Van Niets tot Nu: Een wetenschappelijke scheppingsvertelling
In 1996 verscheen Willem B. Drees, Van Niets tot Nu: Een wetenschappelijke scheppingsvertelling
(Kampen: Kok). Met als kader een scheppingsvertelling is in kort bestek een interpretatie geboden
van het wetenschappelijke verhaal over de wereld – van niets tot nu. Het boek is na drie drukken niet
meer verkrijgbaar, maar hier de complete tekst [link naar pdf].

Een scheppingsvertelling
Om te beginnen was er een tijd
toen er geen tijd was,
toen tijd nog niet was.
Die tijd
die geen tijd was
is een horizon van niet-weten
een mist waar onze vragen verdwijnen
en geen echo komt ooit terug.
In het begin,
dat misschien geen begin mag heten,
in die eerste fractie van een seconde,
die misschien niet de eerste fractie
van de eerste seconde mag heten,
is ons heelal begonnen,
nog zonder ons.
Na het begin,
dat misschien geen begin mag heten,
na die eerste fractie van een seconde,
die misschien niet de eerste fractie
van de eerste seconde mag heten,
nadat ons heelal begonnen was,
nog zonder ons,
toen was het heelal als een ziedende zee,
zonder land en zonder lucht,
als een vuur
zonder hout en zonder kou.
Zo klein als het was,
op zichzelf aangewezen,
heeft het heelal
zich ruimte geschapen,
koelte en materie voortgebracht.
In miljarden melkwegstelsels

heeft het heelal zich uit stof sterren,
uit sterren stof gevormd.
Veel later
uit stof van sterren
van stof
van sterren van stof
wervelde zich onze Zon
en uit restjes
de Aarde, ons huis.
Zo, na tienmiljard jaar,
werd het avond en morgen:
de eerste dag.
Leven
een onooglijk begin
ongericht
een verhaal van mislukken
en soms, een beetje
succes.
Een molecuul droeg informatie
van geslacht op geslacht,
zo werd doelgerichtheid
bij toeval tot stand gebracht.
Het gif
werd een gave,
zuurstof
een beschermend kleed.
Miljarden jaren later
cellen smelten samen,
sex, ouderdom en dood,
nieuwe vormen
nieuw bedrog.
Een enkele
langzame longvis
glibberde over de rand;
zo kwamen amfibieën tot stand.
Succesvol leven
een ramp
voorbij
een nieuw getij.
Eergisteren
een paar miljoen jaar geleden,
de East Side Story:

apen groepen
jagen, roepen.
Stokken, stenen, vuur
etend
van de boom der kennis
van de boom van goed en kwaad,
macht, vrijheid,
verantwoordelijkheid:
Beesten bleven wij,
meer werd geleverd dan besteld,
meer dan te dragen?
Religie
cement van de stam
machten van het woud
de bergen, de storm, de zee
geboorte en dood
meer dan het onmiddellijke
een moeten, behoren,
overmacht als goden zo groot.
Gisteren tienduizend jaar geleden
sloeg Kaïn Abel dood,
wij boeren eten beschaamd brood,
de aarde roept, voor altijd rood?
Een nieuwe tijd:
een profeet waarschuwt
vorst en volk,
een timmerman vertelt
‘een man geslagen door rovers
werd verzorgd
door een vijand'.
Kijken
meten en tellen
kennis toetsen
en gezag,
Verlichting
uittocht uit onmondigheid.
Met ons kistje
vol letters en verhalen
op weg
in deze tijd.

Tussen hoop en vrees
onze naasten
het leven
hier op Aarde,
tussen hoop en vrees
het grootse project
van denken
en mededogen,
op een weg
van vrijheid.

