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John Lennox, Guds bøddel – har videnskaben virkelig fået has på Gud og 

dermed begravet enhver snak om ham?  
Udkommer i dansk oversættelse den 29. november 2012 på Forlaget Origo.  

 Underlig konflikt mellem tro og viden 

 Gud-i-hullerne (God of the Gaps) 

 Hvor ligger den største evidens? 

 Er det logos der holder kaos stangen i kosmos? 

 Ateister med fyr på kætterbålet 

 Sokrates: Er vi villige til at følge evidensen … ?! 

Det er med stor glæde og stolthed at Forlaget Origo nu kan præsentere den danske oversættelse af 

oxfordprofessor John Lennox’ bog om forhold mellem tro og viden. 

Tit & ofte ramler vi ind i en underlig kunstig konflikt, nemlig at det skulle være uoverensstemmelse mellem sand 

tro og sand viden. Forfatterens påstand er at konflikten ligger på et helt andet plan, nemlig mellem en 

rationalistisk-naturalistisk tilgang til verden og en tilsvarende teistisk. 

Og her gør Lennox en del ud af spørgsmålet om Gud-i-hullerne-problemet. Skal forklaringerne altid forløbe 

“nede fra og op” (at materien er til før tanken) for at kunne “regnes for videnskabelige”? Eller er der i dag større 

belæg for at regne med oppe-fra-og-ned-forklaringer når det gælder universets og livets opståen? – Men er en 

oppe-fra-og-ned-forklaring ikke altid bare en henvisning til Gud i de huller vi har i vores viden? 



Nej, siger John Lennox, spørgsmålet er snarere om hvor den største evidens ligger. Hvem kommer i dag med den 

bedste forklaring – med alle de nye opdagelser videnskaben har gjort i det nye årtusinde, naturalisterne eller 

teisterne? – Eller sagt på en anden måde: Hvem har den bedste videnskabelige forklaring, den der tror altid kan 

blive til af sig selv (universer, mennesker, dyr og planter); eller den der tænker et Logos, en skabelsestanke, ind i 

forklaringerne? Universet og livet er nemlig præget af en utrolig orden, et design som måske ikke er helt så 

tilsyneladende som man vil have os til at tro. Så hvad kom først? Tanken (Logos) eller materien? Hvad 

opretholder det hele i dag, så kosmos fortsat holder kaos stangen? Støv eller ånd? 

Visse ateister er jo kendt for at fare frem med bål og brand over for dem der stiller spørgsmål til de sædvanlige 

forklaringer inden for fx evolutionsteori. En mand som Richard Dawkins er velkendt i den sammenhæng. Men i 

denne bog får en Dawkins svar på tiltale, og det afsløres (ofte med et stille smil) at naturalistens argumenter ikke 

altid hænger sammen. – På trods af det påstår Lennox ikke at han selv skulle stå med det endelige svar. I relation 

til denne debat om en ateistisk eller en teistisk fortolkning af universet, er bogen tænkt som et diskussionsoplæg 

og er skrevet som en evaluering af den evidens den moderne naturvidenskab bygger på. Og han spørger, med 

Sokrates: Er vi villige til at følge evidensen hvorhen den end fører os?  
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Bogens indhold i overskrifter [på hjemmesiderne] + billede af bogen 

1 En kamp på verdensanskuelser 

Det sidste søm i Guds ligkiste? 

Videnskabens glemte rødder 

Konflikmyter: Galileo og Den romersk-katolske Kirke  

Debatten mellem Huxley og Wilberforce i Oxford 1860 

Den virkelige konflikt – naturalismen over for teismen 

2 Naturvidenskaben kan bruges til hvad? 

Naturvidenskabens internationale karakter 

Videnskab defineret 

Hvad kommer først – videnskab eller filosofi?  

Følger vi – altid – evidensen hvorhen den end fører os?  

Den videnskabelige forklarings grænser 

Tante Mathildas lagkage  

Gud – som unødvendig hypotese?  

3 Reduktion, reduktion, reduktion ... 

En Gud-i-hullerne  

Afmytologisering af universet – de allerførste forskere 

Reduktionisme 

4 Et designet univers? 

Evidens for design? 

Universet kan forstås rationelt 



Hvordan og hvorledes spiller troen en rolle i videnskaben? 

Universets eksistens 

Universets eksistens 

Universets begyndelse 

Antipatien over for tanken om en begyndelse 

Helt fra begyndelsen 

Universets finjustering 

Det antropiske princip 

5 Designet biosfære? 

Det vidunderlige i den levende verden 

Paley og hans ur 

Udelukker evolutionen behovet for en skaber? 

Udelukker evolutionen enhver tale om Gud? 

Ikke-designede designere 

Det spørgsmål ingen tør stille 

Forholdet mellem evolution og filosofi 

De logiske konsekvenser af naturalismen: evolution som en filosofisk nødvendighed 

Et paradigmepres 

6 Evolutionens natur og spillerum 

Begrebet udvikling 

1. Forandring og variation 

2. Mikroevolution 

3. Makroevolution 

4. Kunstig selektion 

5. Molekylærevolution 

Grænser for evolution 

Hvad siger matematikere? 

Den fossile lagserie 

Genetisk slægtskab – en formidabel indvending? 

7 Livets oprindelse 

Den levende celles kompleksitet 

Irreducibel kompleksitet 

Livets byggesten 

Et endnu større problem: proteinets oprindelse 

Selvorganiserings-scenarier 

Hovedproblemet 

8 Den genetiske kode og dens oprindelse  

Information i cellen 

Hvad er DNA? 

Hvordan kan der komme proteiner ud af DNA’et? 

Ligger det hele i generne? 

Et hierarki af kompleksitet 

1. Alternativ splejsning 



2. Korrekturlæsning 

Hvad kom først – hønen eller ægget? 

3. Proteinernes geometri 

Proteomik 

Informationsbehandling i cellen 

9 Et spørgsmål om information 

Hvad er information? 

Syntaktisk og semantisk information 

DNA og information 

Kompleksitet 

Algoritmisk informationsteori 

Kan information “bevares”? 

10 Aber og skrivemaskiner 

Alle disse aber og deres skrivemaskiner 

Er Dawkins’ Usandsynlighedsbjerg til at bestige? 

Irreducibelt komplekse maskiner 

11 Informationens oprindelse 

Informations- og designargumentet 

Forskning i ET-intelligens og dens konsekvenser  

Information – en grundlæggende kvantitet 

“Gudskompleksiteten” – en fatal indvending? 

Hvem skabte Gud? 

Findes der noget der er evigt? 

En teori om alting? 

Det påtrængende spørgsmål 

Tilbage ved Gud-i-hullerne igen? 

12 Mod naturens orden? Arven fra David Hume 

David Humes argumenter – en introduktion 

Argumentet baseret på naturens uniformitet – Humes selvmodsigende position 

Underet og naturlovene 

Humes argument baseret på “erfaringens uniformitet” 

Humes kriterier for evidens og troværdigheden af vidner 

Epilog: Hinsides videnskaben, men ikke fornuften 
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