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1. Drie redenen om godsdienstfilosofie te bedrijven: demografie, mondialisering, heropleving van de 

analytische godsdienstwijsbegeerte. Cf. R. Swinburne, The Coherence of Theism (1977, rev. ed. 1993, 

OUP), p. 7: 

‘It is one of the intellectual tragedies of our age that when philosophy in English-speaking countries 

has developed high standards of argument and clear thinking, the style of theological writing has 

been largely influenced by the continental philosophy of Existentialism, which, despite its 

considerable other merits, has been distinguished by a very loose and sloppy style of argument. If 

argument has a place in theology, large-scale theology needs clear and rigorous argument.’ 

2. Waarheidsvraag vs. Nutsvraag. Dawkins’ The God Delusion. De probleemstelling van deze avond: zijn 

religieuze geloofsinhouden waar of zelfs maar zinvol? En: als ze zinvol zijn, hoe kan men de waarheid ervan 

dan beargumenteren? Mijn positie: disjunctief universeel sterk atheïsme (i.t.t. particulier atheïsme). 

3. De tragische situatie van godsdienst in een wetenschappelijk tijdperk. Een definitie van godsdienst 

qua geloofsinhoud: er zijn persoonlijke machten enz. Religieuze kenmethoden gemodelleerd op methoden 

van menselijke communicatie, b.v. bidden. Elia op de berg Carmel (1 Kon.:20-40). MANTRA II (The 

Lancet 2005)) en STEP (American Heart Journal 2006). Het probleem: geen gevalideerde kennismethoden; 

achtergrondtheorieën van gebruikelijke kennismethoden (b.v. duiden van wartaal van epileptici) ter 

communicatie met geestelijke machten zijn achterhaald. Openbaringen qq. ongeloofwaardig. 

4. Het beslisboompje voor de gelovige: is godsdienstig taalgebruik (‘God bestaat’) (a) cognitief of (b) niet-

cognitief (Wittgenstein, D. Z. Phillips, Peukert, enz.)? Indien (a) cognitief, moet men dan (c) argumenten 

aanvoeren of (d) heeft men geen argumenten nodig om als gelovige geheel intellectueel respectabel te zijn 

(A. Plantinga)? Indien (c) argumenten nodig zijn, zijn deze dan (e) van geheel andere soort dan 

wetenschappelijke argumenten of (f) van precies dezelfde aard? Richard Swinburne (The Existence of God, 
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 ed. OUP 2004) opteert voor (f). Dit is wellicht de beste optie. Maar is ze houdbaar? 

5. Inhoud van en bewijsvoering voor de theorie: er is een geest die almachtig, alwetend... is. Bare theism 

and ramified theism. Bayesiaanse confirmatietheorie. Het theorema van Bayes: P(h|e&k)={P(e|h&k)/(Pe|k)} 

. P(h|k). C-inductieve argumenten en P-inductieve argumenten. De additiestrategie. 

6. Het probleem van ‘predictive power’ (pp). Een minimalistische definitie van predictive power: 

P(e|h&k)>P(e|k). Hoe kunnen intentionele of persoonlijke verklaringen pp hebben? Lichamelijke sporen; 

plausibele intenties. Eisen van plausibiliteit en niet-arbitrairiteit. Een voorbeeld. Achtergrondkennis nodig 

over karakter, situatie, cultuur, biologie. Het probleem met God. 

7. Is het traditionele Godsbegrip zinvol? Psychologische predicaten vergen gedragspatronen als criteria 

van toepasselijkheid. De paradox van ‘God-talk’. 

Conclusies. 
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