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Preprint 

Sjoerd Bonting, Mens, chaos, verzoening: Natuurwetenschappelijk en theologisch bezien, 

Kampen, Kok, 1998; 208 pp., ƒ32,50, ISBN 9024293987.  

Sjoerd Bonting, emeritus hoogleraar biochemie aan de KUN en Anglicaans priester, werkt 

in deze toegankelijke bundel zijn ‘chaostheologie’ – ontwikkeld in een eerdere studie, 

Schepping en evolutie (Kampen 1996) – verder uit in antropologische en ethische richting.  

B. verwerpt de creatio ex nihilo ten gunste van de gedachte van schepping uit een 

oerchaos, een wan-orde. Scheppen is het aanbrengen van scheiding en ordening, waarbij 

een element van chaos resteert. Dit chaoselement heeft een negatief aspect (kwaad) en 

een positief aspect (vrijheid). Het chaosbegrip dat centraal staat in Bontings theologie is 

dus een heel ander begrip dan dat wat opgang maakt in de hedendaagse 

natuurwetenschap, waar het meer om onvoorspelbaarheid dan om wanorde gaat. Nadat B. 

in hfst. 1 zijn chaostheorie kort heeft geschetst, waaiert zijn betoog in de volgende 

hoofdstukken uit naar zeer diverse onderwerpen: Gods werkzaamheid in de wereld, het 

kwaad, genetische manipulatie, ethische aspecten van zwangerschap en voortplanting 

(IVF, kloneren), ziekte, dood, euthanasie en palliatieve zorg, buitenaards leven, en de 

verzoeningsleer. Het type dualisme dat B. verdedigt is in de theologiegeschiedenis op 

goede gronden verworpen. Juist op het terrein van de theologiegeschiedenis blijft hij 

echter zeer aan de oppervlakte, waardoor het omvattende model dat hij verdedigt, 

nergens echt geloofwaardig wordt. Hier staat tegenover, dat de auteur als biochemicus 

goed ingevoerd is in de feitelijke aspecten van de medisch-ethische onderwerpen die hij 

bespreekt, en op dat terrein goede gespreksstof biedt voor kringen van geïnteresseerde 

leken.  

Marcel Sarot 
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