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Nieuwe Atheïsten zoeken bewust het publieke debat,zoals met dit ‘atheïstisch monument’bij het gerechtsgebouw in de Amerikaanse plaats,Starke.

l!THEÉSMEDAAGTNIETUITm
… Tien jaar geleden begon de opkomst
van het Nieuwe Atheïsme. In een recent
boek en in een tijdschrift wordt de
balans opgemaakt.
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Hebben de aanslagen op de Twin Towers in 2001, een uiting van religieus
fundamentalisme, daaraan bijgedragen?
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Wordt de opvatting dat religie gevaar- christenen van onverdraagzaamheid.
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… Filosoof en theoloog Rik Peels meent
dat christenen op intellectueel niveau
amper zijn uitgedaagd door de Nieuwe
Atheïsten. ‘Maar het debat heeft zeker
nog zin.’
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Heeft het debat tussen christenen en
atheïsten nog zin, of is er sprake van
een voortdurende herhaling van zetten?
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Maar is een van beide kampen in de
laatste jaren daadwerkelijk overtuigd
geraakt van een argument van de andere partij?
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Hebben de Nieuwe Atheïsten argumenten op tafel gelegd waarmee christenen worstelen?
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