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Gebruik je hersens 
 

‘Gebruik je hersens’, dat is een kreet, ontleend aan de mooie 
postercampagne van onze gemeente. De kreet op de poster luidt: 

‘Gebruik je hersens’, de bijbehorende zinsnede is die uit Matteüs, ‘Heb 
God lief met heel je hart, ziel en verstand’. Natuurlijk suggereert de tekst 
‘Gebruik je hersens’ dat je je verstand niet hoeft thuis te laten als je een 

kerkgebouw betreedt. Een zeer remonstrants uitgangspunt. Maar de 
bijgevoegde zinsnede uit het Matteüsevangelie gaat nog weer een andere 

kant op. En tegelijk hebben ze met elkaar te maken. 
 

Eerst over die met de remonstranten, vrijzinnigen en moderne theologie verbonden kwestie 
van het gebruik van je hersens, je verstand, als het gaat om je geloof. De moderne theologie 
heeft hartstochtelijk verdedigd dat het niet óf geloof óf wetenschap is maar én geloof én 

wetenschap. Overigens moest ze uiteindelijk erkennen dat je het geloof niet alleen 
verstandelijk kunt benaderen. Het verstand zit het geloof ook wel eens in de weg. 
 

Ik neem nu om te beginnen een citaat uit een boekje van Rosanne Hertzberger. Zij is NRC 

columniste, bèta-wetenschapper en Rotterdamse van geboorte. Het boekje heet ‘Het grote 
niets. Waarom we teveel vertrouwen hebben in de wetenschap’. Ik citeer een passage waarin 
Hertzberger even ingaat op haar eigen geloof, terwijl ze tegelijk wetenschapper is. 
 

‘Mensen vragen me wel eens naar mijn geloof. Ze weten dat ik joods ben, 
maar geloof ik ook in God? Het werd ook gevraagd door Janine Abbring bij 
Zomergasten. Ik vond het een confronterende vraag. Omdat je zo snel in een 

hokje wordt gestopt: hoor je bij ons of ben je nog een van die 
godsdienstgekkies? Men ziet graag duidelijke scheidslijnen tussen geloof en 

wetenschap omdat die in het moderne atheïstische gedachtengoed 
onverenigbaar met elkaar zijn. Ben je irrationeel of rationeel vraagt men 
eigenlijk? Vertrouw je op wetenschap of op God? En toch kwam ik in 

laboratoria talloze gelovige christenen, hindoes, moslims en joden tegen. 
Voor wie wetenschap een volstrekt logische manier is om meer te weten te  

komen over biochemie, genetica, evolutie en die dat prima kunnen combineren met geloof 
in een goddelijke werkelijkheid.’ 
 

Hertzberger benadrukt vervolgens dat ook al die zelfbenoemde atheïstische wetenschappers 
geloven: namelijk in de wetenschap die voor hen een bijna goddelijke status heeft. Pas 

daarmee op waarschuwt ze. Natuurlijk, ‘goede wetenschap’ wil onze fantasie in toom houden 
en ons dwingen zo objectief mogelijk naar de realiteit te kijken. Maar het blijft mensenwerk. 

Ook wetenschap is kneedbaar en met experimenten en zeker ook met statistiek kun je de 
zaak aardig manipuleren. Maak van wetenschap dus geen afgod. Blijf ook als het om 
wetenschap gaat kritisch. ‘Gebruik je hersens’ zegt ze letterlijk en besef dat voor heel veel 

mensen geloof prima te combineren valt met wetenschap. Een levend bewijs van dat laatste 
is de man die de eerste foto maakte van een zwart gat, de in Nederland docerende Duitse 

sterrenkundige Heino Falcke. 
 

In de tv-serie van Andries Knevel over wetenschappers en hun geloof, ziet Falcke oprecht 
geen probleem. Natuurlijk kan hij God niet bewijzen zoals hij het bestaan van zwarte gaten 



kan bewijzen. Maar dat hoeft ook niet en dat wil niet zeggen dat voor hem God niet een 
levende werkelijkheid kan zijn die hij in zijn leven ervaart. Hij getuigt daarvan als hij op 

zondag als voorganger de kansel beklimt. Ja, geloof, hoop en liefde bestaan voor hem, hij 
ervaart ze en wil er uit leven.  
 

Gemeente, wat betekent dit nu voor de leus dat je je verstand niet hoeft thuis te laten als je 

hier op zondag binnen treedt. Ik zou zeggen, het betekent in ieder geval dat je geloof en 
wetenschap niet te veel tegenover elkaar moet zetten. Ook in wetenschap spelen emoties 
een rol, al is het maar die van de verwondering. En ook het geloof kent zijn  

verstandelijke overwegingen. Al zou ik er direct bij zeggen dat het geloof wel meer is dan 
verstandelijke redenering. Zoals Blaise Pascal, wiskundige én gelovige, al zei: ‘het hart heeft 

zijn redenen die het verstand niet kent’. Geloof en wetenschap hoeven elkaar niet te bijten, 
ook omdat ze een andere oriëntatie hebben. Ze nemen verschillende aspecten van ons leven 

onder de loep.  Ze tonen ons de wereld op verschillende wijze. In geloof gaat het om een 
ander weten dan in de wetenschap, het is een weten met hart en ziel. Hoe de wereld en 
wijzelf technisch in elkaar steken is één ding, maar wat de zin van ons leven is, hoe wij 

moeten samenleven en hoe wij moeten omgaan met het leven en met de dood, dat zijn heel 
andere kwesties. Voor de doordenking van die vragen moet je niet zozeer bij wetenschap 

zijn als wel bij godsdienst en levensbeschouwing. Consequentie is wel dat we de bijbel dus 
niet moeten lezen als een pseudowetenschappelijk natuurkundeboek, maar als een poëtische 
lofzang op Gods schepping en een uitnodiging om in vrede en gerechtigheid samen te leven 

voor Gods aangezicht. 
 

En dáárover gaat precies dat vers uit Mattheus. Jezus’ antwoord op die strikvraag naar het 
grote, het meest belangrijke gebod. Het antwoord dat Jezus geeft is niet voor tweeërlei uitleg 

vatbaar. Hij citeert de joodse geloofsbelijdenis, het Sjema. God moet je liefhebben met alles 
wat je in je hebt, als totale mens in al je facetten, zowel geestelijk als lichamelijk. Je moet 
God liefhebben met en in je vreugde en verdriet, met en in je verstand, je hart en je ziel. 

Dat gebod gaat aan alle andere vooraf. Maar het wordt onmiddellijk door het even belangrijke 
tweede gebod gevolgd: heb je naaste lief als jezelf, en ook dat met alles wat je in je hebt, 

geestkracht, hartstocht, gevoel en verstand. Je moet ze niet tegen elkaar uitspelen die twee 
geboden. Zowel in het verticale als in het horizontale moet je je met heel je menszijn 
betrokken voelen. Om een goede wetenschapper te zijn en objectief naar de werkelijkheid 

te kijken moet je bepaalde facetten van het menszijn soms even tussen haakjes plaatsen, 
maar in het geloof doet alles wat ons tot mensen maakt mee. 
 

Eén en ondeelbaar. En, zo leert Jezus, God is daarbij de bronkracht, de stimulans en de 

volharding die maakt dat wij onze naaste echt kunnen liefhebben. Ook als men niet direct 
aan ons verwant is of als men eigenschappen heeft die ons een beetje tegenstaan. En juist 

dan ook hebben we Gods liefde voor ons hard nodig om de uitnodiging om onze naaste lief 
te hebben echt waar te maken. 
 

Gebruik je hersens dus ook in de kerk, laat je verstand niet thuis, maar vergeet vooral ook 
je hart niet, je geestkracht, en laat je aanspreken in je ziel. Zoals het gezegd wordt in een 

in vrijzinnige kring geliefde tekst: ‘Geloven is niet met je hand op je hart je verstand laten  
capituleren. Het is wel met je hand op je hart je verstand goed gebruiken’. 

En dat is ook  precies wat we proberen te doen in een feestelijke Bloemendienst. Er moet 
dan het nodige georganiseerd worden en daar heb je zeker je verstand bij nodig. Maar we 
laten vandaag vooral ook ons hart spreken, we laten zien dat we samen een bezield verband 

vormen dat een teken van verbondenheid wil zenden aan al die trouwe betrokkenen die niet 
meer op zondag naar de kerk kunnen komen. In een geloofsgemeenschap is het niet uit het 

oog uit het hart. Integendeel, ook op afstand blijven we op elkaar betrokken. Met hart, met 
ziel en met verstand. Ja, door onze medemens een kleine dienst te bewijzen eren we God. 
Gebruik dus je hersens en heb God lief met heel je hart, ziel en verstand en je naaste als 

jezelf.  
Amen. 


