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Wie heeft God gemaakt?
Enige tijd geleden stond er in dit blad een bespreking van het boek ‘Wie heeft God
verzonnen?’dat inging op vragen van kinderen over God. Het boek ‘Wie heeft
God gemaakt?’ richt zich op volwassenen die hun denken over God willen
aanscherpen.

De auteur is (emeritus) professor
Edgar Andrews, een vooraanstaande Britse wetenschapper
die op een bijbelgetrouwe manier
de wetenschap wil bevragen.
Hij zegt dat tegenwoordig veel
wetenschappers uitgaan van een
multiversum in plaats van een
universum. Hierdoor denken ze
het probleem van het ontstaan
van de tijd en de eeuwigheid van
God te kunnen omzeilen. Maar
dat is alleen een verplaatsing
van het probleem, want waar
komen die andere universums
vandaan? Je zou kunnen zeggen:
het is ‘een wetenschap van de
gaten’-verklaring.

Drie soorten wetten
Veel scheikundeboeken houden
jongeren voor dat de meeste
elementen zijn ontstaan onder
invloed van de zwaartekracht.
Daarbij wordt er gemakshalve
van uitgegaan dat de materie uit
het niets is ontstaan (big bang)
en dat de zwaartekracht blijkbaar
al bestond. Maar de natuurwetten bepalen juist de grenzen en
geven de mogelijkheden van het
geschapene aan. Uit wetten kun
je niets verklaren over de oorsprong van het heelal. Naast de
natuurwetten zijn er de morele
wetten, die God heeft gegeven,
en de wetten die mensen hebben bedacht om over de aarde
te heersen. Veel mensen zien
tegenwoordig geen verband meer
tussen deze drie soorten wetten, maar vanuit de Bijbel weten
we dat ze allemaal vallen onder

Gods heerschappij. Andrews gaat
uitgebreid in op de verschillen en
verbanden.

Andrews gaat fel in
discussie met atheïsten
Dat veel wetenschappers God niet
ontdekken met hun wetenschappelijke waarnemingen, zegt eerder iets over de wijze van meten
dan over Gods bestaan. Een voorbeeld: al zijn er geen wetten voor
liefde en haat, daarom bestaan ze
nog wel. Vooral Andrews opmerking dat veel wetenschappers
God op een verkeerde plek zoeken
is veelzeggend. God laat zich
namelijk het beste vinden in Zijn
Woord, niet in allerlei wiskundige
vergelijkingen en berekeningen.
Andrews gaat fel in discussie met
een aantal hedendaagse atheïstische wetenschappers. Frappant is
zijn stelling dat Victor Strengers
verklaring over het ontstaan van
de natuurwetten in zijn boek
‘God, een onhoudbare hypothese’
zelf een van de meest onhoudbare hypotheses is. In het laatste
hoofdstuk geeft Strengers een
reactie op het boek van Andrews.

Zondeval
Volgens de auteur houden veel
evolutiebiologen bij hun onderzoek naar DNA geen rekening
met een cruciale gebeurtenis,
namelijk de zondeval. Vanaf dat
moment is er sprake van verval

en achteruitgang van zowel het
genetisch materiaal als het leven
van dieren. Voor de zondeval aten
de dieren geen andere dieren,
toen trad de dood in en veranderde het eetpatroon van mens
en dier.
Al met al een pittig boek, maar
niet puur voor fi losofen. Het is
voor ieder christen de moeite van
het lezen meer dan waard om allerlei drogredeneringen over het
‘niet bestaan’ van God te kunnen
ontzenuwen.
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