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Preprint 

Jeff Jordan (ed.), Gambling on God: Essays on Pascal's Wager, London, Rowman & 
Littlefield, 1994; viii + 168 pp., £17.95 (pb), £43.95 (hc), ISBN 0846778342 (pb), 
0847678334 (hc). 

De weddenschap van (Blaise) Pascal is een argument niet voor de waarheid, maar voor de 
pragmatische rationaliteit van geloof in God. Kort samengevat komt het hierop neer: wie 
onzeker is of God bestaat, zal moeten kiezen. Gokt men dat God bestaat, dan zijn er twee 
mogelijkheden: God bestaat inderdaad, en men ontvangt als beloning de eeuwige 
gelukzaligheid, of God bestaat niet. Dat is jammer, maar in dat geval heeft men toch 
weinig verloren. Gokt men dat God niet bestaat, en heeft men gelijk, dan heeft men weinig 
gewonnen; maar als men ongelijk heeft, en God wel bestaat, dan kan de straf 
verschrikkelijk zijn: de hel. Wie rationeel te werk gaat, en de aantrekkelijkheid van de 
verschillende opties berekent (kans maal netto rendement), zal altijd tot de conclusie 
moeten komen, dat geloof in God de enige rationele optie is. Immers, het mogelijke netto 
rendement van deze optie is oneindig (eeuwige gelukzaligheid), terwijl de mogelijke 
kosten van de omgekeerde optie (een eeuwig verblijf in de hel) eveneens oneindig zijn. In 
deze bundel treft men een aantal – deels eerder gepubliceerde – opstellen over Pascals 
weddenschap. Ian Hacking laat zien dat er drie versies van de weddenschap zijn, 
afhankelijk van de waarschijnlijkheid die men toekent aan de proposities `God bestaat' en 
`God bestaat niet'. Philip L. Quinn bespreekt de vraag, of een dergelijke pragmatische 
manier van omgaan met Godsgeloof niet op morele bezwaren stuit (en concludeert dat dit 
niet voor alle versies van de weddenschap het geval is). De belangrijkste twee bezwaren 
tegen de weddenschap zijn de volgende. In de eerste plaats gaat de weddenschap er ten 
onrechte vanuit, dat er slechts twee alternatieven zijn: God bestaat, of God bestaat niet; 
dat is in onze tijd van manifest religieus pluralisme wel een heel onwaarschijnlijk 
uitgangspunt. George Schlesinger en Jeff Jordan doen hun best om dit kritiekpunt te 
ontkrachten. In de tweede plaats wordt wel betoogd, dat het introduceren van een 
oneindig verwacht rendement de weddenschap ongeldig maakt: door het invoeren van 
oneindige rendementen, kan men irrationele keuzes toch rationeel laten schijnen. Edward 
McClennen ziet hier inderdaad een probleem, maar Roy Sorensen verzekert ons, dat er ook 
hier niets aan de hand is. Andere bijdragen zijn van de hand van John K. Ryan, Richard 
Foley en Thomas V. Morris. Een goede selectieve bibliografie van engelstalige studies over 
Pascals weddenschap sluit de bundel af. Voor de apologetiek lijkt Pascals weddenschap mij 
niet van zo veel belang, dat dat deze bundel rechtvaardigt. De bijdragen zijn echter van 
hoge kwaliteit, en laten zien dat de studie van dit argument leidt tot reflectie over allerlei 
thema's die ook in ander verband van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de verhouding van 
pragmatische en rationaliteit en de morele toelaatbaarheid van pragmatische argumenten. 
Daarom kan ik deze bundel toch van harte aanbevelen. 

Marcel Sarot 
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