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‘Positie creationist onhoudbaar - en Darwin ook’
Hoe staat het met de evolutietheorie? Twee gepromoveerde wetenschappers uit
Friesland mengen zich dit
Darwinjaar in een debat dat
al decennia duurt. Met opvattingen die haaks op elkaar staan.

Door Atze Jan de Vries

aede Smedes weet het zeker:
de evolutietheorie is ondanks
T
legio lacunes zo grondig onderbouwd, dat die ook onder de
hoofdstroom van theologen allang en volmondig is geaccepteerd.
Alleen orthodoxe gelovigen die
hechten aan een bijbelse schepping sputteren nog wat tegen,
maar hun positie is volgens Smedes onhoudbaar.
,,Creationisme is een vorm van
verzet tegen de moderniteit.’’
Peter Borger twijfelt er niet aan
dat de leer van Darwin op zijn
laatste benen loopt. Nieuwe inzichten in de celbiologie wijzen
volgens hem uit dat het gedaan is
met ideeën over een gemeenschappelijk afstamming van al
wat leeft.
Van de mutaties, die voor variatie binnen soorten zorgen, zijn er
veel niet willekeurig, zegt Borger.
,,De theorie was fout vanaf de dag
dat Darwin ermee kwam en is
daarom ook niet te repareren.’’
De wetenschap kan er volgens
hem bovendien niet meer omheen dat het universum naast
materie en energie ook informatie
bevat.

Smedes, geboren en getogen in
Drachten, studeerde en promoveerde in Groningen en werkt
inmiddels als theoloog en godsdienstfilosoof aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Eerder
dit jaar verscheen zijn boek ‘God
én Darwin’.
Die titel is raak gekozen. Want,
zegt Smedes, die behalve creationisten ook atheïsten kapittelt, er
is geen sprake van dat (christelijk) geloof en wetenschap elkaar
uitsluiten.
Integendeel, ze bieden beiden
een onmisbaar perspectief op de
werkelijkheid. De taak van de
theologen is volgens hem om de
betrouwbare gegevens die de
natuurwetenschap biedt te doordenken.
Borger, oud-inwoner van Grou
en eveneens gepromoveerd in
Groningen, is onderzoeker aan
het universiteitsziekenhuis in het
Zwitserse Bazel. Van hem verschijnt binnenkort een boek:
‘Terug naar de Oorsprong. Hoe de
nieuwe biologie het tijdperk van
Darwin beëindigt’. Zaterdag gaf
hij tijdens een creationistisch
congres in Utrecht een voorproefje.
Zijn verhaal is dat mechanismen in het genoom niet willekeurig maar geprogrammeerd werken. Ook wijst hij op grote kwantitatieve en kwalitatieve verschillen in het genenmateriaal van
mensen en chimpansees.
,,De genetische kloof is vele
malen groter dan aangenomen’’,
zegt Borger. Daarom verwijst hij
een gemeenschappelijke afstamming van mens en chimpansee
naar het rijk der fabelen.
Op internet laten beide Friezen
zich al langere tijd horen. Smedes
op www.tasmedes.nl, Borger op
www.vkblog.nl/blog/5720/Peter.
Het gaat er in hun beschouwingen soms emotioneel aan toe.
Smedes: ,,Creationisten hebben

geen enkel gevoel voor hermeneutiek. Ook missen zij het vermogen tot symbolisch denken.’’
Borger: ,,De levensboom die
Darwinisten zo graag recapitule-
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Het tweetal heeft tien stukjes uit
het Oude en Nieuwe Testament gekozen. Daarbij staat een vraag om
de lezer te laten nadenken over
zichzelf en het geloof. Wessel en
Van Soest suggereren de gedeeltes
’s ochtends te lezen, het de dag
door te laten sudderen, en dan ’s
avonds een paar regels als antwoord te schrijven op de gestelde
vraag. Het materiaal is te vinden
als ‘Tien verhalen’ via www.bijbelgenootschap.nl.
De Protestantse Kerk in Nederland moet een zogenaamde doopgedachtenis invoeren. Volwassenen kunnen met dit nieuwe ritueel
hun kinderdoop bevestigen. Het
wordt een ritueel met water, maar
het is per se geen tweede doop, benadrukt een rapport voor de PKNsynode later deze maand. In de
PKN klinkt steeds vaker de vraag
van volwassen leden om een onderdompeling, ook al zijn ze als
kind gedoopt.
Open Doors, de organisatie die
opkomt voor vervolgde christenen, heeft een lokkertje voor de
jaarlijkse ontmoetingsdag zaterdag in Zwolle. Wie iemand mee-

neemt die onbekend is met het
werk van Open Doors, maakt kans
op een reis voor twee personen
naar Egypte. ,,Tijdens deze groepsreis krijgt u een persoonlijke ontmoeting met vervolgde christenen’’, belooft de organisatie.
Eerder dit jaar had Trouw groot
succes met de C-factortest en in
navolging daarvan biedt de krant
nu de Relitest. De test op
www.trouw.nl/rf moet antwoord
geven op vragen als: ben ik religieus en welke levensbeschouwing
past bij mij? De Relitest wordt aangeboden in het kader van de jaarlijkse Maand van de spiritualiteit
die zaterdag begint.
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nieuw soort biologie te maken.’’
Smedes: ,,Ik ga in tegen de mainstream in de media die verkondigt dat er een ‘conflict’ tussen
geloof en wetenschap is.’’

Darwin onderzocht
de mutaties van
vinken op de Galapagoseilanden.
Volgens Peter Borger was de mutatietheorie ,,fout van
de dag dat Darwin
ermee kwam’’.’
Foto DvhN/Jan Zeeman

Fries dagboekje bij
Bijbeltiendaagse
Bij de jaarlijkse Bijbeltiendaagse,
die vrijdag begonnen is, hoort een
klein bijbels dagboekje. ‘Lees
mee!’, is van de hand van predikant
Coen Wessel en zijn vrouw Berthe
van Soest uit Heerenveen.

ren, bestaat alleen maar in hun
hoofd. Er zijn wel takken maar er
is geen stam.’’
De Friezen opereren zelfbewust. Borger: ,,Ik ben bezig een

Lokale kerken kunnen hun koster in het zonnetje zetten met de
verkiezing De koster van het jaar,
uitgeschreven door Woord &
Dienst, de CNV Kostersbond en
NCRV’s Schepper en co.Via woordendienst.nl kunnen kosters worden genomineerd.
De Doopsgezinde Gemeente in
Amsterdam was gisteren in de Singelkerk voor het eerst een Friestalige dienst voor ‘Friese migranten’.
Opmerkelijk genoeg werd in de Oude Lutherse Kerk, pal aan de overkant, een Groningse dienst gehouden. Dat gebeurde ,,echt toevallig’’. In de Singelkerk was er na afloop suiberbrood, in de lutherse
kerk Groninger koek.
Tot slot de religieuze kalender.
Dit weekeinde herdenken veel protestanten Hervormingsdag. Op 31
oktober wordt traditioneel gevierd
dat op die datum in 1517 Maarten
Luther zijn 95 stellingen tegen de
misstanden in de kerk op de deur
van de slotkapel in Wittenberg
spijkerde. Die daad wordt algemeen gezien als het begin van de
hervorming, waaruit de protestantse kerken voortkwamen.
De katholieken zien twee belangrijke hoogtijdagen tegemoet. Zondag is het Allerheiligen en de dag
erna wordt Allerzielen gevierd. Allerzielen is dag waarop alle overledenen, dus ook de eigen dierbaren
van de gelovigen, worden herdacht. Vooral deze dag wordt in
Nederland door veel katholieken
hooggehouden. Van ouds wordt de
begraafplaats bezocht waar de
priester de graven zegent.
왘 Meer Korte Metten via www.lc.nl/weblogs

Tegen de angst
Plaats: Harlingen, baptistenkerk Bethel. Gebeurtenis:
gastendienst, thema: ‘Bang,
banger… angst’. Medewerking: predikant Pier Meindertsma, eigen praiseband
Salvation. Belangstelling: ongeveer honderd kerkbezoekers.

De Mexicaanse griep, baanverlies
door de crisis en - vooral in Harlingen en omgeving - een afvaloven.
Allemaal zaken die vrees inboezemen. Reden voor de Harlinger baptisten een gastendienst te wijden
aan het thema ‘Bang, banger…
angst’.

왘DE SAMENKOMST
Voordat je goed en wel zit, hebben de koster en je buurvrouw op
de stoelen je hand al geschud. Welkom voel je je meteen in de gastvrije Bethelkerk aan de Lanen.
Voorafgaand aan de dienst wordt
al gezongen, Nederlands en Engels
door elkaar: ‘Laat ons juichen, laat
ons zingen’. Aan de kinderen
wordt ook gedacht met het kinderopwekkingslied ‘Als je gelooft in de
Here Jezus’.
De collecte is hier vroeg in de
viering. ,,Als u gast bent, hoeft u
natuurlijk niets te geven. U mag’’,
laat voorganger Pier Meindertsma
vriendelijk weten. En je blijft maar
zingen: ‘Sta op voor Hem’ - letterlijk - en ‘Maak groot onze God’.
Angst is een slechte boodschap,
waar de goede boodschap tegenover moet worden gezet, zegt
Meindertsma in het gebed, dat
eveneens staande wordt meegebeden. ,,Dat uw woord, God, vleugels
mag krijgen als van vrees bevrijdende leefregel’’, bidt de dominee

op deze zondag van de bijbel.
Een angstwekkende videoclip
met een vliegtuig dat op een auto
landt, waar lacherig op gereageerd
wordt, leidt de overdenking in. Een
enge man onder het bed, een stalker, de tandarts, ziekte, verlies van
geliefden, falen op het werk, de
dood. Meindertsma somt een herkenbare reeks angsten op. Bang
zijn toegeven vergt moed, vooral
van mannen, weet hij.
Vrees was er niet aan het begin
van de schepping, zo haalt de predikant uit bijbelboek Genesis. De
klad kwam erin toen Adam en Eva
zich tussen de bomen voor de
wandelende God verborgen na gegeten te hebben van de boom van
goed en kwaad.
,,De mens rebelleerde en dáár
ligt de diepste wortel van onze
angst, met een zwaar woord zonde.’’ Meindertsma predikt de redding door het evangelie: God die
zijn zoon Jezus de zonde, ellende
en angst op zich liet nemen. ,,Wij
hoeven na zijn kruisdood en opstanding nooit meer bang en van
God verlaten te zijn.’’ Daarop past
het opwekkingslied ‘Door uw genade, Vader’.
Voor gasten die door deze boodschap aangestoken zijn, beveelt
Meindertsma een envelop aan. Inhoud: een beknopt evangelie en
een begeleidingsbrochure voor
startende bijbellezers.
Gevreesd moet worden dat vele
angstige Harlingers geen boodschap hebben aan de blijde boodschap in het godshuis. Pal tegenover de kerk met nummer 65 prijken op de ramen van de huisnummers 64 en 60 protestposters en op
58 wappert de protestvlag ‘Afvaloven Nee’.
WIEBE VAN DER HOUT

