


Geloof	  verstand	  strijdig?	  

s  Als	  het	  botst:	  	  

	  maar	  daar	  is	  het	  ook	  geloof	  voor!	  



Romeinen	  1	  
Want	  wat	  een	  mens	  over	  God	  kan	  weten	  is	  hun	  
bekend	  omdat	  God	  het	  aan	  hen	  kenbaar	  heeft	  
gemaakt.	  Zijn	  onzichtbare	  eigenschappen	  zijn	  
vanaf	  de	  schepping	  van	  de	  wereld	  zichtbaar	  in	  
zijn	  werken,	  zijn	  eeuwige	  kracht	  en	  goddelijkheid	  
zijn	  voor	  het	  verstand	  waarneembaar.	  Er	  is	  niets	  
waardoor	  zij	  te	  verontschuldigen	  zijn,	  want	  
hoewel	  ze	  God	  kennen,	  hebben	  ze	  hem	  niet	  de	  
eer	  en	  de	  dank	  gebracht	  die	  hem	  toekomen.	  Hun	  
overpeinzingen	  zijn	  volkomen	  zinloos	  en	  hun	  
onverstandig	  hart	  is	  verduisterd.	  	  



Paulus:	  

s  Tarsus	  stad	  van	  filosofen!!	  	  

s  We	  maken	  iedere	  gedachte	  krijgsgevangene	  om	  haar	  
aan	  Christus	  te	  onderwerpen!	  (2	  Kor.	  10)	  

s  Verstand	  is	  verduisterd	  door	  zondeval	  

	   	  Hun	  onverstandig	  hart	  is	  verduisterd	  

s  Evangelie	  herstelt	  ook	  ons	  kennen!	  Geneest	  ons	  
denken!	  “Dan	  vernietigt	  Hij	  het	  waas	  dat	  alle	  volken	  
het	  zicht	  beneemt!”	  (Jesaja	  25)	  



Justinus	  de	  martelaar;	  	  
2de	  eeuw	  



Pascal	  	  (Pensée)	  

s  Geloof	  niet	  tegen	  verstand:	  niet	  strijdig	  

s  Wel	  er	  ver	  bovenuit	  

s  Wie	  dat	  niet	  begrijpt	  heeft	  zwak	  verstand	  

s  Ik	  zelf:	  (met	  Pascal):	  

s  Ongeloof	  uiteindelijk	  wel	  tegen	  verstand	  in	  



Johannes	  1	  

s  In	  den	  beginnen	  was	  het	  Woord	  (logos)	  en	  het	  
Woord	  was	  bij	  God	  en	  het	  Woord	  was	  God	  

s  Logos	  =	  woord,	  argument,	  wijsheid,	  licht	  	  

s  als	  dat	  God	  is:	  zou	  geloof	  dan	  afwezigheid	  van	  logos	  
zijn?	  



Kan	  je	  dit	  zien	  aan	  
filosofie?	  

s  Zijn	  onzichtbare	  eigenschappen	  zijn	  vanaf	  de	  
schepping	  van	  de	  wereld	  zichtbaar	  in	  zijn	  
werken	  

s Ons	  verstand	  is	  verduisterd	  



Filosofische	  vragen	  

s  Waar	  komt	  alles	  vandaan?	  …..	  

s  Ik	  geloof	  alleen	  wat	  ik	  zie	  

s  We	  kunnen	  tegenwoordig	  toch	  niets	  meer	  met	  
wonderen?	  	  

s  ……..	  



Filo	  -‐	  sofia	  

s  Grieks	  voor:	  Liefde	  tot	  de	  wijsheid	  

s  Doel:	  wijsheid:	  	  
s  Waar	  draait	  het	  om	  in	  het	  leven?	  	  
s  Hoe	  bereik	  ik	  de	  bestemming	  van	  het	  leven?	  
s  Wat	  is	  bijzaak?	  

s  Methode:	  rationaliteit,	  afschaffen	  van	  mythologie	  

s  Pythagoras:	  monnik	  vol	  wiskunde	  en	  muziek	  



Filosofische	  vakken	  

s  Logica:	  argument	  geldig?	  

s  Metafysica:	  wat	  is	  de	  essentie	  van?	  

s  Kennisleer:	  hoe	  ontstaat	  betrouwbare	  kennis?	  	  

s  Ethiek:	  wat	  is	  juist	  om	  te	  doen?	  Wat	  is	  goed?	  

s  Philosophy	  of	  Mind:	  zijn	  wij	  ons	  brein	  of…	  

s  Godsdienstfilosofie:	  is	  almacht	  consistent	  begrip?	  	  

s  Geschiedenis	  van	  de	  filosofie	  



Gangbare	  indeling:	  

s  Socrates	  (470)	  /	  Plato	  (427)	  /	  Aristoteles	  (384)	  

s  Sceptici:	  Pyrrho,	  Cicero	  	  

s  Verbreding:	  Platonisme,	  Aristotelisme,	  Stoa	  

s  Christelijke	  filosofie:	  Augustinus,	  Middeleeuwen	  (nu)	  

s  Moderne	  tijd	  vanaf	  Descartes	  (1650+)	  

s  Verlichting;	  sleutelfiguur	  Kant	  	  (1804+)	  	  



Inhoudelijke	  indeling 	  	  

1.  Denken	  naar	  God	  toe:	  type	  Plato,	  Pythagoras	  
s  Tegenstem	  scepsis:	  denken	  verduisterd!	  

2.  Denken	  vanuit	  God:	  type	  Augustinus	  

3.  Denken	  afgegrensd	  van	  God:	  type	  Kant	  
s  Voor	  ons	  beeld	  van	  filosofie	  bepalend	  

s  Ook	  drie	  tijdvakken	  grofweg:	  

s  Klassieke	  tijd,	  Middeleeuwen,	  Verlichting	  



Naar	  God	  toe:	  type	  Plato	  



Vanuit	  God:	  Type	  
Augustinus	  



Afgegrensd	  van	  God:	  	  
Type	  Immanuel	  Kant	  



Naar	  God	  toe:	  type	  Plato	  



Dood	  van	  Socrates	  



Plato	  en	  Homerus’	  goden	  

s  Homerus	  met	  zijn	  perverse	  goden	  

s  Plato	  daarentegen	  theologie!	  (bedenkt	  het	  woord!)	  

s  Na	  Plato	  culmineerde	  elk	  systeem	  binnen	  de	  Griekse	  
filosofie	  (Sceptici	  uitgezonderd)	  in	  theologie	  (we	  
kunnen	  dan	  een	  Platonische,	  Aristotelische,	  Stoïsche	  
en	  Neoplatonische	  	  theologie	  onderscheiden).	  	  

(Werner	  Jaeger)	  



Plato	  

s  Allegorie	  van	  de	  grot	  

s  Ideeënleer	  
s  Deugden	  
s  Abstracta	  als	  kracht,	  schoonheid	  
s  wiskunde	  

s  Opstijgen	  naar	  hoogste,	  het	  schone,	  het	  goede	  



Allegorie	  van	  de	  grot	  



Vanuit	  God:	  Type	  
Augustinus	  



Augustinus	  354-‐430	  

s  Neemt	  Plato	  mee:	  voorbereiding	  op	  evangelie!	  

s  Belijdenissen	  (confessiones)	  

s  De	  Stad	  Gods	  



Vanuit	  God:	  Anselmus	  



Vanuit	  God:	  Anselmus	  

s  Ondenkbaar	  dat	  U	  niet	  bestaat	  
s  Godsbewijs,	  het	  z.g.	  ‘ontologische’:	  
s  Deel	  van	  een	  gebed	  
s  Vanuit	  idee	  van	  God	  een	  bewijs:	  
s  ‘dat	  waarboven	  zich	  niets	  groters	  (perfecters)	  denken	  

laat’	  
s  Iets	  wat	  niet	  alleen	  in	  het	  denken	  bestaat	  maar	  ook	  in	  

het	  echt	  is	  perfecter	  dan	  dat	  wat	  alleen	  in	  gedachten	  
bestaat.	  Dus….	  

s  Credo	  ut	  intelligam	  



Vanuit	  God:	  Thomas	  



Albertus	  Magnus	  



Vanuit	  God:	  Duns	  Scotus	  



Vanuit	  God	  gaat	  door:	  

s  Middeleeuwse	  scholastiek	  (=	  nauwkeurig	  denken)	  

s  Ockham	  (vader	  van	  nominalisme)	  

s  Descartes	  (vader	  van	  nadruk	  op	  kennisleer)	  	  (hmm)	  

s  Gereformeerde	  scholastiek	  (Voetius	  bv.)	  tot	  Franse	  
tijd:	  amreuk	  universiteiten	  

s  20ste	  eeuw	  sterke	  revival:	  	  Alvin	  Plantinga	  	  



Afgegrensd	  van	  God:	  	  
Type	  Immanuel	  Kant	  



Afgegrensd	  van	  God	  

s  Voorbereid	  door:	  
s  Renaissance	  van	  scepticisme	  in	  tijd	  dat	  Europa	  

verdeeld	  werd	  	  

s  Zie	  je	  nou	  wel:	  kunt	  nooit	  bepalen	  wie	  gelijk	  heeft!	  Ik	  
heb	  gelijk	  want	  de	  Paus	  zegt	  het;	  ik	  heb	  gelijk	  want	  de	  
Bijbel	  zegt	  het.	  

s  Er	  is	  geen	  gemeenschappelijke	  grond	  meer	  voor	  
waarheid	  	  



Kant	  1724-‐1804	  	  

s  Grens	  voor	  ons	  kennen	  
s  Voor	  God	  
s  Voor	  alle	  dingen	  

s  God	  wel	  nodig	  voor	  ethiek:	  zonder	  God	  is	  er	  geen	  
beloning	  voor	  het	  goede	  

s  God	  niet	  langer	  bereikbaar	  met	  verstand	  

s  Iets	  meer	  technisch:	  verstand	  bepaalt	  onze	  
waarneming	  



Kant	  

s  Beeldscherm	  geeft	  aan	  elektrische	  impulsen	  kleur	  

Zo:	  ons	  verstand	  geeft	  	  echte	  dingen	  	  weer	  in	  

s  Tijd	  en	  ruimte	  

s  Causaliteit,	  Substantie	  

s  Rangschikken	  in	  ‘ik’	  /	  ‘wereld’	  /	  ‘God’	  



19de	  en	  20ste	  eeuw	  

s  Idealisme:	  Hegel	  (Plato)	  

s  Materialisme:	  Marx	  (afgegrensd	  en	  zelfs	  vijandig)	  

s  Fenomenologie	  (Husserl):	  afgegrensd	  

s  Nu:	  	  
s  Enorme	  vaktechnische	  verfijning	  (neutraal)	  
s  Opkomst	  analytische	  filosofie	  (Russell	  /	  Wittgenstein)	  
s  Continentale	  filosofie	  (afgegrensd	  en	  zelfs	  vijandig)	  
s  Opleving	  ‘philosophia	  christiana’:	  Plantinga	  e.a.	  



Vanuit	  God:	  Alvin	  Plantinga	  



Samenvatting	  	  

s  Geschiedenis	  van	  filosofie	  laat	  zien:	  

s  Mensen	  zoeken	  naar	  hogere	  

s  Dat	  niet	  echt	  kunnen	  bereiken,	  maar	  wel	  voetsporen	  
ervan:	  slippen	  van	  zijn	  ‘onzichtbare	  eigenschappen’	  

s  Dat	  het	  evangelie	  ook	  het	  verstand	  redt	  

s  Geloof	  niet	  tegen	  denken	  ingaat	  maar	  er	  wel	  ver	  
bovenuit	  

s  Wie	  dat	  niet	  inziet,	  diens	  verstand	  is	  maar	  zwak	  


