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"God is een mysterie, maar een steen ook"

Anders dan al de vroegere voorspellingen van socio-
logen, steekt religie vandaag overal terug de kop op. In
allerlei vormen, waarbij naast de islam nu ook het boed-
dhisme in Vlaanderen voet aan de grond krijgt. Tegelijk
is er een heftig offensief tegen religie gelanceerd in
naam van de wetenschap. De Vlaamse publicist Gerard
Bodifée staat tussen de twee. Hij is doctor in de natuur-
wetenschappen, gespecialiseerd in astrofysica, maar
tegelijk ook een religieus bevlogen mens.

Hoe kan je de waarheid van wetenschap en die van het
geloof met elkaar verzoenen?

"Er leeft in onze cultuur een grote religieuze behoef-
te. Veel mensen vinden de weg niet, ze dwalen maar wat
rond." Aldus Bodifée. Over de vermeende tweespalt
geloof-wetenschap verschijnt van hem het boek 'God en
het gesteente'. 

Uw uitgangspunt is dat het belangrijk is voor onze cul-
tuur maar ook voor ons persoonlijk leven dat de welles-
nietes-discussie rond geloof en wetenschap ophoudt.
Waarom?

"We hebben religie nodig omdat we verwijzingen
nodig hebben naar wat de mens als ultiem vooruitzicht
heeft en wat verder reikt dan het dagdagelijkse. Zonder
dit transcendente perspectief kan een mens zich niet als
humaan wezen ontwikkelen en wordt een samenleving
kortademig. Maar we hebben natuurlijk ook wetenschap
nodig. Wetenschap kijkt niet naar wat goed of kwaad is,
ook niet naar de bestemming van de mens, maar naar de
feiten zoals ze die aantreft. Dat levert rationele, contro-
leerbare kennis op, die van een heel andere hoedanig-

heid is dan het religieuze bewustzijn.  Religie gaat
over het goede, wetenschap over het ware". 

Hoe verklaart u dan het felle offensief vanuit weten-
schappelijke hoek, zoals in 'God als misverstand'
van Daniel Dennett? 

"Daar heeft het geweld dat in naam van de islam
gepleegd wordt natuurlijk mee te maken. Het roept
ook herinneringen op aan wat in de geschiedenis van
het christendom is gebeurd. Mensen schrikken van
wat er in naam van de religie gebeurt. Een andere
reden is de irrationele ontwikkeling bij sommige zich
religieus noemende mensen. Zoals in het creatio-
nisme, het geloof dat de Bijbel letterlijk waar is en
God de wereld in zes dagen heeft geschapen. Zulke
onzin plaatst de religie in haar geheel in een slecht
daglicht". 

Om die reden zegt bijvoorbeeld de Alzheimer-
onderzoekster Christine Van Broeckhoven dat ze niet
begrijpt dat een intelligent man als kardinaal
Danneels gelovig kan zijn. En Etienne Vermeersch
blijft herhalen dat God niet kán bestaan. 

"Het valt me op dat deze verstandige mensen een
uiterst naïef godsbeeld hebben. Ze lijken niet te wil-
len zien dat religie, zoals alles, evolueert. Van de God
waarvan zij bewijzen dat hij niet bestaat - een soort
uit de kluiten gewassen sinterklaas - weet ik ook wel
dat die niet bestaat". 

Wat is dan uw beeld van God? 

"God manifesteert zich op vele en paradoxale
manieren. Van de ene kant spreken we over de
Schepper van het heelal, aan de andere kant is hij
degene tot wie we ons richten om hulp als we in nood
verkeren. Het ene beeld belicht één aspect, het ande-
re een ander aspect, en daar is niets mis mee. Terecht
benadrukken mystici dat je God niet kunt definiëren.
Tot een volkomen logisch en allesomvattend gods-
beeld kunnen we niet komen. God is iemand die de
mens in zijn bestaan ontmoet, waar hij een relatie mee
heeft, waar hij naar verlangt. Religie steunt niet op
stellingen, maar gaat over het diepste verlangen naar
wat goed, waar en schoon is. En het volkomen goede,
dat noem ik God. Dus streeft de mens in wezen naar

Gerard Bodifee : “God en het gesteente”
Interview afgenomen door Jos Vranckx

In het gesteente ligt de diepe oorsprong van de mens
en van alles wat leeft. In God ligt de ultieme bestem-
ming. Wetenschap spreekt over de oorsprong van
het bestaan, religie over de bestemming. De blik is
verschilllend georiënteerd. De ene wendt zich naar
het verleden, de andere naar de toekomst. De ene
komt terecht in het gestolde gesteente, de andere in
de allesomvattende Aandacht.
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God. Wat veel niet-gelovigen verwerpen, is enkel een
bepaald beeld van God". 

Velen maken zich druk over het al dan niet 'echt
gebeurd' zijn van de wonderverhalen in het evangelie,
het kerstverhaal en de Verrijzenis van Christus, die door
de wetenschap als mystificaties worden weggezet. 

"Wetenschappelijke analyses van het evangelie raken
de kern van de zaak niet. Jezus kan niet over het water
gewandeld hebben want dat is in strijd met de wet van
Archimedes. Hij kan niet op Paasmorgen uit zijn graf
zijn gestapt en de steen hebben weggerold. Velen staren
zich blind op fysische of historische feiten, stellen vast
dat ze onrealistisch zijn en verwerpen dan het hele ver-
haal. Maar dan neem je juist de betekenis weg die het
verhaal tot uitdrukking wil brengen! Waar het Nieuwe
Testament over spreekt is een andere werkelijkheid dan
die van de natuurwetten. Jezus komt op aarde om goed
te doen, niet om de natuurwetten te tarten of om ze uit te
leggen. Je moet in zo'n verhaal meegaan, ongeveer zoals
een kind in een sprookje. Als je erover begint te redene-
ren maak je de betekenis kapot. Wij mensen in de 21ste
eeuw hebben de neiging kritiek te leveren op alles wat
we niet meteen snappen. Dat is fataal als het gaat om
religieuze betekenissen. Een mirakel is maar een mira-
kel als je erin gelooft. Als je van tevoren al zegt: het kan
niet, dan is het er ook niet. Dan zijn er geen mirakels,
dan bestaat de wereld alleen uit de welbekende feiten". 

Mysteries zijn er niet enkel in religie, stelt u in uw
boek, ook de wetenschap wordt ermee geconfronteerd.

"We zijn inderdaad omringd door het mysterie in alle
richtingen waarin we kijken. Het lijkt alsof de weten-
schap klare dingen zegt over de werkelijkheid, maar als
je er dieper op ingaat, zink je weg in een moeras. Hoe
meer we lijken te weten, hoe minder we weten. Achter
iets simpels als een steen schuilt een werkelijkheid die
we niet begrijpen. Niets is wat het lijkt!" 

Leg dat eens uit.

"Neem deze tafel, ze is hard, massief en sterk. Maar
als je dit materiaal onderzoekt, wat krijg je dan? Het
bestaat uit atomen. Maar wat is een atoom? Een atoom-
kern waarrond elektronen wentelen. De kern is honderd-
duizend keer kleiner dan het atoom en de elektronen zijn
nóg kleiner. Dat betekent dat het atoom vrijwel leeg is". 

"Hoe kan dan die tafel zo stevig en massief zijn?
Door de krachten waarmee de deeltjes elkaar vasthou-
den. Wat is een kracht? Wat is een deeltje? Het blijkt dat
een deeltje niet eens een deeltje is, maar een trilling, een
golf. Een trilling is iets wat zich in de ruimte en in de tijd
afspeelt. Wat is ruimte en tijd? We komen van de ene

vraag in de andere, en hoe dieper we graven, hoe
mysterieuzer het wordt. Eén ding is duidelijk: die ste-
vige tafel is niet wat ze lijkt". 

Om die reden stellen sommige wetenschappers –
zoals de Nederlandse moleculaire bioloog Cees
Dekker – dat die wonderlijke realiteit van schepping
en evolutie niet verklaarbaar is zonder een God.

"De theorie van het 'intelligent ontwerp' maakt
vandaag inderdaad opgang, maar ik ben er geen voor-
stander van. Want ze houdt in dat een religieus begrip
gebruikt wordt om gaten in onze kennis op te vullen.
Als ik een regenboog aan de hemel zie staan en niet
weet waar die vandaan komt, zou ik kunnen zeggen:
God heeft het zo op de hemel geschilderd. Is daarmee
iets verklaard? Nee. Maar als ik het verschijnsel kan
uitleggen met behulp van de wetten van de optica,
dan wel. En dat is de taak van de wetenschap, zoeken
naar de oorzaken van fysische verschijnselen, zonder
daar God bij te betrekken". 

Maar van Einstein was toch bekend dat hij zo ver-
rukt was over de schoonheid en harmonie in de kos-
mos, dat hij uitriep 'God dobbelt niet!' 

"Einstein biedt een goed voorbeeld van wat geloof
met wetenschap kan doen. Godsdienst ligt aan de oor-
sprong van wetenschap omdat ze de verwondering
opwekt over de wereld, en dan ga je spontaan zoeken
naar hoe het allemaal in mekaar zit. De bron daarvan
ligt in het bijbelse scheppingsverhaal, ... "en God zag
dat het goed was". Religie spreekt over de eenheid
van alles wat bestaat en de goedheid ervan, en zoeken
naar eenheid doet de wetenschap ook. In die zin inspi-
reren ze elkaar". 

Maar volgens de neo-darwinisten zijn religieuze
gevoelens zelf het product van natuurlijke selectie en
overlevingsdrang, in ons brein geprogrammeerd. 

"De evolutieleer is een verworven wetenschappe-
lijk inzicht, maar ze verklaart niet alles. Behalve
mutaties en selecties is er in de evolutie ook sprake
van een doelgerichtheid, althans op het niveau van de
mens. Onze keuzes en verlangens sturen mee onze
evolutie. Het is omdat de mens wou vliegen, dat er nu
vliegtuigen bestaan. Het is niet door fietsen vele
keren willekeurig te muteren, dat een vliegtuig ont-
stond - ook al waren het fietsenmakers die de eerste
vliegtuigen in elkaar knutselden. Ik denk dat ook in
de biologische evolutie een doelgericht streven werk-
zaam is". 

U verwijst in dat verband ook naar het mysterie van
de bloedstolling...

"Het is inderdaad verbazend hoe de natuur erin
slaagt om te voorkomen dat het bloed niet stolt in je
aderen maar wel – onmiddellijk - als het eruit
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stroomt. Het is een ongelooflijk complex systeem van
op elkaar inwerkende eiwitten. Hoe is dat zo tot stand
gekomen? We zijn er nog niet uit. Anderzijds werkt het
systeem niet feilloos. Soms vormen zich wel bloedstol-
sels in de aderen, en soms stolt het bloed niet als dat wel
zou moeten... De evolutie is niet af, de schepping zit nog
vol defecten". 

Precies die alomtegenwoordigheid van ziekte en
gebrek, van lijden en kwaad, is één van de voornaam-
ste redenen waarom mensen niet kunnen geloven. Hoe
kan een goede God al dat zinloze lijden toelaten?

"De wereld is fundamenteel goed maar ze is niet 'af',
de aarde is onderworpen aan blinde natuurkrachten. De
geloofscrisis die we nu meemaken heeft zeker veel te
maken met de grote rampen en de oorlogen van de 20ste
eeuw. Na de holocaust lijkt het niet meer mogelijk te
geloven in een goede God. Maar hebben we het ons niet
altijd verkeerd voorgesteld? Wat doet de christelijke
God? Hij is een God die sterft aan het kruis, die mee-
lijdt met de mensheid; hij is een lijdende God. In dat
opzicht sluit juist het christelijke godsbeeld dicht aan bij
het menselijk lot van onbegrijpelijk lijden en onrecht.
Als de vraag gesteld wordt: waar was God in
Auschwitz? zouden christenen moeten antwoorden: juist
dáár. Hij was bij de slachtoffers! Hij was zelf een slacht-
offer. We hebben ons in het verleden te vaak laten mis-
leiden door triomfantelijke en simplistische godsbeel-
den. Het geloof in God moet een geloof zijn dat meer
doorleefd is, en dichter bij de mens staat". 

Om echt volwaardig mens te kunnen zijn, hebben we
religie nodig, zegt u. Met zo'n uitspraak jaagt u goed-
willende humanisten en niet-gelovigen de gordijnen in. 

"Alleen maar als je het begrip religie verkeerd opvat.
Vele mensen denken bij religie slechts aan geboden en
verboden, de Kerk en de kerkelijke moraal, en zeggen
dan dat ze best een goed mens kunnen zijn zonder dat
alles. Dat is natuurlijk volkomen waar. Maar als je een
goed mens bent, bijvoorbeeld door je medemens te
beminnen om hemzelf en niet in de verwachting er zelf
ook iets aan te hebben, is dat in wezen al religieus. Want
dat is niet meer louter rationeel te verklaren. Een derge-
lijk humaan gedrag reikt voorbij de strikte logica en
richt zich naar het goede omwille van het goede. Dat is
in wezen religieus. Religie gaat niet over sociale con-
venties of praktische afspraken. Ook niet over wetten en
verbodsbepalingen. We moeten terug naar de kern van
de zaak gaan. En dat gebeurt vandaag ook. Ik merk dat
ook bij paus Benedictus XVI, als ik zijn prachtige ency-
cliek 'God is liefde' lees". 

In de islam lijkt een omgekeerde beweging aan de
gang...

"Vergeet niet dat in de perceptie van moslims het
christendom momenteel een agressieve oorlog voert
in het Midden-Oosten. Zij denken dat het Westen daar
te vuur en te zwaard de christelijke waarden wil
installeren... Elke religie is ingebed in een cultuur, in
een geschiedenis, met alle uitwassen van dien. Dat
geldt ook voor het jodendom, hindoeïsme en boed-
dhisme. Daarom is het belangrijk om in te zien dat de
kern van elke religie onmogelijk in verband gebracht
kan worden met geweld. Elke vorm van geweldple-
ging is een restant van een oud biologisch gedrag: het
instinct om te heersen en te overmeesteren. Religie
beoogt precies het omgekeerde: liefde en mededo-
gen". 

Volgens u draait alles uiteindelijk om de liefde, "de
scheppingskracht die de evolutie vooruitstuwt, de
sterkste kracht om grenzen op te heffen, één te
maken wat verdeeld is, te begrijpen wat onbegrepen
is en te vervullen wat onvervuld bleef"... Een paas-
boodschap?

"Van al wat een mens doet is de liefde het belang-
rijkste. Het menselijk bestaan is begrensd. Niet alleen
in de tijd, maar ook in begrip en bewustzijn. Daarom
begrijpen we elkaar zo weinig, ook al zijn we fysiek
nabij. Daarom zijn we allemaal eenzaam. De liefde is
de kracht die het verst gaat in het opheffen van die
grenzen, zij verenigt mensen het diepst. Liefde reikt
verder dan eigenbelang, reikt verder dan de dood en
is daardoor de kracht die deze onvoltooide schepping
voortzet. En daar gaat Pasen uiteindelijk over".

Verschenen in Gazet van Antwerpen, 7 april 2007.

Gérard Bodifee (° 1946) is doctor in de wetenschap-
pen. Hij verrichtte onderzoek op het gebied van het
ontstaan van sterren en de evolutie van sterrenstel-
sels. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de fun-
damentele wetenschappelijke en filosofische vragen
die de mens zich stelt : Wat is de oorsprong en wat is
de bestemming van het bestaan ? Wat is de plaats van
de mens in het geheel van de werkelijkheid ? Hoe ver-
houden wetenschap en religie zich ?
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