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Samenvatting

Uitgangspunt voor deze studie is een tweeledig probleem dat zich voordoet 
in de wereldsamenleving die aan het begin van de eenentwintigste eeuw 
getypeerd kan worden als een hoogtechnische, geglobaliseerde Informatie-
samenleving.

In Deel I is deze probleemstelling als volgt uitgewerkt.
Aan de ene kant is er de hoogwaardige technologie die op basis van steeds 
toenemende computerkracht door convergerende vakwetenschappen in 
staat is om voor een vervanging van de mensensoort homo sapiens te zor-
gen. Dit komt dan op uit het (min of meer) zelfstandige proces van een 
voortschrijdende wetenschap. En aan de andere kant is er de steeds toene-
mende technische vaardigheid van de mens, die niet in staat is een duur-
zaam beheer aan mens en dier en ecosystemen te garanderen. Daar hoort 
de vraag bij of homo sapiens niet op zijn laatste benen loopt, en of er geen 
noodzaak is homo sapiens te vervangen.

Onderzocht wordt wat een mogelijke reactie hierop zou zijn van de kerk.
Het motief voor een bestudering van dit thema binnen de theologie is gele-
gen in die Bijbelse lijn van denken en geloven waarin het bestaan van mens 
(en dier) in het totaal van een materiële wereld serieus genomen mag wor-
den. In deze visie heeft God een positieve relatie met de materiële schepping. 
Geheel anders dan de klassieke Griekse filosofie neemt de theologie van de 
kerk het humanum ten diepste serieus. Daarom zijn theologie en kerk door 
de huidige en toekomstige techniek die zulke fundamentele wijzigingen aan 
dit mens-zijn kunnen aanbrengen uitgedaagd. Wat zijn haar opvattingen 
aangaande de mens als onderdeel van de wijdere materiële schepping? Blij-
ven die onberoerd door de mogelijke ontwikkelingen van de mensensoort?

De urgentie van de problematiek is gelegen in het feit dat de mensheid 
op dit moment geen maatschappelijke sturingsmechanismen heeft die deze 
thematiek aan kunnen. We hebben geen wettig orgaan dat zaken zoals deze 
die letterlijk de mensheid als zodanig aangaan aan kan. Zoals het er nu 
naar uitziet, zijn en blijven de benodigde wetenschap en technologie voor 
het maken van een nieuwe hominide eigendom van commerciële bedrij-
ven. De maatschappij die de informatiesamenleving mogelijk maakt is een 
strikt neo-liberale kapitalistische. De realisering van een nieuwe hominide 
zal daarom verlopen volgens een proces van gedane bedrijfsmatige investe-
ringen. Er is geen echte inspraak voor de mensheid over de gewenstheid van 
het project.

Voor de probleemstelling is voorts te zeggen, dat de kerk in haar geloofsgoed 
ook hoge verwachtingen heeft van een toekomst van de mens: bijvoorbeeld 
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in opvattingen over ‘het Koninkrijk van God’, ‘een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde’, een ‘nieuwe mens’. Deze verwachtingen worden in de studie 
geconfronteerd met de resultaten die de technologie pretendeert te kunnen 
behalen. De mogelijkheid bestaat dat de technisch gerealiseerde nieuwe ho-
minide invulling is van de christelijke verwachtingen; maar ook dat het de 
karikatuur of pervertering daarvan is.

Het onderzoek speculeert niet over de termijn waarop een nieuwe hominide 
gerealiseerd zal zijn, maar bespreekt het gegeven dat de benodigde principes 
en basistechnologie tegenwoordig in huis zijn, en wel bij zeer gespeciali-
seerde (ten dele natuurlijk geheime) laboratoria. Dat er nog vele hobbels te 
nemen zijn geeft de kerk (en de andere religies) de tijd om zich terdege te 
realiseren wat hier gaande is.

De studie gaat niet in op het feit als zodanig dat de technologie op twee ma-
nieren werkt aan een nieuwe hominide, namelijk in de hoek van de nieuw-
ste genetica en in de hoek van de kunstmatige intelligentie en robotica. 
De eerste versie gaat uit van erfelijk materiaal van de mens en past daar de 
nieuwste technieken op toe. De andere versie zou mogelijkheden kunnen 
opleveren voor het bouwen van een cyborg: een mengwezen waarin men-
selijk materiaal en menselijke eigenschappen worden samen gevoegd met 
mechanische onderdelen.

Deel II beschrijft de ‘setting’ waarin de vervanging van een mensensoort 
mogelijk worden kon. Er is samenhang met wat wel ‘mensbeeld’ wordt ge-
noemd, maar dat begrip is vanwege allerlei vaagheden niet erg bruikbaar.
Aan de huidige situatie zijn de dromen van de mens vooraf gegaan, en zijn 
besef van kwetsbaarheid. Er is geen samenleving bekend waar men niet een 
of andere droom koestert dat de mens zelf ooit nog te verbeteren is. Overal 
in de wereld zijn er kunstvormen en (liturgische) verhalen die een glanzende 
toekomst van de mens als thematiek hebben. In die dromen en verhalen 
wordt niet alleen het leven hier en nu geduid, maar ze houden ook de ver-
wachting in van een nieuwe wereld en een nieuwe mens. Veel religies heb-
ben dat vertaald in gedachten over leven in een ‘hemel’.

De mens probeert zijn afhankelijkheid van andere schepselen en natuur-
krachten steeds meer te beperken; en zo mogelijk ook de oorzaken ervan 
weg te nemen. In het begin waren die mogelijkheden zeer beperkt. In de 
geschiedenis is een lang proces waar te nemen waarin de mens allerlei hulp-
middelen ontwikkelt. Hij ontdekt de veranderbaarheid van de hele schep-
ping op steeds dieper niveau en ontwikkelt technieken van manipulatie tot 
op molecuul- en celniveau van de levende stof. De droom van mensen over 
een nieuwe mensheid wordt langzamerhand een wetenschappelijk technisch 
project.
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Maar een eventuele nieuwe hominide zal bezit zijn van de fabriek waar ze 
gemaakt is.
Aan de hand van een aantal werken van de Duitse filosoof Sloterdijk zet 
ik de situatie van de mensheid aan het begin van de eenentwintigste eeuw 
uiteen.
De toegenomen beheersmogelijkheden van de mens hebben haar steeds af-
hankelijker gemaakt van technische hulpmiddelen. Onze kwetsbaarheid is 
wel te bestrijden, maar niet op te heffen. De enige veiligheid die we kunnen 
garanderen, in een heelal dat de mens inmiddels als god-loos verstaat, is de 
veiligheid die we zelf kunnen maken. Maar tegelijk voeren we de risico’s van 
uitbuiting en vervuiling van de ecosystemen op tot over de herstel-drempel 
van de natuur.
Ik becommentarieer Sloterdijk op twee punten: in de eerste plaats houdt hij 
zich in zijn grote werken ‘Sferen’ en ‘Kristalpaleis’ niet of nauwelijks bezig 
met de genetica als zodanig die homo sapiens kan vervangen c.q. uitschake-
len. En in de tweede plaats geldt dat slechts het derde deel van de westerse 
variant van de wereldsamenleving onder de zelf te maken veiligheidssyste-
men kan vallen. De grote meerderheid van de tweederde wereld zal er geen 
deel van uitmaken.
In een derde werk (‘Regels voor het mensenpark’) had Sloterdijk al het ul-
tieme vraagstuk aangekaart waarvoor de hoogtechnische mens geplaatst 
wordt: de mens die zijn eigen opvolger kan maken en daarmee alle vormen 
van domesticatie van de mens achter zich laat. Er moeten regels komen voor 
de productie van mensen als de mogelijkheden van productie aanwezig zijn. 
Sloterdijk doet een suggestie dat er een zekere elite zal moeten zijn die dat 
op zich neemt. De emoties daarover mogen dan geluwd zijn, een werkbare 
oplossing voor het probleem dat daagt is nog in het geheel niet gevonden. 
Ondertussen gaat het ontwikkelen van aanvullende en verfijnende technie-
ken die een eind aan de mensensoort homo sapiens kunnen maken wel 
door.
In de loop van de studie wordt duidelijk dat het probleem steeds meer blijkt 
te zitten in de (toenemende) regie mogelijkheden van de mens en het ont-
breken van representatieve instellingen die gezaghebbende beslissingen voor 
de hele mensheid kunnen nemen.
Er bestaan nog geen erkende wereldorganen. Ook de kerk is niet het be-
doelde wereldorgaan, al is ze wel een wereldkerk. De kerk realiseert zich de 
nu ontstane patstelling nog niet voldoende. Toch kunnen de wereldreligies, 
waaronder de kerk, op bij haar centrale geloofsopvattingen passende wijze 
bijdragen aan een werkbare handelwijze.

De regie van de mens wordt in dit proefschrift beschreven als de regie van 
de mens die aan het begin van de eenentwintigste eeuw gezien wordt als 
de ‘open’ mens. Hij verandert steeds, is onderhevig aan invloeden die op 
hem uitgeoefend worden door zijn omgeving. Het hangt samen met zijn 
historische bestaanswijze. Deze bestaanswijze is wezenlijk gekenmerkt door 
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veranderen. Hij kan niet bestaan zonder veranderen. Zijn ‘openheid’ bete-
kent ook dat de mens boven zich zelf uit kan grijpen. Hij groeit naar wat 
hij nog niet was.
Complementair aan deze veranderbaarheid is zijn vermogen als verande-
raar.
Deze fundamentele veranderbaarheid deelt homo sapiens met andere le-
vende schepselen en ook met de levenloze stof. De grens tussen mens en dier 
en de grens tussen mens en machine is aan het verschuiven, liever gezegd 
aan het vervagen.
Daarmee is de discussie die met Descartes begonnen is over een materia-
listische methode van rationeel wetenschappelijk denken waar slechts God 
en de ziel niet onder zouden vallen achterhaald. De uitsluitend natuur-
wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid is ook tot norm voor 
de werkelijkheid geworden. Er is slechts een met harde natuurwetenschap 
te benaderen werkelijkheid; de gereduceerde werkelijkheid. Dit reductie-
denken blijkt echter op gespannen voet te staan met de menselijk ervaren 
werkelijkheid die getekend wordt met het begrip ‘openheid’. Vanuit deze 
menselijke ervaring blijft er kritiek mogelijk op de onaantastbaarheid van 
het strikt natuurwetenschappelijk paradigma dat aan het begin van de een-
entwintigste eeuw overheerst.

Het derde, theologische deel gaat uit van de aloude christelijke belijdenis 
dat de mens geschapen is ‘als beeld van God’. Met de schepping van de 
mens brengt God zich in beeld en ik betoog dat dat een eerste stap van in-
carnatie aangeeft. Betoogd wordt verder dat ‘beeld van God’ een dynamisch 
begrip is. Daarom kan het ‘open’ zijn van de mens, zoals dat in hedendaagse 
visies op de mens naar voren komt niet op bijbelse bezwaren stuiten. In het 
scheppen van God is geen eindproduct werkelijkheid geworden, maar een 
begin product dat op basis van veranderingsprocessen bestaat.

Bij de bestudering van Bijbelse gegevens komt naar voren dat in het con-
cept ‘beeld van God’ niet van den beginne een vorm van onsterfelijkheid 
of eeuwig leven opgenomen is geweest. Het idee van onsterfelijkheid komt 
voort uit de mens die droomt van het opheffen van zijn kwetsbaarheid en 
onderworpenheid aan zijn omgeving. Later ontstaan er ook gedachten aan 
een leven na de dood; die zijn in het Eerste Testament nog heel vaag.

De Bijbelschrijvers zijn niet met moderne problematieken bezig. Ze weten 
niet van de ver gevorderde techniek van tegenwoordig. Ze weten niet van 
soorten mensen die elkaar opvolgen, laat staan van menselijke prestaties 
die zo’n opvolging produceren. We moeten het idee van de menselijke pro-
ductie van een opvolger voor homo sapiens niet in de Bijbeltekst in-lezen. 
Desondanks kan gesteld worden dat zowel de veranderbaarheid van mens 
en materie als het vermogen van de mens om veranderingen aan te brengen, 
(zijn ‘openheid’ ) kunnen sporen met Bijbels denken over de mens. Ver-
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schillende Bijbelplaatsen over ziekte en gezondheid en over de ultieme ver-
andering: de dood krijgen aandacht. Dit in samenhang met de boodschap 
van de Opstanding (en Hemelvaart) van Jezus van Nazareth.
Maar omdat de kern van de Bijbelse visie is dat schepping het in beeld 
brengen van God betreft, is het onmogelijk de bestaande werkelijkheid als 
neutraal op te vatten. De Bijbel in al zijn variatie benadert de werkelijkheid 
als een gekwalificeerde werkelijkheid. Hij bakent niet zo zeer een terrein af 
waar de mens als veranderaar zich mee mag bemoeien en een ander terrein 
waar hij niet aan mag komen. Zoals tot nu toe in christelijke kringen wel 
gedacht werd: de mens mag van alles met zijn wetenschap, maar God gaat 
over het leven zelf. Ik stel dat dit een verkeerd idee is. 
In de verschillende beelden en aanduidingen van het menselijk leven kent 
de Bijbel geen grens in kwantitatieve zin aan de regie van de mens. Er zijn 
slechts morele, religieuze grenzen. God schept de mens als zijn instrument 
om Gods werkelijkheid te ‘beheersen’. De beheersmacht van de mens is 
genormeerd doordat de schepping van de mens bedoelt God in beeld te 
brengen, niet er domweg te zijn.
De mens ‘vervangt’ God in dat beheer. En in principe is daar zoals gezegd, 
geen grens aan dan de grens van het ‘goede leven’. Als daar op ingeleverd 
wordt is de mens op verboden terrein gekomen; niet met zijn prestaties op 
het gebied van de wetenschap als zodanig.

In dit verband is ook de zonde van de mens ter sprake gekomen. De zonde 
zit niet noodzakelijk in de materie of in de schepping zelf. Zonde is het 
raadsel waar je niet voor hoeft te kiezen.
Dat geldt ook bij de spectaculaire prestaties die de mens nu kan leveren. 
Hij kan defecten in het erfelijk materiaal van de mens opheffen of zelfs 
verbeteringen inbouwen, waarbij de vraag of de evolutie die aangebracht 
zou hebben wel nooit een antwoord zal krijgen. In feite past bij de mens 
die geschapen is als het (dynamisch verstane) beeld van God zeer wel dat de 
mens ook de macht heeft veroverd om de evolutie te sturen. Als God voor 
de ontwikkeling van de bestaande werkelijkheid miljarden jaren lang het 
incognito gekozen heeft van de evoluerende natuur met haar processen van 
blind toeval en neutraliteit ten opzichte van enig doel, is nu Gods keuze 
die van het incognito van de doorgegroeide mens die wel doelen kan stel-
len voor een volgende stap in de ontwikkeling van het leven en die richting 
kan sturen. De Bijbelse gedachte is dan dat de mens ervoor kiest die doelen 
te stellen binnen het kader van het goede leven waarin gezegende schepse-
len onder aanvoering van de mens alle (groeiende) mogelijkheden van het 
goede leven gegarandeerd krijgen.

In Deel IV bespreek ik een aantal thema’s waarop de kerk uitgedaagd wordt 
door de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van de mensheid. Centraal 
staat daarbij dat de mens geen vast staand begrip (meer) is, maar een kwes-
tie van door mensen gemaakte keuzes. Deze keuzes betreffen de mensheid 
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als zodanig en gaan het huidige systeem van nationale en internationale 
democratie te boven. Ik bepleit dat de kerk en de andere religies mee zullen 
werken aan een wereldorgaan dat wel namens de mensheid kan besluiten. 
Niet in de laatste plaats om een nieuwe hominide niet over te laten aan het 
vrije marktprincipe.

Er komt nog een aantal kwesties aan de orde die in het geding zijn bij een te 
voeren kerkelijk beleid ten aanzien van de mens van de toekomst.
Zoals daar is ‘de verantwoordelijke Maatschappij’ waar in de kringen van 
de Wereldraad van Kerken in de laatste decennia aan gewerkt is. Dat bevat 
belangrijke elementen voor een te ontwikkelen beleid voor de toekomst van 
de mensheid.
Ook wordt besproken dat er elementen in de toekomstverwachting van de 
kerk steken, die niet gedekt worden door de invulling ervan, die de techno-
logie meent te kunnen bieden. Ik noem dat het ‘Extra’ van de kerk.
En het laatste besproken onderwerp voor de afsluiting met conclusies van 
de gehele studie betreft de kwestie of het aangaat de ‘Status Confessionis’ 
voor het nieuwe-hominide-beleid af te kondigen.


