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Vooraf 

Dit boek gaat over veel, wellicht te veel. Het gaat over God en 
evolutie - en alsof dat nog niet genoeg is - ook nog over ethiek. Het 
is niet geschreven omdat ik denk van al deze zaken evenveel 
verstand te hebben. Dat is niet het geval. Integendeel, op het terrein 
van de natuurwetenschappen en hun relatie tot de theologie ben ik 
een dilettant. Daarom ben ik blij dat prof. dr Willem B. Drees, bij 
uitstek deskundig op dit terrein, kritische opmerkingen en 
aanvullingen heeft willen maken bij een eerste versie. Van ethiek 
word ik geacht meer te weten. Maar de kanttekeningen die mijn 
vakgenoot en collega dr. Lieke A. Werkman bij het manuscript 
plaatste, maken dat ik haar niet alleen dankbaar ben voor haar kritiek 
- zij manen mij ook tot bescheidenheid. 

De brede spanwijdte van dit boek is de vrucht van een onvrede met 
de verenging die het vak ethiek ondergaat, als daarin de band met de 
grote bestaansvragen wordt doorgesneden. Waar komen we 
vandaan? Wat doen we hier? Waar gaan we naar toe?, die vragen 
kunnen niet worden verbannen naar de kinderhoek of de 
binnenkamer, maar melden zich aan het woord als het gaat spannen 
bij de vraag hoe te leven, bij het zoeken naar wat van waarde is. De 
ethiek doet er dan goed aan de nabijheid van de theologie te zoeken, 
die op deze vragen antwoorden beproeft die opgesloten liggen in het 
christelijke verhaal over God. 

Maar eenmaal binnen bij de theologie, wordt de ethiek ook weer 
doorverwezen. Waar wij vandaan komen, waar we (misschien) naar 
toe gaan, daar weten de hedendaagse natuurwetenschappen immers 
veel van te vertellen. Ook al blijven ze in gebreke als het gaat om de 
vraag: waarom? en waartoe?, zij verschaffen kennis, veel kennis 
over onze oorsprong en geschiedenis, waar de theologie ons alleen 
niet aan kan helpen. 

De natuurwetenschappen schetsen ons de contouren van een 
evolutionair wereldbeeld. De kosmos, het leven, de mens - ze 
worden beschreven in termen van ontwikkeling en proces. Het is dit 
wereldbeeld dat in onze cultuur de achtergrond is geworden van 
onze vragen over oorsprong, zin en bestemming. 

Dat leidt tot de twee vragen rondom welke dit boek is opgebouwd. 

Wat betekent het voor de theologie en de ethiek als we dit 
evolutionaire wereldbeeld tot uitgangspunt nemen? 

En: 



Wat kan de bijdrage zijn van een theologische ethiek aan een 
zinvolle interpretatie van dit wereldbeeld? 

  

In het eerste hoofdstuk beginnen we met een verkenning van het 
huidige wereldbeeld, zoals dat wordt geïnformeerd door de 
wetenschap. De levende aarde als het resultaat van miljarden jaren 
kosmische ontwikkeling. We constateren dat zij als symbool krachtig 
appeleert aan de religieuze verbeelding. De ethiek lijkt zich echter 
aan het toenemende gevoel voor kosmische verhoudingen weinig 
gelegen te laten. Integendeel, haar perspectief is in de moderne tijd 
verschrompeld tot de omtrekken van de menselijke subjectiviteit. 

In het tweede hoofdstuk volgt een schets van ‘het’ huidige 
evolutionaire wereldbeeld. We gebruiken aanhalingstekens, omdat 
we merken dat het eerder een complex van verschillende visies 
betreft, dan één eensluidend wereldbeeld. Van sociobiologen tot 
New Age-aanhangers - evolutionisten hebben zo elk hun eigen beeld 
van evolutie. Desondanks is er overeenstemming over een aantal 
feiten die de stof vormen waarmee een nieuw ‘scheppingsverhaal’ 
zou kunnen worden verteld. 

In het derde hoofdstuk staat de vraag centraal of in een evolutionaire 
wereldbeeld de verhouding tussen natuur en moraal niet opnieuw 
moet worden bezien. ‘Opnieuw’, want twee visies op die relatie 
liggen inmiddels achter ons: de pre-moderne opvatting dat moraal 
een participatie is aan een goddelijke zijnsorde (Stoa / Christendom) 
en de moderne dat moraal een menselijke uitvinding waarbij geen 
beroep mogelijk is op de natuur. Als in een evolutionair kader van 
een ‘nieuw verbond’ tussen mens en natuur wordt gesproken, is dan 
ook een ethiek ‘in overeenstemming met de natuur’, zoals de Stoa 
die ooit voorstonden, niet aan een zekere herwaardering toe? 

In het vierde hoofdstuk wordt beschreven hoe een evolutionaire 
verklaring van moraal, zoals hedendaagse natuur- en 
menswetenschappers die schetsen, eruit kan zien. Tegelijkertijd 
betoog ik daar dat, als men van hen ook een rechtvaardiging van 
moraal gaat eisen, zij overvraagd worden. Daarvoor kan men beter 
bij de theologie terecht. Dat betekent overigens wel, dat de theologie 
afscheid moet nemen van haar hardnekkige mensgerichtheid. Ook zij 
zal meer gevoel voor kosmische verhoudingen moeten ontwikkelen. 

In het vijfde hoofdstuk tenslotte, staat de vraag naar God centraal. 
Wat betekent een evolutionair wereldbeeld voor onze visie op God? 
Is het beeld van God als een onveranderlijk, transcendent, 
persoonlijk God die de wereld volgens een van te voren vaststaand 
plan heeft geschapen nog wel te handhaven, of zal naar een andere 
verbeelding van God moeten worden gezocht? En wat betekent het 
voor de christelijke ethiek, als zij niet meer kan worden afgelezen uit 



de voor eens en voor altijd geopenbaarde wil van God? Twee 
hedendaagse creatieve voorstellen om in een evolutionair kader op 
een nieuwe manier over God en ethiek te spreken worden 
beschreven en geëvalueerd. 
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