wereld aan het licht gebracht (vgl. chaostheorie).

De wetenschap is op allerlei manieren verstrengeld met de maatschappij.
Waardevrije wetenschap bestaat niet.
Het verlichtingsproject is wel sterk gewijzigd maar hoeft niet te worden opgegeven.

