
    ICF Hilversum 
Hilversum, 26 oktober 2017 

 
Beste vrienden en vriendinnen, 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op woensdag 8 november 2017 om 11.30 uur in het 

zalencentrum van de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum,  035-6212447. 
 
Het onderwerp van deze bijeenkomst is 

God als veronderstelling 
(het geloof van een natuurwetenschapper) 

Het zal worden ingeleid door 
Henk Koster 

voorzitter van onze afdeling 
Ter toelichting: 
De natuurwetenschap (NW) heeft God als verklaring voor de wereld en de kosmos overbodig gemaakt. Maar gaat 
modern geloof juist niet over andere zaken: liefde, schoonheid, ethiek? Die zijn in de NW onbenaderbaar. De NW 
gaat over de materiële werkelijkheid; dat wat wij met onze zintuigen direct of indirect kunnen waarnemen. Als je 
over ethiek denkt, kom je dan bij God uit? Niet noodzakelijkerwijs, maar het is onredelijk om het goede boven het 
kwade te stellen, tenzij je aan het goede autoriteit toekent. En die autoriteit wordt eraan verleend m.b.v. van het 
concept “God”. Zo is de ervaring van kwaad en schuld een niet aantrekkelijke maar wel betrouwbare weg naar het 
concept “God”. 
 
Bijbelverhalen lopen over van ethiek, van het scheppingsverhaal tot wonderbare genezingen. 
Maar hoe verhoudt de NW zich dan tot dit concept “God”. Wat gebeurt er als mensen de grens tussen de materiële 
werkelijkheid en de niet-materie overschrijden: magisch denken en ontmenselijking. 
Maar het reële kwaad speelt zich af in onze wereld, de materiële wereld. We constateren: God grijpt niet in. 
 
Niemand heeft ooit God gezien…., Zij/Hij is pas benaderbaar in een lied, een gebed, een verhaal. 
 
De planning is als volgt: 
 11.30 uur ontvangst 
 12.00 uur opening door de voorzitter 
 12.10 uur inleiding 
 12.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen 
 13.15 uur gezamenlijke lunch 
 14.00 uur  sluiting 
 
Indien u verhinderd bent wilt u dat dan uiterlijk zondag 5 november 2017 a.s. melden bij de secretaris (zie 
voetnoot)? Doet u dit later dan zijn wij genoodzaakt u de kosten van de maaltijd in rekening te brengen. Wilt u 
een gast meebrengen omdat die het onderwerp interessant vindt? Van harte welkom. Maar wilt u dat dan tijdig 
(zie boven) doorgeven aan de secretaris? 
 

          Met hartelijke groet, 
 
ICF Hilversum, 

           
 
Secretariaat 

Meikevermeent 42, 1218 HG Hilversum,  035-6935695,  rin.zijlstra@gmail.com 


