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Goddeloos zijn is tegenwoordig veel meer ‘in’ dan religieus zijn. Vermaarde professoren 
zoals Etienne Vermeersch houden niet op om religies in het algemeen en het christendom 
in het bijzonder aan te vallen.

In zijn boek toont Luc Vandecasteele aan hoe irrationeel deze aanvallen vaak zijn en hoe 
een andere lezing van de bijbel nieuwe en moderne vormen van religiositeit mogelijk 
maakt. Tijdens deze lezing krijgen we hiervan een proeve. Uiteraard zal het boek die avond 
ook te koop zijn.
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In 2016 publiceerde Etienne Vermeersch een boek over God. Hij wendt 
er al zijn overtuigingskracht aan om aan te tonen dat we de god van het 
christendom op rationele en op ethische gronden niet kunnen aanne-
men. Alles wat positief is in de wereld en in de Bijbel, kan zonder god, 
op wetenschappelijke, ‘naturalistische’ wijze verklaard worden. Alles 
wat negatief is, wordt totaal onbegrijpelijk en absurd als we moeten 
geloven in de leiding en inspiratie van een ‘goede, wijze en almachtige 
god’. Hetzelfde geldt voor de god van de islam en zijn ‘Openbaring’.

In deze kritische beschouwing passeren alle argumenten van Etienne 
Vermeersch de revue. Daarbij wordt de indeling van zijn boek gevolgd. 
Er blijken geheel andere conclusies mogelijk dan die van Etienne Ver-
meersch. Er zijn andere lezingen van de Bijbel mogelijk dan degene die 
Etienne Vermeersch hanteert. Zijn kritiek op het historische christelijke 
godsbeeld hoeft niet te leiden tot het verwerpen van een godsbeeld 
tout court. 

Etienne Vermeersch verwijst herhaaldelijk naar de bevindingen van de 
natuurwetenschappen: de kosmologie en de evolutietheorie. Hij neemt 
voor zeker aan wat nog grotendeels hypothese en theorie is. Ten slotte 
levert ook de hoge vlucht van de neuro wetenschappen geen bewijs voor 
de stelling dat wij enkel uit materie bestaan. Veeleer leidt zij tot de 
vraag naar wie de eigen lijke actor is in ons bewustzijn en onze vrije wil.

In dit boek legt Luc Vandecasteele uit hoe je rationeel en wetenschap-
pelijk gefundeerd kunt uitkomen bij een geestelijke of goddelijke 
dimensie in de werkelijkheid, onszelf inbegrepen. De schrijvers van 
de oude heilige boeken waren niet zo dom en naïef als ons vaak wordt 
voorgehouden. Misschien schiepen ze wel een veel steviger fundament 
voor de menselijke waardigheid dan het materialisme dat kan. 


