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Welkom 
Welkom in de winkel van Opticien Gans Anders. 

Hier kun je van alles over God zien. 

Sommige mensen zijn er vast van overtuigd dat God bestaat. Ze zien hem 

heel duidelijk. Ze ervaren zijn liefde. Ze proberen die liefde door te geven. 

Ze richten heel hun leven op God. Ze houden van God. Ze geloven in een 

leven na dit leven. Ze zijn op weg naar een eeuwig leven met God. 

Andere mensen zijn er vast van overtuigd dat God niet bestaat. Ze zien 

geen God. Ze ervaren niets van God. Ze kunnen je precies uitleggen 

waarom God niet kan bestaan. Ze vergelijken God met Sinterklaas. Ze 

geloven niet in fabeltjes. Ze bepalen zelf het doel van hun leven. 

Waarom zien sommigen God wel en anderen niet? 
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Is de ene groep slim en de andere groep dom? Nee; in beide groepen 

wemelt het van de professoren. Is de ene groep groot en de andere groep 

klein? Nee; beide groepen zijn groot.  

Bepaalt je opvoeding dan wat je gelooft? Dat heeft er natuurlijk wel 

invloed op. Maar niet iedereen blijft het geloof van zijn ouders aanhangen. 

En er komen veel mensen tot geloof terwijl hun ouders niet geloven.  

Sommigen zien God niet en anderen zien God wel. 

We kijken door verschillende brillen naar dezelfde 

werkelijkheid. 

Bij Opticien Gans Anders kun je door allerlei brillen kijken. Brillen 

waarmee je God niet ziet en brillen waarmee je God wel ziet. Brillen die 

allerlei nieuwe en verrassende inzichten brengen. Brillen die alles van 

andere kanten laten zien. Brillen die je aan het denken zetten. Brillen die je 

zullen verbazen, of je God al kent of niet. 

In de winkel van Opticien Gans Anders mag je alle brillen uitproberen. Ik 

kan je alles over die brillen vertellen. 

Bij Opticien Gans Anders is alles gratis. Neem gerust wat brillen mee. Ik 

word niet blij van geld, maar van gelukkige mensen. 

Hoe minder je van God ziet, hoe meer je hier kunt 

ontdekken. 

Laat ik me kort voorstellen. Mijn echte naam is Rijk van den Hengel. In 

het dagelijks leven ben ik geen opticien, maar heb ik een financiële functie. 

Ik ben geboren in 1967, christen, getrouwd en vader van drie kinderen.  

In mijn vrije tijd verslind ik veel - informatieve - boeken. Ik houd ervan 

om door de bril van andere mensen naar deze wereld te kijken. Door dat 

kijken door allerlei brillen ben ik heel enthousiast geworden, want ik heb 

ontdekt dat je God heel duidelijk kunt zien in de wereld om ons heen. 

Misschien word jij net zo enthousiast als je door mijn brillen kijkt. 
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Ik ben niet alleen enthousiast over het feit dat je God zo duidelijk kunt 

zien, ik ben nog enthousiaster over wie hij is. Voor mij en voor heel veel 

andere mensen is God de grootste bron van liefde, geluk, inspiratie, 

geborgenheid en hoop. 

Al het moois dat ik gezien heb, wil ik graag met je delen. 

Zal ik je rondleiden? Dan kun je: 

• kijken door brillen waar je God niet mee ziet (hoofdstuk 1); 

• kijken door brillen waarmee je van alles over God ziet (hoofdstuk 2); 

• kijken door brillen van ooggetuigen (hoofdstuk 3); 

• zien hoe die brillen werken en welke oogkleppen erop zitten (hoofdstuk 

4); 

• wat brillen uitkiezen om gratis mee te nemen (hoofdstuk 5). 

Veel kijkplezier bij Opticien Gans Anders. 

* * * * * 

1: Brillen waar je God niet mee ziet 
Heb je misschien zin in een kopje koffie of thee? Dan laat ik je eerst kijken 

door drie brillen waar je God niet mee ziet. Ik pak ze even. 

1.a. De onvolmaakte bril 
Wil je deze onvolmaakte bril eens opzetten? Door deze onvolmaakte bril 

zie je vooral veel lijden. 

Lijden is er altijd geweest. Beesten jagen op elkaar en vreten elkaar op. 

Tegenwoordig zien we ook heel veel mensen lijden. Dagelijks schotelen de 

media ons weer een portie voor. Lijden in allerlei soorten uit alle hoeken 

van de wereld. 

Voor je het weet, raak je eraan gewend. Het staat ver van je bed en het doet 

je weinig meer. Je sluit je af voor al dat lijden. Maar meevoelende mensen 

doen dat niet. Zij voelen wat anderen voelen. Het lijden vliegt hen aan en 

wekt medelijden. 
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Lijden kan ook heel dichtbij komen, zodat je het zelf voelt. Je kunt zelf 

ziek worden of geliefden verliezen. Iedereen krijgt te maken met lijden en 

de dood.  

Voor sommige mensen is het lijden een bewijs dat God niet bestaat. Vooral 

ernstig lijden of lijden op grote schaal.  

Mensen die een onvolmaakte bril dragen, redeneren als volgt: 

• Als God alles kan, kan hij al het lijden voorkomen. 

• Als God goed is, wil hij het lijden niet. 

• Er bestaat wel lijden, dus er bestaat geen goede God die alles kan.  

Als God goed is en alles kan, dan moet hij al het lijden toch voorkomen en 

ingrijpen? 

Het lijden bewijst dat God niet bestaat. 

Door een onvolmaakte bril zie je veel lijden, maar geen God.  

Als je de onvolmaakte bril teruggeeft, krijg je van mij de atheïstische 

wetenschapsbril. 

1.b. De atheïstische wetenschapsbril 
Door deze bril zie je alleen maar wat zichtbaar, tastbaar en meetbaar is. 

Mensen die deze atheïstische wetenschapsbril dragen, beweren dat materie 

het enige is dat bestaat. Het immateriële, het niet waarneembare en het 

bovennatuurlijke bestaan niet. Goden zijn immaterieel, niet waarneembaar 

en bovennatuurlijk. Daarom bestaan ze niet. 

Wat je niet kunt waarnemen, bestaat niet.  

Mensen die een atheïstische wetenschapsbril dragen, zeggen: “De 

wetenschap heeft bewezen dat alles vanzelf en toevallig ontstaan is. Het 

heelal is ontstaan door een oerknal en het leven op aarde door evolutie. 

Daarom geloof ik niet in een bovennatuurlijke schepper. De wetenschap 

onderbouwt alles met bewijzen, terwijl religies om blind vertrouwen 

vragen.  Daarom schetst de wetenschap het enige juiste en verifieerbare 
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beeld van onze werkelijkheid. Dat is een werkelijkheid zonder goden. Het 

is achterhaald om nog in goden te geloven”. 

Alles is uit materie ontstaan, dus er is alleen maar materie. 

Volgens de wetenschap ontstond alles vanzelf. 

Geloof in goden is achterhaald. 

Goden zijn niet meer nodig om het ontstaan van onze werkelijkheid en 

allerlei natuurverschijnselen te verklaren. Vroeger dachten mensen dat de 

goden het lieten regenen. Door onderzoek ontdekten we hoe regen ontstaat. 

Als je wilt ontdekken hoe de natuur werkt, moet je de goden overal buiten 

houden.  

Er zijn natuurverschijnselen die de wetenschap nog niet verklaren kan. We 

weten bijvoorbeeld nog niet hoe de eerste levensvormen ontstaan zijn. 

Sommige atheïsten geloven dat de wetenschap dat nog wel ontdekt. Geef 

de wetenschap maar tijd en geld, dan is straks alles verklaard. De 

natuurwetenschap kan dan alles in de natuur met natuurwetten verklaren.  

De wetenschap is de enige betrouwbare bron van kennis. 

Nog even en we kunnen alles verklaren. 

Lang geleden ontstonden uit levenloze materie eenvoudige levensvormen. 

Uit die verzamelingen van bewegende moleculen ontwikkelden nieuwe 

levensvormen die steeds ingewikkelder werden. Die levensvormen 

ontwikkelden allerlei bijproducten, zoals waarneming via zintuigen, 

bewustzijn, gevoelens, gedachten, kennis, vrije wil, waarden en onze 

persoonlijkheid.  

Al die dingen zijn geen immateriële werkelijkheden. Het zijn slechts 

chemische, materiële reacties in ons materiële lichaam. We verbeelden ons 

dat we vrijheid hebben, maar eigenlijk doen we alleen maar wat chemische 

processen in onze hersencellen ons dicteren. 

Mensen zijn niets meer dan een verzameling moleculen; een hoopje 

materie. Als het leven stopt, blijft er niets meer over. Leven na dit leven is 
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een illusie. Dood is dood. Het heelal en het leven op aarde hebben zich 

toevallig ontwikkeld; niet doelgericht. Ook ons leven heeft geen doel. Het 

toeval heeft ons gebracht waar we nu zijn. 

Een mens is niets meer dan bewegende materie. 

Chemische processen bepalen ons gedrag. 

Ons leven heeft geen doel. 

Dood is dood. 

Door een atheïstische wetenschapsbril zie je alleen materie, natuurwetten 

en toeval, maar geen goden.  

Mag ik die atheïstische wetenschapsbril weer? Dan heb ik hier een 

bewijsbril. 

1.c. De bewijsbril 
Sommige mensen zoeken keiharde bewijzen voor het bestaan van God.  

Je moet alleen geloven wat je kunt bewijzen. Je moet de objectieve 

waarheid boven water halen. Je moet niet klakkeloos geloven wat anderen 

beweren. Je gelooft niet klakkeloos wat je ouders geloven. Je gelooft iets 

niet omdat slimme of lieve mensen het vertellen. Je gelooft iets niet omdat 

anderen dat opdringen. Zo ga je ook geen God volgen en dienen als je 

twijfelt of hij bestaat. Je moet het zeker weten, want er hangt veel vanaf. 

Toch is de wirwar van religies moeilijk te ontrafelen. Hoe bewijs je welke 

religie waar is en welke niet? Zijn er wel objectieve selectiecriteria 

mogelijk? Als er een God bestaat, waarom laat hij zich niet gewoon zien? 

Als geloven betekent dat je moet volgen zonder bewijzen, ga je natuurlijk 

niet geloven.  

Maar het grenzeloze geloof in het toeval dat atheïstische wetenschappers 

verkondigen, vraagt ook om geloof. Levenloze materie kan toch niet 

zomaar tot leven komen? En materie ontstaat toch niet zomaar uit het 

niets? Wetenschappers kunnen allerlei theorieën verzinnen, maar dat is nog 

geen keihard bewijs dat alles vanzelf ontstaan is. 
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Met een bewijsbril kom je niet veel verder. 

Of God bestaat of niet, is niet te bewijzen. 

Straks bij de inspectie van brillen kom ik nog terug op de brillen waar je 

God niet mee ziet. Dan nemen we ze onder de loep. Zijn het betrouwbare 

brillen of juist niet? 

* * * * * 

2: Brillen waar je God wel mee ziet 
Nu wordt het tijd om eens door brillen te kijken waar je God wel mee ziet. 

Die zijn er in soorten en maten. We lopen even naar deze hoek van de 

winkel. Hier heb ik heel veel brillen die iets van God laten zien. Ik zal een 

aantal mooie brillen uitzoeken. 

Voordat we beginnen, moet je eerst nog wat andere brillen afzetten. Veel 

mensen denken dat ze helemaal geen bril op de neus hebben. Toch bekijkt 

iedereen de werkelijkheid door zijn eigen bril. Daar moet je vooraf van 

bewust worden, anders zie je niets van God. 

Als je volhoudt dat alles toevallig ontstaat, wil je misschien geen schepper 

zien. Als je volhoudt dat er alleen maar materie bestaat, wil je 

waarschijnlijk niets immaterieels zien. Als je volhoudt dat het lijden God 

uitsluit, wil je geen spoor van hem ontdekken. Als je alleen foto’s of 

video’s van God wilt zien, sluit je je ogen misschien voor wat er wel te 

zien valt. Als je werkelijk iets van God wilt zien, moet je nu even al die 

brillen afzetten. 

Als je God niet wilt zien, heeft het weinig zin om door andere brillen te 

kijken. Dan kijk je niet serieus, omdat je het antwoord al denkt te weten. 

Dan kijk je niet onbevangen, omdat je met een vooringenomen blik kijkt.  

Heb je alle brillen afgezet? Dan gaan we nu naar God kijken. 
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2.a. De overweldigende bril 
Deze bril is mooi om mee te beginnen; de overweldigende bril. Zet hem 

maar eens op. Dan zie je de geboorte van een kind. Veel mensen vinden 

dat heel overweldigend. 

Hoe geweldig voelt het als twee mensen verliefd worden. Hoeveel boeken 

en liedjes zijn er niet geschreven over de liefde? Hoeveel films zijn daar 

niet over gemaakt? Wie voor het eerst verliefd wordt, weet hoe 

overweldigend dat voelt.  

Nog mooier wordt het als die verliefdheid uitgroeit tot liefde. Hoe goed 

voelt het niet als je de ware gevonden hebt? Seksualiteit doet nog een 

schepje bovenop die liefde. Twee lichamen die één worden door het 

cement van de liefde. Wie voelt niet hoe mooi en bijzonder dat is?  

Nog mooier wordt het als uit die liefde nieuw leven groeit. Je voelt dat je 

lichaam langzaamaan verandert. Hoe trots kun je niet zijn op die dikke 

buik? Hoe mooi is het niet als je in jezelf nieuw leven voelt bewegen? Je 

laat iedereen weten wanneer je dat voor het eerst voelt.  

Zo groei je langzaam toe naar dat grote moment. Heftig is de dag dat het 

nieuwe leven zich baanbreekt. Oerkrachten zetten de deur naar het licht 

open. Met grote pijn en moeite perst je lichaam het leven naar buiten. Van 

het ene op het andere moment ligt daar een kind op je buik.  

Ineens ligt daar een compleet mensje. Je bewondert de vingertjes en die 

hele kleine nageltjes. Dat nieuwe leven heeft trekken van jullie beiden. Is 

dat nieuwe leven, geboren uit de liefde, niet een heel groot wonder? Een 

geschenk van de Bron van het leven? Als je zo’n overweldigende geboorte 

meemaakt, zie je iets van de schepper van het leven; in je eigen kind.  

Blijkbaar is het de bedoeling dat we elkaar liefhebben. 

Blijkbaar is het de bedoeling dat we het leven zo doorgeven. 

Door een overweldigende bril zie je de Bron van de liefde 

en van het leven. 
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Waarom herkennen we iets van de maker van het leven als we een kind 

krijgen? Mensen kunnen heel goed en heel snel zien of iets vanzelf 

ontstaat, of dat het gemaakt is1. Binnen een fractie van een seconde zien we 

of een beeldhouwwerk ontstaan is door wind en erosie, of dat een 

beeldhouwer het gemaakt heeft. We zien direct of een tuin aangelegd is, of 

dat de natuur zijn eigen gang gegaan is.  

Zo herkennen we ook direct dat er een maker van het leven moet zijn. Of 

iets gemaakt is, herkennen we aan een tiental aspecten: 

1. Orde. 

2. Variatie van onderdelen. 

3. Samenspel van onderdelen. 

4. Schoonheid. 

5. Doelgerichtheid. 

6. Efficiëntie (weinig verspilling). 

7. Nut. 

8. Complexiteit. 

9. Er is een plan of specifieke informatie nodig om het te maken. 

Er is inspanning nodig om het te maken. 

Neem bijvoorbeeld een fiets: 

1. Orde: alle onderdelen zitten op precies de juiste plek. Tussen de spaken 

zit dezelfde afstand, de ketting en de tandwielen grijpen precies in 

elkaar, enzovoort. 

2. Variatie van onderdelen: er zijn allemaal verschillende materialen en 

onderdelen gebruikt. 

3. Samenspel: alle onderdelen werken samen om vooruit te komen. 

4. Schoonheid: de fiets heeft mooie kleuren en vormen. 

5. Doelgerichtheid: alle onderdelen en het samenspel zijn gericht op 

vooruitkomen. 

6. Efficiënt: er zit geen overbodige ballast op die het vooruitkomen 

belemmert. 

7. Nut: je kunt snel vooruitkomen en verre afstanden overbruggen. 

                                                 
1 W.A. Dembski, Being as Communion, A Metaphysics of Information, 8. 
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8. Complexiteit: de meeste mensen kunnen geen fiets maken. 

9. Plan en specifieke informatie: je moet precies weten welke onderdelen 

allemaal nodig zijn, welke materialen, maten en kleuren en alles 

volgens een plan in elkaar zetten. 

10. Inspanning: je bent wel even bezig als je een fiets wilt maken. 

Met deze tien criteria kun je heel goed herkennen of iets gemaakt is, of 

vanzelf ontstaan. Je kunt de tien criteria op alles in onze werkelijkheid 

toepassen; op muziek, een dans, een horloge, een vogel, een brood, een 

schilderij, enzovoort. 

Als een televisiescherm geen signaal binnenkrijgt, zie je iets dat vanzelf 

ontstaat: ruis. Je herkent geen orde, variatie, samenspel, schoonheid, 

doelgerichtheid, efficiëntie, nut, complexiteit, plan of inspanning van een 

programmamaker op het beeldscherm. Maar zodra het scherm weer signaal 

ontvangt, herkennen we direct het werk van een programmamaker, want 

het beeld voldoet van het ene op het andere moment weer aan alle tien 

criteria. 

Mensen zien niet alleen dát iets gemaakt is, maar ook hoe goéd iets 

gemaakt is. Iedereen ziet het enorme verschil tussen het eerste schilderij 

van een kind en het werk van Rembrandt van Rijn. We plakken daar 

verschillende prijsplaatjes op. We horen aan de muziek of iemand net 

begint met spelen of een ervaren musicus is. We proeven een groot verschil 

tussen de eerste maaltijd die een puber klaarmaakt, of de maaltijd die een 

ervaren kok serveert. 

Mensen herkennen heel goed of en hoe goed iets gemaakt is. 

Wie een kind krijgt, herkent de Maker van het leven. 

Je ziet hoe ongekend intelligent de Maker is.  

Mag ik de overweldigende bril weer terug?  

2.b. De atoombril 
Nu krijg je een echte exclusieve Gans Anders bril die je nergens anders aan 

zult treffen: de atoombril. Met de atoombril kun je zó ver inzoomen, dat je 
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zelfs atomen kunt bekijken. Kijk maar eens naar de tafel. Je zult je 

verbazen. 

Ja, eerst denk je dat je niets ziet, he? Maar als je wat langer zoekt, kom je 

hier en daar wat atoomkernen tegen op enorme afstanden van elkaar. Het is 

net alsof je in de ruimte kijkt; heel veel leegte en af en toe kom je iets 

tegen. 

Weet je waarom je zo weinig ziet? Je ziet alleen de atoomkernen. 

Atoomkernen zijn protonen en neutronen die met gluonen bijeengehouden 

worden. Zonder gluonen zouden de protonen elkaar afstoten, omdat ze 

allemaal een positieve lading hebben. Daarnaast bevat het atoom nog 

verschillende soorten quarks, leptonen en ijkbosonen. Sommige deeltjes 

fungeren als bouwstenen; anderen als aantrekkende of afstotende 

krachten2. 

Rondom de atoomkern draaien elektronen met een negatieve lading. Ze 

draaien heel hard om niet naar de atoomkern te draaien, maar niet te hard, 

anders zouden ze wegvliegen. De elektronen draaien zó hard dat ze niet te 

zien zijn. Ze vormen een draaiende schil om de atoomkern die alles buiten 

houdt, net zoals je geen stokje kunt prikken door de spaken van een wiel 

dat heel hard ronddraait3. 

Ook de afstand tussen de atoomkern en de elektronen is enorm. Als je de 

atoomkern vergelijkt met een bal van 30 centimeter, draaien de 

dichtstbijzijnde elektronen er op een afstand van 15 kilometer omheen.  

Tussen de atoomkern en de elektronen is alles leeg.  

Daarom zie je zoveel leegte.  

Als je alle lege ruimte uit je eigen lichaam weghaalt, pas je dus makkelijk 

in een broodkruimeltje; een heel zwaar broodkruimeltje weliswaar. 

                                                 
2 Zie het onderdeel ‘Materiedeeltjes en krachtvoerende deeltjes’ op 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardmodel_van_de_deeltjesfysica. 
3 Zie http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/atomen.html. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardmodel_van_de_deeltjesfysica
http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/atomen.html
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Al die draaiende atomen trekken elkaar aan, maar houden tegelijkertijd 

gepaste afstand dankzij de ronddraaiende elektronen. Dat lijkt een 

kwetsbaar evenwicht, maar het tegendeel is waar.  

Atomen zijn praktisch onverwoestbaar.  

Ze blijven maar draaien en slijten niet.  

Al zaag je deze tafel tot een hoop zaagsel; alle atomen blijven heel. Zelfs al 

gooi je al het zaagsel in het vuur, dan nog blijven alle atomen heel. 

Hout bestaat uit drie soorten atomen: koolstof, waterstof en zuurstof4. 

Koolstof heeft een atoomkern met zes protonen en neutronen; waterstof 

heeft alleen één proton in de atoomkern en zuurstof heeft acht protonen en 

neutronen in de atoomkern. 

De atomen laten zich combineren tot moleculen, zodat er andere stoffen 

met andere eigenschappen ontstaan. Een houtmolecuul (C6H10O5) is 

bijvoorbeeld een groepje van zes koolstofatomen; tien waterstofatomen en 

vijf zuurstofatomen.  

Als je de houten tafel of het zaagsel verbrandt, vernietig je de 

houtmoleculen (de combinaties), maar niet de atomen zelf waar de 

houtmoleculen uit opgebouwd worden. Door verbranding van hout maken 

de atomen weer andere combinaties (moleculen); kooldioxide en water 

(C6H10O5 + O2 → CO2 en H2O). De nieuwe stoffen zijn ineens gasvormig.  

De praktisch onverwoestbare atomen kunnen dus oneindig vaak van 

gedaante verwisselen door chemische reacties. Een tarweplant kan met die 

kooldioxide uit de lucht en dat water uit de grond weer tarwezemelen en 

zuurstof maken (H2O + CO2 → C6H12O6 + O2) met behulp van zonne-

energie. Wij verbranden die tarwezemelen en die zuurstof uit de lucht 

weer. Wij gebruiken de zonne-energie uit de tarweplant weer om ons 

lichaam te verwarmen en te bewegen. 

                                                 
4 Er zitten meer soorten moleculen in hout, maar cellulose (C6H10O5) is de voornaamste. 
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Atomen vormen steeds weer andere stoffen. 

Ze transporteren ook energie. 

De atoombril laat zien hoe prachtig atomen gemaakt zijn. Ze vertonen alle 

eigenschappen van schepping:  

1. Het draaiend evenwicht getuigt van orde. 

2. De atomen bestaan uit allerlei onderdelen: protonen, neutronen, 

elektronen, gluonen (en nog veel meer). 

3. Alle onderdelen in het atoom spelen samen, maar ook de atomen 

zelf spelen onderling samen om allerlei nieuwe stoffen te vormen. 

4. De gedaanteverwisseling door chemische reacties vertoont grote 

schoonheid. 

5. Atomen dienen meerdere doelen; bouwen, transformeren en energie 

transporteren. 

6. Atomen zijn uiterst efficiënt: minimale massa neemt enorm veel 

ruimte in. 

7. Atomen zijn heel nuttig; zonder atomen bestond onze werkelijkheid 

niet. 

8. Atomen zijn zo complex dat de knapste koppen hun hersens erop 

breken5.  

9. Atomen zijn duidelijk volgens een plan gemaakt. 

10. De energie die bij een atoombom vrijkomt, verraadt hoeveel 

energie er nodig was om alle atomen in het heelal te maken. 

De atoombril toont geniale bouwstenen, die heel veel 

kunnen. 

Atomen spreken zonder woorden over een sublieme 

schepper.  

Mag ik die atoombril weer terug?  

                                                 
5 P.C.W. Davies, The Ghost in the Atom: A Discussion of the Mysteries of Quantum 

Physics. 
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2.c. De oorzaaksbril 
Nu geef ik je een heel ander soort bril; de oorzaaksbril. Dit is een abstracte, 

filosofische bril om te kijken naar oorzaak en gevolg. Dat klinkt misschien 

wat ingewikkeld, maar wees niet bang; dat wordt het niet. 

Onze oudste dochter was drie jaar oud toen ze de oorzaaksbril een keer 

opzette. Ik kan het me nog heel goed herinneren. Op een ochtend, tijdens 

het ontbijt, vroeg ze tussen twee hapjes Brinta pap door:  

“Wie heeft de Heere God gemaakt”? 

Ik verslikte me bijna. Zo’n vraag verwacht je toch niet van een kind van 

drie? Ik zat met een mond vol tanden en moest de vraag even parkeren.  

Na wat leeswerk ontdekte ik, dat mensen die niet in een schepper geloven, 

met een soortgelijke vraag worstelen: 

“Waarom is er iets in plaats van niets”? 

Iets kan toch niet zomaar uit niets ontstaan? Maar kijk eens naar het heelal 

en al die materie. Waar komt dat dan allemaal vandaan? Of je nu in een 

schepper gelooft of niet; iedereen denkt wel eens na over de oorzaak van 

ons bestaan. Hoe is het heelal, of een schepper ontstaan? 

Thomas van Aquino6 - de meest invloedrijke filosoof en theoloog uit de 

Middeleeuwen - bedacht dat we niet eindeloos oorzaken kunnen blijven 

aanwijzen.  

• Sommige dingen worden veroorzaakt door andere oorzaken, die op hun 

beurt ook weer veroorzaakt worden door andere oorzaken. Maar 

uiteindelijk moet er een eerste oorzaak zijn. 

• Sommige dingen bewegen omdat ze in beweging gebracht zijn door 

andere dingen die bewegen, die op hun beurt weer in beweging 

gebracht zijn door andere dingen die bewegen. Maar uiteindelijk moet 

er een eerste beweger zijn. 

                                                 
6 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_van_Aquino.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_van_Aquino
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• Sommige dingen hoeven niet te bestaan, maar bestaan toevallig 

(contingent), omdat ze voortgebracht zijn door andere dingen die 

toevallig bestaan, die weer voortgebracht zijn door andere dingen die 

toevallig bestaan. Maar uiteindelijk moet er iets noodzakelijk bestaan7. 

Uiteindelijk komen we uit bij een eerste oorzaak, een eerste beweger die 

noodzakelijk bestaat: de schepper.  

De schepper is niet bewogen, niet veroorzaakt en bestaat 

noodzakelijk. 

Hij moet wel bestaan, anders kunnen wij niet bestaan. 

Maar Bertrand Russell - een bekende filosoof uit de vorige eeuw - 

beweerde dat Thomas van Aquino één stap te ver ging; God bestaat niet. 

De eerste oorzaak en de eerste beweger die noodzakelijk bestaat, is het 

heelal. Dat is er gewoon altijd geweest8.  

Het heelal is de eerste oorzaak van alles dat bestaat. 

Toch ontdekten wetenschappers in de vorige eeuw dat het heelal een begin 

moet hebben. Sterrenstelsels bewegen vanuit één middelpunt steeds verder 

bij elkaar vandaan. Het heelal groeit. Zo ontstond de theorie van de oerknal 

(de big bang). De oerknaltheorie houdt in dat alle materie ongeveer 14 

miljard jaar geleden voortgekomen is uit een ontploffing. Die ontploffing 

betekende niet alleen het begin van alle materie en energie, maar ook van 

ruimte en tijd9. 

De oerknaltheorie kreeg eerst flink kritiek te verduren. Er werden ook 

andere verklaringen gegeven voor het groeien van het heelal. Toch bleek 

de oerknal de beste papieren te hebben. Vandaag de dag wordt de 

oerknaltheorie breed gedragen door wetenschappers. Voor wie niet in een 

schepper gelooft, vormt de oerknaltheorie wel een probleem. 

                                                 
7 Zie de eerste drie argumenten voor het bestaan van God uit zijn boek Summa theologiae.  
8 Bertrand Russel zei dit in 1948 op BBC-radio in een beroemd radiodebat met Fr. 

Fredrick Copleston. 
9 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerknal
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Het heelal kan niet de eerste oorzaak zijn van alles dat 

bestaat. 

Het heelal is namelijk zelf veroorzaakt door de oerknal. 

Materie, energie, ruimte en tijd bestaan niet eeuwig. 

Moeten we dan geloven dat materie, energie, ruimte en tijd uit het niets 

ontstaan zijn, zonder oorzaak? Voor wetenschappers is het erg 

onwetenschappelijk om te beweren dat iets veroorzaakt wordt zonder 

oorzaak10.  

Nee, het is veel waarschijnlijker dat materie, energie, ruimte en tijd 

geschapen zijn. Laat ik kort samenvatten waarom. 

• Alles dat ontstaat, heeft een oorzaak. 

• Het heelal is ontstaan. 

• Daarom heeft het heelal een oorzaak. 

• Die oorzaak van het heelal: 

o staat als veroorzaker van de natuur buiten of boven die natuur 

en is dus bovennatuurlijk; 

o is als veroorzaker van het heelal geen onderdeel van het heelal 

en hoeft daarom niet - zoals wij - gebonden te zijn aan een 

bepaalde plaats; 

o is als veroorzaker van het heelal geen onderdeel van dit 

tijdelijke heelal waarin alles een begin en een eind heeft, maar 

is eeuwig; 

o moet buitengewoon machtig zijn om zoveel materie en energie 

voort te brengen; 

o moet buitengewoon intelligent zijn om de materie en heel onze 

werkelijkheid zo complex te maken; 

o moet vanwege die macht en intelligentie een persoon zijn. 

                                                 
10 Zie het artikel ‘The Birth of the Cosmos’ van P. Davies in ‘God, Cosmos, Nature and 

Creativity’ van Jill Gready, p. 8-9. 
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• De oorzaak van het heelal is dus een bovennatuurlijke, niet aan plaats 

gebonden, eeuwige, buitengewoon machtige en buitengewoon 

intelligente persoon: God11.  

Sommige mensen begrijpen deze redenatie niet en vragen alsnog: “Maar 

wie heeft God dan gemaakt”? Ze begrijpen niet dat die vraag onlogisch is. 

Als God eeuwig is en niet gemaakt, is het niet logisch om te vragen wie 

hem dan wel gemaakt heeft.  

Dat God eeuwig is, betekent dat hij niet ontstaan is, maar altijd heeft 

bestaan. Voor mensen is dat soms moeilijk te begrijpen, omdat alles in 

onze werkelijkheid een begin en een eind heeft. Maar God is geen 

onderdeel van onze werkelijkheid. Omdat hij onze werkelijkheid gemaakt 

heeft, staat hij buiten en boven onze werkelijkheid.  

God is de oorzaak van materie, energie, ruimte en tijd. 

Hij is bovennatuurlijk, niet plaatsgebonden, eeuwig, 

machtig en geniaal. 

Hij is van een andere orde en werkelijkheid. 

Hij is veel te groot om te begrijpen. 

Zal ik de oorzaaksbril omruilen?  

2.d. De wetgeversbril 
Met deze wetgeversbril kun je natuurwetten bekijken. Met het blote oog 

zie je geen natuurwetten. Toch hebben wetenschappers heel veel 

natuurwetten ontdekt12. Ze beschrijven wetmatigheden in de vorm van 

wiskundige formules. Zo kun je met die natuurwetten rekenen en hele 

betrouwbare voorspellingen maken. 

Wetenschappers maakten formules voor scheikundige wetten, 

warmtewetten en bewegingswetten. Sommige formules gaan bijvoorbeeld 

                                                 
11 W.L. Craig, The Kalām Cosmological Argument, 

https://www.youtube.com/watch?v=6CulBuMCLg0 en 

https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/existence-nature-of-god/the-

kalam-cosmological-argument/. 
12 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_(wetenschap).  

https://www.youtube.com/watch?v=6CulBuMCLg0
https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/existence-nature-of-god/the-kalam-cosmological-argument/
https://www.reasonablefaith.org/writings/popular-writings/existence-nature-of-god/the-kalam-cosmological-argument/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_(wetenschap)
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over gassen, vloeistoffen, licht en straling. Een bekende formule voor de 

relativiteitstheorie van Albert Einstein luidt: E=mc2.  

Natuurwetten gelden altijd en overal, zodat onze werkelijkheid 

betrouwbaar is. We hoeven nooit bang te zijn dat de zwaartekracht even 

uitvalt. Je fiets slaat gelukkig niet zomaar linksaf als je rechtdoor stuurt. 

Alles in onze werkelijkheid luistert precies naar al die natuurwetten. Zo is 

onze werkelijkheid keurig geordend. Alles wat gebeurt, is precies 

voorspelbaar. 

Maar waar komen die natuurwetten eigenlijk vandaan?  

Waarom is alles zo geordend?  

Waarom luistert alles altijd naar die natuurwetten? We weten allemaal wat 

er gebeurt met een bal die je omhoogschiet. Maar waarom trekt de aarde 

die bal eigenlijk naar beneden? Waarom blijft de aarde eigenlijk om de zon 

draaien? 

Alles in onze werkelijkheid is geordend. Maar die orde ontstaat niet 

zomaar. Chaos wel. Blijkbaar heeft een Wetgever natuurwetten gemaakt 

om orde te scheppen in de chaos. Hij heeft alles aan die ingewikkelde 

formules onderworpen. Hij heeft de spelregels voor onze werkelijkheid 

bepaald.  

De natuurwetenschap gaat ervan uit dat onze werkelijkheid geordend is. De 

natuurwetenschap probeert te ontdekken hoe die orde precies werkt. 

Zonder geloof in orde zou er geen wetenschap bestaan.  

Wetenschappers geloven dat alle natuurverschijnselen te verklaren zijn. 

Intelligente mensen zoeken naar de wiskundige formules van allerlei 

natuurwetten. Blijkbaar zit er extreem veel intelligentie verstopt in onze 

werkelijkheid in de vorm van natuurwetten. We ontdekken er steeds meer 

van.  
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Albert Einstein schreef: “Het eeuwige geheim van de wereld is haar 

begrijpelijkheid” en “Het feit dat de wereld begrijpelijk is, is een 

wonder”13. 

Intelligente mensen zoeken naar de intelligentie van de 

grote Intellectueel. 

Heel onze werkelijkheid luistert naar zijn natuurwetten. 

De wetgeversbril laat een ordenende Wetgever zien.  

Dat natuurwetten gemaakt zijn, blijkt uit de tien eigenschappen waarmee je 

kunt herkennen of iets gemaakt is: 

1. Orde: natuurwetten scheppen orde in de chaos. Alles gehoorzaamt alle 

natuurwetten. 

2. Variatie van onderdelen: er zijn heel veel verschillende natuurwetten.  

3. Samenspel: natuurkundige formules beschrijven hoe materie en energie 

en onderdelen in de natuur op elkaar reageren. 

4. Schoonheid: wie natuurwetten begrijpt, doorziet hoe mooi alles werkt. 

5. Doelgerichtheid: natuurwetten zijn bedoeld om onze werkelijkheid te 

bouwen en op allerlei manieren te laten functioneren. 

6. Efficiënt: alles luistert naar natuurwetten, maar we zien niets dat het 

afdwingt. 

7. Nut: natuurwetten maken onze werkelijkheid voorspelbaar en 

betrouwbaar. 

8. Complexiteit: achter alle natuurwetten schuilt ongekende intelligentie. 

9. Plan en specifieke informatie: als je een werkelijkheid wilt bouwen en 

op allerlei manieren wilt laten functioneren is daar een groots plan en 

heel veel specifieke informatie (formules) voor nodig.  

10. Inspanning: het uitdenken van al die natuurwetten vraagt veel 

denkwerk. 

Natuurwetten zijn het werk van een grootse wetgever. 

                                                 
13 Zie https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein#1930s.  

https://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein#1930s
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Ok, hier heb ik een andere bril die wat met de wetgeversbril te maken 

heeft. Zet hem maar eens op. 

2.e. De vuurwerkbril 
Normale vuurwerkbrillen beschermen je ogen tegen de vernietigende 

kracht van vuurwerk. Maar deze vuurwerkbril van Opticien Gans Anders is 

bedoeld om vuurwerk te bestuderen. De laatste jaren wordt het vuurwerk 

steeds zwaarder. Hoe zwaarder het vuurwerk, hoe groter de vernietigende 

kracht en de chaos die het achterlaat.  

In onze straat stak iemand eens een illegale lawinepijl af. Hij had die 

lawinepijl (te) strak vastgeklemd tussen wat planken van een schutting. 

Daardoor ging de lawinepijl niet omhoog, maar explodeerde in de 

schutting. De dreun in onze straat was enorm. Schuttingdelen vlogen als 

luciferhoutjes door de lucht. De chaos was compleet. 

Iets laten ontploffen, is het tegenovergestelde van iets maken. Een 

ontploffing vernietigt alles dat gemaakt is. Alle tien aspecten waaraan je 

kunt zien of iets gemaakt is, verdwijnen door een ontploffing. Een 

ontploffing: 

1. verandert orde in chaos; 

2. rukt onderdelen uit elkaar; 

3. maakt samenspel tussen die onderdelen onmogelijk; 

4. maakt lelijk wat mooi was; 

5. maakt iets doelgerichts doelloos; 

6. vernietigt alle efficiëntie; 

7. maakt nuttige dingen nutteloos; 

8. vernietigt alle complexiteit; 

9. vernietigt alle sporen van het bouwplan; 

10. vernietigt alle sporen van de inspanning die het bouwen kostte. 

Hoe groter de ontploffing, hoe groter de vernietiging. Dynamiet vernietigt 

meer dan vuurwerk. Bommen vernietigen nog meer. Een atoombom 

vernietigt nog meer. Maar hoe zit het dan met de grootste ontploffing aller 

tijden; de Big Bang? 
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Waarom veroorzaakte de Big Bang geen chaos en 

vernietiging? 

Vreemd genoeg is het tegendeel waar: alles lijkt erop dat de Big Bang niets 

vernietigd heeft, maar van alles gemaakt heeft; materie, energie, ruimte, 

tijd en het heelal. Dat blijkt uit de tien eigenschappen waaraan je kunt 

herkennen of iets gemaakt is. Het resultaat van de Big Bang - het heelal - 

vertoont juist: 

1. orde: materie, natuurwetten, hemellichamen die de tijd aangeven; 

2. variatie in onderdelen: allerlei atomen, sterren, planeten, manen, 

kometen, pulsars, nevels; 

3. samenspel van onderdelen: draaiend evenwicht van zon en planeten; 

4. schoonheid: een sterrenhemel, seizoenen, dag en nachtritme; 

5. doelgerichtheid: een plaats om te leven en een etalage van de grootheid 

van de schepper; 

6. efficiëntie: alles blijft eindeloos bewegen en draaien; 

7. nut: zonder heelal waren wij er niet; 

8. complexiteit: atomen en natuurwetten blijven ons verrassen; 

9. een plan: het heelal verraadt een kunstig bouwplan; 

10. inspanning; er was enorm veel energie nodig om materie te maken en 

alles zo snel te laten bewegen.  

De Big Bang kan geen normale ontploffing zijn. 

Normale ontploffingen vernietigen alles. 

Wetenschappers ontdekten ook allerlei bijzonderheden aan de Big Bang 

theorie. Diverse natuurwetten bevatten bijvoorbeeld een natuurconstante. 

Dat is een bepaald getal in de formule van een natuurwet. Zo’n getal lijkt 

op de waarde van een volumeknop van een muziekspeler. Een klein getal 

zet het geluid zachter, een groot getal zet het geluid harder.  

Zo zijn er ook diverse natuurwetten die een soort volumeknop hebben14. 

Daarmee zou je de zwaartekracht bijvoorbeeld harder of zachter kunnen 

zetten. Het bijzondere is, dat die natuurconstanten bizar precies zijn 

                                                 
14 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_constant#Fine-tuned_Universe.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_constant#Fine-tuned_Universe
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afgesteld. Als ze ook maar een fractie anders ingesteld zouden zijn, zou er 

nergens in het heelal enige vorm van leven mogelijk zijn15. 

Als de zwaartekrachtconstante ook maar iets zwaarder afgesteld was, 

zouden alle atomen elkaar na de Big Bang weer aangetrokken hebben naar 

de oorspronkelijke locatie. Als de zwaartekrachtconstante ook maar iets 

lichter afgesteld was, zou alle materie na de Big Bang als stof uiteen 

gewaaid zijn en konden er geen hemellichamen van gevormd worden. Zo 

zijn er heel veel knoppen in de natuur die met bizarre precisie op de juiste 

waarde ingesteld zijn16. 

De knoppen van allerlei natuurwetten zijn bizar precies 

afgesteld. 

De kleinste afwijking zou elke vorm van leven onmogelijk 

maken. 

Hoe kan dat? 

Sommige mensen halen hun schouders op: “Als wij mensen hier leven, 

moet het wel zo zijn dat alle knoppen in de natuur goed afgesteld staan om 

leven mogelijk te maken. Anders konden we hier toch niet leven? Waarom 

zou je een verklaring zoeken voor iets dat zo moet zijn”? 

Het klopt natuurlijk dat de knoppen goed moeten staan om hier leven 

mogelijk te maken, maar het feit dat die knoppen precies op de juiste 

waarden staan, wordt niet door de natuur afgedwongen. De kans dat alle 

knoppen uit zichzelf de juiste waarden aannemen, is ongeloofwaardig 

klein. 

Wetenschappers die geloven dat alles vanzelf en zonder schepper ontstaat, 

bedachten de theorie van het multiversum. Als de kans zo onvoorstelbaar 

klein is dat alle knoppen in de natuur goed staan om leven mogelijk te 

maken, moeten er wel onvoorstelbaar veel verschillende universums 

                                                 
15 P. Davies, The Goldilocks Enigma: Why Is the Universe Just Right for Life? 
16 Zie https://www.youtube.com/watch?v=EE76nwimuT0&list=PL3gdeV4Rk9EfL-

NyraEGXXwSjDNeMaRoX&index=6&t=0s.  

https://www.youtube.com/watch?v=EE76nwimuT0&list=PL3gdeV4Rk9EfL-NyraEGXXwSjDNeMaRoX&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EE76nwimuT0&list=PL3gdeV4Rk9EfL-NyraEGXXwSjDNeMaRoX&index=6&t=0s
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bestaan waarin de knoppen allemaal fout staan. Als er onvoorstelbaar veel 

universums bestaan, moét er wel een universum tussen zitten, waarin alle 

knoppen wél goed staan. Dat is ons universum. 

De multiversum theorie is interessant voor wetenschappers die alles met 

toeval willen verklaren. Toch zijn de problemen met de multiversum 

theorie nog groter dan het probleem dat het probeert op te lossen:  

• Er is geen enkel bewijs dat er andere universums bestaan. Dat is pure 

speculatie. 

• Er is nog minder bewijs dat er een universum machine bestaat die 

steeds nieuwe universums uit het niets tovert waarin de 

natuurconstanten telkens variëren. 

• Maar stel, dat we die andere universums en die universum machine 

tóch vinden, dan wordt het probleem alleen maar groter. De kans dat 

zo’n ingewikkelde machine door toeval ontstaat, is nóg kleiner. 

Als de Big Bang theorie waar is, pleiten de nauwkeurig ingestelde 

natuurconstanten voor de gedachte dat de Big Bang de methode geweest is 

die de schepper gebruikt heeft om heel onze werkelijkheid te ordenen en 

leven mogelijk te maken. Dat is de meest voor de hand liggende en 

waarschijnlijke verklaring. 

De grootste ontploffing vernietigde niets, maar maakte 

alles. 

De Big Bang is uitgekiend precisiewerk. 

Zo, zal ik de vuurwerkbril weer terughangen? 

2.f. De fabrieksbril 
Hier heb ik een hypermoderne fabrieksbril met kristallenzen. Daarmee kun 

je in de cellen van je eigen lichaam kijken. Kijk maar eens naar de 

binnenkant van een huidcel op je eigen hand. Deze bril heet de fabrieksbril, 

omdat de binnenkant van een levende cel net op een fabriek lijkt. Maar je 

ziet het al, het is geen gewone fabriekshal.  
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Mensen hebben gemiddeld 37 biljoen (37.000.000.000.000) cellen. Je hebt 

ongeveer 300 soorten cellen met elk een eigen functie. Denk bijvoorbeeld 

aan doorzichtige ooglenscellen, lichtgevoelige cellen, zenuwcellen, 

spiercellen, bindweefselcellen, bloedcellen, stamcellen, levercellen, 

haarcellen en huidcellen. 

Kijk maar eens aan de binnenkant van deze huidcel17. 

In elke cel kun je tienduizenden robotjes (eiwitten) zien.  

Ze krioelen door elkaar, maar elk robotje doet zijn taak. 

Al die robotjes helpen om de cel zijn werk te laten doen. De huidcel moet 

ons bijvoorbeeld beschermen tegen uitdroging en infecties. De robotjes in 

de huidcel weten precies wat ze daarvoor moeten doen. De cel is een goed 

geoliede, hypermoderne, gerobotiseerde fabriekshal.  

Door openingen in de celwand kunnen stofjes de cel in en uit. Bewaker 

robotjes houden daar ongewenste indringers tegen. Communicatierobotjes 

geven alarmsignalen uit het lichaam door aan de celkern. De celkern zet 

met zulke alarmsignalen weer andere robotjes aan het werk. Die gaan 

direct aan de slag om taken uit te voeren waar het lichaam om vraagt. Zo 

kan de huidcel bijvoorbeeld warmte vasthouden als het lichaam te koud 

wordt. 

Sommige robotjes bouwen allemaal dwarsbalken in de cel. Die geven de 

cel stevigheid en vormen een wandelnetwerk voor andere robotjes.  

Kijk, daar komt een robotje de cel binnenlopen18.  

Hij trekt een grote klont brandstof achter zich aan. 

Deze vracht gaat naar de energiecentrale. 

Met die brandstof houdt de energiecentrale de cel warm. Een deel van de 

brandstof wordt uitgedeeld aan andere robotjes. 

                                                 
17 Zie https://www.youtube.com/watch?v=X_tYrnv_o6A.  
18 Zie https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gbycQf1TbM0. 

https://www.youtube.com/watch?v=X_tYrnv_o6A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gbycQf1TbM0
https://www.youtube.com/watch?v=X_tYrnv_o6A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gbycQf1TbM0
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De schoonmaakrobotjes ruimen kapotte robotjes en afval op. Kijk daar 

loopt er één de cel uit met een enorme klont afval achter zich aan. En links 

daarvan loopt er één die spullen verzamelt voor hergebruik. Dat robotje 

daar signaleert tekorten aan sommige robotjes.  

Kijk, andere robotjes maken zelfs weer nieuwe robotjes19.  

De cel is een fabriek die volledig geautomatiseerd en gerobotiseerd is. 

Fabrikanten likken hun vingers hierbij af. Wat een techniek! Wat een 

organisatie! Wat een intelligentie! De vraag is onvermijdelijk: waar is die 

ongekende Fabrikant? 

Door de fabrieksbril zie je onnavolgbare techniek en 

organisatie. 

Zo klein als de cel is, zo groot is de Fabrikant. 

Aan alles in de levende cel is te zien dat hij gemaakt is: 

1. orde: de cel lijkt op een volledig geautomatiseerde fabriek; 

2. variatie van onderdelen: de cel bevat heel veel soorten robotjes; 

3. samenspel van onderdelen: alle robotjes werken met elkaar samen; 

4. schoonheid: de geautomatiseerde complexiteit is een prachtig 

schouwspel; 

5. doelgerichtheid: alle robotjes werken mee aan het doel van de cel; 

6. efficiëntie: de cel heeft heel weinig energie nodig; 

7. nut: in je lichaam vervullen 300 verschillende celtypen 300 

verschillende functies; 

8. complexiteit; de cel vertoont een verbazingwekkende complexiteit; 

9. plan of specifieke informatie: achter de cel schuilt een groot plan; 

10. inspanning: om een cel te laten functioneren is heel veel denkwerk 

nodig. 

De fabrieksbril laat niet alleen zien dat de levende cel gemaakt is. De 

levende cel vertelt ook iets over zijn maker. Dat is geen prutser geweest, 

                                                 
19 Zie https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA. 

https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA
https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA
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maar iemand die meer weet van natuurkunde, scheikunde en automatiseren 

dan alle mensen bij elkaar. 

De levende cel is het levende bewijs van een levende 

schepper. 

2.g. De programmeerbril 
Wil je nog wat drinken tussendoor, of wil je door de volgende bril kijken? 

Ok, deze bril laat nog een recente ontdekking uit de wetenschap zien. Het 

is een programmeerbril waarmee je het menselijk DNA kunt bekijken. Met 

deze programmeerbril kun je nog verder inzoomen naar de celkern van een 

cel.  

In de celkern van elke menselijke cel ligt DNA opgeslagen. Zie je al die 

bolletjes wol daar netjes opgerold liggen? Als je de 46 draadjes 

(chromosomen) uitrolt en achter elkaar legt, zijn ze ongeveer anderhalve 

meter lang. Dat lag daar net heel systematisch opgerold op klosjes op een 

honderdste millimeter zonder knopen. 

Als je het draadje van dichtbij bekijkt, lijkt het op een wenteltrap20. Op 

elke traptrede liggen twee chemische stofjes; links en rechts. Je kunt vier 

verschillende chemische stofjes op de traptreden vinden. Wetenschappers 

hebben ze een naam van een letter meegegeven; a, c, t en g.  

Die letters op drie miljard traptreden vormen een unieke 

programmeercode21. Op de traptreden staat net zoveel tekst als in zo’n 

7.000 boeken van 300 bladzijden. Dat is een boekenplank van zo’n 3,5 

meter.  

Elke levende cel zit vol met programmeerwerk. 

                                                 
20 Zie https://www.youtube.com/watch?v=OjPcT1uUZiE.   
21 Zie https://www.youtube.com/watch?v=7c9PaZzsqEg.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OjPcT1uUZiE
https://www.youtube.com/watch?v=OjPcT1uUZiE
https://www.youtube.com/watch?v=7c9PaZzsqEg
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Omdat DNA zoveel informatie zo compact kan opslaan, proberen 

wetenschappers ook informatie op DNA op te slaan22. Dat is een voorbeeld 

van biotechniek of biomimetica; het namaken van techniek uit de natuur23.  

Heel veel ‘uitvindingen’ zijn afgekeken van de natuur, zoals het vliegen 

van vogels, klittenband van klitvruchten, klimaatbeheersing van termieten, 

superlijm van spinnenwebben, aerodynamische treinen van ijsvogels, 

zonne-energie van planten, zelfreinigende materialen van de lotusbloem en 

lichte, sterke honingraatpanelen van bijen24.  

De natuur zit vol met intelligentie. 

De informatie in ons DNA heeft een aantal functies: 

• Zoals een besturingssysteem op een computer (Windows) opdrachten 

kan doorgeven aan de hardware van die computer, zo kan het DNA ook 

opdrachten laten uitvoeren door de robotjes in de cel. De celkern 

begrijpt opdrachten die het lichaam doorgeeft en kan opdrachten de cel 

insturen (in de vorm van sliertjes programmeercode) die de robotjes in 

de cel begrijpen en uitvoeren. 

• Het DNA onderhoudt de cel door allerlei onderhoudsprocessen te laten 

uitvoeren, zoals het aanvoeren van energie, het verzamelen van 

afvalstoffen en het maken van robotjes. 

• Het DNA regelt wanneer en hoe de cel zich moet delen. 

• Het DNA bevat een bouwplan voor ons hele lichaam.  

Kijk, daar leest een robotje delen van het DNA25. Hij heeft vernomen dat er 

te weinig transportrobotjes in de cel zijn. Hij weet dat hij die robotjes kan 

maken met een stuk programmeercode op het DNA. Hij weet dat stukje 

programmeercode precies te vinden op de drie miljard treden. Hij maakt er 

                                                 
22 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_digital_data_storage.  
23 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Biomimetics en https://en.wikipedia.org/wiki/Bionics.  
24 Zie https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0 en 

https://www.youtube.com/watch?v=_5i_QJyL3mI.  
25 Zie https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA.  

https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_digital_data_storage
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomimetics
https://en.wikipedia.org/wiki/Bionics
https://www.youtube.com/watch?v=iMtXqTmfta0
https://www.youtube.com/watch?v=_5i_QJyL3mI
https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA
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een kopietje van in de vorm van een draadje met letters (RNA). Dat 

draadje met programmeercode laat de robot in de cel zwemmen. 

Andere robotjes, pakken de programmeercode weer op. Ze lezen welke 

soorten moleculen ze aan elkaar moeten plakken in een lange streng. Weer 

andere robotjes vouwen die streng moleculen in de vorm van een nieuw 

robotje. Zo vertelt het DNA aan de robotjes in de cel wat ze allemaal 

moeten doen.  

Kijk, daar rent een robotje over het DNA om te controleren of er geen 

fouten in het DNA geslopen zijn26. Er kunnen bijvoorbeeld fouten in het 

DNA sluipen door celdeling of door straling van buitenaf. Dat robotje stopt 

als hij een fout in het DNA tegenkomt, verwijdert de verkeerde letter(s) en 

plaats de juiste letter(s) weer terug. 

Het DNA bevat het besturingssysteem voor elke cel. 

Maar waar komt die software vandaan? 

Sommige wetenschappers geloven dat alles door toeval ontstaat; zelfs de 

DNA-software. Ze dachten dat er in ons DNA veel (95%) overbodige 

programmeercode zou zitten zonder enige functie. Die overbodige 

programmeercode zouden mensen geërfd hebben uit de dierenwereld 

tijdens het evolutieproces. 

In 2007 en 2012 werden echter onderzoeken gepubliceerd waaruit het 

tegendeel bleek. Van minstens 80% van ons DNA weten we inmiddels dat 

het een functie heeft, ook al begrijpen we die functie meestal nog niet 

goed27. Wat het DNA allemaal doet, gaat ons verstand vaak ver te boven. 

Bill Gates (een van de oprichters van Microsoft) schreef28:  

                                                 
26 Zie https://www.youtube.com/watch?v=vP8-5Bhd2ag.  
27 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Junk-DNA.  
28 B. Gates, The Road Ahead, 228. 

https://www.youtube.com/watch?v=vP8-5Bhd2ag
https://www.youtube.com/watch?v=vP8-5Bhd2ag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Junk-DNA
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“DNA lijkt op een computerprogramma, maar veel, veel 

ingewikkelder dan welk programma dat we ooit geschreven 

hebben”. 

Je kunt natuurlijk volhouden dat DNA toevallig ontstaan is. Maar overal 

waar we informatie tegenkomen, is het afkomstig van intelligentie; of het 

nu tekst is uit een krant, software van een computer, leuzen op een muur, 

of spijkerschrift op kleitabletten29.  

Veronderstel dat je een aap achter een computer zet en laat typen. De kans 

dat hij toevallig ooit één regel foutloze programmeercode schrijft, is 

verwaarloosbaar klein. Kan een meesterwerk van drie miljard tekens dan 

toevallig ontstaan30? 

Aan allerlei aspecten is te herkennen dat ons DNA gemaakt is: 

1. orde: alle programmeertekens zijn doordacht geordend voor allerlei 

taken; 

2. variatie van onderdelen: de vier letters worden gelezen door robotjes 

die weer informatie doorgeven en laten uitvoeren door allerlei andere 

robotjes; 

3. samenspel: het DNA begrijpt informatie uit het lichaam en coördineert 

het samenspel van de robotjes in de cel die de opdrachten ook 

begrijpen; 

4. schoonheid: DNA dirigeert als de dirigent van een orkest; 

5. doelgerichtheid: alle functies die het DNA uitvoert, dienen een doel; 

6. efficiëntie: DNA is onvoorstelbaar compact opgeslagen; 

7. nut: zonder DNA kunnen we niet leven en voortplanten; 

8. complexiteit: DNA verraadt fenomenale kennis van programmeren en 

scheikunde31; 

                                                 
29 Zie https://www.youtube.com/watch?v=qxhuxg3WRfg&t=4s, 

https://www.youtube.com/watch?v=aA-FcnLsF1g. 
30 W.A. Dembski, Being as Communion en 

https://www.youtube.com/watch?v=cYAsaU9IvnI.  
31 S.C. Meyer, Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7XJvcJ4_L10.  

https://www.youtube.com/watch?v=qxhuxg3WRfg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=aA-FcnLsF1g
https://www.youtube.com/watch?v=cYAsaU9IvnI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7XJvcJ4_L10
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9. plan of specifieke informatie; het hele DNA bevat specifieke informatie 

die op een gedetailleerd ontwerpplan wijst; 

10. inspanning; het denkwerk om ons DNA te schrijven is onvoorstelbaar. 

DNA bevat een meesterwerk dat uit één cel een nieuw lichaam tovert en 

onderhoudt. DNA onthult kennis waarbij onze wetenschap verbleekt.  

Al het leven en elke cel is geprogrammeerd. 

Wat een werk! Wat een informatie! 

Wat een grenzeloze intelligentie! 

Als je me de programmeerbril weer teruggeeft, krijg je van mij een andere 

bril. 

2.h. De bouwbril 
Maar voordat je deze bouwbril opzet; wil je eerst even dit nieuwsartikel 

lezen? 

Student TU Delft presenteert revolutionair bouwconcept: de 

duplichemerter 

De Faculteit Bouwkunde van de TU Delft presenteert dinsdagavond vanaf 

20:00 uur in het Science Centre in Delft de resultaten van de wedstrijd 

‘Innovatieve geautomatiseerde bouwconcepten’. De TU Delft organiseerde 

deze wedstrijd vanwege de toenemende vraag naar nieuwe woningen en 

het structurele gebrek aan menskracht in de bouwsector. Er moeten nieuwe 

manieren van bouwen bedacht worden waarbij minder of helemaal geen 

menskracht meer nodig is. 

De presentatie belooft sensationeel te worden, omdat één concept met kop 

en schouders boven alle andere innovatieve concepten uitsteekt. Maarten 

Lubach, vierdejaars student Chemical Engineering aan de TU Delft, 

presenteert zijn concept dat de naam ‘duplichemerter’ draagt.  

De duplichemerter lijkt aan de buitenkant een gewone bouwsteen, maar de 

binnenkant bevat een besturingssysteem dat chemische processen in de 

bouwsteen reguleert. De duplichemerter is een combinatie van twee 

concepten; duplicatie en chemische conversie. Het besturingssysteem stelt 
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de bouwsteen in staat om biobrandstof via chemische processen te 

converteren naar diverse soorten bouwmaterialen. De steen dupliceert zich 

door zich te delen inclusief besturingssysteem. 

Maarten Lubach heeft zijn duplichemerter voor de wedstrijd ‘Innovatieve 

geautomatiseerde bouwconcepten’ geprogrammeerd om een 

energieneutrale eenpersoonswoning te bouwen. De jury meldt dat zijn 

concept volledig geautomatiseerd bouwstenen laat groeien, delen en 

stapelen. Na een aantal lagen stenen, produceren de bouwstenen andere 

materialen, zoals hout en glas om daarmee van onder naar boven kozijnen 

en ramen te bouwen. 

De duplichemerter genereert tijdens het construeren van de binnenwanden 

koper en rubber voor de elektrische bekabeling. Omdat de duplichemerter 

in staat is om allerlei materialen in allerlei vormen, maten en kleuren te 

dupliceren, legt hij ook alle installaties aan, zoals een zelfdenkende 

verwarmingsinstallatie die gekoppeld is aan dakpanzonnecellen. De 

duplichemerter laat geen restafval achter. 

De toegang tot de presentatie is gratis. De verwachting is dat het Science 

Centre de toestroom niet aankan, omdat de internationale pers zich nu al 

verzamelt op het terrein van het Science Centre in Delft. 

Geloof jij dat dit kan? 

Nee, dat moet nepnieuws zijn. 

Maar toch ben jij wel zo gebouwd! 

Zet de bouwbril maar eens op, dan kun je het zelf zien. Je begon - net als 

de duplichemerter - als één bouwsteen; een bevruchte eicel. Hoe 

bevruchting werkt, is prachtig om te zien, maar dat sla ik nu over32. Net als 

de duplichemerter bouwt de bevruchte eicel een lichaam door zich te delen.  

Voordat een cel zich kan delen, moet hij eerst een kopie maken van het 

besturingssysteem en het bouwplan. De letters van het besturingssysteem 

                                                 
32 Zie https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4.  

https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4
https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4
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en het bouwplan (4 chemische stofjes; a, c, g en t) vormen de traptreden 

van de DNA-wenteltrappen (chromosomen). Elke traptrede bestaat uit twee 

letters en zit vast aan twee trapleuningen. 

Zodra de cel het seintje krijgt dat hij moet delen, beginnen robotjes 

(helicase) de DNA-wenteltrappen razendsnel doormidden te knippen door 

de letters van de traptreden van elkaar te knippen. Zo ontstaan er twee 

wenteltrappen met maar één letter (een halve traptrede) en één leuning.  

Andere robotjes (primase) verzamelen nieuwe letters en plakken de 

ontbrekende letters aan de eerste halve traptreden, zodat er weer een paar 

hele traptreden ontstaan. Aan een a hoort altijd een t en aan een c hoort 

altijd een g. De robotjes herstellen ook de ontbrekende trapleuning. Andere 

robotjes (polymerase) weten nu waar ze moeten beginnen. Het is prachtig 

om te zien hoe zij in ongekend tempo de resterende drie miljard traptreden 

repareren met bijbehorende trapleuningen33. 

Weer ander robotjes (ligase) lijmen de traptreden en de leuningen goed 

vast. Andere robotjes controleren of er bij het kopiëren geen foutjes 

gemaakt zijn. Als de controleurs foutjes ontdekken, laten ze de foute 

traptreden met hun trapleuningen vervangen. Dat doen andere robotjes die 

verschillende reparatietechnieken in huis hebben34. 

Robotjes kopiëren DNA snel en precies. 

Andere robotjes herstellen foutjes.  

Ze werken doelgericht samen. 

Als alle informatie op de 46 DNA-wenteltrappen gekopieerd is, 

verzamelen twee andere robotjes het complete besturingssysteem. De twee 

robotjes maken draadjes waar ze elk 46 DNA-wenteltrappen mee 

vastpakken. Die trekken de twee robotjes naar verschillende uithoeken in 

de cel.  

                                                 
33 Zie https://www.youtube.com/watch?v=X_tYrnv_o6A.  
34 Zie https://www.youtube.com/watch?v=vP8-5Bhd2ag.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X_tYrnv_o6A
https://www.youtube.com/watch?v=vP8-5Bhd2ag
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Daarna worden de chromosomen weer netjes op klosjes opgerold35 en 

omhuld door een nieuwe celkernwand. Tot slot trekt een draadje in het 

midden van de cel de celwanden naar elkaar toe36. Zo ontstaan er twee 

nieuwe cellen met elk:  

• een eigen celkern; 

• een kopie van het DNA-besturingssysteem en het DNA-bouwplan; 

• de helft van alle robotjes die in de oude cel werkten. 

De bevruchte eicel voert het bouwplan uit dat in zijn DNA ligt opgeslagen. 

Kijk, daar begint hij te delen: van 1 naar 2, van 2 naar 4, naar 8, naar 16, 

naar 32, enzovoort. Bij elke celdeling worden drie miljard tekens 

gekopieerd, gecontroleerd, gecorrigeerd en opgerold in de nieuwe celkern. 

Elke celdeling voert een stapje van het bouwplan uit. 

Nu hebben de cellen nog geen specifieke functie aangenomen. De cellen 

kunnen nog van alles worden; een zenuwcel, een spiercel, een bloedcel, 

een huidcel of een levercel. Maar na een aantal delingen, beginnen de 

cellen specifieke functies aan te nemen. Dan kunnen ze geen andere 

functies meer vervullen. 

Die cellen die je daar links ziet, weten dat ze voor voeding moeten zorgen. 

Zij horen niet bij het embryo, maar vormen straks de moederkoek. Die 

cellen daar rechts, weten dat ze de dooierzak moeten maken. Die zorgt 

voor de voeding van het embryo totdat de moederkoek klaar is. De andere 

cellen weten dat ze het embryo moeten bouwen. 

Nu kun je zien dat embryocellen specifieke functies gaan aannemen37. 

Kijk, daar worden sommige cellen ineens zenuwcellen. Ze weten hoe ze 

het zenuwstelsel en de hersenen moeten bouwen. De huidcellen die 

daarnaast verschijnen, moeten straks gevoel doorgeven aan de 

                                                 
35 Zie https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s.  
36 Zie https://www.youtube.com/watch?v=C6hn3sA0ip0.  
37 Zie https://www.youtube.com/watch?v=QDQ0NJQ_z3U.  

https://www.youtube.com/watch?v=QDQ0NJQ_z3U
https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s
https://www.youtube.com/watch?v=C6hn3sA0ip0
https://www.youtube.com/watch?v=QDQ0NJQ_z3U
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zenuwcellen. Bij die zenuwcellen beginnen ook lichtgevoelige cellen te 

groeien. Die moeten straks het licht dat het oog opvangt, doorgeven aan de 

hersencellen. 

Zoals de duplichemerter uit bouwstenen andere materialen fabriceert (hout, 

glas, koper en rubber), zo fabriceren de delende cellen wel 300 

verschillende soorten cellen om allerlei weefsels te bouwen38. Botcellen 

moeten sterke structuren vormen; bloedcellen moeten juist vloeibaar 

blijven; zenuwcellen moeten snel signalen doorgeven; ooglens cellen 

moeten doorzichtig en buigzaam zijn en lichtgevoelige cellen moeten licht 

en kleuren herkennen. 

Cellen nemen wel 300 verschillende functies aan. 

Ze vormen allerlei materialen en weefsels. 

Aan de andere kant zie je nu spiercellen en botcellen ontstaan. Die 

spiercellen weten hoe ze het hart en de bloedvaten moeten gaan maken. Als 

je even wacht, zie je daar cellen die gaan kloppen. Daaronder zijn cellen 

bezig om de ingewanden te bouwen. Daar groeien de longen, de blaas en 

het maagdarmstelsel39. 

Is het niet adembenemend wat hier allemaal gebeurt? Alle soorten cellen 

verschijnen op het juiste moment op de juiste plaats. Ze zijn doelgericht op 

weg naar het eindresultaat40. Cellen vormen weefsels, weefsels vormen 

organen en structuren en alle cellen werken samen om het bouwplan uit het 

DNA te realiseren.  

Zoals de duplichemerter een huis bouwt, compleet met installaties, zo 

tovert een bevruchte eicel een lichaam uit één cel, compleet met organen, 

                                                 
38 Zie en.wikipedia.org/wiki/List_of_distinct_cell_types_in_the_adult_human_body.  
39 Zie http://www.zowerkthetlichaam.nl/3689/voortplanting-embryogenese-ontwikkeling-

van-de-baby/.  
40 Zie https://www.youtube.com/watch?v=QDQ0NJQ_z3U, 

https://www.youtube.com/watch?v=aOY16GlqrPw. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_distinct_cell_types_in_the_adult_human_body
http://www.zowerkthetlichaam.nl/3689/voortplanting-embryogenese-ontwikkeling-van-de-baby/
http://www.zowerkthetlichaam.nl/3689/voortplanting-embryogenese-ontwikkeling-van-de-baby/
https://www.youtube.com/watch?v=QDQ0NJQ_z3U
https://www.youtube.com/watch?v=aOY16GlqrPw
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zintuigen, hersenen, zelfbewustzijn, intelligentie, vrijheid en de 

mogelijkheid om lief te hebben. 

De schepper gebruikt ongelooflijke bouwconcepten. 

Hij bouwt ongekend complexe wezens uit één cel.   

Zijn bouwkunst torent hemelhoog boven ons uit. 

2.i. De revolutiebril 
Hier heb ik nog een bril waarmee je iets van God kunt zien; de 

revolutiebril. Dat is een bril die de oorsprong van het eerste leven op aarde 

laat zien.  

Veel mensen denken dat de evolutietheorie van Charles Darwin vertelt hoe 

het leven is ontstaan. Maar die evolutietheorie gaat ervan uit dat er al leven 

bestond in de vorm van ‘eenvoudige’ levensvormen die uit één cel bestaan, 

zoals de amoebe. Het woord ‘evolutie’ betekent ‘ontwikkeling’ van iets dat 

er al is.  

Volgens de evolutietheorie van Darwin ontwikkelden zulke eencellige, 

‘eenvoudige’ levensvormen zich heel geleidelijk gedurende miljoenen 

jaren tot meercellige, ingewikkelde levensvormen.  

Darwin schreef niet hoe het eerste leven ontstond. 

Vandaag de dag heeft de wetenschap nog steeds geen goede verklaring 

voor het ontstaan van leven. Volgens wetenschappers heeft dat 

verschillende redenen:  

• Het leven is lang geleden ontstaan. 

• Misschien is er maar één keer leven ontstaan. 

• Er zijn geen aanwijzingen te vinden.  

• Het ontstaan van leven is heel ingewikkeld. 

Wetenschappers verzinnen allerlei theorieën41. De bekendste spreekbuis 

van Darwins evolutietheorie, de evolutiebioloog Richard Dawkins, erkende 

                                                 
41 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorsprong_van_het_leven, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorsprong_van_het_leven
https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis
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dat we eigenlijk niet goed weten hoe het leven op aarde ontstaan is. Hij 

houdt het zelfs voor mogelijk dat het leven hier gebracht is door 

ruimtewezens42. 

Wetenschappers weten niet hoe het eerste leven ontstond. 

Wetenschappers die niet in een schepper geloven, blijven zoeken naar een 

theorie die verklaart hoe het eerste leven vanzelf kon ontstaan uit levenloze 

materie. Wie begrijpt hoe ingewikkeld een levende cel in elkaar zit, 

begrijpt hoe moeilijk het is om zo’n verklaring te vinden.  

Waarin verschillen levende wezens dan van levenloze materie? Levende 

wezens: 

• verbruiken energie; 

• acteren en reageren; 

• groeien; 

• planten zich voort; 

• vormen een ingewikkelde organisatie van elementen. 

Een levend wezen - zelfs een eencellig wezen zoals een amoebe - bestaat 

uit een heleboel onderdelen, net als een computer. Die afzonderlijke 

onderdelen zijn ingewikkeld, net als bij een computer. Laten we ze even 

bekijken. Zelfs een eencellig levend wezen bestaat uit: 

1. Besturingssoftware: de programmeerbril liet zien dat elke cel een 

besturingssysteem heeft, veel ingewikkelder dan op een computer. 

2. Een opslagmedium: de software is opgeslagen in DNA; veel compacter 

dan op een computer. 

3. Informatielezers: robotjes in de levende cel lezen de informatie van het 

DNA, zoals leeskoppen de informatie van een harde schijf lezen. 

4. Fysieke acties: cel robotjes voeren de opdrachten van het 

besturingssysteem uit, net zoals een besturingssysteem een processor 

en een beeldscherm aanstuurt. 

5. Fysieke behuizing: het omhulsel en het skelet van de cel houden alles 

bij elkaar zoals een computerkast. 

                                                 
42 Zie https://www.youtube.com/watch?v=jxkQNP2NkCk. 

https://www.youtube.com/watch?v=jxkQNP2NkCk
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6. Energiedistributeurs: een levende cel verzamelt en distribueert energie, 

net als een computervoeding. 

Levende cellen zijn nog veel ingewikkelder dan computers; ze groeien en 

planten zich voort. Stel je eens voor dat computers dat ook zouden kunnen.  

Wie gelooft dat computers vanzelf kunnen ontstaan? 

Kunnen levende cellen dan wel vanzelf ontstaan? 

Levende cellen zijn veel geavanceerder. 

Wie toch denkt dat levende cellen vanzelf kunnen ontstaan uit levenloze 

materie, moet nog veel grotere mysteries oplossen.  

De kans dat er ook maar één afzonderlijke component of functie van een 

levende cel vanzelf ontstaat, is ongelooflijk klein: 

• Besturingssoftware valt niet uit de lucht; daar is jaren 

programmeerwerk voor nodig. 

• Een opslagmedium dat zo lang, compact, oprolbaar, leesbaar en 

gecompliceerd is als een DNA-molecuul, ontstaat niet zomaar. 

• De kans dat er slechts één robotje ontstaat dat DNA-informatie zou 

kunnen lezen, is verwaarloosbaar klein43.  

• Hetzelfde geldt voor robotjes die RNA-opdrachten uitvoeren, zoals het 

maken van nieuwe robotjes. 

• Een passend cel omhulsel dat alleen bepaalde stoffen doorlaat met een 

cel skelet komt niet aanwaaien. 

• Het verzamelen, distribueren en verbruiken van energie zijn complexe 

functies. 

• Dingen beginnen niet zomaar uit zichzelf te groeien. 

• Voorplanting en vermenigvuldiging zijn ongekend ingewikkelde 

functies.  

                                                 
43 D.A. Axe, Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional 

Enzyme Folds (Journal of molecular biology, 2004) & D.A. Axe, Extreme Functional 

Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, (Journal of 

Molecular Biology, 2000). 
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De kans dat één afzonderlijke component of functie vanzelf ontstaat, is al 

onvoorstelbaar klein. Maar voor een levende cel zijn alle componenten en 

functies nodig.  

Besturingssoftware heeft een opslagmedium nodig. Maar als er geen 

robotjes zijn om de software te lezen, heb je er niets aan. En als er geen 

robotjes zijn om opdrachten uit te voeren, gebeurt er niets. Zonder 

omhulsel blijven de onderdelen niet bij elkaar. Zonder energie komt er 

niets in beweging. 

Een levende cel heeft allerlei complexe onderdelen nodig. 

Niet één onderdeel mag ontbreken. 

Wie toch hoopt dat al die complexe onderdelen geleidelijk aan vanzelf 

kunnen ontstaan, zodat er na miljoenen jaren toch een levende cel ontstaat 

uit levenloze materie, staat voor een nog groter probleem.  

Al die complexe componenten en functies moeten op precies dezelfde tijd 

en precies dezelfde plaats aanwezig zijn en in elkaar gezet worden. Want 

stel je voor dat er: 

• vanzelf DNA ontstaat,  

• vanzelf besturingssoftware op geschreven is, 

• zomaar robotjes komen aanlopen die de software kunnen lezen, 

• allerlei robotjes verzamelen die opdrachten kunnen uitvoeren, 

• een passend cel omhulsel alles bij elkaar houdt, 

• vanzelf toevoer, distributie en verdeling van energie ontstaat, 

• allerlei componenten en functies vanzelf met elkaar gaan samenspelen, 

• groei van de cel te zien is, 

maar de levende cel kan zich niet voortplanten. Dan was dat eerste leven 

toch weer doodgegaan. 

Leven kan niet stapje voor stapje ontstaan uit levenloze 

materie. 

Alles moet in één keer in elkaar gezet worden en werken.  

Leven ontstaat niet door evolutie, maar door revolutie. 
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Het is begrijpelijk dat de wetenschap het mysterie van het ontstaan van het 

eerste leven uit levenloze materie niet kan oplossen. Dat mysterie verklaart 

waarom zelfs vooraanstaande wetenschappers geloven dat de eerste 

levende cel hier misschien wel gebracht is door buitenaardse wezens. 

Leven kan niet vanzelf ontstaan. Er is een schepper voor nodig; iemand die 

alle componenten doelgericht bij elkaar brengt en in elkaar zet in een 

omgeving die leven onderhoudt en beschermt. 

Het ontstaan van leven is revolutionair. 

Dat was het eens en telkens weer. 

Leven is bovennatuurlijk. 

Zal ik de revolutiebril weer terugleggen? 

2.j. De motorbril 
Hier heb ik een motorbril. Daarmee kun je de staartmotor van een bacterie 

zien. Probeer die maar eens uit. Veel mensen noemen eencellige wezens 

‘eenvoudige levensvormen’. Toch hebben wetenschappers prachtige 

techniek gevonden in zulke eencellige wezens.  

Kijk, die bacterie daar zwemt met een krullend sliertje achter zich aan; een 

draaiende zweepstaart. Door die krulstaart te draaien, beweegt hij vooruit. 

Hij kan sturen door de richting van de zweepstaart te veranderen. Sommige 

bacteriën hebben één zweepstaart; anderen wel acht. Aan de binnenkant 

van de bacterie zit de motor die de zweepstaart aandrijft.  

Kijk maar eens, de motor bestaat uit ruim 30 onderdelen en lijkt sterk op 

een elektromotor44. Hij heeft onder andere een niet-bewegend gedeelte 

(een stator), een roterend gedeelte (een rotor), een aandrijfas, een propeller 

en een cardanas. 

De motor van sommige bacteriën is zo krachtig, dat ze pijlsnel bewegen; 

60 lichaamslengtes per seconde door vloeistof. Ter vergelijking; een 

                                                 
44 Zie https://www.youtube.com/watch?v=fFq_MGf3sbk.  

https://www.youtube.com/watch?v=fFq_MGf3sbk
https://www.youtube.com/watch?v=fFq_MGf3sbk
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jachtluipaard haalt ongeveer 25 lichaamslengtes per seconde door de lucht. 

Waarom noemen we dit snelste landdier eigenlijk een lui paard? 

In verhouding is een bacterie veel sneller dan een auto. 

Dat zegt iets over de kracht van de motor. 

Wetenschappers hebben ontdekt dat de staartmotor van een bacterie nog 

veel meer bijzondere eigenschappen heeft. De motor: 

• is ongekend efficiënt en zet 99% van zijn energie om in snelheid; 

• vervuilt zijn omgeving niet; hij draait op een soort protonenbatterij; 

• kan in een kwartslag tot stilstand komen; 

• kan vaste en draaiende onderdelen vervangen tijdens het draaien. 

Een bacterie bouwt een extra motor van binnenuit op in anderhalf uur. Je 

gelooft je eigen ogen niet als je ziet hoe mooi dat bouwen van een 

staartmotor gaat45.  

Keiichi Namba - professor aan de Universiteit van Osaka in Japan en 

expert op het gebied van de staartmotor - noemt de bacteriële staartmotor 

‘een extreem voortreffelijke Nano machine’. Hij verwacht dat de 

bestudering van de staartmotor zal leiden tot de productie van uiterst 

efficiënte motoren46. Wetenschappers werken hard om de geheimen van de 

staartmotor te ontdekken47. 

Wie wil er geen krachtige, efficiënte biologische automotor? 

Zijn eencellige bacteriën ‘eenvoudige levensvormen’? 

De natuur barst van verbluffende techniek. 

De motorbril laat zien dat de bacteriële staartmotor gemaakt is. De motor 

verraadt alle eigenschappen van schepping:  

1. Orde: alles in de motor zit op de juiste plek. 

                                                 
45 Zie https://www.youtube.com/watch?v=fFq_MGf3sbk.  
46 Zie https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Unlocking-the-secrets-of-nature-s-

nanomotor.  
47 Zie http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/eng2/scientist/keiichi_namba/index.php.  

https://www.youtube.com/watch?v=fFq_MGf3sbk
https://www.youtube.com/watch?v=fFq_MGf3sbk
https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Unlocking-the-secrets-of-nature-s-nanomotor
https://asia.nikkei.com/Tech-Science/Tech/Unlocking-the-secrets-of-nature-s-nanomotor
http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/eng2/scientist/keiichi_namba/index.php
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2. Variatie van onderdelen: er zijn ruim 30 soorten onderdelen nodig. 

3. Samenspel: alle motoronderdelen werken samen. 

4. Schoonheid: kenners noemen de motor ‘extreem voortreffelijk’. 

5. Doelgerichtheid: alle motoronderdelen zijn gericht op voortstuwing. 

6. Efficiënt: geen motor werkt zo zuinig als de staartmotor van een 

bacterie. 

7. Nut: zonder staartmotor kan een bacterie niet bewegen. 

8. Complexiteit: motoren maken is heel complex; vooral deze 

staartmotor. 

9. Plan en specifieke informatie: de prestaties verraden een magnifiek 

plan. 

10. Inspanning: motoren bouwen vraagt veel werk. 

De staartmotor verraadt niet alleen dát hij gemaakt is, maar verraadt ook 

iets over zijn maker. Voorlopig kunnen wij ons alleen maar vergapen aan 

het staaltje techniek onder de motorkap van de bacterie. 

De motorbril toont de drijvende Motor achter de natuur. 

Hij gebruikt onnavolgbare techniek. 

De variatie is eindeloos. 

Dankjewel, ik leg de motorbril weer terug. Nu hebben we genoeg gezien 

van al dat microscopische leven. Je kunt ook veel van God zien met andere 

soorten brillen. Deze bril is ook mooi. 

2.k. De dierenbril 
De dierenbril laat nog veel meer schoonheid en techniek zien en laat je met 

andere ogen naar de dierenwereld kijken. We kennen meer dan een miljoen 

verschillende diersoorten. Op de Noordpool en Zuidpool doorstaan 

pooldieren 40 graden vorst. In de Sahara overleven woestijndieren 50 

graden hitte.  

Kijk, die pinguïn heeft wel 22 soorten veren. Daarmee kan hij zijn lichaam 

bij -400C toch op 380C houden en in vrieswater zwemmen48.  

                                                 
48 Zie http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1817/20152033#sec-7.  

 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1817/20152033#sec-7
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Deze kameel wandelt met water- en voedselvoorraden tien dagen door de 

woestijn49.  

De 400 soorten kolibries hebben allemaal verschillende snavels. Iedere 

snavel is afgestemd op een andere bloemvorm50.  

Die slechtvalk daar kan zijn neus afsluiten met een speciaal neusbotje. In 

duikvlucht haalt hij meer dan 300 kilometer per uur. Dat neusbotje 

voorkomt dat zijn longen worden opgeblazen51. 

Elk dier is precies ontworpen voor een specifiek doel. 

Deze vleermuis navigeert in het donker op de echo van zijn hoge 

piepgeluid. Zijn vlieghuid tussen zijn poten en staart maakt hem enorm 

wendbaar. Die wendbare nachtvlieger beschermt ons tegen 

muggenplagen52.  

Dat prachtige web van die spin is ongekend sterk en licht53.  

Die bijen vertellen elkaar met allerlei dansjes waar voedsel is54.  

Kijk hoe de specht hamert; zo hard en snel als hij kan, zonder hoofdpijn te 

krijgen55.  

Deze bombardeerkever heeft een kanon om kokendhete chemicaliën af te 

vuren56.  

Hier een salamander die een afgebeten poot weer laat aangroeien57. 

De rups verteert in zijn cocon tot een vloeibare soep58.  

Uit die soep groeit een vlinder met andere ingewanden.  

                                                 
49 Zie https://schooltv.nl/video/waarom-heeft-een-kameel-bulten-een-reservevoorraad-

eten-en-drinken/.  
50 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolibries.  
51 Zie https://www.youtube.com/watch?v=legzXQlFNjs.  
52 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Vleermuizen. 
53 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnenweb.  
54 Zie http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bijendans.  
55 Zie https://www.youtube.com/watch?v=3tWmL53ghxY.  
56 Zie https://www.youtube.com/watch?v=BBAhV4NeAnA.  
57 Zie https://www.youtube.com/watch?v=qD1K7BoWVC8.  
58 Zie https://www.youtube.com/watch?v=AZk6nZGH9Xo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZk6nZGH9Xo
https://schooltv.nl/video/waarom-heeft-een-kameel-bulten-een-reservevoorraad-eten-en-drinken/
https://schooltv.nl/video/waarom-heeft-een-kameel-bulten-een-reservevoorraad-eten-en-drinken/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolibries
https://www.youtube.com/watch?v=legzXQlFNjs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vleermuizen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnenweb
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bijendans
https://www.youtube.com/watch?v=3tWmL53ghxY
https://www.youtube.com/watch?v=BBAhV4NeAnA
https://www.youtube.com/watch?v=qD1K7BoWVC8
https://www.youtube.com/watch?v=AZk6nZGH9Xo
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Toch weet de vlinder nog wat hij als rups meegemaakt 

heeft59. 

Kijk uit voor de sidderaal met zijn stroomschokken van 600 volt60.  

We begrijpen nog steeds niet goed hoe de postduif altijd zijn huis 

terugvindt, waar je hem ook loslaat61.  

Dit vogelbekdier navigeert onderwater met zijn snavel op elektrische 

signalen62.  

Deze liervogel imiteert alle geluiden, inclusief autoalarm, motorzaag en 

fotocamera63.  

Deze pistoolgarnaal heeft in zijn rechterpoot een luchtdrukpistool waarmee 

hij zijn prooi doodt64.  

Heb je wel eens een basilisk hagedis over het water zien rennen65?  

Sommige kwallen gaan nooit dood, maar keren telkens terug naar vorige 

levensfasen en worden opnieuw volwassen66.  

Deze kameleon verandert de kleur van zijn huid zoals hij wil67. 

Met deze dierenbril kun je nog uren rondkijken. Niet voor niets worden er 

zoveel prachtige natuurfilms gemaakt.  

Het dierenrijk etaleert eindeloze schoonheid en techniek. 

De schoonheid en variatie toont eindeloze creativiteit. 

De gevarieerde techniek toont eindeloze intelligentie. 

De dierenbril laat zien dat dieren gemaakt zijn. Dieren vertonen alle 

eigenschappen waaraan je dat kunt herkennen:  

                                                 
59 Zie https://www.youtube.com/watch?v=euuCrnqEoeU.  
60 Zie https://www.youtube.com/watch?v=OPoW9CHnUnE.  
61 Zie https://www.youtube.com/watch?v=Wl0Ii29XmNk.  
62 Zie https://video.nationalgeographic.com/video/deadliest-platypus.  
63 Zie https://www.youtube.com/watch?v=VjE0Kdfos4Y.  
64 Zie https://www.youtube.com/watch?v=KkY_mSwboMQ.  
65 Zie https://www.youtube.com/watch?v=45yabrnryXk.  
66 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Turritopsis_nutricula.  
67 Zie https://www.youtube.com/watch?v=ioblgpA5eTo.  

https://www.youtube.com/watch?v=euuCrnqEoeU
https://www.youtube.com/watch?v=euuCrnqEoeU
https://www.youtube.com/watch?v=OPoW9CHnUnE
https://www.youtube.com/watch?v=Wl0Ii29XmNk
https://video.nationalgeographic.com/video/deadliest-platypus
https://www.youtube.com/watch?v=VjE0Kdfos4Y
https://www.youtube.com/watch?v=KkY_mSwboMQ
https://www.youtube.com/watch?v=45yabrnryXk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turritopsis_nutricula
https://www.youtube.com/watch?v=ioblgpA5eTo
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1. Orde: elk dier is tot in alle details geordend. 

2. Variatie van onderdelen: dieren hebben allerlei soorten cellen, weefsels 

en organen. 

3. Samenspel: cellen, weefsels en organen werken samen aan allerlei 

taken. 

4. Schoonheid: natuurfilms tonen maar kleine stukjes van de dierenpracht. 

5. Doelgerichtheid: elk dier is gemaakt voor een specifieke taak. 

6. Efficiënt: qua verspilling kunnen we nog veel van de dieren leren. 

7. Nut: elk dier heeft een functie in zijn omgeving. 

8. Complexiteit: het maken van dieren is veel te moeilijk voor mensen. 

9. Plan en specifieke informatie: alle dieren groeien volgens een DNA-

bouwplan. 

10. Inspanning: het programmeren van dieren kost veel denkwerk en tijd. 

De dierenwereld vertelt niet alleen dát dieren gemaakt zijn, maar ook hoe 

creatief en intelligent de maker moet zijn. Sommige mensen noemen 

eencellige levende wezens ‘eenvoudige levensvormen’. Toch zijn die al zo 

ingewikkeld dat we niet half begrijpen hoe ze werken, laat staan hoe we ze 

moeten maken. Veel dieren in de natuur zijn nóg ingewikkelder.  

De dierenbril laat beestachtig goed gemaakte dieren zien. 

Het dierenrijk etaleert creatieve creaties van de creator. 

De dierenrijkdom verraadt een grote liefde voor dieren. 

Laten we er zuinig op zijn. 

2.l. De kringloopbril 
Voor de volgende bril moet je even gaan zitten. Als je die opzet, kun je 

namelijk heel duizelig worden. Misschien ben je dat al een beetje van al 

die brillen. Maar door deze kringloopbril zie je dat alles draait.  

Op hele grote schaal zie je de planeten om de zon draaien. Als je goed 

kijkt, zie je dat ze geen rondjes draaien maar ellipsen. De planeten blijven 

maar draaien door een balancerend evenwicht. Als ze iets dichter bij de zon 

zouden staan, zouden ze naar de zon toe vliegen. Als ze iets verder van de 

zon zouden staan, zouden ze bij de zon vandaan vliegen. Straks zag je door 
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de atoombril dat elektronen ook om de atoomkern blijven draaien, zoals 

planeten om de zon.  

Alles draait maar door; in het groot en in het klein. 

Er komt nooit een einde aan. 

Veel draaiende deeltjes op aarde draaien weer in grotere cirkels: 

kringlopen. Oceaanwater verdampt en wolken geven mensen, dieren en 

planten te drinken. Het water stroomt weer terug naar de oceaan: de 

waterkringloop. 

Bomen en planten maken zuurstof van zonlicht en kooldioxide. Mensen en 

dieren ademen zuurstof in en maken er kooldioxide van. Bomen en planten 

hebben die kooldioxide weer nodig: de zuurstofkringloop. 

Mensen en dieren eten groente, fruit, gras en bladeren en poepen dat weer 

uit. Insecten en bacteriën maken van ontlasting en kadavers vruchtbare 

grond. Vruchtbare grond is weer nodig om voedsel te laten groeien: de 

voedselkringloop. 

Mensen kunnen alleen leven als ze water, voedsel en zuurstof hebben. De 

natuurlijke kringlopen blijven die levensbehoeften maar aanleveren. Zo 

hebben mensen, dieren, bomen en planten elkaar allemaal nodig. Alleen 

samen houden ze het leven draaiend. 

Allerlei kringlopen blijven levensbehoeften aanleveren. 

De zorg van de schepper is eindeloos. 

2.m. De spiegelbril 
Deze bril moet je beslist een keer uitgeprobeerd hebben; de spiegelbril. Hij 

spiegelt niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Zet hem maar 

eens op, dan kun je de binnenkant van je lichaam bekijken. Die binnenkant 

zit boordevol met geavanceerde systemen en functies. 

Kijk, die twee camera lenzen worden schoongehouden met vocht en 

oogleden. De camera’s kunnen draaien, de irissen kunnen de hoeveelheid 

licht regelen en de zoomlenzen kunnen scherpstellen. Fotografen zijn 
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jaloers op de resolutie (full frame 147 Mp) en de waarneembare 

lichtcontrasten (14 EV). De camera’s zijn snel, superstil, ruis-arm en 

energiezuinig. Met de dubbele lenzen ervaren we diepte en afstanden. 

Onze ogen leveren ongeëvenaarde optische prestaties. 

Zie je die kabel met draadjes aan de achterkant van het oog naar de 

hersenen? Die kabel bevat ruim 1 miljoen draadjes en maakt onderdeel uit 

van een kabelnetwerk dat belevingen communiceert uit de verste uithoeken 

van het lichaam. Dat kabelnetwerk transporteert beeld, geluid, evenwicht, 

smaak, reuk en gevoel. Overal waar je iets voelt, zit een uiteinde van een 

kabeltje dat gevoel doorgeeft aan je hersenen. 

Je hersenen verwerken alle ervaringen en reageren pijlsnel met opdrachten; 

zo snel dat je iets uit de lucht kunt grijpen als je het ziet vallen. Je hersenen 

archiveren alle ervaringen in miljarden hersencellen en leggen op eigen 

initiatief allerlei onderlinge verbanden in dat datacentrum.  

Zo kun je met zoekopdrachten (denken) al die herinneringen (bijvoorbeeld 

een vakantielocatie) weer uit het datacentrum tevoorschijn halen en 

bekijken. Door de aangelegde verbanden weet je nog wat daar allemaal te 

zien en te doen was. 

Je hersenen reageren pijlsnel op signalen van buiten. 

Je datacentrum is enorm groot en zit vol verbanden. 

Je hersenen zijn onnavolgbaar ingewikkeld. 

Zie je daar die witte bloedcellen zwemmen? Die horen bij je 

immuunsysteem. Dat is een soort virusscanner die indringers onschadelijk 

maakt. Omdat deze virusscanner nooit updates krijgt, is het 

immuunsysteem zelflerend. Het kan onbekende indringers toch herkennen 

en hun signalement vastleggen68. 

                                                 
68 Zie https://www.youtube.com/watch?v=SXMbx5rifow. 

https://www.youtube.com/watch?v=SXMbx5rifow
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Zie je die bloedplaatjes ook zwemmen? Dat zijn een soort 

bandenplakkertjes die lekken in bloedvaten herkennen, zich vastplakken op 

bindweefseldraadjes in het lek en andere bloedplaatjes alarmeren om 

hetzelfde te doen. Ze activeren ook de aanmaak van een draadjesnetwerk 

om een gat te dichten69. Bloedstolling gebeurt precies op de plekken en 

momenten waar het nodig is, want als bloed in je longen of hersenen stolt, 

kun je overlijden. 

Ons lichaam kan beschadigingen zelf herstellen. 

Indringers worden onschadelijk gemaakt. 

Gaatjes worden weer dicht geborduurd. 

Als je rondkijkt, zie je allerlei ingewikkelde systemen in je lichaam die 

allemaal met elkaar samenwerken: 

• Je skelet draagt alles als een beweegbare behuizing.  

• Je spieren en pezen zetten alles in beweging. 

• Je longen filteren zuurstof uit de lucht.  

• Je spijsverteringssysteem haalt allerlei bouwstoffen en brandstoffen uit 

je voedsel.  

• Je vaatstelsel pompt voortdurend zuurstof en brandstoffen naar alle 

uithoeken.  

• Je lymfevatenstelsel voert overal overtollig vocht en afvalstoffen af70. 

• Je hormoonstelsel regelt je temperatuur, bloeddruk, slaap en groei. 

Overal waar je in het lichaam rondkijkt vind je verbluffend geavanceerde 

systemen. Als je de tijd neemt, val je van de ene verbazing in de andere71. 

Zodra je ergens studie van maakt, kom je er telkens achter dat het veel 

ingewikkelder werkt dan je eerst dacht. Medici ontdekken steeds weer 

nieuwe dingen. 

                                                 
69 Zie https://www.youtube.com/watch?v=ffEVKoH9p0g.  
70 Zie https://www.youtube.com/watch?v=ixqdKa3Z8fI. 
71 K. Ashwell, Anatomie van het menselijk lichaam, 

https://www.gezondheidsplein.nl/menselijk-lichaam/item30719. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffEVKoH9p0g
https://www.youtube.com/watch?v=ixqdKa3Z8fI
https://www.gezondheidsplein.nl/menselijk-lichaam/item30719
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Allerlei geavanceerde systemen werken samen in je 

lichaam. 

In de spiegelbril ontdek je hoe prachtig je van binnen bent. 

Toch ben je meer dan een lichaam; meer dan een prachtige machine vol 

geavanceerde systemen. Je lichaam bepaalt niet wat je doet, maar jij 

bepaalt wat je lichaam doet. Jij bent meer dan een lichaam.  

Als je in de spiegelbril kijkt, zie je diep van binnen dat je bovenal een 

persoon bent; bewust van je eigen bestaan en van de wereld om je heen. Je 

ziet dat je vrij bent, want je hebt een stuur in handen om te koersen 

waarheen je wilt.  

Je weet dat je keuzes belangrijk zijn voor de mensen om je heen. Je weet 

dat je verantwoordelijkheid draagt; dat je kunt kiezen voor het goede of het 

verkeerde; voor opbouwen of afbreken.  

Als je goed in de spiegelbril kijkt, zie je diep van binnen dat de 

belangrijkste dingen in je leven helemaal geen dingen zijn, maar personen. 

Je leven draait ten diepste juist om de niet-materiële dingen; jouw liefde en 

zorg waarmee je anderen gelukkig maakt en hun liefde en zorg waar jij 

gelukkig van wordt. 

Je lichaam is wonderlijk gemaakt. 

Maar dat is niet het grootste wonder. 

Je kunt kiezen, liefhebben en gelukkig zijn. 

2.n. De helikopterbril 
Mag ik de spiegelbril weer? Deze helikopterbril laat in vogelvlucht zien: 

• wat je tot nu toe allemaal van God gezien hebt; 

• dat onze werkelijkheid een opeenstapeling is van complexiteit; 

• dat al die complexe systemen weer van elkaar afhankelijk zijn. 

Zet de helikopterbril maar eens op. Je hebt de werkelijkheid om je heen 

inmiddels met diverse brillen bekeken:  
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• Door de overweldigende bril zie je de geboorte van een kind. Als je een 

kind krijgt, ervaar je iets van Gods grootheid in je eigen kind. 

• De atoombril onthult de onvoorstelbare bouwstenen van heel onze 

werkelijkheid; atomen. Ze zijn leeg, draaien eindeloos, supersnel, 

slijten niet, vervoeren energie en ondergaan allerlei 

gedaanteveranderingen door chemische reacties.  

• De oorzaaksbril leidt je blik naar de oorzaak van materie, energie, 

ruimte en tijd. Die oorzaak is bovennatuurlijk, niet plaatsgebonden, 

eeuwig, machtig en geniaal: God. Hij is van een hogere orde; te groot 

om te begrijpen. 

• Door de wetgeversbril zie je ongekende intelligentie in de vorm van 

allerlei ingewikkelde natuurwetten waarmee de grote Intelligentie heel 

onze werkelijkheid geordend heeft. Alles luistert naar zijn wetten. 

Intelligente wetenschappers proberen die intelligentie te begrijpen. 

• De vuurwerkbril laat zien dat de grootste ontploffing aller tijden - de 

Big Bang - niets vernietigde, maar alles maakte. De Big Bang is 

uitgekiend precisiewerk waardoor alle knoppen van natuurwetten op 

precies de juiste waarden afgesteld zijn. 

• De fabrieksbril onthult de onvoorstelbare automatisering en 

robotisering in de kleinste, oudste en meest geavanceerde fabriekshal; 

de levende cel. Zo klein als de cel is, zo groot is de Fabrikant. 

• Door de programmeerbril zie je dat elke levende cel vol 

programmeerwerk zit. DNA bevat het besturingssysteem voor elke cel. 

In vergelijking met DNA software, is onze software maar kinderspel. 

• De bouwbril demonstreert ongelooflijke bouwkunst. Uit één bevruchte 

eicel ontstaan door celdeling wel 300 verschillende soorten cellen op 

het juiste moment en op de juiste plaats om allerlei weefsels en organen 

te bouwen. Samen voeren ze het DNA-bouwplan uit. De bouwkunst 

van de schepper torent hemelhoog boven ons uit. 

• De revolutiebril laat zien dat er een revolutie nodig is om leven te 

vormen uit levenloze materie. De levende cel is veel geavanceerder dan 

een computer en kan bovendien nog groeien en voortplanten. Leven 

kan niet stapje voor stapje ontstaan, want alle componenten moeten in 

één keer in elkaar gezet worden en werken. Het ontstaan van leven is 

revolutionair; eens en telkens weer. 
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• De motorbril onthult de ongeëvenaarde specificaties van de staartmotor 

waarmee bacteriën zwemmen. Eencellige bacteriën zijn geen 

‘eenvoudige levensvormen’. Hun motor is ongekend krachtig en 

zuinig, biologisch en vervangt onderdelen tijdens het draaien. De 

natuur barst van verbluffende techniek; ontworpen door de drijvende 

Motor achter de natuur. 

• De dierenbril etaleert eindeloze schoonheid en techniek uit het 

dierenrijk. De schoonheid en variatie duiden op een eindeloze 

creativiteit. De gevarieerde techniek verraadt eindeloze intelligentie. 

De dierenrijkdom duidt op een grote liefde voor dieren. 

• De kringloopbril laat zien dat alles eindeloos door draait; in het groot 

en in het klein. Allerlei kringlopen in de natuur blijven maar 

levensbehoeften aanvoeren. De zorg van de schepper is eindeloos. 

• De spiegelbril onthult hoe wonderlijk je van binnen in elkaar steekt. Je 

lichaam is een samenspel van allerlei geavanceerde systemen. Je bent 

bovendien veel méér dan een lichaam. Je bent een zelfbewuste 

persoonlijkheid; vrij, verantwoordelijk, in staat om te kiezen, lief te 

hebben en gelukkig te zijn. 

Heel onze werkelijkheid is de zichtbare schepping van een onvoorstelbaar 

intelligente, creatieve, machtige schepper en verzorger. Overal waar je op 

inzoomt, ontdek je onverwachte complexiteit.  

Overal zie je sporen van de schepper. 

Onze werkelijkheid is een opeenstapeling van lagen van complexiteit72. Op 

de ene complexe laag is weer een volgende complexe laag gebouwd: 

• Atomen vormen de onderste laag van complexiteit. 

• Atomen vormen complexe moleculen. 

• Moleculen vormen hemellichamen met allerlei stoffen. 

• Die stoffen vormen complexe levende cellen. 

• Verschillende soorten cellen vormen weer complexe organen en 

weefsels. 

• Organen en weefsels vormen weer een complex lichaam. 

                                                 
72 W.A. Dembski, Being as Communion: A Metaphysics of Information.  
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• Een lichaam vormt weer een complexe persoonlijkheid met 

zelfbewustzijn, vrijheid en het vermogen om lief te hebben.  

Waar je ook op inzoomt - op het kleinste atoom, op het grote heelal, op een 

levende cel, op een willekeurig dier, of op de menselijke persoonlijkheid - 

overal zie je sporen van een onvoorstelbare intelligentie; van een machtige 

schepper en verzorger.  

Telkens als je ergens op inzoomt, ontdek je weer orde, samenwerkende 

onderdelen, schoonheid, doelgerichtheid, efficiëntie, nut, onvoorstelbare 

complexiteit en besef je dat er een uitgekiend plan en veel inspanning 

nodig waren om het te maken.  

Onze werkelijkheid is een opeenstapeling van complexiteit. 

Al die complexe systemen zijn weer van elkaar afhankelijk.  

• Atomen bestaan dankzij natuurwetten. 

• Zonder gedaanteverwisseling van atomen is het leven onmogelijk. 

• Planten hebben dieren nodig voor bestuiving en voortplanting.  

• Mensen en dieren hebben geen eten zonder planten. 

• Zonder zonlicht groeien er geen planten. 

• Zonder natuurlijke kringlopen zouden mens en dier stikken, 

verhongeren of uitdrogen. 

• Zonder gedaanteverwisseling van atomen is spijsvertering onmogelijk. 

• Bacteriën kunnen niet zonder staartmotoren. 

• Mensen hebben bacteriën nodig om hun eten te verteren. 

• Zonder DNA-software zou geen levend wezen groeien. 

Zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan. Al die onderdelen in onze 

werkelijkheid zijn van elkaar afhankelijk en werken samen om al die 

levensvormen op aarde te onderhouden. 

Alle complexe systemen werken samen. 

We leven in een grote symfonie. 

Wat een grote componist! 
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Zal ik de helikopterbril even terugleggen? Dan lopen we naar een hele 

andere hoek van mijn winkel. Wil je nog wat drinken? Misschien wat 

lekkers erbij?  

3. Brillen van ooggetuigen 
Tot nog toe heb je door allerlei hedendaagse brillen rondgekeken. Daarmee 

kun je best veel van de schepper zien. Toch blijft hij met deze brillen nogal 

afstandelijk en onpersoonlijk. 

Is er nog meer van de schepper te zien? 

Hoe is zijn karakter? 

Om te zien wie de schepper als persoon is, moet je ook kijken door brillen 

van mensen die de schepper in hun leven persoonlijk hebben leren kennen. 

Dan moet je een kijkje nemen in de wereld van religies. 

Sommige mensen kijken niet graag naar de wereld van religies, want al die 

verschillende religies lijken net een oerwoud. Ze schetsen allerlei 

tegenstrijdige verhalen over de bovennatuurlijke werkelijkheid en het 

hiernamaals. Het lijkt onmogelijk om te achterhalen wie de waarheid 

vertelt en wie niet. Bovendien vormen sommige religies een ernstige 

bedreiging voor de vrede en veiligheid in deze wereld. 

Toch nodig ik je uit om rond te kijken in de wereld van religies om de 

schepper beter te leren kennen. Ik zal je kort rondleiden langs de grootste 

religies. Daarbij houd ik goed rekening met de bezwaren die sommigen 

met religies hebben: 

• Om de weg te vinden in het oerwoud van religies laat ik zien welke 

religies een beeld schetsen van de schepper dat past bij het beeld dat de 

natuur van de schepper laat zien. 

• Op zoek naar de waarheid moet je niet zomaar geloven wat religies 

allemaal beweren. De beweringen moeten wel met bewijzen 

onderbouwd zijn. Ze moeten ook uit betrouwbare bron komen. 

• Wat een religie beweert, moet wel heilzaam zijn voor de mensheid. 

Anders kun je het beter niet geloven. 
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Kijk eens rond in de wereld van religies.  

We weten al een beetje waar we naar zoeken. De brillen die de schepper in 

de natuur laten zien, schetsen een behoorlijk duidelijk beeld van de 

schepper. Hij is: 

• schepper; van alle materie (atoombril), het heelal (oorzaaksbril), alle 

orde (wetgeversbril, vuurwerkbril) en het leven (revolutiebril, 

fabrieksbril, bouwbril); 

• bovennatuurlijk; geen onderdeel van de natuur (vuurwerkbril, 

oorzaaksbril); 

• eeuwig; hij was er al voor de Big Bang (vuurwerkbril, oorzaaksbril); 

• machtig (atoombril, vuurwerkbril); 

• intelligent (programmeerbril, bouwbril); 

• niet aan plaats gebonden (oorzaaksbril); 

• een persoon (oorzaaksbril, spiegelbril); 

• doelgericht (dierenbril, kringloopbril, spiegelbril); 

• zorgzaam (kringloopbril); 

• de eeuwen door aan zijn schepping verbonden (helikopterbril, 

dierenbril). 

We zoeken dus een religie die: 

1. meer van die schepper kan laten zien; 

2. uit betrouwbare bronnen put; 

3. geloofwaardige bewijzen aandraagt; 

4. heilzaam is voor de mensheid.  

Laten we een antwoord op deze vraag zoeken bij de grootste 

wereldreligies; de Chinese volksreligie, het hindoeïsme, het boeddhisme, 

de islam en het christendom. 

Wie kan meer van de schepper laten zien? 

De Chinese volksreligie73 kent een heleboel goden, waaronder Pangu, de 

schepper van de aarde74. Uit een vormloze chaos groeide in 18.000 jaar een 

                                                 
73 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinees_volksgeloof. 
74 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Pangu.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinees_volksgeloof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pangu
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enorm ei, waar Yin en Yang en Pangu uit geboren werden. Pangu was een 

gigantische harige reus met twee hoornen op zijn hoofd en bekleed met 

bladeren. Hij maakte de aarde en de hemelkoepel. 

Na weer 18.000 jaar stierf Pangu. Zijn adem vormde de wind en de 

wolken. Zijn ogen veranderden in de zon en de maan. Zijn hoofd vormde 

de bergen. Zijn bloed veranderde in rivieren. Zijn spieren vormden 

vruchtbare aarde. Zijn gezichtsharen veranderden in sterren. Uit zijn kleren 

ontstonden de bossen. Zijn zweet vormde de regen. Uit de vlooien op zijn 

lichaam ontstonden alle dieren.  

Pangu maakte geen mensen; dat deed de godin Nüwa. Het verhaal over 

Pangu werd in China rondverteld. In de tweede eeuw schreef Xu Zheng het 

verhaal voor het eerst op. Kan de Chinese volksreligie ons meer over de 

schepper laten zien?  

Het beeld van Pangu strookt in ieder geval niet met het beeld dat de natuur 

van de schepper toont. Pangu is niet bovennatuurlijk, maar onderdeel van 

de natuur. Hij is niet eeuwig, maar hij werd geboren en stierf. We weten 

niet of het verhaal uit betrouwbare bron komt. Er is ook geen enkel bewijs 

om het verhaal over Pangu te onderbouwen. We weten tegenwoordig dat 

onze werkelijkheid in ieder geval niet zo ontstaan is. Het verhaal over 

Pangu is te bizar om waar te zijn. 

De Chinese volksreligie helpt ons niet verder. 

Pangu kan de schepper niet zijn. 

Het Hindoeïsme lijkt sterk op een grabbelton: er zit van alles in en ieder 

mag er uitpakken wat hem aanspreekt75: 

• Uit meer dan een miljoen goden mag je er één of meer uitkiezen om te 

vereren. Sommige godenbeelden hebben een kop van een olifant of van 

een aap; anderen hebben vier armen, drie ogen of een blauwe huid. 

                                                 
75 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoeïsme#Diversiteit. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoeïsme#Diversiteit
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• Je mag kiezen uit vier religieuze boeken; de Veda’s, de Ramayana, de 

Mahabharata, of de Purana's. 

• Je mag zelf weten in welke schepper(s) je gelooft; de kinderen van de 

godin Aditi, of de Purusha met zijn duizend hoofden, ogen en voeten, 

of Hiranyagarbha, of Brahma, of Vishnu, of Shiva76. 

Wat Hindoes wel met elkaar gemeenschappelijk hebben, is: 

• het geloof in reïncarnatie (samsara): onze immateriële persoonlijkheid 

leeft na de dood voort in een nieuw lichaam van een mens of dier. Wie 

goed leeft, stijgt in een volgend leven op de maatschappelijke ladder. 

Wie slecht leeft, daalt op die maatschappelijke ladder, of wordt een 

dier77; 

• het kastenstelsel: kinderen moeten een maatschappelijke positie 

innemen die past bij die van hun ouders. 

Het Hindoeïsme kent drie soorten scheppingsverhalen met tegenstrijdige 

wereldbeelden: 

• Monisme: het goddelijke splitst zichzelf in materie, energie en 

ontelbare zielen van mensen en dieren. Alles bij elkaar is dus god. Wie 

goed leeft, leeft na de dood niet meer persoonlijk voort in een nieuw 

lichaam, maar wordt weer één met de godheid. 

• Dualisme: de schepper, de materie en de zielen van mensen en dieren 

hebben altijd al bestaan en blijven altijd bestaan. Wie goed leeft, leeft 

na de dood persoonlijk voort zonder lichaam. 

• Atheïsme: er bestaat geen schepper. Materie en zielen bestaan eeuwig. 

Hindoes geloven dat het heelal telkens opnieuw ontstaat en vergaat. Ons 

heelal is oneindig vaak ontstaan en vergaan en blijft dat maar doen. 

Bovendien bestaan er nog talloze andere universums.  

Kan het Hindoeïsme ons meer van de schepper laten zien? Nee. De 

scheppingsverhalen passen niet bij de bovennatuurlijke schepper die de 

natuur laat zien. Materie bestaat niet eeuwig. Onze persoonlijkheid bestaat 

                                                 
76 Zie https://www.hinduwebsite.com/hinduism/concepts/creation.asp. 
77 Zie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reïncarnatie#Reïncarnatie_in_hindoeïsme_en_boeddhisme.  

https://www.hinduwebsite.com/hinduism/concepts/creation.asp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reïncarnatie#Reïncarnatie_in_hindoeïsme_en_boeddhisme
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niet eeuwig, maar ontstaat met ons lichaam. Als alles goddelijk is, is het 

kwaad ook goddelijk.  

Het Hindoeïsme helpt niemand die meer wil weten over de schepper. Het 

wijst verschillende scheppers aan. Als alles waar kan zijn en ieder in zijn 

eigen waarheid mag geloven, kom je niet achter de waarheid. Dan kun je er 

nooit achter komen wie de echte schepper is.  

Of het Hindoeïsme waarheden verkondigt, valt niet te verifiëren. We weten 

niet of al die godenverhalen uit betrouwbare bron komen. Hun menselijke 

trekjes doen eerder denken aan fantasie dan aan werkelijkheid. Er is geen 

enkel bewijs dat al die goden echt bestaan, dat ons universum eindeloos 

ontstaat en vergaat en dat er talloze universums bestaan. 

De grabbelton van het Hindoeïsme helpt niemand verder. 

Wie de echte schepper is, blijft onduidelijk. 

Bij het Boeddhisme kunnen we niets te weten komen over wie de schepper 

precies is, want het gelooft niet in het bestaan van een schepper78. De vraag 

of de wereld dan eeuwig bestaat of niet, vond de Boeddha onoplosbaar en 

nutteloos79. 

Het Boeddhisme kan niets van de schepper tonen. 

Boeddhisten geloven niet in een schepper. 

De islam kent wel een schepper die goed past bij het beeld dat de natuur 

van de schepper schetst.  De Koran schetst een bovennatuurlijke, eeuwige, 

doelgerichte schepper die alles maakte. Hij is een machtige, intelligente 

persoon die niet aan plaats gebonden is en die voor zijn schepping blijft 

zorgen. Zijn naam is Allah. 

Komt het beeld van de schepper dat de Koran schetst ook uit betrouwbare 

bron? De Koran kent maar één bron; de profeet Mohamed (570-632) uit 

                                                 
78 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Creator_in_Buddhism. 
79 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_evolution, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_unanswered_questions.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Creator_in_Buddhism
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/The_unanswered_questions
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Mekka. Mohamed beweerde dat een engel hem de letterlijke boodschap 

van Allah verteld had. Mohamed onthield die boodschap en vertelde die 

door aan zijn volgelingen. Later schreven volgelingen die verhalen op. Zo 

ontstond de Koran; de letterlijke boodschap van Allah80. 

Was Mohamed betrouwbaar? Moslims vinden van wel. Mohammed is het 

perfecte voorbeeld voor iedere moslim81. Maar wat is perfect volgens de 

islamitische geschriften? 

• Mohamed was niet alleen de religieuze leider, maar ook de politieke 

leider en de legerleider. Hij liet zijn volgelingen karavanen beroven82, 

richtte een Islamitische Staat op83, voerde wrede strafwetgeving in 

(sharia), liet zijn volgelingen het hele Arabische schiereiland 

veroveren84, wilde heel de wereld veroveren85, liet krijgsgevangenen en 

onschuldige burgers op grote schaal vermoorden86, liet mensen zo 

wreed mogelijk martelen87 en legde zijn volgelingen uit hoe ze 

vrouwelijke krijgsgevangenen moesten verkrachten88.  

• Twintig procent van de oorlogsbuit was voor Mohammed89. 

• Hij verzamelde meer vrouwen dan je op twee handen kunt tellen; 

waaronder vier oorlogsslavinnen. Toen Mohamed 53 was, had hij 

                                                 
80 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Koran#Ontstaansgeschiedenis. 
81 Zie http://www.lastprophet.info/the-importance-of-prophet-muhammad-and-his-status-

as-a-role-model.  
82 Zie Soera 8, 48:20, P. Towsend, Questioning Islam, 7.3. 
83 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Oemma. 
84 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed.  
85 Zie Soera 61:9, 48:28, https://www.youtube.com/watch?v=I_To-cV94Bo&t=33s. 
86 Zie Sahih Bukhari 5:59:447, Abu Dawud 38:4390, P. Towsend, Questioning Islam, 7.5. 
87 Zie Soera 5:33, 8:39, 9:73, 9:123, 22:19-22, 66:9, 48:29, Sahih Muslim 4131. P. 

Towsend, Questioning Islam, 7. K.R. Samples, God among sages, 8.  
88 Zie Sahih Muslim 8, 3371, Sahih Bukhari 34:176, P. Towsend, Questioning Islam, 7.5. 
89 Zie Soera 8:41. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed
https://www.thereligionofpeace.com/quran/noble/sura61.html
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https://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_5_59.php
https://sunnah.com/abudawud/40/54
https://www.thereligionofpeace.com/quran/noble/sura5.html#33
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https://muflihun.com/muslim/8/3371
https://sunnah.com/bukhari/34/176
https://www.thereligionofpeace.com/quran/noble/sura8.html#41
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gemeenschap met een meisje van negen dat op haar zesde 

uitgehuwelijkt was90. 

Kun je zo iemand vertrouwen? Of verzon hij zijn religie om macht, geld en 

vrouwen te verzamelen91?  

Is Mohamed goed en betrouwbaar?  

Zo vredelievend Jezus is, zo agressief is Mohamed92.  

Veel Moslims leven niet zo agressief als Mohamed. Degenen die dat wel 

doen - zoals Islamitische Staat en andere terroristische groeperingen - 

zaaien nog altijd dood en verderf93.  

Kan Mohamed het beeld dat hij van de schepper schetst, met bewijzen 

onderbouwen? Vreemd genoeg vertelt Mohamed in de zevende eeuw in 

Mekka verhalen hoe de schepper zich eeuwenlang voor onze jaartelling 

bekend maakte; niet aan Arabieren, maar aan het Joodse volk. Er waren 

dus geen getuigen die konden controleren of Mohameds verhalen uit het 

verre verleden en uit verre plaatsen over de schepper wel klopten. 

Vertelde Mohamed hemelse waarheden of verdraaide hij verhalen die hij 

van Joden en christenen in zijn omgeving gehoord had94? Mohamed 

ontkent bijvoorbeeld dat Jezus stierf aan een kruis, zeven eeuwen na de 

kruisiging. Maar als er één ding zeker is over Jezus, is het wel zijn 

kruisiging95.  

                                                 
90 Zie Soera 33:50, Sahih Bukhari 5:58:234, Sahih Muslim 2:3309, Sunan Abu Dawud 

2:2116, https://wikiislam.net/wiki/List_of_Muhammads_Wives_and_Concubines, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad%27s_wives. 
91 P. Towsend, Questioning Islam, 7. 
92 Zie https://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/jesus-muhammad.aspx.  
93 Zie https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/violence.aspx, 

https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Last30.  
94 R. Spencer, The Complete Infidel's Guide to the Koran, 3. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koran#Andere_visies. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Islam#Pre-existing_sources. 
95 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Historicity_of_Jesus#Baptism_and_crucifixion. 
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In de Bijbel staan een flink aantal uiterst gedetailleerde 

ooggetuigenverslagen van de gevangenneming, de veroordeling en de 

kruisiging van Jezus. We weten precies wie erbij waren en wat er is 

gebeurd en gezegd96. Zelfs geschiedschrijvers uit die tijd, die niets moesten 

hebben van het christendom, bevestigen dat Jezus gekruisigd is97.  

Mohamed ontkent de feiten zonder enig bewijs. 

Een christendom zonder kruis bestaat niet. 

Is de islam goed of gevaarlijk voor de mensheid? Aanhangers noemen het 

de religie van vrede. Critici noemen het de religie van oorlog, geweld en 

onderdrukking98. Islam betekent onderwerping99. De islamitische 

geschriften sporen moslims aan om de hele wereld te onderwerpen aan 

islamitische wetgeving en machthebbers100. Daarom heeft de islam met 

haar heilige oorlogen naar schatting 270 miljoen mensen vermoord en de 

teller tikt nog elke dag door101. 

De islam schetst een schepper die bij de natuur past. 

Gelukkig leven wij in een vrij land. 

Ieder mag er wat van vinden. 

Het christendom kent ook een schepper die goed past bij het beeld dat de 

natuur van de schepper schetst.  De Bijbel schetst de bovennatuurlijke 

schepper als een eeuwige, machtige, persoonlijke schepper die alles 

                                                 
96 Mattheüs 26 en 27, Markus 14 en 15, Lucas 22 en 23, Johannes 18 en 19,  
97 Zie http://www.uncover.org.uk/questions/whats-the-evidence-outside-the-bible-for-

jesus-life-and-teaching/. 
98 Zie http://www.loveforallhatredfornone.org/islam/,  

https://www.thereligionofpeace.com/. 
99 Zie https://wikiislam.net/wiki/The_Meaning_of_Islam. 
100 R. Spencer, The History of Jihad: From Muhammad to ISIS. B. Gabriel, They must be 

stopped, 6, https://www.youtube.com/watch?v=B94L8o44_94.  
101 B. Gabriel, They must be stopped, 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=9RCOSMXVNUk, 

https://www.youtube.com/watch?v=n9lbl33KdXI, 

https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Last30, 

https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y.   
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doelgericht maakte, die niet aan plaats gebonden is en die voor zijn 

schepping blijft zorgen. De Bijbel begint met een scheppingsverhaal. 

Is de bijbel een betrouwbare bron? De Bijbel is geschreven over een 

periode van 1500 jaar door minstens 40 verschillende schrijvers. De een 

was visser, de ander koning, dichter, profeet, arts, herder, priester, 

geleerde, boer, enzovoort. Ze schreven allerlei genres; geschiedenis, 

brieven, liederen, gebeden, stambomen, profetieën, spreuken, biografieën, 

wijsheidsliteratuur, enzovoort.  

Het bijzondere is, dat al die verschillende schrijvers één en dezelfde 

schepper beschrijven. Ze beschrijven wat ze als individu of als volk 

meegemaakt hebben met God. Als je iemand wilt leren kennen, moet je 

immers ontdekken hoe hij met mensen omgaat. 

De Bijbel staat vol van ooggetuigenverslagen. 

Ze vertellen hun belevenissen met de schepper. 

De Bijbel vertelt geschiedenis; feiten. 

Die feiten vormen niet alleen bewijs voor het bestaan van de schepper, 

maar ook wie hij precies is en wat hij met ons voorheeft. De Bijbel schetst 

een liefdevolle schepper, die een persoonlijke liefdesrelatie met mensen 

wil en liefde tussen mensen onderling102.  

Die goddelijke liefde die de Bijbel laat zien, doordringt en verandert 

mensen, relaties en hele samenlevingen. Niets heeft zoveel positieve 

invloed op de mensheid en ons geluk dan die Bijbelse boodschap van 

liefde103. 

De Bijbel zegt over de schepper: God is liefde104. 

In deze hoek van de winkel liggen brillen van mensen die God persoonlijk 

hebben leren kennen. Door hun bril zie je hem heel dichtbij en heel 

                                                 
102 Zie Mattheüs 22:36-40. 
103 J. Kennedy & J. Newcombe, What if Jesus had never been born? 
104 Zie 1 Johannes 4:16. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%2022:36-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20Johannes%204:16
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persoonlijk. Zij hebben ontdekt wie God is en hoe hij is door wat hij in hun 

leven deed. De brillen van verschillende ooggetuigen laten steeds iets meer 

van God zien. Hun levensverhalen zijn verrassend. Ze staan allemaal in de 

Bijbel. 

Voordat je begint, moet je waarschijnlijk eerst weer wat brillen afzetten. Ik 

hoor je denken: “Nog meer brillen afzetten? Dat had ik toch al gedaan”? Je 

had je al voorgenomen om zo onbevangen mogelijk te kijken. Je liet even 

los dat alles toevallig ontstaat en dat er alleen materie bestaat. Je hield de 

mogelijkheid open dat God bestaat en dat er iets van hem te zien valt.  

Vooroordelen belemmeren het zicht. 

Soms moet je een bril afzetten. 

Dan kun je God beter zien. 

We doen eerst even een ogentest om te ontdekken met welke brillen je 

bewust of onbewust rondloopt. Ik leg je drie stellingen voor. Je mag 

zeggen of je het eens bent met de stelling, oneens of dat je er geen 

uitgesproken mening over hebt. 

Stelling 1 

Absolute waarheden bestaan niet.  

Iedereen heeft zijn eigen waarheid; de ene is niet beter dan de andere.  

Je kunt nooit weten of je de juiste godsdienst aanhangt. 

Eens, oneens, of geen uitgesproken mening? 

Als je het met deze stelling eens bent, haal deze relativistische bril dan 

even van je neus om meer van God te zien. Neem even aan dat er 

misschien wel absolute waarheden bestaan. Houdt de mogelijkheid even 

open dat je God wel kunt leren kennen.  

Stelling 2 
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Wonderen bestaan niet.  

Wonderen zijn sprookjes voor kinderen; niet voor volwassenen.  

Wie in wonderen gelooft, is naïef en maakt zichzelf belachelijk. 

Eens, oneens, of geen uitgesproken mening? 

Wie het met deze stelling eens is, draagt een bril die het zicht op God 

belemmert. Zet hem even af om meer over God te ontdekken. Als God 

bestaat, zijn wonderen misschien wel tekenen van zijn aanwezigheid. 

Houdt de mogelijkheid even open dat wonderen kunnen plaatsvinden. 

Stelling 3 

Wat heb je nog aan oude verhalen van duizenden jaren geleden?  

Tegenwoordig zijn we toch veel slimmer dan duizenden jaren geleden?  

En hoe weet je ooit of die verhalen wel goed overgeleverd zijn? 

Eens, oneens, of geen uitgesproken mening? 

Wie het eens is met deze stelling, mag die bril even afzetten. Hij 

belemmert het zicht op God. Misschien valt er wel iets te leren van hele 

oude verhalen. Misschien is het wel te achterhalen of ze goed zijn 

overgeleverd. 

Bij de brillen inspectie nemen we deze drie brillen ook onder de loep.  

Heb je alle brillen afgezet? Dan ben je klaar om onbevangen te kijken en 

wordt je zicht niet belemmerd door vooroordelen. Dan kun je God zien 

door de brillen van ooggetuigen. Kijk maar eens door deze bril van 

Abraham. Die is bijna vierduizend jaar oud. 

3.a. De bril van een kinderloze nomade 
Ik ben geboren in de plaats Ur als kind van rijke ouders. We hadden veel 

schapen, geiten, runderen, goud en zilver. Mijn ouders hadden heel veel 

mensen in dienst. We vormden een grote zelfvoorzienende gemeenschap. 

Sommigen lieten het vee grazen, anderen maakten eten, anderen kleren. 

We trokken met onze tenten voortdurend rond Ur op zoek naar gras. 
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In Ur ben ik getrouwd met Sara; een buitengewoon mooie vrouw. Met 

mijn ouders verhuisden we langs vruchtbare rivieren naar Charan. Daar 

overleed mijn vader Terach op hoge leeftijd. 

De mensen dachten dat Sara en ik dolgelukkig waren. We waren knap, rijk 

en hadden heel veel personeel. Wat wil je nog meer?  

Nou, wij wisten wel wat we nog meer wilden: kinderen.  

Als je niet uitkijkt, gaat zo’n onvervuld verlangen je hele leven bepalen. 

Jaren verstreken. Onze hoop op kinderen vervloog. Totdat God tot ons 

sprak. Hij zei: “Ga hier weg naar een land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot 

een groot en belangrijk volk maken”. Wij bleven verbaasd achter.  

Wij; zonder kinderen?  

Een groot volk?  

Dat was na zoveel jaren wachten moeilijk te geloven. Toch vertrouwde ik 

op wat ons verteld was. We gingen op reis naar het zuiden; naar het land 

Kanaän. Alles namen we mee; ons personeel, onze bezittingen en ons vee. 

In het plaatsje Sichem sprak God opnieuw tot ons. Hij beloofde: “Dit land 

zal ik aan jouw nakomelingen geven”. Nu werd het heel concreet, ook al 

hadden we nog geen kinderen. Maar onze hoop werd beproefd door 

plotselinge droogte. De regen bleef uit; het gras verdorde en steeds meer 

beesten gingen dood. Gedwongen door de droogte trokken we richting de 

vruchtbare Nijl. 

Nu had ik niet zo veel goeds gehoord over de Farao van Egypte. Ik was 

bang dat hij mijn vrouw Sara zou opeisen. Maar veel keus hadden we niet, 

dus we gingen naar Egypte.  

In Egypte werd het gerucht dat ik gehoord had waarheid. We kwamen in 

Egypte officieren van de Farao tegen. Het eerste wat ze aan mij vroegen, 

was: “bent u haar man?” Als ik ja zou zeggen, hadden ze me waarschijnlijk 

gedood. Dan konden ze goede sier maken met Sara bij hun Farao. Dus ik 
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vertelde de officieren dat Sara mijn zus was. De officieren wilden Sara 

inderdaad meenemen. Ze gaven me zowaar nog wel een bruidsschat. 

Daar zat ik dan in Egypte, zonder vrouw.  

Wat was dat toch voor God die ik vertrouwd had? Hij had toch aan Sara en 

mij beloofd dat we kinderen zouden krijgen? Nu zat Sara in de harem van 

zo’n beetje de machtigste man op aarde. 

Maar God bleek veel machtiger te zijn dan de Farao van Egypte. Hij trof de 

Farao en zijn hofhouding met allerlei onheil. De Farao legde direct een link 

met Sara en ik werd op het matje geroepen.  

De Farao werd woedend toen bleek dat ik zijn officieren had voorgelogen. 

Ik was de schuldige van al het onheil dat hen getroffen had. Maar uit 

ontzag voor mijn God durfde hij mij niet te straffen. Hij gaf Sara terug en 

brulde door zijn paleis: “Verdwijn”. 

De officieren namen ons mee met alles wat we hadden. Ze begeleidden ons 

tot aan de grens van Egypte. Toen was ik weer vol vertrouwen in Gods 

beloften. Ik had gemerkt hoe groot zijn macht was. 

Die kinderwens zag ik nu wel goedkomen. We trokken weer terug naar 

Hebron in Kanaän. De regen had de heuvels ondertussen met groen bedekt. 

We konden ons leven in Kanaän weer opbouwen. 

Nu verscheen God aan mij in een visioen. Ik vroeg hem: “Zal ik kinderloos 

sterven? Zal Eliëzer, mijn hoofdbediende, alles erven”? Maar God leidde 

mij naar buiten om naar de sterren te kijken.  

Hij zei: “Tel de sterren maar eens als je dat kunt.  

Zo talrijk zal jouw nageslacht worden”.  

Wat bemoedigend was die belofte! Maar toen bleef het weer jarenlang stil. 

God liet niets meer van zich horen. We begonnen langzamerhand oud te 

worden. Wat een verdriet toen Sara ophield met menstrueren. Sara zag het 

niet meer zitten en gaf de hoop op. Ze was veel te oud geworden om nog 

kinderen te krijgen.  
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Op een dag kwam ze bij me met een alternatief plan. Haar slavin - Hagar - 

moest maar draagmoeder worden. Dan zou ik op die manier toch nog 

nageslacht krijgen. Ik was niet zo enthousiast, maar verwekte toch een kind 

bij Hagar. Het kind van mij en Hagar noemde ik Ismaël (God verhoort). 

We dachten dat God achter het plan van Sara stond.  

Toen Ismaël dertien jaar was, bleek het tegendeel pas. Toen kwamen er 

drie reizigers langs onze tent. Ik nodigde hen gastvrij uit om bij ons te 

komen eten. Ze schoven aan en verrasten ons met goed nieuws. Eén van 

hen zei:  

”Over een jaar komen we weer als Sara een zoon heeft”.  

Sara en ik moesten er een beetje om lachen. We waren allebei oud en grijs 

en we hadden toch al een zoon? Maar de man verzekerde: “Over een jaar 

kom ik terug. Dan heeft Sara een zoon. Jullie moeten hem Isaak (gelachen) 

noemen”.  

De mannen vertrokken en wij bleven opnieuw verbaasd achter. Toch werd 

mijn Sara inderdaad zwanger. Wat waren we blij toen Isaak geboren werd! 

Hier hadden we ons hele leven naar verlangd en zo op gehoopt. Sara zei 

nog: “God heeft ervoor gezorgd dat ik weer lachen kan. Wie had durven 

voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven”? 

Sara heeft Isaak heel gelukkig zien opgroeien. Inmiddels is ze al wat jaren 

overleden. Ik heb het nog meegemaakt dat Isaak een vrouw gevonden 

heeft. Nu heb ik er het volste vertrouwen in dat God doet wat hij belooft. 

Dat vertrouwen is vaak op de proef gesteld, maar is daardoor nu rotsvast. 

Uit Isaak zal ongetwijfeld een groot volk voortkomen. 

Ik heb geleerd dat je God kunt vertrouwen. 

Zijn wegen leken vaak dood te lopen. 

Hij vroeg geloof in het onmogelijke. 

Maar hij doet wat hij belooft. 
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Dit verhaal staat wat uitgebreider in de Bijbel105. Zal ik je nu de bril van 

Mozes geven? Dan leg ik de bril van Abraham even terug. 

3.b. De bril van een gevluchte prins 
Ik ben een Jood; een afstammeling van Abraham. Abrahams zoon Isaak 

kreeg twee zonen: Jakob en Ezau. Jakob bleef met zijn twaalf kinderen in 

Kanaän wonen.  Tijdens een hongersnood zijn Jakobs kinderen naar 

Egypte gereisd. In Noordoost Egypte kregen ze een stuk land toegewezen. 

Op die vruchtbare grond hadden ze eten en drinken in overvloed. 

De Israëlieten - de nakomelingen van Abraham - kregen veel kinderen. 

Veel te veel in de ogen van veel Egyptenaren. De Egyptenaren werden 

bang dat de Israëlieten de overhand zouden krijgen. De Farao liet hen 

onder zware dwangarbeid steden bouwen.  

Maar het volk bleef maar groeien; tegen de verdrukking in. De Farao beval 

alle Joodse baby’s in de Nijl te werpen. In die tijd van slavenarbeid en 

etnische zuivering ben ik geboren. 

Mijn ouders konden mij niet verborgen houden.  

Ze legden mij in een rieten mandje in de Nijl. 

Ze moesten afscheid van mij nemen. 

Daar hoorde een Egyptische prinses mij huilen. Ze kreeg medelijden. Ze 

heeft mij uit het water laten halen en mij opgevoed aan het Egyptische hof. 

Toch kreeg ik een hekel aan de Egyptenaren toen ik volwassen werd. Ze 

onderdrukten mijn volk en probeerden hen uit te roeien. Ik voelde me 

Israëliet en geen Egyptenaar, ondanks mijn opvoeding.  

Op een dag ging ik kijken naar de dwangarbeid van mijn volksgenoten. 

Een Egyptenaar sloeg ze tot bloedens toe met zijn zweep. In een driftbui 

heb ik die Egyptenaar met één klap doodgeslagen.  

Mijn positie aan het Egyptische hof werd natuurlijk onhoudbaar. Ik ben 

gevlucht naar Midjan aan de andere kant van de Rode Zee. Daar mocht ik 

                                                 
105 Zie Genesis 11:26 -25:10. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis%2011:26
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bij een priester schapen en geiten hoeden. Met een van zijn dochters - 

Sippora - ben ik toen getrouwd. We kregen een zoon: Gersom. Dat 

betekent ‘vreemdeling’. Ik voelde mij namelijk een vreemdeling in een 

vreemd land. Na lange jaren accepteerde ik dat ik mijn leven in Midjan zou 

slijten.  

Maar op een dag zag ik iets bijzonders toen ik schapen hoedde. Er stond 

een braamstruik in brand, maar hij verteerde maar niet. Ik liep er naartoe en 

ineens begon een stem tegen mij te spreken. Hij stelde zich voor als de God 

van Abraham, Isaak en Jakob en vertelde mij zijn plan.  

Ik ga Israël bevrijden uit de slavernij in Egypte. 

Jij moet het volk uit Egypte leiden. 

Hoe kon God in vredesnaam mij voor zoiets uitkiezen! Ik; een driftkikker, 

een moordenaar, iemand die nooit uit zijn woorden komt! Ik protesteerde 

hevig, maar God bleef maar aanhouden. Ik moest mijn broer Aäron maar 

meenemen als woordvoerder.  

Uiteindelijk heb ik ingestemd en ben ik teruggekeerd naar Egypte. Eerst 

heb ik mijn volksgenoten over Gods plan verteld. Ze waren blij dat God 

hun gebeden gehoord had. Ze vertrouwden God; net als hun voorvader 

Abraham. 

Met lood in de schoenen gingen Aäron en ik naar de Farao. We vroegen 

hem om het volk Israël te laten gaan, maar dat viel echt verkeerd. Hij had 

het volk nodig om steden te bouwen en onze God liet hem ijskoud. Hij liet 

ons nog harder werken. 

Tien keer moesten Aäron en ik de Farao bezoeken om namens God een 

straf aan te kondigen. Zo kregen de Egyptenaren tien straffen over zich 

heen. Eerst kleurde het Nijlwater bloedrood, maar dat maakte weinig 

indruk. Hinderlijke plagen volgden: een kikkerplaag, een luizenplaag en 

een steekvliegenplaag. De plagen werden steeds ernstiger: veepest, zweren, 

hagel, sprinkhanen die de oogst vernietigden en duisternis. Maar nog 

steeds weigerde de Farao naar God te luisteren. 
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De Farao gaf pas toe nadat de eerstgeborenen van de Egyptenaren stierven, 

waaronder de kroonprins.  

Farao waande zich de machtigste op aarde. 

Totdat hij de macht van God ontdekte. 

Hij stuurde Israël het land uit. 

Toch werd ons vertrouwen al heel snel op de proef gesteld. De Farao 

bedacht zich en zette de achtervolging in. We zagen hem in de verte 

aankomen met talloze strijdwagens. Vóór ons was een zee die niet 

doorwaadbaar was.  

Ik moest van God naar de zee lopen en mijn staf omhooghouden. Voor 

onze ogen week het water en ontstond een droog pad. We konden door het 

droge pad naar de overkant lopen. De strijdwagens van de Farao zaten ons 

inmiddels op de hielen. Wij kwamen aan de overkant met alle kinderen en 

het vee. De strijdwagens van de Farao reden ons achteraan over het droge 

pad. 

Aan de overkant moest ik opnieuw mijn staf omhooghouden. De 

strijdwagens kwamen vast te zitten door het terugstromende water.  

De Farao en zijn soldaten konden ons niets aandoen. 

God verdronk onze onderdrukkers voor onze ogen. 

Elk jaar vieren we deze feiten weer106. 

Op onze woestijnreis naar Kanaän hebben we veel met God beleefd. Het 

hoogtepunt is ongetwijfeld dat hij ons tien geboden gaf. Die geboden 

onthullen wat hij belangrijk vindt; Gods waarden. 

De tien geboden vloeien allemaal voort uit de liefde. De eerste geboden 

maken concreet wat liefde voor God betekent. De rest van de geboden 

maken concreet wat liefde voor medemensen betekent. 

                                                 
106 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Pesach.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pesach
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Liefde tot God betekent trouw zijn aan God en geen andere goden 

aanbidden. Het betekent dat je geen afgodsbeelden maakt en Gods naam 

niet misbruikt. Het betekent samen de rustdag aan God wijden door te 

luisteren wat hij zegt en te zingen tot zijn eer. 

Naastenliefde betekent eerbied voor je ouders en voor het leven van 

anderen. Naastenliefde betekent dat je niet steelt en je partner trouw blijft. 

Naastenliefde betekent eerlijk zijn en niet willen hebben wat anderen 

hebben. 

God bevrijdde ons en wilde een relatie met ons. 

Hij leerde ons wat echt belangrijk is. 

Liefde voor God en voor elkaar. 

Het Bijbelboek Exodus beschrijft de uittocht uit Egypte tot in detail107.  

Zal ik die bril van Mozes weer even terugleggen? Hier heb je een bril van 

een blindgeborene van ongeveer tweeduizend jaar oud. 

3.c. De bril van een blindgeboren bedelaar 
Je zult wel denken; kan een blindgeborene iets zien? Hoe kun je nu door de 

bril van een blindgeborene kijken? Neem maar van mij aan; blinden zien 

hele andere dingen dan mensen die kunnen zien. Veel mensen hebben snel 

een oordeel over blinden. Zo ook op de dag die mijn leven totaal 

veranderde. 

Zoals elke dag, zat ik op mijn vaste plek te bedelen in Jeruzalem. Ik hoorde 

een groepje mensen naderen die mij blijkbaar zagen zitten. Een van hen 

vroeg aan de ander: “Rabbi, waarom is hij blind? Wie heeft er gezondigd; 

hij of zijn ouders”?  

Dachten ze misschien dat ik nog doof was ook?  

Zoiets zeg je toch niet waar iemand bij zit?  

Zo keken veel zienden dus naar blinden! 

                                                 
107 Het boek Exodus (uittocht) is het tweede boek in de Bijbel. 
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De rabbijn zei: “Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar 

Gods werk moet door hem zichtbaar worden”. Hij kwam heel dicht bij mij 

staan en spuwde op de grond. Ik hield mijn adem in en dacht: “wat zullen 

we nu krijgen”? Hij maakte modder van het speeksel en smeerde het op 

mijn ogen. Ik liet de man van verbaasdheid zijn gang gaan. 

Hij zei: “Ga naar het badhuis Siloam en was je daar”. Iemand bracht me 

naar het badhuis. Daar waste ik de modder van mijn ogen. Ik opende mijn 

ogen, schrok van het licht en kneep ze weer dicht. 

Ik kon zien! 

Ik kon mijn ogen niet geloven! 

Wat was dat voor rabbijn die mij genezen had? 

Ik ging terug naar de plaats waar ik gezeten had, maar ze waren weg. Van 

omstanders hoorde ik dat ik genezen was door ene Jezus. Wat baalde ik dat 

hij weg was; ik wilde hem leren kennen en bedanken! 

Omstanders namen me mee naar de religieuze leiders - de Farizeeën - in 

Jeruzalem. Ik vertelde ze heel enthousiast wat me overkomen was. Maar 

die Farizeeën reageerden helemaal niet enthousiast. Ze begonnen met 

elkaar te bakkeleien of die Jezus namens God kwam.  

‘Dat kan niet’ riepen sommigen ‘want hij geneest iemand op de wekelijkse 

rustdag’. Dan moet iedereen rust houden. Ze dachten dat God zoiets nooit 

op de rustdag zou doen. Andere Farizeeën riepen: “hoe kan een mens nu 

zulke wonderen doen”? Opnieuw moest ik een religieuze discussie 

aanhoren.  

Was mijn genezing nu het werk van God of niet? 

Na heftige discussies vroegen ze mij: “Wat denk jij van die man”? Ik wist 

niet wie hij was, maar dacht sterk aan een profeet: “het moet wel iemand 

zijn die namens God komt en spreekt”. 

Sommige Farizeeën geloofden niet wat er met mij gebeurd was. Mijn 

ouders werden opgetrommeld en moesten getuigen. Ze erkenden dat ik 
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inderdaad hun blindgeboren zoon was. Ze vroegen mijn ouders hoe het kon 

dat ik weer kon zien. Ze zeiden: “Vraag het maar aan hem zelf, hij is oud 

genoeg”. 

Nu suggereerden de Farizeeën: “Wie op de rustdag geneest, is toch een 

zondaar”? Ik antwoordde: “Ik weet niet of hij een zondaar is. Maar één 

ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien”. De Farizeeën wisten niet 

goed wat ze met mij en die Jezus aan moesten. 

Geïrriteerd vroegen ze aan me wat die Jezus gedaan had. Nu werd ik ook 

geïrriteerd: “Dat heb ik toch al verteld? Willen jullie soms leerling van 

hem worden”? Die opmerking viel helemaal verkeerd. Ze vielen tegen me 

uit: “Jij bent zeker zelf een leerling van hem! Wij zijn leerlingen van 

Mozes. Die sprak wel namens God”. 

Hoe konden die Farizeeën toch zo stekelblind zijn!  

Ik zei: “Waarom ziet u niet dat dit Gods werk is?  

Anders zou hij mij toch niet kunnen genezen”?  

Toen barstte de bom: “Wie denk je wel niet dat je bent? Jij bent een 

blindgeboren zondaar en je wilt ons de les lezen”? Woedend stuurden ze 

mij weg; ik mocht niet meer in hun synagoge komen. In plaats van blij te 

zijn over mijn genezing werden ze boos. Ik liet de pret niet bederven door 

die zuurpruimen. Voor mij was dit de dag van mijn leven. 

Jezus hoorde al snel dat ik niet meer in de synagoge mocht komen. Hij 

zocht mij op en vroeg mij: “Geloof je in de Zoon van God”? Ik vroeg hem: 

“Wie is dat; de Zoon van God”? Toen hij zei dat hij zelf de Zoon van God 

was, aanbad ik Hem. Jezus zei:  

“Ik ben voor het oordeel naar deze wereld gekomen, 

zodat wie niet zien, zullen zien 

en wie zien, blind zullen worden”. 

Sommige Farizeeën die erbij stonden, riepen: “beweert u dat wij blind 

zijn”? Nu gingen de Farizeeën met Jezus zelf in discussie. Ik snapte er niet 



75 

 

zo veel van, maar de Farizeeën werden steeds bozer. Sommigen beweerden 

zelfs dat Jezus gek was of bezeten. 

Jezus stelde heel duidelijk dat hij goddelijk was. Hij zei: “De Vader en ik 

zijn één”. Toen hij dat gezegd had, liep het helemaal uit de hand. De 

Farizeeën riepen: “Wat een godslastering! U bent een mens, maar beweert 

dat u God bent”! Ze wilden Jezus grijpen om hem te stenigen, maar Jezus 

ontsnapte. 

Opnieuw bleef ik alleen achter. Toch was ik blij; zielsblij. Ik was blind, 

maar nu kan ik zien108! 

Mijn ogen werden geopend en ik zag de Zoon van God. 

De Farizeeën sloten hun ogen en noemden hem een gek. 

Ik ruim die bril van de blindgeborene wel op. Ondertussen heb ik deze bril 

gepakt; de bril van een weduwe. Deze weduwe woonde met haar zoon in 

de stad Naïn in Israël. 

3.d. De bril van een weduwe 
Sommige mensen hebben enorme families. Ze hebben heel veel broers, 

zussen en kinderen. Mijn man en ik niet; wij waren allebei enig kind en 

kregen ook maar één zoon. Natuurlijk waren we daar heel blij mee. 

Een paar jaar geleden is mijn man overleden. Het was een harde dreun 

voor mij en mijn zoon. De lege plaats was groot en ons wereldje werd nog 

kleiner. We hadden alleen elkaar nog en moesten beiden de kost gaan 

verdienen. 

Maar je wilt niet weten wat er vorige week gebeurd is. Toen trof ik mijn 

zoon levenloos aan. Die klap was te groot voor mij. Dat kon ik er niet meer 

bij hebben. Hij was het enige dat ik nog had. Mijn wereld stortte in. Nu 

moest ik ook mijn zoon nog missen. De klap kwam extra hard aan, want 

mijn zoon was ook mijn toekomst.  

                                                 
108 Zie Johannes 9 en 10. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%209:1
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Wie zou er later nog voor mij zorgen?  

Zou ik dan als bedelaar moeten sterven? 

Nog diezelfde dag moesten we mijn zoon begraven vanwege de hitte. 

Iedereen die mij kende, liep mee in een grote begrafenisstoet. We liepen 

machteloos en hard huilend door de stadspoort naar de begraafplaats. 

Daar buiten de stadspoort kwam een andere stoet mensen ons tegemoet. 

Uit respect stopten ze aan de kant van de weg en maakten ruimte voor ons. 

Toen gebeurde het. 

Eén van hen was zichtbaar met mij bewogen. Hij liep recht op mij af en 

zei: “Hou maar op met huilen”. Ik schrok. Was hij niet goed bij zijn 

verstand? De mensen om mij heen schrokken ook van die man. Hij pakte 

het draagbed vast en de dragers hielden stil. Zij waren net zo 

verbouwereerd als ik. 

Hij begon heel hard tegen mijn zoon te praten: “Jongeman, ik zeg je, sta 

op”! Mijn zoon opende zijn ogen, kwam overeind, ging zitten op het 

draagbed en begon te spreken. De man hielp hem van de lijkbaar en gaf 

hem aan mij terug. 

Je kon een speld horen vallen. 

Iedereen was met stomheid geslagen. 

Wat was dit voor man? 

Onze onmacht stond in schril contrast met zijn macht over de dood! 

Iedereen uit beide stoeten besefte; dit is het werk van God. Ons verdriet 

sloeg om in verbazing en vervolgens in blijdschap.  

Wat doe je in zo’n bizarre situatie? Iemand begon een loflied voor God te 

zingen en de rest begon mee te zingen. Beide stoeten liepen zingend door 

de stadspoort Naïn binnen. 

Natuurlijk heb ik die man in het witte kleed bedankt. We hebben even met 

hem gesproken; Jezus uit Nazareth. Hij trok weer verder met veel 
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belangstellenden. Je kunt wel nagaan hoe snel en ver dit nieuws rondgaat. 

Iedereen heeft het nu over ons en over Jezus109. 

Jezus zag mij en was met mij bewogen. 

Hij heeft zelfs macht over de dood. 

Iedereen zag: dit is het werk van God. 

Mag ik die bril van die weduwe weer? Met de bril die ik hier heb, kom je 

heel dichtbij Jezus. Hij is van een van zijn twaalf leerlingen; Mattheüs. 

3.e. De bril van een landverrader 
Om maar met de deur in huis te vallen; ik was altijd gek op geld. Mijn 

ouders waren rijk en daarom kon ik naar school. Ik leerde rekenen, 

schrijven, Aramees en Grieks. De Joden spreken Aramees; Grieks is de 

spreektaal in het hele Oostelijke Romeinse rijk.  

De Romeinen houden hier al jaren de touwtjes in handen. Iedereen betaalt 

belasting aan de Romeinse keizer. Omdat ik Aramees en Grieks kon 

schrijven, verdiende ik goed geld. Van mijn spaargeld kocht ik het recht 

om tol te innen voor de Romeinen in Kafarnaüm. Wie goederen vervoerde 

via Kafarnaüm moest mij tol betalen in mijn tolhuis. 

Jaarlijks moest ik een vast bedrag aan de Romeinen afdragen. De rest van 

de tol, mocht ik in eigen zak steken. Zo kwamen de Romeinen - en ik - aan 

geld; veel geld. De Romeinen noemden mijn publieke functie Publicanus. 

Ik was lid van een beroepsvereniging van publicani (tollenaren).  

Samen hielden we de tolprijzen hoog, zodat we flink wat geld overhielden. 

Toch kwam ik er achter dat geld niet echt gelukkig maakt. Mijn 

volksgenoten noemden mij een landverrader en een afperser. Ze gooiden 

publicani op één hoop met publieke vrouwen. Niemand ging om met 

hoeren en tollenaren.  

                                                 
109 Zie Lukas 7:11-17. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%207:11-17
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Met al mijn geld leefde ik in een isolement.  

Nergens was ik welkom. 

Vooral niet in de synagoge. 

Mijn enige vrienden waren foute vrienden; hoeren en tollenaren. De 

mensen die mij tol betaalden, maakten niet eens een praatje. Tot op een dag 

Jezus mijn tolhuis passeerde. Ik had wel over hem gehoord en over de 

wonderen die hij deed. Hij trok rond als rabbijn en gaf bijbelonderwijs aan 

volgelingen. 

Toen hij mijn tolhuis passeerde, had hij wel oog voor mij. Hij had geen 

goederen bij zich, maar toch sprak hij mij aan.  

Jezus sprak maar twee woorden. 

Ik schrok er vreselijk van:  

“Volg mij”. 

Ik? Jezus volgen? Ik was toch hartstikke fout? 

In een flits ging het door mij heen; dan moet het roer totaal om. Dan moet 

ik stoppen als handlanger van de Romeinen en als afperser. Dan moet ik 

breken met mijn foute leven en mijn jacht naar geld. Tegelijkertijd besefte 

ik dat Jezus als geen ander kon leren hoe ik wél moest leven. Hij was een 

rabbijn die wonderen deed en door God gestuurd was. Wat had ik eigenlijk 

te verliezen dan dat stomme geld? 

Jezus hoefde niet lang op een antwoord te wachten. Ik zei: “Ik ga mee”. 

Zonder de deur en de kas te sluiten ben ik pardoes met hem meegegaan. Ik 

wilde een nieuw leven beginnen en ging in de leer bij Jezus. 

Eindelijk was er iemand die mij zag, van mij hield en mij nodig had. Wat 

voelde ik mij bevrijd toen Jezus mij bevrijdde uit de macht van het geld. Ik 

was zo blij dat ik een groot feest organiseerde. Ik nodigde Jezus en zijn 

leerlingen uit voor een maaltijd bij mij thuis. Alle hoeren en tollenaren die 

ik kende, nodigde ik ook uit. Ik dacht: “Ook zij moeten Jezus leren kennen 

en hem gaan volgen”. 
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Het werd echt een geweldig feest! Al mijn foute vrienden en vriendinnen 

wilden die Jezus wel eens ontmoeten. Wat waren ze blij toen hij ook 

interesse in hen toonde!  

Op het feest vertelde Jezus over het koninkrijk dat komt. God zal een 

nieuwe aarde maken. Daar zullen God en mensen samenwonen in liefde en 

vrede voor altijd. Maar - waarschuwde Jezus - daar kun je niet komen als je 

zo zondig leeft:  

“Kom tot inkeer en breek met je zondige leven. 

Dan zul je eeuwig leven krijgen”.  

Wat een blij nieuws was dat: God houdt zelfs van hoeren en tollenaren! 

Ik vertelde hoe Jezus mij bevrijd had van mijn jacht naar geld en mij liefde 

en hoop gegeven had. Veel van mijn foute vrienden en vriendinnen 

volgden mijn voorbeeld. Je weet niet half hoe geliefd Jezus werd bij al die 

foute mensen. 

Na het feest spraken een paar Joodse religieuze leiders de leerlingen van 

Jezus aan. Ze zeiden: “Eet Jezus met hoeren en tollenaren”? Waar wij zo 

blij mee waren, vonden zij blijkbaar helemaal niets. Jezus hoorde het en 

antwoordde: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken 

wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer te roepen, maar 

zondaars”. Jezus was totaal anders, maar lang niet iedereen begreep hem. 

Mijn huis heb ik achtergelaten en ik heb Jezus drie jaar lang gevolgd; tot 

aan zijn dood. Ik werd een van de twaalf leerlingen van Jezus. Later heb ik 

een biografie van Jezus geschreven; het evangelie van Mattheüs. Daar heb 

ik nauwkeurig in opgeschreven wat we allemaal met Jezus meegemaakt 

hebben. 
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Wil je Jezus beter leren kennen? 

Er staan wel vier biografieën in de Bijbel110. 

Dan leer je precies wat hij gezegd en gedaan heeft. 

Jezus deed vaak prikkelende uitspraken om je met hele andere ogen te 

leren kijken.  Zijn bekendste toespraak111 begon hij met het gelukkig 

prijzen van mensen die in onze ogen ongelukkig zijn. 

• “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk 

van de hemel”. 

Het eeuwige geluk is niet voor wie de baas wil spelen, maar voor wie 

nederig wil dienen.  

• “Gelukkig wie treuren, want zij zullen getroost worden”. 

Wie veel lijden ondervinden, mogen uitzien naar troost in Gods 

koninkrijk. 

• “Gelukkig wie vriendelijk zijn, want zij zullen het land bezitten”. 

Brutale mensen hebben de halve wereld, maar de komende wereld is 

voor vriendelijke mensen. 

• “Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen 

verzadigd worden”. 

Onderdrukkers lijken ongestraft hun gang te gaan, maar God zal 

uiteindelijk rechtspreken. 

• “Gelukkig wie bewogenheid tonen, want zij zullen bewogenheid 

ondervinden”. 

Het eeuwige geluk is voor wie ongelukkigen gelukkig maken.  

• “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien”. 

Eerlijk duurt het langst; eeuwig. 

• “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God 

genoemd worden”. 

Wie van oorlogen en conflicten houden, passen niet in Gods vrederijk.  

• “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor 

hen is het koninkrijk van de hemel”. 

                                                 
110 Het evangelie van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. 
111 Zie Mattheüs 5:1-7:29. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%201:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Markus%201:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%201:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%201:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%205:1
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Wie lijden door hun strijd tegen onrecht, mogen rekenen op Gods 

waardering. 

Jezus onthulde goddelijke liefde in woord en daad: 

• “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste liefhebben 

en je vijand haten’. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie 

jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader 

in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte 

mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen”112.  

Jezus bracht dit zelf in de praktijk. Toen hij aan het kruis hing en de 

soldaten zijn kleren verlootten, bad hij: “Vader, vergeef hun, want ze 

weten niet wat ze doen”113. 

• “Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun 

macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie 

de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van 

jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn zoals de 

Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te 

dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen”114.  

• Op de vraag ‘‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 

antwoordde Jezus: “Het voornaamste is: ‘Luister, Israël! De Heer, onze 

God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Het 

op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Er zijn 

geen geboden belangrijker dan deze”. 

Jezus vertelde over het koninkrijk van God dat komt. God houdt van alle 

mensen en nodigt iedereen uit voor dat koninkrijk. Jezus toonde Gods 

macht en bewogenheid door talloze genezingen.  

Jezus was ook radicaal en waarschuwde tegen zonden en onrecht. Wie 

verkeerd leeft, loopt het koninkrijk en het eeuwige leven mis. Wie verkeerd 

leeft, moet tot inkeer komen en een ander leven gaan leiden. 

                                                 
112 Zie Mattheüs 5:43-45. 
113 Zie Lucas 23:34. Handelingen 7:60. 
114 Zie Mattheüs 20:25-28. Johannes 13:3-17. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%205:43-45
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2023:34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%207:60
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%2020:25-28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2013:3-17
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Jezus liet zien dat het om de liefde draait. God houdt van ons en vraagt ons 

om God en onze medemens lief te hebben.  

Jezus spoorde aan tot bewogenheid, delen en dienen115. 

Hij leerde om het voor de zwakken op te nemen116.  

Hij riep foute mensen op tot inkeer117. 

Jezus was heel praktisch in zijn onderwijs. Hij leerde hoe je moet bidden 

en dat je anderen niet moet veroordelen118. Hij leerde om nederig te zijn en 

waste bijvoorbeeld de vieze voeten van zijn leerlingen119. 

Maar de Joodse religieuze leiders moesten niets van Jezus hebben. 

Uiteindelijk hebben ze Jezus laten kruisigen120. 

Iedereen dacht dat het over en uit was. 

Maar op de derde dag stond Jezus op uit de dood.  

Hij verscheen aan zijn leerlingen en veel andere getuigen121.  

Hij legde ons uit dat hij gestorven was voor onze fouten. Wij hoeven niet 

meer bang te zijn dat God ons voor onze fouten straft. God heeft die straf 

zelf gedragen in onze plaats in de persoon van Jezus; uit liefde voor ons. 

Daarom wil God al onze fouten vergeven als we hem gaan dienen. 

Jezus vertelde dat hij terug zou gaan naar zijn vader in de hemel. Zoals 

sommige vlaggen uit drie kleuren bestaan, maakt God zich bekend als een 

gemeenschap die bestaat uit drie personen; de Vader, Jezus de Zoon en de 

Heilige Geest. Samen vormen ze de gemeenschap van drie personen die we 

                                                 
115 Zie Lukas 10:25-37, Markus 12:41-44, Mattheüs 6:1-4, Handelingen 20:35, Mattheüs 

20:20-28.  
116 Zie Mattheüs 25:31-46. Lucas 14:12-14. 
117 Zie Mattheüs 4:17-19, 9:10-13, Lucas 15. 
118 Zie Mattheüs 5-7. 
119 Zie Lucas 14:7-11, Johannes 13:1-17. 
120 Zie Mattheüs 26-27. 
121 Zie Lucas 24, 1 Corinthiërs 15:3-9. 
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God noemen122. De Vader is de schepper boven ons; de Zoon kwam als 

redder onder ons en de Heilige Geest wil in ons wonen om zijn 

aanstekelijke liefde via ons aan anderen door te geven. 

Aan het einde van de wereldgeschiedenis zal God een nieuwe aarde maken 

waar God en mensen voor altijd samen zullen wonen. Dan zal hij oordelen 

wie er vergeving en eeuwig leven krijgt en wie niet. Daarna zal Gods 

koninkrijk aanbreken.  

Jezus steeg voor ons oog op om terug te keren naar zijn hemelse Vader en 

verdween achter een wolk123. Maar God liet ons niet alleen. Bijna twee 

maanden later vulde God ons, volgelingen van Jezus, met de Heilige Geest. 

We stroomden over van liefde en enthousiasme om Gods goede nieuws 

over Gods liefde en zijn komende koninkrijk met iedereen te delen. 

Eerst ontstond een liefdevolle gemeenschap van christenen in Jeruzalem. 

We gingen zorgen voor armen, zieken en iedereen die hulp nodig had. 

Mensen voelden heel concreet Gods warme liefde in een koude wereld en 

sloten zich in grote aantallen aan124.  

Omdat we al snel vervolgd werden door mensen die niets van Jezus wilden 

weten, waaierden we uit over allerlei landen om overal het blijde nieuws 

van Gods liefde en zijn komende koninkrijk te vertellen en om christelijke 

liefdesgemeenschappen te stichten.  

Overal vertelden we over Gods komende koninkrijk. 

Overal groeide er geloof, hoop, troost en liefde. 

Overal leerden we om de zwakken te helpen125.  

Zo heb ik het zaad van het evangelie ook overal rondgestrooid. Ik ontdekte 

dat het een enorm krachtige boodschap was; een zaad met enorme 

                                                 
122 Zie Mattheüs 28:19, 2 Corinthiërs 13:13, Efeziërs 1:3-14, 1 Johannes 5:20, Johannes 

14:26.  
123 Zie Handelingen 1:1-11. 
124 Zie Handelingen 2. 
125 Zie Handelingen. 
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groeipotentie. Het veranderde foute mensen in warme liefdevolle mensen. 

Waar naar het evangelie geluisterd werd, bloeide de liefde op. Daar gingen 

mensen elkaar helpen en dienen. Daar kregen mensen hoop op een eeuwig 

leven met God. Mensen die de weg in het leven kwijt waren, vonden Gods 

liefde en toekomst. 

Het enige dat ik moest doen, was getuigen wat ik had meegemaakt. 

Daarom raad ik iedereen aan om Jezus te leren kennen. Hij verandert onze 

gedachten, onze relaties, onze samenleving en ons geluk126. 

Jezus heeft de grootste positieve invloed op de wereld. 

Hij vult ons met geloof, hoop en liefde. 

Geef mij die bril van Mattheüs maar. Wil je Jezus van nog dichterbij zien? 

Kijk dan maar eens door deze bril van zijn ongelovige broer Jakobus.  

3.f. De bril van een ongelovige broer 
Jezus uit Nazareth was mijn oudste broer. Ik - Jakobus - ben na hem 

geboren. Toen ik opgroeide, vertelden mijn ouders bijzondere verhalen 

over Jezus. Zijn geboorte zou zelfs aangekondigd zijn door een engel. 

Jezus was niet door mijn vader verwekt, maar door God zelf. Volgens de 

engel zou Jezus alle mensen van hun zonden bevrijden. Na zijn geboorte 

kregen mijn ouders zelfs bezoek van wijzen uit het Oosten. Zij vereerden 

Jezus als een koningskind en gaven prachtige geschenken.  

Mijn ouders vertelden bijzondere verhalen over Jezus.  

Later begon ik steeds meer aan die verhalen te twijfelen. Bij iemand die 

door God verwekt is, verwacht je een knappe verschijning. Maar mijn 

broer zag er helemaal niet zo knap uit. Hij leerde ook gewoon het 

timmerambacht van mijn vader. Als je aangekondigd wordt door een engel, 

word je toch geen timmerman? Steeds meer merkte ik dat Jezus wel een 

                                                 
126 J. Kennedy & J Newcombe, What if Jesus had never been born? 
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beetje vreemd was. Hij keek nooit om naar vrouwen en zat altijd met zijn 

neus in de Bijbel. 

Rond zijn dertigste verhuisde hij van Nazareth naar Kafarnaüm. Vanaf toen 

verloren we hem als gezin een beetje uit het oog. Hij gooide zijn hamer aan 

de kant en ging rondtrekken als rabbijn. Dat vonden we maar vreemd, want 

Jezus had zelf nooit een opleiding gehad. Jezus was echt niet dom, maar 

hoe kun je anderen onderwijzen zonder opleiding? 

De twaalf leerlingen die hij om zich heen verzamelde waren dan ook 

simpele zielen. Veel van hen waren visser en er zat zelfs een tollenaar bij. 

We hoorden ook dat Jezus gevolgd werd door allerlei foute figuren.  

Je wilt toch geen hoeren en tollenaars als volgers? 

De verhalen die de ronde deden over Jezus werden steeds gekker. Ik 

hoorde zelfs vertellen dat hij wonderen kon doen en zieken kon genezen127. 

Toch moesten de Joodse religieuze leiders niets van Jezus hebben. Jezus 

dacht dat hij God beter kende dan de hooggeschoolde wetgeleerden128. Zij 

hielden Jezus nauwlettend in de gaten, omdat hij veel volgelingen 

verzamelde. 

Regelmatig lag Jezus met de wetgeleerden in de clinch over zijn daden en 

uitspraken. De Joodse wetgeleerden zagen in Jezus geen echte rabbijn of 

boodschapper van God: 

• Een echte rabbijn zou nooit in het huis van een tollenaar of hoer gaan 

eten. Maar Jezus schoof gerust bij hen aan tafel en vierde feest met 

hen129.  

                                                 
127 Zie Mattheüs 4:23-24. 
128 Zie Johannes 7:12-18. 
129 Zie Lukas 5:30. 
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• Een echte rabbijn zou zijn leerlingen leren om regelmatig te vasten. 

Maar de leerlingen van Jezus aten en dronken maar zonder ooit te 

vasten130.  

• Een echte rabbijn zou op de wekelijkse rustdag absolute rust houden en 

zo weinig mogelijk doen. Maar de leerlingen van Jezus plukten dan 

gerust aren om ervan te eten131. Op de rustdag ging Jezus gewoon door 

met het genezen van zieken132. 

De wetgeleerden stoorden zich het meest aan de uitspraken van Jezus. Hij 

noemde zich de zoon van God en noemde God zijn vader133. Hij zei: “Wie 

mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Alsof niemand wist dat Jozef en 

Maria zijn vader en moeder waren.  

Jezus deed alsof hij zelf God was. 

Hij vergaf mensen zelfs hun zonden134. 

Toen hij een keer in Nazareth preekte, deed hij ook van die aanmatigende 

uitspraken. De mensen kenden zijn ouders en probeerden hem toen zelfs te 

doden135. Op een dag hoorde ik dat zelfs de wetgeleerden in Jeruzalem 

Jezus wilden doden136. Ze zagen hem als een valse profeet die heel veel 

mensen verleidde met zijn wonderen.  

De wetgeleerden hadden wel een verklaring waarom Jezus wonderen kon 

verrichten. Ze zeiden dat Jezus zich inliet met verkeerde, demonische 

machten. Jezus zou bezeten zijn door die demonische machten. Zij zouden 

hem in staat stellen om wonderen te doen en zieken te genezen137. 

                                                 
130 Zie Lukas 5:33. 
131 Zie Lukas 6:1-2, Mattheüs 12:2. 
132 Zie Mattheüs 12:9-14. 
133 Zie Johannes 5:16-18. 
134 Zie Mattheüs 9:2-8, Markus 2:5-12, Lucas 7:47-49. 
135 Zie Lucas 4:16-30. 
136 Zie Johannes 7:1-10. 
137 Zie Mattheüs 9:34, 12:24, Markus 3:22, Lukas 11:15. 
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Mijn drie andere broers geloofden Jezus ook niet138.  

Volgens ons was hij de weg behoorlijk kwijt139.  

Mijn moeder Maria dacht dat ook.  

We besloten hem op te sluiten, omdat hij zijn eigen leven in gevaar bracht. 

Mijn broers, mijn moeder en ik zochten hem op om hem mee te nemen140. 

Maar we konden hem niet meenemen, omdat zijn twaalf leerlingen en een 

grote mensenmassa zaten te luisteren naar zijn onderwijs141.  

We lieten hem maar begaan. Maar uiteindelijk liep dat verkeerd af. Eén 

van zijn leerlingen - Judas - heeft hem verraden voor dertig zilverstukken. 

Hij bracht de soldaten van de Joodse leiders naar Jezus. Toen zij hem 

gevangengenomen hadden, hebben ze de Romeinse overheid onder druk 

gezet om hem te kruisigen. 

Mijn moeder heeft zelf gezien hoe hij aan het kruis gestorven is. Boven 

zijn hoofd hing een bordje “Jezus, de koning van de Joden”.  

Jezus stierf aan het kruis. 

Met Jezus werden alle dromen van mijn moeder begraven.  

Van al die verhalen over engelen en zo kwam niets terecht. 

Tenminste, dat dachten we. Na een paar dagen begon ik namelijk 

nattigheid te voelen. Mijn moeder kwam me heel enthousiast vertellen dat 

ze Jezus gezien had. Ze had hem met een vriendin bij het open graf 

ontmoet en vastgehouden142. 

Ook zijn leerlingen kwamen met zulke verhalen aanzetten. Jezus zou aan 

hen verschenen zijn terwijl ze ramen en deuren op slot hadden. Een van de 

leerlingen - Tomas - geloofde ze niet, want hij was er niet bij geweest. 

                                                 
138 Joses, Judas en Simon: Markus 6:3, Johannes 7:5. 
139 Zie Johannes 10:20. 
140 Zie Markus 3:21-22.  
141 Zie Markus 3:31-35, Mattheüs 12:46-50, Lukas 8:19-21. 
142 Zie Mattheüs 28:1-10. 
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Maar een week later kwam ook Tomas vertellen dat Jezus weer leefde. 

Jezus had hem de gaten in zijn handen en in zijn zij laten zien 143. Opnieuw 

werd ik aan het twijfelen gebracht. 

Ik herinnerde de geruchten dat Jezus zelf ook doden levend gemaakt had. 

Aan al mijn getwijfel kwam abrupt een eind toen Jezus ook aan mij 

verscheen144.  

Ineens was het klip en klaar. 

Jezus was geen gek. 

Hij was echt Gods zoon. 

Hij legde uit dat hij naar deze aarde gekomen was om de straf op zich te 

nemen die wij verdienen door onze fouten. Wat een blij nieuws: God straft 

ons niet voor onze zonden, maar draagt die straf zelf om ons te kunnen 

vergeven145. 

Na die tijd begonnen alle stukjes langzaam op zijn plaats te vallen. Daarom 

had hij gezegd: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal 

leven; ook wanneer hij sterft”. Jezus had bewezen dat de dood niet het 

laatste woord heeft.  

God is machtiger dan de dood. 

Hij kan weer levend maken wie gestorven is146. 

Die verhalen van mijn moeder over die engel bleken toch uit te komen. 

Jezus was inderdaad gekomen om ons van onze zonden te bevrijden. Nu 

begreep ik Jezus pas: “God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 

                                                 
143 Zie Johannes 20:18-29. 
144 Zie 1 Corinthiërs 15:7. 
145 Zie Romeinen 5:8-10. 
146 Zie Johannes 11:1-48. 
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eeuwig leven heeft”147. Het offer van Jezus aan het kruis was een bewijs 

van Gods liefde voor ons mensen. 

Na ruim een maand is Jezus teruggegaan naar zijn vader in de hemel. Zijn 

leerlingen hebben het gezien; ik was daar niet bij. Maar Jezus beloofde dat 

hij ooit weer terugkomt naar de aarde, onverwacht148. 

God maakt een nieuwe aarde. 

Daar woont God onder ons in zijn rijk van liefde. 

Daar is er geen dood meer, geen pijn en verdriet. 

Daar heerst liefde, vrede en eeuwige vreugde149. 

Ik heb me direct bij de leerlingen van Jezus aangesloten met mijn broers150. 

Ik kon niet anders dan overal getuigen wat ik had meegemaakt. Zo ben ik 

voorganger geworden van de christelijke gemeente in Jeruzalem151. 

Mijn broer Judas en ik hebben allebei een Bijbelboek geschreven152. Eerst 

noemden we Jezus onze broer; nu dienen we hem als onze Heer153. We 

stonden als broers te dichtbij om te kunnen zien wie Hij werkelijk was. 

Mijn broer leek gek, maar bleek Gods zoon. 

Voor God heeft de dood niet het laatste woord. 

Ik zie uit naar het eeuwige leven met Jezus, mijn Heer. 

Mag ik die bril van Jakobus weer terug? Dan krijg je de laatste bril van 

iemand die iets van God gezien heeft. Deze getuige heet Paulus. 

                                                 
147 Zie Johannes 3:16-17. 
148 Zie Mattheüs 25. 
149 Zie Openbaring 21:1-5. 
150 Zie Handelingen 1:14. 
151 Zie Handelingen 12:17, 15:13, Galaten 1:19. 
152 De brief van Jakobus en van Judas. 
153 Zie Jakobus 1:1 en Judas 1:1. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%203:16-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%2025
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring%2021:1-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%201:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2012:17,
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2015:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten%201:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus%201
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Judas%201
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus%201:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Judas%201:1


90 

 

3.g. De bril van een fanatieke christenvervolger 
Ik ben ongeveer in dezelfde tijd geboren als Jezus; uit Joodse ouders. Mijn 

wieg stond in Tarsus; de hoofdstad van Cilicië in het zuiden van Turkije. 

Mijn familie behoorde tot de Farizeeën; de strengste stroming binnen het 

Jodendom154. Farizeeën onderwijzen andere Joden in religieuze wetten en 

tradities. 

Ik kon heel goed leren en mocht in Israël gaan studeren bij Gamaliël; een 

geleerde en alom gerespecteerde Farizeeër155. Zo werd ik een geleerde in 

de Joodse religieuze wetten en tradities. Ik leerde andere Joden hoe zij zich 

aan die wetten en tradities moesten houden. Ik hield mij zelf ook 

nauwgezet aan al die wetten en tradities. Ik was daar zo stipt in dat 

niemand mij op fouten kon betrappen156. 

Ik gaf een tiende van mijn inkomen weg aan de tempel. Ik vastte 

regelmatig en bad meerdere keren per dag. Ik hield absolute rust op de 

sabbat; de Joodse rustdag.  

God moest wel heel tevreden over mij zijn157. 

Ik ergerde mij aan hoeren en tollenaars die alle wetten en tradities 

negeerden. Ik genoot veel respect bij Joden die daar wel naar luisterden. Ik 

was een bevlogen verdediger van onze wetten en tradities. In mijn tijd was 

het hard nodig om die wetten en tradities te verdedigen. Allerlei 

ongeletterde figuren opperden de wildste revolutionaire ideeën. 

Ene Johannes de doper deed zich voor als een profeet. Hij vond dat 

iedereen zondig was en zich moest laten dopen. Zijn doop - door 

onderdompeling in de rivier de Jordaan - zou zonden afwassen. Hij wist 

waarschijnlijk niet dat je offers moet brengen om vergeving te krijgen. 

                                                 
154 Zie Handelingen 23:6, 26:5. 
155 Zie Handelingen 22:3, 5:34. 
156 Zie Filippenzen 3:6, Markus 7:3-4.  
157 Zie Lukas 18:9-14.  
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Johannes vond dat ik ook gedoopt moest worden.  

Terwijl ik alle Joodse wetten naleefde. 

Nonsens toch? 

Hij noemde zich een aankondiger van Jezus van Nazareth. Die trok nog 

meer aanhang. Die Jezus deed alsof hij een rabbijn was, maar had nooit een 

opleiding gehad. Hij had voor timmerman geleerd bij zijn vader die ook 

timmerman was. Hij verzamelde twaalf eenvoudige leerlingen die van geen 

toeten of blazen wisten.  

Jezus en zijn leerlingen namen het niet zo nauw met allerlei voorschriften. 

Ze gingen gewoon bij hoeren en tollenaars op bezoek om met hen te eten. 

Jezus dronk gewoon wijn en zijn leerlingen zag je nooit vasten. Ze plukten 

aren op de rustdag en aten ze op zonder hun handen te wassen.  

Met zijn vlotte babbel wist die Jezus heel wat aanhangers te krijgen. Hij 

noemde zich zelfs de zoon van God, terwijl iedereen zijn ouders kende. Hij 

vergaf zelfs zonden; alsof hij God zelf was. De meeste Farizeeën hadden 

direct door dat die Jezus een valse profeet was; een verleider158. 

Toch kreeg hij heel veel aanhangers, omdat hij mensen kon genezen. Maar 

zelfs het genezen van mensen deed hij op de rustdag. Wij hadden wel door 

dat duistere machten hem hielpen159. 

Ook Jezus beschuldigde ons van allerlei zonden160.  

Hij spoorde Farizeeën ook aan tot de doop. 

Maar wij deden nooit iets fout161.  

Onder de Joden bracht Jezus grote verdeeldheid teweeg. Wij Farizeeën 

waren bang dat de Romeinse overheersers zouden ingrijpen. Door die 

                                                 
158 Zie Mattheüs 13:55, 4:18-22, 9:9, 9:11, 11:17, 9:14, 12:1-2, 15:1-2, Johannes 10:30-33, 

6:42, Mattheüs 9:1-8, Johannes 7:45-49. 
159 Zie Lukas 6:6-11. Mattheüs 9:34, 12:24. 
160 Zie Mattheüs 23:1-36. 
161 Zie Johannes 3:1-7. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2013:55
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%204:18-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%209:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%209:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2011:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%209:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2012:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2015:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2010:30-33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%206:42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%209:1-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%207:45-49
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%206:6-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%209:34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2012:24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2023:1-36
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%203:1-7
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politieke onrust, riskeerden we vernietiging van onze tempel en ons volk. 

Daarom hebben we die Jezus van Nazareth laten kruisigen door de 

Romeinen162. 

De dood van Jezus bevestigde dat hij niet Gods zoon was, maar een 

bedrieger. We dachten dat de rust weer terug zou keren, maar dat was niet 

het geval. Na een paar dagen kwamen zijn leerlingen met het verhaal dat 

Jezus weer leefde. Omdat Jezus ooit zoiets voorspeld had, hadden we het 

graf al laten bewaken. Twee Romeinse soldaten hielden de wacht, maar die 

waren in slaap gevallen. Ik heb gehoord dat de leerlingen van Jezus zijn 

lijk gestolen en verstopt hebben163. 

 

Wat weken later - tijdens het joodse Pinksterfeest - stak de onrust weer de 

kop op. De leerlingen van Jezus preekten publiekelijk: 

Jezus is opgestaan uit de dood. 

Jezus bewijst dat er leven mogelijk is na de dood. 

Zijn leerlingen zouden Jezus allemaal gezien hebben, maar hij was weer 

opgestegen naar de hemel. Ooit zou Jezus weer terugkomen om alle 

mensen te oordelen. Dan zou hij eeuwig leven schenken aan wie daarvoor 

in aanmerking komt. 

Ze vertelden dat Jezus zich bewust had laten kruisigen als een offer voor 

God. Hij zou de straf gedragen hebben die mensen door hun zonden 

verdienen. Hij nam de rol van zondebok op zich, zodat wij mensen vrijuit 

gaan. De leerlingen van Jezus riepen alle mensen op: 

Kom tot inkeer en stop met zondigen. 

Vraag God om vergeving van al je fouten. 

Laat je zonden afwassen door de doop. 

                                                 
162 Zie Johannes 11:47-53. 
163 Dat is het gerucht wat sommigen verspreidden: Mattheüs 27:56-28:15. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2011:47-53
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2027:56
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De leerlingen van Jezus riepen iedereen op om God lief te hebben en alle 

medemensen, zoals Jezus verteld had.  

Wij Farizeeën lieten ons natuurlijk niet dopen, want wij leefden alle Joodse 

wetten na. Dat verhaal over de kruisiging en opstanding was natuurlijk een 

fabeltje. Het was een complot van eenvoudige vissers waar je zo doorheen 

prikt. 

Toch kregen de leerlingen van Jezus op die ene dag al drieduizend 

volgelingen. Al die mensen trapten erin, lieten zich dopen en sloten zich bij 

de leerlingen aan. Ze vormden in Jeruzalem een gemeenschap die groeide 

als onkruid. Ze probeerden zieltjes te winnen door omkoperij.  

Die Jezusmensen regelden gratis zorg en voedsel. 

Ze zorgden voor armen, zieken, weduwen en wezen.  

Iedereen die hulp nodig had, kon bij hen terecht164.  

Tot overmaat van ramp deden sommige leerlingen van Jezus nog wonderen 

ook. Ze genazen zieken op wonderlijke wijze uit naam van Jezus; waar 

iedereen bij stond. Wij Farizeeën verloren veel leerlingen aan die simpele 

zielen165. Als we niets gedaan hadden zou iedereen die Jezusmensen 

gevolgd zijn.  

Wij Schriftgeleerden gooiden onze kennis in de strijd tegen die eenvoudige 

lui. We raakten bijvoorbeeld in discussie met Stephanus; een van hun 

leiders. Hij luisterde amper en beschuldigde ons van de moord op Jezus. 

Hij maakte ons zo woedend dat we hem de stad uit sleurden om hem te 

stenigen. Ik bewaakte de jassen van de mensen die Stephanus stenigden166. 

De jacht op christenen begon.  

                                                 
164 Zie Handelingen 2. 
165 Zie Handelingen 3:1-4:4. 
166 Zie Handelingen 7. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2022:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%203:1-4:4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%207
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Zelf spoorde ik christenen op en liet hen in de gevangenis opsluiten167. 

Veel aanhangers van Jezus werden bang voor vervolging en verlieten 

Jeruzalem. Maar het gevolg was dat ze in andere plaatsen ook 

gemeenschappen stichtten. Het onkruid van die Jezusmensen begon nu 

overal de kop op te steken.  

Om de vrede en het onderwijs in onze wetten te herstellen, wilde ik dat 

onkruid uitroeien168. Ik vroeg de hogepriester - onze hoogste geestelijke 

leider - om hulp. Ik kreeg een opsporingsbevel om christenen in Damascus 

gevangen te zetten. Ik ging op reis met een gezelschap dat mij moest 

helpen. 

Maar net voor Damascus werd ik ineens omstraald door een licht uit de 

hemel. Ik viel op de grond van schrik en hoorde een luide stem: “Saul, 

Saul, waarom vervolg je mij”. Ik vroeg: “Wie bent u”? De stem zei:  

“Ik ben Jezus, die jij vervolgt.  

Ga naar de stad Damascus. 

Daar hoor je wat je moet doen”169. 

Ik stond weer op en schrok opnieuw, want ik kon niets meer zien. Ineens 

was ik stekelblind. Mijn reisgenoten - die net zo geschrokken waren als ik - 

brachten me naar Damascus.  

Nu ontdekte ik pas dat ik al die tijd ziende blind was geweest. Nu besefte 

ik pas hoe blind ik was en waar ik mee bezig was. Nu zag ik pas hoe fout 

ik was, terwijl ik mezelf altijd zo goed vond. Ik had God juist 

tegengewerkt en zijn dienaren vervolgd. Ik had een grote schuld op me 

geladen. 

                                                 
167 Zie Handelingen 8:3 en 9:1. 
168 Zie Handelingen 8:1-2. Galaten 1:13. 
169 Zie Handelingen 9:1-7. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%208:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%209:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%208:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten%201:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%209:1-7
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Drie dagen lang heb ik gevast en nagedacht. Toen pas drong alles door. Het 

fabeltje over de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jezus was dus 

toch waar!  

Al die tijd keek ik door de verkeerde bril. 

Ik dacht dat ik alles zo goed zag en wist. 

Toch was ik al die tijd ziende blind. 

Na drie dagen kreeg ik bezoek van een volgeling van Jezus uit Damascus: 

Ananias. Hij had in een visioen vernomen dat hij mij de handen op moest 

leggen. In dat visioen vertelde Jezus dat ik zijn getuige moest worden. 

Ananias legde zijn handen op mij. Ik kon weer zien170. 

Het eerste wat ik Ananias toen gevraagd heb, was om mij te dopen. Als 

geen ander besefte ik hoe fout ik was en dat ik vergeving nodig had voor 

het vervolgen van al die volgelingen van Jezus. 

Ik beleed God al mijn zonden. 

Ik liet mij schoonwassen door de doop. 

Ik liet mij als wetsleraar onderwijzen door eenvoudige christenen. Ik leerde 

dat Gods woord niet draait om geboden, maar om de liefde171. Nu pas zag 

ik wat liefde is: hulp, zorg, dienstbaarheid, vriendelijkheid en goedheid. 

Ik ontdekte dat het onmogelijk is om God en onze medemensen volmaakt 

lief te hebben. Ik leerde mijn fouten tegen God te vertellen en vergeving te 

vragen. Doordat ik mijn tekorten zag, leerde ik nederig te zijn in plaats van 

hoogmoedig172. Ik ontdekte iets heel belangrijks. 

Je hoeft niet perfect te zijn om kind van God te zijn. 

Wie als kind van God wil leven, ontvangt vergeving. 

                                                 
170 Zie Handelingen 9:8-19. 
171 Zie Markus 3:1-6. Mattheüs 23:23. 
172 Zie Lukas 16:15. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%209:8-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Markus%203:1-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2023:23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2016:15
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Zelfs al heb je christenen vervolgd - zoals ik - dan wil God al je zonden 

vergeven. Hij wil mensen altijd weer een nieuwe kans geven. Ik leerde 

God mijn vader noemen bij het bidden, zoals Jezus dat geleerd had173. 

Door het onderwijs van die christenen groeide ik in geloof, hoop en liefde. 

Door de ontmoeting met Jezus veranderde mijn levenskoers 180 graden. 

Van een vervolger van de volgelingen van Jezus werd ik zijn getuige174. De 

opstanding van Jezus was geen fabeltje; ik had hem zelf ontmoet. Nu 

vertelde ik zelf dat onwaarschijnlijke verhaal waar ik mij eerst zo aan 

ergerde.  

Nu vertelde ik zelf waarom Jezus was gekruisigd en 

opgestaan175.  

Nu riep ik zelf mensen op tot inkeer en liefde en tot de 

doop. 

Mijn omgeving moest wel wennen dat ik 180 graden omgedraaid was. 

Sommige aanhangers van Jezus waren stomverbaasd; anderen vol 

wantrouwen. Nu wilden christenvervolgers mij om het leven brengen. 

Terwijl ik nog in Damascus was, ontsnapte ik al aan een aanslag op mijn 

leven. Ik keerde terug naar Jeruzalem en sloot mij aan bij de christenen 

daar. Samen met hen getuigde ik in het openbaar over Jezus en zijn 

opstanding. 

Ik debatteerde met wat Schriftgeleerden, maar mijn verhaal maakte ze 

witheet. Omdat ze mij wilden vermoorden, moest ik ook vluchten uit 

Jeruzalem. Net als andere leerlingen van Jezus ging ik verre reizen maken 

om overal te getuigen wat ik en de leerlingen van Jezus hadden 

meegemaakt. 

                                                 
173 Zie Romeinen 8:14-16. 
174 Zie Handelingen 9:1-20. 
175 Zie 1 Corinthiërs 15:1-32. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen%208:14-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%209:1-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%2015:1-32
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Ik ontdekte hoeveel kracht er schuilde in de boodschap die ik zaaide176. 

Waar mensen geloofden, groeide een rijke verscheidenheid aan prachtige 

vruchten177.  

Het evangelie verandert alles. 

Ons denken, onze relaties en onze samenleving. 

Het maakt mensen heel gelukkig. 

Het evangelie verandert ons denken en onthult ons verleden; dat God ons 

gemaakt heeft. Het evangelie onthult onze toekomst; eeuwig leven in liefde 

met God en met elkaar. Het evangelie geeft richting aan ons leven en 

stimuleert liefde voor God en voor elkaar. 

Het evangelie verandert onze relaties doordat het de vrucht van liefde laat 

groeien. Die vrucht van het evangelie groeit in de vorm van liefde, 

zelfbeheersing, geduld, vergeving, verzoening, vrede, trouw, recht, 

vrijgevigheid en behulpzaamheid178. 

Het evangelie verandert samenlevingen op kleine en op grote schaal. Het 

evangelie stimuleert zorg voor armen, zieken, zwakken en 

hulpbehoevenden. Overal in Turkije en Griekenland waar ik het evangelie 

zaaide, gingen mensen voor anderen zorgen; net als in Jeruzalem. 

Ik merkte hoe gelukkig mensen werden waar het evangelie vruchten droeg. 

Niet alleen doordat hun denken, hun relaties en hun samenleving 

veranderde.  

Gods liefde voor ons bleek aan het kruis. 

Zijn liefde voor ons vult ons met liefde. 

Liefde voor God en liefde voor elkaar179. 

                                                 
176 Zie 1 Corinthiërs 1:18-31. 
177 Zie Galaten 5:22-23. 
178 Zie 1 Corinthiërs 13:1-13. Galaten 5:19-26. 
179 Zie Romeinen 8:31-39. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%201:18-31
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Vroeger zag ik het verhaal over de opstanding van Jezus aan als een 

kinderlijk fabeltje. Nu is de opstanding het fundament van mijn hoop op 

een eeuwig leven na de dood180. Zoals Jezus opstond en leeft, zullen wij na 

de dood opstaan in een eeuwig leven. 

Toch stuit dit blijde en opbouwende evangelie ook op veel verzet. Veel 

mensen moeten er niets van hebben, net als ik voor mijn bekering. Die 

weerstand heb ik op al mijn reizen aan den lijve ondervonden.  

Ik ben vaak met de dood bedreigd en ben regelmatig in de gevangenis 

beland. Vijf keer heb ik stokslagen gehad en drie keer ben ik gegeseld. Ik 

ben ontsnapt aan een steniging en ben vaak steden uitgegooid.  

Ik ben niet bang voor mijn leven. 

Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien: 

getuigen van het blijde nieuws van Gods genade181. 

Nu zit ik in de gevangenis in Rome en moet ik voor keizer Nero 

verschijnen. Ik betwijfel of ik dat ga overleven, maar niemand kan mijn 

hoop afnemen182. Niets kan mij scheiden van Gods liefde die hij liet zien 

aan het kruis; zelfs de dood niet183.  

Het gaat God om liefde; niet om regels. 

Liefde is de weg naar eeuwig geluk. 

Liefde overwint het kwaad. 

Zal ik de bril van die fanatieke christenvervolger weer opruimen? Dan 

wordt het tijd om eens met de inspectie van een aantal van die brillen te 

beginnen. 

* * * * * 

                                                 
180 Zie 1 Corinthiërs 1:18-24. 
181 Zie Handelingen 20:24. 
182 Zie 2 Timotheüs 4:6-8. Paulus heeft dit inderdaad niet overleefd. Keizer Nero liet 

Paulus onthoofden.  
183 Zie Romeinen 8:35-39. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%201:18-24
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4: Inspectie van brillen 
We hebben nu allerlei brillen uitgeprobeerd: 

• brillen waardoor je niets van God ziet;  

• brillen waardoor je wel iets van God ziet;  

• brillen van getuigen die iets van God gezien hebben.  

Aan het begin van dit boek stelde ik de vraag: “Waarom zien sommigen 

God wel en anderen niet”? Het antwoord lijkt te maken te hebben met drie 

dingen: 

1. De brillen: We kijken door verschillende brillen naar dezelfde 

werkelijkheid. 

2. De focus: We kijken naar dingen in onze werkelijkheid waar anderen 

niet naar kijken. 

3. De oogkleppen: We negeren dingen in onze werkelijkheid die anderen 

niet negeren. 

Dat klinkt misschien wat theoretisch. Laten we gewoon een aantal brillen 

van dichtbij bekijken. Dan vertel ik hoe ze precies werken.  

4.a. De onvolmaakte bril 
We pakken de eerste bril er weer even bij; de onvolmaakte bril. Door die 

bril voel je het lijden wat anderen doormaken. Sommigen die de 

onvolmaakte bril opzetten, trekken de conclusie dat God niet bestaat.  

Als God bestaat en hij is goed en almachtig, dan kan Hij toch niet toelaten 

dat mensen en dieren lijden? Als God goed is en almachtig, moet hij er 

toch voor zorgen dat mensen en dieren niet lijden? Volgens de 

onvolmaakte bril sluit grootschalig en ernstig lijden het bestaan van een 

goede en almachtige God uit. 

De bril 

De onvolmaakte bril veronderstelt dat God en het lijden niet samengaan. 

Het lijden bewijst dat er geen goede, almachtige God kan bestaan. Maar 

klopt het beeld dat de onvolmaakte bril laat zien? Is het waar dat God en 

het lijden niet samengaan?  
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Als God bestaat, moet alles dan volmaakt zijn? 

Christenen hebben allerlei argumenten aangevoerd die laten zien dat het 

lijden het bestaan van God helemaal niet uitsluit: 

• Dat God almachtig is, betekent niet dat hij alles regelt wat er gebeurt. 

God geeft mensen vrijheid. Wij hebben ook invloed op wat er gebeurt. 

Als wij onze vrijheid misbruiken en anderen laten lijden, is dat niet 

Gods schuld. God blijft almachtig en goed als wij onze vrijheid 

misbruiken en lijden veroorzaken. 

• Dat God goed is, betekent niet dat hij verplicht is om al het lijden te 

voorkomen. Omdat God almachtig is, kan hij iedereen tegenhouden die 

zijn vrijheid misbruikt en lijden veroorzaakt. Maar als hij dat steeds 

doet, pakt hij onze vrijheid en verantwoordelijkheid weer af.  

God vindt het zó waardevol dat we vrij en verantwoordelijk zijn, dat hij 

het risico op lijden accepteert. Zonder vrijheid zouden we elkaar en 

God ook niet kunnen liefhebben. God blijft almachtig en goed; ook als 

hij toelaat dat mensen lijden veroorzaken. 

• Alleen in een wereld waar dingen fout kunnen gaan en mensen kunnen 

lijden, is het mogelijk om volwassen te worden in het omgaan met 

goed en kwaad. Als je nooit iets fout kunt doen en nooit lijden kunt 

aanrichten, kun je geen verantwoording leren dragen. Dan hoef je er 

nooit voor te zorgen dat dingen goed gaan. Zonder lijden leren we geen 

verantwoording dragen en leren we niet omgaan met goed en kwaad. 

Het lijden is nodig om ons op te voeden in het omgaan met goed en 

kwaad. Het sluit het bestaan van een goede, almachtige God niet uit. 

• Lijden kan soms ook een straf van God zijn. Als God een dictator treft 

met een gruwelijke dood en zo slachtoffers bevrijdt, bevestigt dat lijden 

juist Gods goedheid en almacht.  

• Pijn is een naar gevoel, maar zonder pijn zouden we ons lichaam 

ongemerkt ernstig beschadigen. Pijn is juist een onmisbare raadgever. 

• Sommige vormen van lijden zijn risico’s of neveneffecten die de aard 

van onze werkelijkheid met zich meebrengt. Zo kunnen we alleen 

overleven met water, maar in datzelfde water kunnen we ook 

verdrinken. Dieren vreten elkaar op om overbevolking en uitputting 
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van natuurlijke bronnen te voorkomen. God blijft goed en almachtig, 

ook als mensen verdrinken en dieren elkaar opvreten. 

• Het feit dat er aan sommige ontwerpen die God gemaakt heeft ook 

beperkingen kleven, wil niet zeggen dat ze niet ontworpen kunnen zijn. 

Als een schaap op zijn rug ligt, kan hij niet meer overeind komen. Als 

hij in het water valt, zinkt hij doordat de wol zich volzuigt met water. 

Bewijzen die beperkingen dat een schaap niet ontworpen kan zijn? Een 

snelle Ferrari kan ook niet meer overeind komen als hij op zijn rug ligt. 

Hij zinkt ook als hij in het water rijdt. Bewijzen die beperkingen dat 

een Ferrari niet ontworpen kan zijn? Is een Ferrari niet goed als hij niet 

kan zwemmen of vliegen? 

• Andere vormen van lijden - zoals ongelukken of aardbevingen - treffen 

mensen willekeurig, onverdiend en zonder doel.  

In een wereld waarin iedereen direct met lijden gestraft zou worden 

zodra hij lijden veroorzaakt - bijvoorbeeld met acute kiespijn - helpt 

niemand andere mensen die lijden. Daar is het lijden immers altijd 

eigen schuld en nodig om van te leren. 

Alleen in een wereld waarin verkeerd handelen niet direct gestraft 

wordt en waarin mensen onverdiend en zinloos kunnen lijden, leren we 

met elkaar bewogen te zijn en elkaar te helpen. Lijden dat voor de 

slachtoffers zinloos is, maakt God duidelijk of we goed of slecht zijn; 

helpers of egoïsten.  

God blijft goed en almachtig, ook als mensen zinloos lijden. 

Het lijden sluit het bestaan van een almachtige, goede God niet uit. Sterker 

nog; God lijdt zélf in de persoon van Jezus Christus aan het kruis om ons 

straf te besparen. Wie Jezus wil volgen, moet trouwens ook rekenen op 

weerstand en lijden184. 

De onvolmaakte bril suggereert dat het lijden uitsluit dat er een goede, 

almachtige God bestaat. Hierboven heb ik heel veel voorbeelden van lijden 

aangedragen die het bestaan van een goede, almachtige God niet uitsluiten. 

De onvolmaakte bril laat geen betrouwbaar beeld van de werkelijkheid 

zien. Het is een vertekenende bril. 

                                                 
184 Zie Johannes 15:20, 1 Petrus 2:19-23, 1 Petrus 4:13-16. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2015:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20Petrus%202:19-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20Petrus%204:13-16
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De focus 

De onvolmaakte bril focust alleen op het lijden. Dat is maar een heel klein 

deel van onze werkelijkheid. Als je alleen naar het lijden kijkt, kijk je 

alleen naar het negatieve en vergeet je al het positieve. Er is zoveel moois 

en goeds in het leven om van te genieten. Als je de brillen opzet waar je 

God wel mee ziet, zie je heel veel sporen die onthullen dat God juist wel 

bestaat. 

De Bijbel zet het lijden in een heel ander licht. Het lijden op aarde is van 

tijdelijke aard en valt in het niet bij de eindeloze vreugde die komt: “Ik ben 

ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de 

luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard”185. De schepping 

zucht en lijdt als een vrouw in barensweeën, totdat het nieuwe leven 

aanbreekt186. 

De Bijbel schetst een eeuwig leven na dit tijdelijke leven zonder lijden: 

“Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen 

zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen 

uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de 

troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’”187.  

Het geloof in God en zijn eeuwige toekomst zonder lijden biedt juist troost 

als we moeten lijden188. Zonder geloof in Gods luisterende en troostende 

aanwezigheid en zonder uitzicht op een eeuwig leven is het lijden veel 

zwaarder189. 

De oogkleppen 

De onvolmaakte bril heeft oogkleppen die de noodzaak van het lijden 

buiten beeld houden. Lijden is nodig om vrijheid en verantwoordelijkheid 

                                                 
185 Zie Romeinen 8:18.  
186 Zie Romeinen 8:22-23. 
187 Zie Openbaring 21:3-5. 
188 Zie https://www.youtube.com/watch?v=cNtz5wgnopQ.  
189 Zie https://www.youtube.com/watch?v=covUnyZGVaQ.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen%208:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen%208:22-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring%2021:3-5
https://www.youtube.com/watch?v=cNtz5wgnopQ
https://www.youtube.com/watch?v=covUnyZGVaQ
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mogelijk te maken en bovenal de liefde. Het lijden leert ons om te gaan 

met goed en kwaad. Lijden dat voor slachtoffers zinloos is, leert anderen 

bewogenheid en liefde voor lijdende medemensen. Het lijden maakt God 

duidelijk wie wij voor anderen zijn. 

Volgens de onvolmaakte bril sluit het lijden God uit. 

Wie scherper kijkt, ontdekt juist troost in het lijden.  

De onvolmaakte bril is eenzijdig en onbetrouwbaar. 

Genoeg over de onvolmaakte bril. Laten we eens kijken hoe de atheïstische 

wetenschapsbril werkt.  

4.b. De atheïstische wetenschapsbril 
Mensen die een atheïstische wetenschapsbril dragen, zeggen soms: “De 

wetenschap heeft bewezen dat alles vanzelf en toevallig ontstaan is door de 

big bang en evolutie; dus ik geloof niet in het bovennatuurlijke, zoals een 

schepper. De wetenschap onderbouwt alles met bewijzen, terwijl religies 

om blind vertrouwen vragen.  Daarom schetst de wetenschap het enige 

juiste en verifieerbare beeld van onze werkelijkheid. Dat is een 

werkelijkheid zonder God”. 

Is de atheïstische wetenschapsbril inderdaad de beste bril die er bestaat?  

Zie je de werkelijkheid daar het beste door? 

Wetenschappelijke brillen 

Wetenschappelijke brillen zijn bedoeld om kennis te verzamelen over onze 

werkelijkheid. Die kennis is heel belangrijk, want daarmee kunnen 

wetenschappers ons op allerlei manieren helpen:  

• Ze kunnen ons duidelijk maken wat er gebeurt als de aarde te veel 

opwarmt en wat we daaraan kunnen doen.  

• Ze kunnen ons vertellen wat er misgaat als de bijen uitsterven en hoe 

we dat kunnen voorkomen.  

Wetenschappers hebben bijgedragen aan de verbetering van de medische 

zorg, aan technologische ontwikkeling, aan vergroting van de welvaart, 
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enzovoort. Wetenschappelijk onderzoek is van grote waarde voor de 

samenleving.  

De focus 

Net als een boom kent de wetenschap takken met allerlei kleinere 

vertakkingen190. Elke tak van wetenschap gebruikt brillen die speciaal 

bedoeld zijn om een specifiek stukje van de werkelijkheid te bestuderen. In 

mijn winkel hangen allerlei wetenschappelijke brillen: 

• Hier links hangen brillen waarmee je kunt bekijken wat mensen 

allemaal bedacht of ontdekt hebben (geesteswetenschappen). Hier zie 

je wat kunstbrillen, muziekbrillen, literatuurbrillen, taalbrillen, 

geschiedenisbrillen, godsbrillen en filosofiebrillen, zoals deze 

ethiekbril191. 

• Daarnaast zie je brillen die natuurverschijnselen bekijken om 

natuurwetten te ontdekken (natuurwetenschappen). Hier hangen wat 

natuurkundebrillen, zoals de mechanische bril, de atoombril en de 

lichtbril. Hier zie je scheikundebrillen, sterrenbrillen, 

aardrijkskundebrillen en biologiebrillen zoals de fossielenbril, de 

dierenbril, de leefomgevingsbril en de kleinstebeestjesbril192. 

• Rechts daarvan hangen brillen die kijken naar de maatschappij, ons 

gedrag en ons denken (sociale wetenschappen). Je ziet 

samenlevingsbrillen, economiebrillen, rechtsbrillen, crimineelbrillen, 

bedrijfsbrillen, opvoedingsbrillen en psychologiebrillen193.  

• Helemaal rechts hangen allerlei abstracte brillen die kijken naar de 

manieren waarop wetenschap kennis verzamelt (formele 

wetenschappen). Je ziet hier bijvoorbeeld logicabrillen, 

statistiekbrillen, wiskundebrillen, categoriseerbrillen, informatiebrillen, 

systeembrillen, modelbrillen en spelregelbrillen194. 

                                                 
190 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap#Vormen_van_wetenschap. 
191 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Geesteswetenschappen. 
192 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurwetenschap.  
193 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_wetenschappen.  
194 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Formele_wetenschap. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap#Vormen_van_wetenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geesteswetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurwetenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_wetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Formele_wetenschap
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De wetenschap gebruikt allerlei brillen om wijzer te 

worden. 

Wetenschappers bedenken met elkaar spelregels om ervoor te zorgen dat er 

betrouwbare kennis verzameld wordt195. Om betrouwbare kennis te 

verzamelen, moeten wetenschappers onderbouwen dat de nieuwe kennis 

die ze aandragen, daadwerkelijk klopt.  

Op basis van onderlinge discussies hebben wetenschappers voor al die 

verschillende wetenschapsbrillen een specifieke gebruiksaanwijzing 

geschreven. Die gebruiksaanwijzing moet voorkomen dat je een leesbril 

pakt om de sterren te bekijken en moet betrouwbare kennis opleveren: 

• Bij natuurkundebrillen moeten wetenschappers met herhaalbare 

onderzoeken (reproductie) laten zien hoe natuurverschijnselen werken; 

bijvoorbeeld elektriciteit of zwaartekracht. Bovendien moeten ze 

kunnen voorspellen wat er gebeurt; bijvoorbeeld hoeveel kracht een 

bepaalde hoeveelheid elektriciteit levert. 

• Bij geschiedenisbrillen kun je natuurlijk niet met herhaalbare en 

voorspellende onderzoeken laten zien of Napoleon de slag bij Waterloo 

gewonnen heeft of niet. Voor geschiedenisbrillen geldt dat je moet 

onderbouwen wat er wanneer en waar is gebeurd met betrouwbare 

getuigen en bronnen.  

• Met de microbiologiebril bestuderen wetenschappers onder andere of 

leven vanzelf kan ontstaan uit levenloze materie. Zoiets is heel moeilijk 

te bewijzen. Er waren geen getuigen bij en er zijn geen sporen te 

vinden in de natuur. In zulke gevallen kunnen wetenschappers alleen 

nog maar theorieën verzinnen en die kritisch doordenken met 

redeneerbrillen en modelbrillen. 

Wetenschappers maken samen regels voor 

kennisverzameling. 

Elke wetenschapsbril heeft een eigen gebruiksaanwijzing. 

Soms is het bewijs keihard, soms boterzacht. 

                                                 
195 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Methodologie.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Methodologie
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Omdat al die wetenschapsbrillen zo’n specifieke functie hebben, is het 

vaak nodig om meerdere soorten brillen te gebruiken om iets te bestuderen. 

Wetenschappers lenen elkaars brillen uit. Zo gebruiken natuurkundigen de 

wiskundebril om de gevonden natuurwetten in wiskundige formules op te 

schrijven. Dan kun je er goed mee rekenen en voorspellen. 

Archeologen lenen bijvoorbeeld aardrijkskundebrillen om aardlagen te 

bekijken, geschiedenisbrillen om menselijke gebruiken te bekijken en 

natuurkundebrillen om de leeftijd van vondsten te schatten. 

Wetenschappers die crimineel gedrag onderzoeken, gebruiken juridische 

brillen, psychologische brillen, sociologische brillen, statistische brillen, 

economische brillen en geneeskundige brillen196. 

Eén bril is meestal niet genoeg om kennis te verzamelen. 

Wetenschappers lenen elkaars brillen. 

De oogkleppen 

De atheïstische wetenschapsbril is bedoeld om te kijken naar de 

waarneembare, materiële werkelijkheid. De atheïstische wetenschapsbril 

staat ook bekend als de materialistische of naturalistische wetenschapsbril, 

maar dat zijn verwarrende termen, omdat ze meerdere betekenissen 

hebben. 

Kijk, er hangt een gebruiksaanwijzing aan de atheïstische wetenschapsbril. 

Deze bril laat zien197: 

• dat er niets anders bestaat dan materie; 

• dat het immateriële niet bestaat (dus ook geen goden); 

• dat al het materiële verklaarbaar is met oorzaak en gevolg. 

Is dat waar?  

                                                 
196 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Criminologie#Domeinen.  
197 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy). 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Criminologie#Domeinen
https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)
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Atheïsten beweren dat deze gebruiksaanwijzing waar is. Het lijkt wel alsof 

er niet-materiële dingen bestaan, maar dat is volgens hen niet waar198: 

• Informatie is materieel; het ligt vast in boeken, computers en in 

hersencellen. 

• Gedachten, logische redeneringen, waarden en gevoelens zijn niets 

meer dan chemische, materiële reacties in onze hersenen. 

• Vrijheid bestaat niet echt; chemische, materiële processen in onze 

hersenen bepalen wat we doen. 

• Goden bestaan niet, want ze zijn immaterieel en niet waarneembaar. 

Atheïstische wetenschappers vinden dat natuurwetenschappers alles 

moeten verklaren zonder God. Sinds een aantal decennia vindt een 

meerderheid van wetenschappers (die samen de regels van de wetenschap 

voorschrijven) dat alle natuurwetenschappers deze atheïstische 

wetenschapsbril moeten gebruiken om nieuwe kennis te verzamelen. Als je 

dat niet doet, ben je in hun ogen geen goede wetenschapper199. 

Je mag nooit meer zeggen dat God iets gemaakt heeft. Je mag materiële 

verschijnselen alleen maar verklaren met materiële oorzaken. Alles is een 

kwestie van oorzaak en gevolg. 

Iedere wetenschapper moet de atheïstische bril gebruiken. 

Ga ervan uit dat er alleen materie is; geen goden. 

Verklaar alles met oorzaak en gevolg.  

Maar als je wél in God gelooft; mag je dan nog wel wetenschapper zijn?  

Je mag als wetenschapper in je privéleven allerlei religieuze brillen dragen. 

Maar zodra je wetenschap bedrijft, moet je die brillen afzetten en de 

atheïstische wetenschapsbril gebruiken. Je kunt die atheïstische bril prima 

                                                 
198 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism.  
199 J.B. Onyango Okello, A History and Critique of Methodological Naturalism: The 

Philosophical Case for God's Design of Nature, 1. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Science_and_naturalism.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Science_and_naturalism
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voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken, ook als je gelooft dat die 

atheïstische bril de werkelijkheid niet goed laat zien200. 

Je mag van alles geloven, zolang je de regels van de wetenschap maar 

naleeft. Dat betekent dat je alleen maar over materie praat en niet over 

immateriële werkelijkheden. Beweer in ieder geval nooit dat een schepper 

iets gemaakt heeft! 

Veel wetenschappers vinden dat hun bril niet deugt. 

Ze mogen nooit beweren dat God iets maakte. 

Dat vinden atheïsten vloeken in de kerk. 

Waarom mogen wetenschappers niet meer beweren dat een schepper iets 

gemaakt heeft? Er zijn toch heel veel aanwijzingen voor een schepper? 

Daar kan ik heel veel over vertellen, maar dat duurt hier te lang. Ik heb wel 

een folder waar dat allemaal in staat: “De atheïstische wetenschapsbril en 

de bijbelbril”. Die geef ik wel mee als je straks weer gaat, dan kun je daar 

verder over lezen als je wilt201. 

Sommige gelovigen verzetten zich tegen de atheïstische wetenschapsbril. 

Maar wetenschappers die tegenwoordig hardop zeggen dat een schepper 

iets gemaakt heeft, zetten hun wetenschappelijke carrière op het spel.  

In 2004 publiceert Stephen Meyer een wetenschappelijk artikel over de 

relatief plotselinge verschijning van veel nieuwe en totaal verschillende 

levensvormen in een korte geologisch periode; het Cambrium202. Voor 

zoveel nieuwe en verschillende levensvormen is veel nieuwe genetische 

informatie nodig. Als wetenschapsfilosoof stelt Meyer de vraag waar die 

enorme hoeveelheid specifieke en complexe informatie vandaan komt.  

                                                 
200 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Methodological_naturalism. 
201 Zie de bijlage achterin dit boek: De atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril. 
202 The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories. In 2015 

schrijft hij er ook een bestseller over: Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal 

Life and the Case for Intelligent Design. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Methodological_naturalism
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Hij leent een informatiebril van informatiewetenschappers. Specifieke 

complexe informatie is altijd afkomstig van een intelligente bron; een mens 

of kunstmatige intelligentie (zelfdenkende computers). De tekst in een 

boek; de programmeertaal in je telefoon; spijkerschrift, een leus op de 

muur; al die informatie is altijd afkomstig van intelligentie. Bovendien 

geldt; hoe specifieker en complexer de informatie; des te groter de 

intelligentie. 

De redenatie van Meyer is eenvoudig. Als specifieke complexe informatie 

altijd afkomstig is van een intelligentie, moeten de enorme hoeveelheden 

nieuwe informatie in het DNA van al die nieuwe diersoorten ook 

afkomstig zijn van een intelligente ontwerper. Volgens Meyer is intelligent 

ontwerp de beste verklaring van de herkomst van zoveel informatie. 

Voor nieuwe levensvormen is veel nieuwe informatie nodig. 

Voor al die informatie is een intelligente ontwerper nodig. 

Richard Sternberg publiceert het artikel in het wetenschappelijk tijdschrift 

‘Proceedings of the Biological Society of Washington’ nadat andere 

wetenschappers het artikel hebben beoordeeld. Hij begrijpt wel dat het 

artikel niet strookt met de atheïstische wetenschapsbril, maar wel met de 

informatiebril. Hij is het met Meyer eens dat intelligentie de beste 

verklaring is voor het ontstaan van zoveel specifieke informatie. 

Sternberg krijgt een storm van kritiek over zich heen. The Biological 

Society of Washington verklaart publiekelijk dat Sternberg dit artikel nooit 

had mogen publiceren. Ze geven niet aan wat er inhoudelijk aan het artikel 

mankeert. In plaats daarvan wijzen ze op de wetenschappelijke spelregels 

die het verbieden om een schepper als verklaring aan te dragen.  

Sternberg en Meyer kunnen hun wetenschappelijke carrière wel op hun 

buik schrijven203. Sternberg weigert de namen bekend te maken van de 

                                                 
203 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 19. 
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andere wetenschappers die het artikel van Meyer hebben beoordeeld, om 

hen hetzelfde lot te besparen. 

Iedereen moet de atheïstische wetenschapsbril dragen. 

Materie is het enige dat bestaat en goden bestaan niet. 

Wee de wetenschapper die iets anders roept. 

Maar als je verbiedt om over een schepper te praten en een schepper altijd 

buiten beeld houdt, dan blijft er nog maar één verklaring over; dan moet 

alles wel vanzelf ontstaan. Dan word je gedwongen om het ontstaan van 

alles te verklaren met natuurwetten en toeval. Of iets vanzelf ontstond is 

dan geen vraag meer. De enige vraag is dan nog: hoe? 

De atheïstische wetenschapsbril dwingt wetenschappers om uit te leggen 

dat alles vanzelf ontstaat204. Wat je ook ziet; 

• het kind dat je krijgt; 

• atomen die steeds weer andere stoffen vormen; 

• de eerste oorzaak van materie en van ons heelal; 

• de natuurwetten waar alles naar luistert; 

• de precisie waarmee het heelal afgestemd is; 

• de robotisering en automatisering in levende cellen; 

• het ongekende programmeerwerk in het DNA; 

• de bouwkunst van een bevruchte eicel die via celdeling allerlei 

materialen maakt en een onnavolgbaar bouwplan van een levend wezen 

uitvoert; 

• alle componenten en informatie voor het ontstaan van leven dat groeit 

en voortplant; 

• de geavanceerde staartmotor van een ‘eenvoudige’ bacterie; 

• het doelgerichte ontwerp dat dieren laat uitblinken; 

• de kringlopen die ons leven in stand houden; 

• al die ingewikkelde systemen die in je eigen lichaam samenwerken; 

• je zelfbewustzijn en je eigen persoonlijkheid; 

                                                 
204 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Various_associated_beliefs.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Various_associated_beliefs
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je mag nooit zeggen dat het geschapen lijkt, of dat schepping een 

mogelijke verklaring is! 

Je moet alles verklaren met natuurwetten en toeval. 

De atheïstische bril heeft flinke oogkleppen. 

Die houden een schepper buiten beeld. 

Dan moet alles wel vanzelf ontstaan. 

Klopt de bewering van de nieuwe atheïsten dat het geloof in God 

overbodig, achterhaald en weerlegd is door de wetenschap? Heeft de 

wetenschap inderdaad bewezen dat alles vanzelf ontstaan is?  

• Zijn alle atomen zomaar uit het niets opgedoken?  

• Heeft ons heelal geen oorzaak? 

• Zijn alle natuurwetten uit de lucht komen vallen? 

• Heeft het toeval alle natuurconstanten zo precies afgesteld? 

• Is levenloze materie zomaar gaan leven? 

• Is alle DNA-software geschreven zonder programmeur? 

• Hebben natuurwetten de robotisering in levende cellen georganiseerd? 

• Is de bouwkunst van de bevruchte eicel een koud kunstje voor het 

toeval? 

• Ontstaan efficiënte en krachtige staartmotoren in ‘eenvoudige’ 

bacteriën vanzelf? 

• Ligt zoveel variatie en techniek in levende wezens voor de hand? 

• Draaien alle natuurlijke kringlopen die al het leven in stand houden 

door toeval? 

• Ontstonden alle ingewikkelde systemen die samenwerken in ons 

lichaam vanzelf? 

Als je wetenschappers verbiedt om over een schepper te praten en als je die 

schepper bewust buiten beeld houdt, bewijs je daarmee natuurlijk niet dat 

hij niet bestaat en dat hij niets gemaakt heeft. Je kunt proberen om 

wetenschappers die een schepper zien, de mond te snoeren, maar heel onze 

werkelijkheid spreekt boekdelen zonder woorden. Onze werkelijkheid valt 

niet uit te leggen zonder schepper. 
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Atheïsten willen niets van een schepper horen.  

Maar zijn schepping spreekt zonder woorden. 

Die stille spraak maakt ons sprakeloos. 

Wie door de atheïstische wetenschapsbril kijkt, heeft een oneindig groot 

geloof in het toeval nodig. Maar dat is lang niet alles. Als er geen schepper 

bestaat, begon alles met materie en is er alleen maar materie. Wie door de 

atheïstische wetenschapsbril kijkt, wordt gedwongen om nog veel meer 

twijfelachtige beweringen te geloven205: 

• Er bestaat alleen maar materie. Immateriële dingen bestaan niet. 

• God bestaat niet, want goden zijn immaterieel. 

• Materie schiep steeds complexere structuren, zodat er levende materie 

ontstond. 

• Levende materie schiep steeds complexere lichamen, zodat de mens 

ontstond.  

• We zijn niets meer dan een ingewikkelde verzameling moleculen.  

• Ons lichaam (de ‘hardware’) heeft onze geest (de ‘software’) 

voortgebracht. 

• Onze geest is een toevallig bijproduct van een ingewikkelde 

verzameling moleculen. 

• Onze geest is niets meer dan chemische processen in onze hersenen. 

• Chemische reacties in onze hersenen bepalen wat we denken, willen en 

doen. 

• Ons lichaam wekt de illusie dat we een persoonlijkheid zijn met 

zelfbewustzijn en vrijheid, maar we zijn niets meer dan een materieel 

lichaam. 

• De dood maakt een einde aan ons lichaam en aan al die illusies.  

• Er is geen leven mogelijk na de dood. 

Blijkbaar zijn dat de logische conclusies die volgen uit een wereldbeeld 

zonder God.  

                                                 
205 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Materialisme_(filosofie).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Materialisme_(filosofie)
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Als God niet bestaat, is er alleen materie. 

Materie heeft alles gemaakt. 

Wij zijn enkel materie.  

Toch weigert de atheïstische filosoof Thomas Nagel dat wereldbeeld te 

accepteren. Volgens hem is de materialistische, neodarwinistische 

opvatting van de werkelijkheid bijna zeker onjuist. Onze ervaring leert ons 

dat de immateriële kanten van ons bestaan - ons bewustzijn, onze 

persoonlijkheid, ons besef van vrijheid en verantwoordelijkheid, onze 

waarden, onze doelen en onze liefde - echt bestaan en juist het meest 

waardevol zijn in onze werkelijkheid206.  

Onze geest bestaat echt en heerst over ons lichaam; niet andersom. 

Immateriële dingen bestaan echt. Waarden als liefde, gerechtigheid, 

barmhartigheid bestaan echt, hebben effect op anderen en kunnen met 

anderen gedeeld worden. Kennis bestaat echt. De wetenschap zelf is niet 

slechts een verzameling letters op papier en informatie in de hoofden van 

mensen. Wetenschap is een enorme hoeveelheid immateriële kennis die 

echt bestaat en die heel waardevol is. 

Immateriële werkelijkheden bestaan vast en zeker. 

Het immateriële is belangrijker dan het materiële. 

De atheïstische bril maakt zienden blind. 

Het is zelfs ronduit gevaarlijk om de atheïstische wetenschapsbril op te 

zetten. De belangrijkste dingen in het leven - de immateriële dingen - zie je 

dan niet meer: 

• Als een mens niets meer is dan een tijdelijke en ingewikkelde 

verzameling van moleculen, wat is dan nog de waarde van een 

mensenleven? 

• Als je het bestaan van immateriële waarden - zoals liefde, vrede en 

vreugde - niet ziet, hoe ga je dan met andere mensen om? 

                                                 
206 T. Nagel, Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature 

is Almost Certainly False. 
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De twintigste eeuw laat overduidelijk zien hoe blind en gevaarlijk mensen 

kunnen worden als ze de atheïstische wetenschapsbril opzetten. Drie 

dictators - Vladimir Lenin, Jozef Stalin en Mao Zedong - dragen de 

atheïstische wetenschapsbril. Sterker nog, ze schrijven alle drie boeken om 

anderen hun atheïstische en materialistische wereldbeeld op te dringen: 

• Lenin schrijft het boek ‘Materialisme en empiriokriticisme’. Het wordt 

verplichte literatuur in heel de Sovjetunie, want iedereen moet door zijn 

bril gaan kijken207. 

• Stalin imiteert Lenin met zijn boek ‘Dialectisch en historisch 

materialisme’. Dat boek wordt de staatsleer van heel de Sovjetunie208. 

• Mao Zedong - de leider van de Communistische Partij van China - 

schrijft het boek ‘Dialectisch materialisme’209.  

De ravage die deze dictators aanrichten door hun atheïstische 

wetenschapsbril is onvoorstelbaar: 

• Vladimir Lenin ontketent een revolutie om van de Sovjetunie een 

atheïstische heilsstaat te maken. Religies noemt hij ‘opium voor het 

volk’. Die moeten uitgeroeid worden210. Hij laat concentratiekampen 

bouwen en laat ongeveer 20 miljoen mensen vermoorden211. 

• Voor Jozef Stalin heeft een mensenleven nog minder waarde. Hij jaagt 

ongeveer 40 miljoen mensen op gruwelijke manieren de dood in212. 

• Mao Zedong deinst nergens voor terug. Hij is verantwoordelijk voor de 

dood van 40 tot 70 miljoen mensen213. 

                                                 
207 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Materialism_and_Empirio-criticism.  
208 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_and_Historical_Materialism.  
209 Zie https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-

6/mswv6_30.htm.  
210 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Social,_legal,_and_economic_reform:_191

7–1918.  
211 M. Kramer, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_communist_regimes#Soviet_Union.  
212 J. Kennedy & J Newcombe, What if Jesus had never been born? 15. 
213 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Materialism_and_Empirio-criticism
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_and_Historical_Materialism
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_30.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_30.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Social,_legal,_and_economic_reform:_1917–1918
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Social,_legal,_and_economic_reform:_1917–1918
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_communist_regimes#Soviet_Union
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
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In de twintigste eeuw hebben deze drie voorvechters en verspreiders van 

het atheïstisch materialisme meer dan honderd miljoen mensen vermoord. 

Niemand weet precies hoeveel. Door hun atheïstische en materialistische 

bril was een mens niet meer dan een machine; een tijdelijke verzameling 

van moleculen214.  

Als de macht in handen komt van dictators die geen immateriële waarden 

zien, dan wordt die verblinding pijnlijk zichtbaar in de samenleving: 

• Liefde moet wijken voor blinde onderlinge haat. 

• Vrede moet wijken voor burgeroorlog. 

• Vrijheid moet wijken voor dictatuur en onderdrukking. 

• Vreugde moet wijken voor vreselijk veel verdriet. 

• Het geloof in God en in een eeuwig gelukkig leven, moet wijken voor 

het hopeloze en pessimistische atheïsme. 

Wie alleen materie ziet, ziet geen God, geen personen, geen vrijheid, geen 

waarden en geen liefde. De atheïstische wetenschapsbril is de bril met de 

grootste oogkleppen. Wie alleen materie ziet, ziet de belangrijkste dingen 

in het leven niet. Dat is ronduit gevaarlijk. 

Wat is de belangrijkste les van de twintigste eeuw? 

De atheïstische wetenschapsbril is levensgevaarlijk. 

Die bril is vergif voor het volk. 

De Bijbel opent onze ogen voor het immateriële en toont een totaal ander 

wereldbeeld dan de atheïstische wetenschapsbril laat zien. In de Bijbel 

draait het vooral om de immateriële werkelijkheid. De immateriële (God) 

maakte onze materiële werkelijkheid. De grote immateriële persoonlijkheid 

maakte onze immateriële persoonlijkheid. Hij gaf ons wat hij zelf ook 

heeft; zelfbewustzijn, vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Wat God drijft, is een immateriële waarde; de liefde.  

God is liefde.  

                                                 
214 Zie https://www.youtube.com/watch?v=rQo6SWjwQIk.  

https://www.youtube.com/watch?v=rQo6SWjwQIk
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Hij toont ons zijn liefde en zijn zorg. Hij hoopt op onze liefde voor Hem en 

voor elkaar. Daarom schenkt hij ons vrijheid. Johannes - een leerling van 

Jezus - legt uit dat God ons maakte om op hem te gaan lijken als een kind 

op zijn ouders:  

“Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Ieder 

die liefheeft, is een kind van God en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent 

God niet; want God is liefde. God heeft ons zijn liefde laten zien, toen hij 

zijn enige Zoon naar deze wereld stuurde, om ons nieuw leven te geven”215.  

Het draait bij God om de immateriële kant van ons bestaan: onze liefde. 

Wie zich in dit leven door God laat leiden, brengt allemaal immateriële 

vruchten voort: liefde, zelfbeheersing, geduld, vergeving, verzoening, 

vrede, trouw, recht, vrijgevigheid en behulpzaamheid216.  

De Bijbel leert ons om oog te krijgen voor die immateriële kanten van onze 

werkelijkheid. Die maken ons en anderen gelukkig. We zijn door God 

geliefd. We zijn gemaakt voor de liefde en voor een eeuwig leven na de 

dood. 

De Bijbel onthult een immateriële werkelijkheid. 

Ons leven draait niet om het materiële. 

Ons leven draait om liefde en geluk. 

Het ontkennen van het immateriële en van God is – ook filosofisch gezien - 

een hele riskante uitspraak. Als iemand bewijst dat er ook maar één 

immateriële werkelijkheid bestaat, dan kan de atheïstische wetenschapsbril 

niet kloppen. Als iemand maar één natuurverschijnsel aandraagt dat het 

beste verklaard kan worden met doelgericht ontwerp van een schepper, dan 

deugt de atheïstische wetenschapsbril niet.  

                                                 
215 Zie 1 Johannes 4:7-9. 
216 Zie Galaten 5:19-23. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20Johannes%204:7-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten%205:19-23
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De atheïstische wetenschapsbril is heel riskant. 

Wie iets immaterieels ziet, gooit die bril weg. 

Wie sporen van schepping ziet, dankt hem af. 

De atheïstische wetenschapsbril kan het ontstaan van alles in onze 

werkelijkheid niet anders verklaren dan met natuurwetten en heel veel 

toeval. Als er geen schepper bestaat, moet alles door natuurwetten en 

toeval ontstaan.  

Atheïsten beweren vaak dat ze niets geloven. Toch is dat niet waar. Het 

wereldbeeld zonder God vraagt op allerlei fronten ontzettend veel geloof in 

het toeval: 

• De vuurwerkbril laat zien dat tal van natuurconstanten in het universum 

bizar precies afgesteld staan om leven mogelijk te maken. Dat vraagt 

voor veel wetenschappers te veel geloof in het toeval. Daarom geloven 

ze in een multiversum, hoewel daar geen enkel bewijs voor is. 

• De programmeerbril laat supercomplexe software zien in de celkern 

van alle cellen van alle levende wezens. Kan toeval drie miljard 

programmeertekens aan briljante software in ons DNA schrijven?  

• De bouwbril toont de ongekende bouwkunst van de eicel. Door 

celdeling ontstaan honderden soorten stoffen, die weefsels en organen 

vormen, die weer allemaal samenwerken. Kan toeval zulke 

onvoorstelbare bouwtechnieken voortbrengen? 

Zo kan ik nog wel even doorgaan. De brillen die ik heb laten zien, tonen 

onvoorstelbare wonderen in de natuur.  

Onze intuïtie schreeuwt ons in het oor. 

Er moet wel een maker zijn.  

Dit kan geen toeval zijn. 

Mensen herkennen feilloos of iets gemaakt is of vanzelf ontstaan is217. Die 

intuïtie wordt bevestigd door de statistiek; een belangrijk onderdeel van de 

                                                 
217 D. Axe, Undeniable, How biology confirms our intuition that life is designed.  
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wetenschap. Met kansberekeningen kun je redelijk nauwkeurig uitrekenen 

hoe groot de kans is op allerlei vormen van toeval.  

De kans dat alle natuurconstanten precies goed afgesteld staan om ook 

maar enige vorm van leven mogelijk te maken in het heelal is 

onvoorstelbaar klein; een getal met 500 nullen. Statistici vinden zulke 

kleine kansen onmogelijk218. 

Die kansberekeningen kun je nog eens omdraaien ook. Stel dat de kans dat 

alle natuurconstanten in ons heelal precies goed afgesteld staan slechts 

0,000.000.000.000.000.000.001 procent is. Dan is de kans dat het toeval 

die natuurconstanten niet goed afstelt 99,999.999.999.999.999.999 procent.  

Het is niet rationeel om te geloven dat zulke extreem onwaarschijnlijke 

gebeurtenissen plaatsvinden. Het probleem van de atheïstische 

wetenschapsbril is, dat onze werkelijkheid vol zit met zulke 

onwaarschijnlijkheden: 

• De kans dat leven ontstaat uit levenloze materie grenst aan het 

onmogelijke. 

• De kans dat toeval werkende software in ons DNA schrijft, is 

onvoorstelbaar klein. 

• De kans dat één robotje in een levende cel ontstaat door toeval is 1 op 

de 10(63) (dat is een 1 en 64 nullen). En een levende cel heeft heel veel 

soorten robotjes nodig219. 

Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Al die kansen moet je met 

elkaar vermenigvuldigen - niet optellen - om uit te rekenen hoe klein de 

kans is dat alles door toeval ontstaan is. Die kans wordt zo klein dat de 

                                                 
218 D.E. Johnson, Probability's Nature and Nature's Probability, 9. 
219 D.A. Axe, Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional 

Enzyme Folds (Journal of molecular biology, 2004) & D.A. Axe, Extreme Functional 

Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, (Journal of 

Molecular Biology, 2000). 
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uitkomst door de enorme reeks nullen niet meer op één bladzijde past. Zó 

waanzinnig klein is de kans dat alles door toeval ontstaan is. 

Atheïsten moeten dus een onvermoeibaar en onmetelijk groot geloof in het 

toeval hebben. Dat verklaart de titel van een boek:  

Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn220.  

Een atheïst moet zich wel blijven vastklampen aan zijn geloof in het toeval 

tegen talloze klippen van enorme onwaarschijnlijkheden op. Als er ook 

maar iets geschapen is, moet er wel een schepper zijn.  

Atheïsten hebben een groter geloof dan christenen. 

Ze hebben een onbegrensd geloof in het toeval. 

Ze geloven het meest onmogelijke. 

De atheïstische wetenschapsbril laat zien dat alles toevallig ontstaan is: 

materie, natuurwetten, het heelal, het eerste leven, enzovoort. Maar is 

toeval wel een verklaring? 

Stel je eens voor; In een voetbalstadion vindt een loterij plaats. Alle 

100.000 deelnemers mogen zelf een lotnummer op hun lot schrijven tussen 

nul en een miljoen. De notaris toont het winnende nummer: 497.211. Wat 

blijkt? Dat is het nummer dat alle 100.000 mensen opgeschreven hebben. 

Is toeval een verklaring voor die gebeurtenis? 

Natuurlijk niet. Iedereen wil weten wat hier aan de hand is. De kans op die 

situatie is zo klein dat toeval geen geloofwaardige verklaring is. Iedereen 

beseft dat er een logische verklaring moet zijn.  

• Stond het nummer ergens op een reclamebord?  

• Heeft de notaris het nummer vooraf op het internet gepubliceerd?  

• Konden de mensen het nummer nog invullen na de bekendmaking door 

de notaris?  

Niemand accepteert hier toeval als een verklaring. 

                                                 
220 F. Turek, Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn. 



120 

 

Natuurwetten leggen uit hoe iets werkt. 

Maar toeval verklaart helemaal niets.  

De atheïstische wetenschapsbril die een schepper buiten beeld houdt, 

dwingt wetenschappers voortdurend om de meest onwaarschijnlijke 

natuurverschijnselen te verklaren met toeval. Maar wie naar het toeval 

grijpt, erkent dat er geen natuurwetten zijn om iets heel onwaarschijnlijks 

te verklaren. 

Je kunt best een keer toeval als een verklaring aandragen, als de kans 

tenminste redelijk is dat zulk toeval zich voordoet. Maar als de kans 

ongelooflijk klein is, wordt toeval ongeloofwaardig. Wie voortdurend 

ongeloofwaardig klein toeval aandraagt, maakt zichzelf belachelijk. En 

toch is dat precies wat de atheïstische wetenschapsbril in de hand werkt.  

De atheïstische wetenschapsbril toont overal toeval. 

Maar toeval verklaart niets. 

Lang niet alle wetenschappers zijn atheïst. Net als in de rest van de 

maatschappij zijn er net zo veel wetenschappers: 

• die twijfelen of er een schepper bestaat; 

• die geloven dat er wel iets moet zijn; 

• die zeker weten dat er een schepper moet zijn. 

Maar wetenschappers die zeker weten dat er een schepper bestaat, mogen 

natuurverschijnselen niet meer met een schepper verklaren, ook al wijst 

alles in die richting. 

Neem bijvoorbeeld de grootste ontploffing ooit; de Big Bang. Die 

ontploffing bracht een keurig geordend heelal voort waarin de knoppen 

(natuurconstanten) van allerlei natuurwetten onvoorstelbaar precies 

afgesteld staan om leven mogelijk te maken.  

Wetenschappers mogen dat verklaren: 

• met toeval, ook al verklaart toeval helemaal niets. 
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• met een verzonnen multiversum, ook al is er nooit één ander universum 

waargenomen. 

Maar de meest voor de hand liggende verklaring - dat de knoppen van al 

die natuurwetten doelgericht ingesteld zijn door een schepper omdat hij 

leven mogelijk wilde maken - is verboden. Zulke verklaringen mogen 

wetenschappers niet aandragen, want wetenschappers moeten alles 

verklaren zonder schepper.  

Is dat objectieve wetenschap? 

Een ander voorbeeld is de zoektocht naar buitenaardse intelligentie. Sinds 

het jaar 2000 luisteren wetenschappers met geavanceerde radiotelescopen 

of er in het heelal informatie verzonden wordt door andere intelligente 

wezens vanuit de ruimte221. Wetenschappers zouden een gat in de lucht 

springen als ze informatie van buitenaardse intelligentie op het spoor 

zouden komen, maar de jarenlange en kostbare zoektocht heeft geen enkel 

spoor van intelligente informatie opgeleverd. 

Toch is er op andere plaatsen wel een schat aan intelligente informatie 

gevonden; in ons DNA. In elke celkern van ons lichaam zitten 3 miljard 

tekens aan software met ons bouwplan en de besturingssoftware voor de 

cel. Intelligente informatie uit de ruimte zouden wetenschappers direct 

toeschrijven aan ruimtewezens. Maar de ongekend intelligente informatie 

in ons DNA mag geen enkele wetenschapper verklaren met een schepper; 

wel met toeval. 

Diverse wetenschappers die in een schepper geloven, vinden dat de 

wetenschap niet objectief is222. Niets is waarschijnlijker dan dat een 

schepper alle knoppen in het heelal goed afgesteld heeft om leven mogelijk 

te maken. Niets is waarschijnlijker dan dat de software in ons DNA 

doelbewust geprogrammeerd is door een schepper223.  

                                                 
221 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/SETI. 
222 S.C. Meyer, Darwin’s doubt, 19. 
223 W.A. Dembski, Being as Communion: A Metaphysics of Information. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/SETI
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Toch verbieden atheïstische wetenschappers zulke verklaringen, anders 

valt hun wereldbeeld zonder schepper in duigen. Alle wetenschappers 

moeten de atheïstische wetenschapsbril dragen. Alle wetenschappers 

moeten zwijgen over een schepper. De atheïstische wetenschapsbril 

belemmert de wetenschappelijke zoektocht naar waarheid. 

Iedereen ziet de olifant in de kamer224, maar niemand mag het zeggen.  

Iedereen ziet dat de keizer geen kleren aanheeft225, maar niemand durft het 

te zeggen. 

De schepper is overal te zien. 

Maar atheïsten willen hem niet zien. 

Iedereen moet hun bril dragen en zijn mond houden. 

De wetenschappelijke telescopen en microscopen laten steeds meer zien 

van een intelligente schepper. Voor sommige wetenschappers is dat een 

reden om afscheid te nemen van het atheïsme.  

De bekendste verdediger van het atheïsme uit de twintigste eeuw - de 

filosoof Antony Flew - maakt in 2004 bekend dat hij afscheid genomen 

heeft van het atheïsme. Recente wetenschappelijke ontdekkingen en de 

argumenten van wetenschappers die in een schepper geloven, hebben hem 

tot andere inzichten gebracht. Zijn collega’s en andere atheïsten reageren 

geschokt226, want Flew erkent dat een schepper de beste verklaring is 

voor227: 

• de herkomst van alle natuurwetten, 

• het heelal dat precies afgesteld is om leven mogelijk te maken, 

• het ontstaan van leven,  

• de herkomst van de software in ons DNA. 

                                                 
224 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Elephant_in_the_room.  
225 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/De_nieuwe_kleren_van_de_keizer.  
226 Zie https://www.youtube.com/watch?v=bEPUn__hYso.  
227 A. Flew & R.A. Varghese, There Is a God: How the World's Most Notorious Atheist 

Changed His Mind. https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elephant_in_the_room
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_nieuwe_kleren_van_de_keizer
https://www.youtube.com/watch?v=bEPUn__hYso
https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew
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Flew zegt dat hij het bewijs moet volgen, waar het hem ook brengt228.  

Wetenschappers ontdekken steeds meer wonderen in de natuur die het best 

te verklaren zijn met een schepper. Zij schrijven daar steeds meer boeken 

over die een groeiende belangstelling genieten229. 

De atheïstische wetenschapsbril is achterhaald. 

De sporen van een schepper stapelen zich op. 

In 2012 neemt de vooraanstaande atheïstische filosoof Thomas Nagel 

afstand van de atheïstische wetenschapsbril met zijn boek ‘Geest en 

kosmos; waarom de materialistische, neodarwinistische opvatting van de 

natuur bijna zeker niet waar is”. Nagel vindt de atheïstische 

wetenschapsbril niet meer geloofwaardig, omdat die bril geen immateriële 

dingen ziet. De atheïstische wetenschapsbril kan de belangrijkste dingen in 

onze werkelijkheid niet verklaren; de orde in de natuur, ons zelfbewustzijn, 

onze kennis en onze waarden230.  

De scheppingsbril geeft hier veel betere verklaringen voor, maar Nagel kan 

geen goddelijk doel met deze wereld ontdekken231. Hij vindt het geloof in 

God ook geen prettige gedachte232. Daarom gelooft hij niet in een 

schepper.  

Toch vindt Nagel dat het oneindige geloof in het toeval indruist tegen het 

gezond verstand. Hij verwacht dat we binnen twee generaties zullen lachen 

                                                 
228 Zie https://www.youtube.com/watch?v=jzquXKkV2k0.  
229 P. Davies, The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World. M.C. Travis, 

Science and the Mind of the Maker. M.J. Behe, Darwin's Black Box. S.C. Meyer, 

Darwin’s Doubt. S. Meyer, The Return of the God Hypothesis. C. Dekker, R. Meester, R. 

van Woudenberg. Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? 

https://www.youtube.com/watch?v=lHcuZsdv6DE. 
230 T. Nagel, Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature 

is Almost Certainly False. 
231 T. Nagel, Mind & Cosmos, 1, p.12. 
232 T. Nagel, The Last Word, pp. 130–131. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzquXKkV2k0
https://www.youtube.com/watch?v=lHcuZsdv6DE
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dat we ooit zoiets geloofd hebben233. Nagel biedt geen alternatief, maar 

hoopt dat wetenschappers andere principes in de natuur ontdekken, die het 

ontstaan van orde, zelfbewustzijn, kennis en waarden wel kunnen 

verklaren234.  

Wetenschappers danken de atheïstische wetenschapsbril af. 

Zoveel toeval is niet langer geloofwaardig. 

Atheïsten beweren dat de atheïstische wetenschapsbril het meest 

betrouwbaar is. Maar als je wilt zien of er een schepper bestaat, moet je 

niet door de atheïstische wetenschapsbril kijken. De oogkleppen op die bril 

houden de schepper en al het immateriële consequent buiten beeld. Je ziet 

geen God, geen menselijke persoonlijkheid, geen zelfbewustzijn, geen 

vrijheid, waarden of liefde. 

De atheïstische wetenschapsbril dwingt wetenschappers om een schepper 

buiten beeld te houden en het meest onmogelijke in onze werkelijkheid te 

verklaren met natuurwetten en ongeloofwaardig klein toeval, terwijl dat 

toeval niets verklaart. Onmogelijk klein toeval is juist een erkenning dat 

een oorzakelijke verklaring met natuurwetten ontbreekt. 

Atheïsten moeten zich wel consequent en krampachtig vastklampen aan het 

meest onmogelijke toeval. Slechts één bewijs voor doelgerichte schepping 

haalt hun wereldbeeld zonder schepper onderuit. Daarom verbieden 

atheïstische wetenschappers andersdenkende wetenschappers om ook maar 

iets met een schepper te verklaren, net zoals de atheïstische dictators Lenin, 

Stalin en Mao Zedong andersdenkenden de mond snoerden. 

De belangrijkste les uit de twintigste eeuw is dat de atheïstische 

wetenschapsbril levensgevaarlijk is. Hij heeft aan meer dan honderd 

miljoen mensen het leven gekost, omdat de oogkleppen op de atheïstische 

wetenschapsbril de belangrijkste dingen in ons leven buiten beeld houden; 

                                                 
233 T. Nagel, Mind & Cosmos, 6. 
234 T. Nagel, Mind & Cosmos, 6. 
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de immateriële schepper, de immateriële waarde van een mensenleven en 

immateriële waarden als liefde, vrede, vrijheid en geluk. 

De atheïstische wetenschapsbril sluit de ogen voor alles wat de Bijbel 

onthult: God, zijn liefde voor ons, de waarde van ons leven, het belang van 

onderlinge liefde, vrede en vrijheid, eeuwig leven na dit leven en eindeloos 

geluk.  

Ik zou daar nog veel meer over kunnen vertellen, maar dat duurt nu te lang. 

Ik geef je straks wel een folder waar dat allemaal in staat: “De atheïstische 

wetenschapsbril en de bijbelbril”235. 

De atheïstische wetenschapsbril heeft enorme oogkleppen. 

Hij toont een wereld vol toeval dat niets verklaart. 

Maar kom niet aan de oogkleppen! 

Anders zie je de schepper. 

Nu je begrijpt hoe de atheïstische wetenschapsbril werkt, begrijp je beter 

hoe de bewijsbril werkt. We pakken de bewijsbril er even bij. 

4.c. De bewijsbril 
We kijken naar de bril zelf, naar de focus en naar de oogkleppen. 

De bril 

De bewijsbril is bedoeld om absolute zekerheid te verkrijgen over de vraag 

of God bestaat of niet. Het bewijs of God bestaat of niet, moet 

onomstotelijk zijn, want er hangt veel van af.  

De focus 

De bewijsbril focust op keiharde bewijzen voor het bestaan van God; 

absolute zekerheid. Maar bij het bestuderen van de atheïstische 

wetenschapsbril bleek al dat het zo goed als onmogelijk is om te bewijzen 

of God bestaat of niet. 

                                                 
235 Zie de bijlage achterin dit boek: De atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril. 
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Ik heb wel allerlei brillen aangedragen waarmee je iets van God kunt zien; 

maar je ziet hem niet direct en in het echt. We hebben ook geen foto’s of 

camerabeelden. We moeten het doen zonder zulke keiharde bewijzen voor 

of tegen het bestaan van God. 

Toch betekent dit niet dat we de vraag of God bestaat niet kunnen 

beantwoorden. Die vraag is prima te beantwoorden, maar dan moet je niet 

alleen focussen op keiharde, directe bewijzen. 

De oogkleppen 

Als je goed naar de bewijsbril kijkt, zie je flinke oogkleppen.  

Een rechter zoekt namelijk ook overtuigende bewijzen. Anders kun je een 

verdachte niet zomaar veroordelen. Toch doet een rechter bijna nooit 

uitspraken op basis van keiharde bewijzen zoals foto’s en camerabeelden. 

Zulke keiharde bewijzen zijn er bijna nooit in een rechtszaak. Daarom 

probeert een rechter een betrouwbaar beeld te vormen van wie wat gedaan 

heeft op basis van indirecte aanwijzingen; sporenonderzoek en 

getuigenverklaringen. 

In een moordzaak probeert de rechter een misdrijf te reconstrueren met 

behulp van rechercheurs en getuigen. Hij is immers zelf niet bij het 

misdrijf geweest en moet op anderen leunen om de waarheid te 

achterhalen.  De kogel vertelt iets over het moordwapen. Het ontbreken 

van inbraaksporen wijst erop dat het slachtoffer de dader waarschijnlijk 

binnengelaten heeft. De zakelijke en persoonlijke relaties van het 

slachtoffer perken het aantal verdachten in. Onderzoek van de computer 

wijst een aantal mogelijke verdachten aan.  

Familie van het slachtoffer kan meer over het slachtoffer vertellen. 

Getuigen hebben een onbekende donkerblauwe BMW in de straat zien 

staan. De rechter ondervraagt een aantal verdachten waar ze op het 

moment van het misdrijf waren en of ze dat kunnen bewijzen. Als er maar 

genoeg sporen en getuigen zijn, wordt het eenvoudiger om de moord te 

reconstrueren en de dader aan te wijzen. Bij voldoende sporen en getuigen 

zal de dader de moord nog bekennen ook. 



127 

 

Zo kun je ook ontdekken of God bestaat of niet. Je moet sporenonderzoek 

doen. Alle brillen die je net opgehad hebt, laten sporen van God zien. In 

onze werkelijkheid zijn heel veel sporen te zien van een superintelligente, 

creatieve schepper. Daarnaast heb ik een aantal getuigen aangedragen; 

levensverhalen van mensen die God hebben leren kennen. In de Bijbel 

staan nog veel meer van die getuigenverklaringen.  

We hebben geen foto’s of camerabeelden van God. 

Toch zag je veel sporen van een briljante schepper. 

Veel getuigen verklaarden wat God in hun leven deed.  

Zo kun je goed oordelen of God bestaat of niet.  

Laten we wat brillen gaan inspecteren die sporen laten zien van een 

briljante schepper van de natuur. Ik pik er een paar brillen uit, anders wordt 

het te veel. Wil je misschien nog wat te drinken? 

4.d. De bouwbril 
Hier heb ik de bouwbril. Met de bouwbril zie je hoe één bevruchte eicel 

gaat delen om in hoog tempo een lichaam te bouwen. Cellen weten op de 

een of andere manier waar ze zich bevinden en wat ze moeten gaan 

bouwen; zenuwen; hersenen; ogen; botten; spieren; pezen; longen; 

lymfeklieren, enzovoort, enzovoort. Volgens een strak draaiboek ontstaat 

nieuw leven dat op de ouders lijkt en allerlei ingewikkelde systemen laat 

samenwerken. 

De bril 

De bouwbril getuigt zonder woorden van een schepper. Het groeiende 

leven spreekt voor zich en overtuigt zonder woorden. Zelfs de meest 

fanatieke atheïst en evolutiebioloog - Richard Dawkins - erkent dat het 

leven de indruk wekt dat het ontworpen is. Zijn definitie van biologie luidt: 

“Biologie is de bestudering van ingewikkelde dingen die de indruk wekken 

dat ze ontworpen zijn voor een doel”236.  

                                                 
236 R. Dawkins, The Blind Watchmaker, p. 1. 
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De oogkleppen 

Heeft de bouwbril dan oogkleppen? Is de natuur inderdaad zo bedrieglijk? 

Klopt onze intuïtie niet? Is de kans op groeiend leven dan niet onmogelijk 

klein? Heeft de bouwbril misschien oogkleppen die het toeval buiten beeld 

houden als mogelijke verklaring?  

Nee, iedereen mag toeval aandragen als verklaring voor de 

duizelingwekkende complexiteit waarmee het leven groeit, maar toeval is 

gewoon niet geloofwaardig. Op de bouwbril zitten geen oogkleppen. De 

oogkleppen zitten juist op de atheïstische wetenschapsbril waar atheïsten 

zo van houden, omdat die bril alles buiten beeld houdt dat op schepping 

wijst. Atheïsten verklaren dit groeiende leven het liefst met toeval, terwijl 

toeval helemaal niets verklaart.  

De focus 

Geeft de bouwbril dan een eenzijdig beeld van slechts een klein stukje van 

de werkelijkheid? Nee; al het leven groeit zo: mensen, dieren, planten en 

bomen. Al het leven begint met één cel waaruit een nieuwe soortgenoot 

groeit door doelgerichte celdeling.  

En kijk je binnen in die cel - met de fabrieksbril - dan overtuigt de 

robotisering en automatisering daar ook van schepping. En kijk je naar het 

eindresultaat, dan zie je dat al die mensen, dieren, planten en bomen een 

specifiek doel dienen. Ze blinken allemaal uit in het doel waar ze voor 

gemaakt zijn. 

Als je de oogkleppen even van de atheïstische wetenschapsbril afhaalt, 

zodat je wat objectiever naar de feitelijke onderzoeksresultaten kunt kijken, 

ontdek je duidelijke wetenschappelijke aanwijzingen voor schepping van 

het groeiende leven in plaats van toeval.   

Door de bouwbril zien ook atheïsten een schepper. 

Ze willen hun eigen ogen niet geloven. 

Groeiend leven getuigt zonder woorden. 

Dat was de bouwbril. Nu gaan we de programmeerbril inspecteren. 
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4.e. De programmeerbril 
Laten we weer kijken naar de programmeerbril zelf, naar eventuele 

oogkleppen en naar de focus. Is het een betrouwbare bril als je wilt 

bekijken of er een schepper bestaat? 

De bril 

De programmeerbril is bedoeld om te kijken naar het DNA-

programmeerwerk in de celkern van levende wezens. De drie miljard 

tekens programmeerwerk in onze genen bepalen hoe onze cellen 

functioneren, hoe en waar alle systemen in ons lichaam groeien en met 

elkaar samenwerken en hoe we eruitzien.   

Het duizelingwekkende programmeerwerk wijst op een programmeur met 

meer kennis van programmeren, scheikunde, biologie en natuurkunde dan 

alle mensen bij elkaar237. Ons programmeerwerk is slechts kinderspel als je 

het vergelijkt met het meesterlijke DNA in levende wezens. Duizenden 

knappe koppen breken hun hersens om te begrijpen hoe het werkt en wat 

het doet.  

De bouwbril sprak nog zonder woorden. 

Maar de programmeerbril laat supercomplexe taal zien. 

Wie heeft die programmeertaal geschreven? 

De focus 

De programmeerbril focust vooral op de taal en de ongekende intelligentie 

die DNA onthult. Atheïstische wetenschappers ergeren zich aan mensen 

die op de proppen komen met zulke sporen van schepping in onze 

werkelijkheid. Dat bedreigt hun wereldbeeld dat er alleen maar materie 

bestaat. Ze verwijten aanhangers van schepping dat ze geloven in de ‘god 

van de gaten’.  

Wetenschappers beseffen dat ze heel veel dingen nog niet weten. Er zitten 

gaten in hun kennis. Maar als je nog niet weet hoe iets werkt, moet je niet 

                                                 
237 Zie Job 21:22, Jesaja 40:13-14. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Job%2021:22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja%2040:13-14
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direct roepen dat er een god achter zit. Je moet juist op zoek gaan naar 

natuurverschijnselen die het ontstaan van zulke raadsels verklaren.  

Is de programmeerbril dan een bedrieglijke bril? Laat hij dingen zien die er 

niet zijn (een programmeur)? Bewijzen wetenschappers straks het 

tegendeel? Is het verkeerd om conclusies te trekken uit 

natuurverschijnselen die naar een schepper lijken te wijzen? 

Gaan natuurwetten die supersoftware ooit verklaren? 

Of toeval misschien? 

De oogkleppen 

Atheïstische wetenschappers moeten wel oogkleppen op hun bril zetten. 

Anders laat de schepper zich veel te duidelijk zien. De atheïstische 

wetenschapsbril verbiedt het om een schepper als verklaring aan te dragen. 

Anders valt het wereldbeeld zonder schepper in duigen. 

Als je een schepper bewust buiten beeld houdt, moet je wel in het 

onmogelijke geloven; dat alles vanzelf ontstaat. Maar als atheïstische 

wetenschappers door de oogkleppen van hun atheïstische wetenschapsbril 

geen schepper zien, moeten ze niet roepen dat een schepper niet bestaat als 

anderen - zonder oogkleppen - die schepper wel heel duidelijk zien.  

Moet toeval een geloofwaardige verklaring worden voor het ontstaan van 

drie miljard tekens programmeerwerk in ons DNA dat zelf leven bouwt uit 

één levende cel? Wie concludeert dat er een schepper moet zijn om drie 

miljard tekens briljant programmeerwerk te schrijven, trekt die conclusie 

niet omdat er een gat in zijn wetenschappelijke kennis zit.  

Software ontstaat nooit door natuurwetten of toeval. 

Laat staan de supersoftware in ons DNA. 

Alleen intelligentie kan software maken. 

De informatiewetenschap bewijst immers dat specifieke, complexe 

informatie altijd afkomstig is van intelligentie238. Voor wie gelooft dat er 

                                                 
238 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 10-14. 
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alleen materie bestaat, is het lastig om te erkennen dat ons DNA heel veel 

immateriële intelligentie onthult. Voor wie gelooft dat er alleen materie 

bestaat is het erkennen van een schepper nog lastiger.  

Voor de vooraanstaande atheïst Antony Flew was de complexiteit van de 

software in DNA een belangrijke reden om zijn atheïstische 

wetenschapsbril in de prullenbak te gooien239. 

Programmeertaal wijst op een programmeur. 

Dat materie per ongeluk intelligente software en leven voortbrengt, is 

hoogst onwaarschijnlijk en onlogisch. Het is veel waarschijnlijker en 

logischer dat een intelligente schepper doelgericht materie en leven 

voortbrengt. Materie schept geen intelligentie, maar een intelligente 

schepper schept wel materie240. 

Wie bij het zien van DNA nog in het toeval blijft geloven, moet wel een 

grenzeloos geloof hebben in het toeval en in de betrouwbaarheid van de 

atheïstische wetenschapsbril met haar oogkleppen voor een schepper. 

Op de programmeerbril zitten geen oogkleppen. Er zijn nog veel meer 

aanwijzingen die naar een schepper wijzen: 

• DNA is slechts één component om leven mogelijk te maken.  

• DNA bevat software die alleen werkt in specifieke hardware (de 

levende cel). De hardware werkt niet zonder software en andersom. 

• DNA regelt hoe één levende cel door celdeling nieuw leven bouwt (de 

bouwbril). 

• Naast DNA is er nog communicatie tussen de cellen nodig om de juiste 

cellen allemaal op de juiste plaats te laten groeien en samen te laten 

werken241. 

                                                 
239 A. Flew & R.A. Varghese, There Is a God: How the World's Most Notorious Atheist 

Changed His Mind. https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew.  
240 W.A. Dembski, Being as Communion, A Metaphysics of Information. 
241 Zogenaamde ‘developmental gene regulatory networks’ verzorgen de signalen die 

cellen communiceren binnen de cel en naar andere cellen om nieuw leven te bouwen.  

S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 13. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew
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De samenwerking tussen DNA en andere componenten die leven mogelijk 

maken, is dus nog wat ingewikkelder. Nog ingewikkelder wordt het als je 

beseft dat er voor elke nieuwe diersoort een grote hoeveelheid nieuwe 

programmeercode nodig is.  

Dan wordt het begrijpelijk dat veel mensen niet in een toevallige evolutie 

van het leven geloven, maar in een geleide evolutie van het leven. De 

programmeercode voor nieuwe soorten ontstaat niet zomaar. Daar is 

telkens briljant programmeerwerk voor nodig242. 

Omdat mensen sinds een aantal decennia ook kunnen programmeren, 

begrijpen we nu hoe complex de DNA software is en hoeveel intelligentie 

daarvoor komt kijken.  

Ons DNA getuigt van een bovennatuurlijke programmeur. 

Complexe informatie komt altijd van een intelligentie.  

Ik leg de programmeerbril opzij. Hier heb ik twee brillen; de dierenbril en 

de evolutiebril van Charles Darwin. Die wil ik graag allebei met je 

bekijken. 

4.f. De dierenbril 
We kijken weer naar de brillen zelf, naar de oogkleppen en de focus. 

De bril 

De dierenbril is bedoeld om naar het dierenrijk te kijken. Hij laat een 

enorme verscheidenheid aan dieren zien die stuk voor stuk perfect 

ontworpen zijn voor specifieke doelen: overleven in woestijnen of op de 

polen; vliegen in het donker, enzovoort. Natuurfilms blijven boeien en 

verrassen.  

De dierenbril toont een creatieve en geniale Bioloog. 

                                                 
242 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, Part two, How to Build an Animal. 
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De oogkleppen 

Maar klopt die dierenbril wel? De evolutietheorie van Charles Darwin laat 

toch zien dat alle diersoorten vanzelf ontwikkeld zijn uit eenvoudige 

eencellige wezens? Daar kwam toch geen schepper aan te pas? Zitten er 

oogkleppen op de dierenbril die verbergen dat dieren vanzelf nieuwe 

soorten voortbrengen? 

Laten we eerst die evolutiebril van Darwin bekijken. 

Darwins evolutiebril 

De darwinistische evolutietheorie is de belangrijkste pijler waar het 

atheïstische wereldbeeld zonder schepper nog op rust. Als blijkt dat de 

darwinistische evolutietheorie niet klopt, is het niet langer rationeel om 

nog te geloven dat alles vanzelf ontstaan is. Dan is een wereldbeeld zonder 

schepper niet meer houdbaar. Daarom kunnen mensen die hechten aan een 

wereldbeeld zonder schepper, heftig reageren als Darwin ter discussie 

gesteld wordt.  

Sommige wetenschappers noemen de evolutietheorie liever geen theorie, 

maar een feit. Er is zoveel bewijs verzameld dat je er niet meer omheen 

kunt. Als je de evolutietheorie niet gelooft, kom je uit het museum. Dan 

leef je nog in de donkere Middeleeuwen, toen mensen nog geloofden dat 

de aarde plat was243. 

De evolutiebioloog en militante atheïst Richard Dawkins beweert zelfs dat 

iedereen die niet in evolutie gelooft, onwetend is, dom of krankzinnig244. 

De vooraanstaande Darwiniste Eugenie Scott beweert bovendien dat de 

darwinistische evolutietheorie geen zwakke punten kent245.  

                                                 
243 K.W. Giberson, Saving Darwin: How to be a Christian and Believe in Evolution, p. 53. 
244 Zie https://en.wikiquote.org/wiki/Richard_Dawkins#Quotes.  
245 Zie http://blogs.reuters.com/faithworld/2009/01/23/evolution-gets-added-boost-in-

texas-schools/. 

https://en.wikiquote.org/wiki/Richard_Dawkins#Quotes
http://blogs.reuters.com/faithworld/2009/01/23/evolution-gets-added-boost-in-texas-schools/
http://blogs.reuters.com/faithworld/2009/01/23/evolution-gets-added-boost-in-texas-schools/
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Wie niet in Darwin gelooft, moet wel oliedom zijn. 

De evolutietheorie kent geen zwakke punten. 

Toch? 

Als mensen zich zo overschreeuwen, is het verstandig om hun beweringen 

te onderzoeken. Kent de evolutiebril inderdaad geen zwakke plekken? Ben 

je dom als je de bril van Darwin niet vertrouwt? Laten we eens kijken. 

De evolutiebril van Charles Darwin gaat ervan uit dat alle diersoorten 

vanzelf ontstaan zijn en vraagt om geloof in vijf veronderstellingen: 

1. Gemeenschappelijke afstamming. 

Darwin schetst een stamboom van het leven. Alle planten, bomen, 

dieren en mensen stammen af van één eerste levensvorm. Uit 

eenvoudige levensvormen groeien allerlei nieuwe soorten dieren. 

Bovenin de stamboom groeit de mens uit de apen. 

2. Toevallige erfelijke afwijkingen. 

Toevallige erfelijke afwijkingen bij de voortplanting veranderen 

bestaande planten en dieren. Evolutie is een ongeleid proces; niemand 

stuurt het. 

3. Kleine stapjes. 

Planten en dieren veranderen met hele kleine stapjes. Gedurende 

miljoenen jaren ontstaan langzaamaan nieuwe soorten planten en 

dieren. 

4. Van eenvoudig naar complex. 

Uit eenvoudige levensvormen groeien steeds complexere 

levensvormen. 

5. Natuurlijke selectie. 

Door voedselschaarste en andere natuurlijke hindernissen overleven 

alleen de soorten die het best aangepast zijn aan hun omgeving. De rest 

sterft uit. 

Volgens Darwin ontstaan alle diersoorten vanzelf. 

Toeval schept langzaamaan nieuwe soorten. 

Wie het best in de natuur past, overleeft. 



135 

 

Tegen alle vijf veronderstellingen van Darwin is fundamentele kritiek 

geuit. Die kritiek vind je - vreemd genoeg - niet in biologieboeken. Ik vat 

die kritiek kort samen, zodat je zelf kunt beoordelen of de darwinistische 

evolutietheorie geen zwakke punten heeft.  

1. Gemeenschappelijke afstamming 

Als alle dieren ontstaan zijn uit andere diersoorten, dan zou het eenvoudig 

moeten zijn om de voorouders van alle diersoorten te achterhalen. Darwin 

tekent een eerste grove boom met wat vertakkingen op basis van uiterlijke 

overeenkomsten in zijn boek ‘The Origin of Species’. Latere volgelingen 

van Darwin proberen die boom verder uit te werken.  

Wat een koud kunstje lijkt, blijkt een onoplosbare puzzel te zijn. Je kunt 

allerlei stambomen tekenen. Het ligt er maar aan welke overeenkomsten je 

met elkaar in verband brengt. Buizerds, vlinders en vleermuizen hebben 

allemaal vleugels, maar de buizerd is een vogel, de vlinder een insect en de 

vleermuis is een zoogdier. Die kunnen geen familie zijn. 

Haaien en dolfijnen kunnen allebei hard zwemmen en goed jagen. Maar 

een haai is een vis met kieuwen en een dolfijn is een zoogdier met longen. 

Mensen, vogels en haaien hebben allemaal vijf vingers, maar ook zij 

kunnen geen familie zijn.  

Met lichamelijke overeenkomsten kun je allerlei stambomen tekenen. 

Overeenkomsten sturen ons juist regelmatig het bos in. Op basis van 

lichamelijke overeenkomsten konden wetenschappers het niet eens worden 

wat de juiste stamboom is246.  

Toen wetenschappers ontdekten hoe ze DNA konden lezen, gloorde de 

hoop dat genetische overeenkomsten de relaties tussen diersoorten en de 

stamboom van het leven zouden onthullen. Maar nog duidelijker bleek het 

                                                 
246 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 6. 
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tegendeel. Dieren die sterk op elkaar lijken, hebben regelmatig hele andere 

genen.  

Hoe meer genetische gegevens onderling vergeleken worden, hoe waziger 

de familierelaties worden247. Vooraanstaande wetenschappers concluderen 

dat er helemaal geen stamboom van het leven is. DNA-onderzoek heeft de 

boom van het leven omgehakt248. De familierelaties tussen dieren lijken 

niet op een boom, maar op een oerwoud249. 

De stamboom van al het leven is niet te vinden. 

Overeenkomsten sturen ons juist het bos in. 

DNA tekent geen boom, maar een oerwoud. 

De darwinistische stamboom krijgt nog meer wind te verduren. 

Biologieboeken schetsen bijvoorbeeld embryo’s van verschillende 

gewervelde diersoorten naast elkaar om de overeenkomsten te laten zien. 

Die overeenkomsten moeten het plaatje onderbouwen dat die diersoorten 

van elkaar afstammen, omdat ze zich op een vergelijkbare manier 

ontwikkelen. 

Toch zijn die overeenkomsten maar de helft van de waarheid. Naast 

overeenkomsten tonen uitgebreide studies ook veel verschillen in de 

embryonale ontwikkeling tussen vergelijkbare diersoorten. Die verschillen 

passen niet in het plaatje van de gemeenschappelijke afstamming250. Veel 

biologieboeken lijken wel atheïstische propagandaboeken, omdat ze maar 

één kant van het verhaal schetsen251.  

                                                 
247 Zie https://www.discovery.org/a/24041/#problem6. 
248 M. Syvanen in G. Lawton, Why Darwin was wrong about the tree of life. 

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2006-7-10-118.  
249 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 6. https://www.youtube.com/watch?v=MXrYhINutuI.  
250 S. Tyler in J.P. Moreland e.a., Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and 

Theological Critique, 9. https://www.discovery.org/a/24041/#problem8.  
251 J. Wells, Zombie Science. 

https://www.discovery.org/a/24041/#problem6
https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2006-7-10-118
https://www.youtube.com/watch?v=MXrYhINutuI
https://www.discovery.org/a/24041/#problem8
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Soortgelijke dieren kunnen heel verschillend groeien. 

Blijkbaar zijn ze toch geen familie. 

Het darwinistische plaatje van de stamboom van het leven laat zich 

moeilijk rijmen met sterke overeenkomsten in hele verschillende soorten.  

Het oog van een inktvis lijkt heel sterk op het menselijk oog. Maar mensen 

en inktvissen kunnen geen familie van elkaar zijn. Vleermuizen, dolfijnen 

en vetvogels gebruiken echolocatie (waarneming van de omgeving met 

geluid), maar groeien op hele verschillende takken van de darwinistische 

stamboom252. Duiven, zalmen en zeeschildpadden gebruiken het 

magnetisch veld van de aarde om hun geboorteplaats weer terug te vinden, 

maar kunnen geen familie zijn.  

De natuur zit vol van dit soort overeenkomsten tussen diersoorten die niet 

van elkaar kunnen afstammen253; overeenkomsten die niet passen in het 

darwinistische plaatje. Ontwikkelen die geavanceerde systemen zich 

telkens opnieuw op verschillende takken van de darwinistische stamboom? 

Darwinisten proberen dit soort tegenstrijdigheden wel te verklaren, maar ze 

passen niet in het plaatje van de darwinistische stamboom254.  

Allerlei dieren tonen opvallende overeenkomsten. 

Die passen niet in Darwins stamboom. 

Als er geen darwinistische boom bestaat, wat is er dan nog waar van de 

andere vier veronderstellingen van Darwins evolutietheorie?  

2. Toevallige erfelijke afwijkingen. 

De tweede veronderstelling van de evolutietheorie luidt dat planten en 

dieren veranderen door toevallige erfelijke afwijkingen bij de 

voortplanting. 

                                                 
252 Zie https://www.youtube.com/watch?v=28Ap4ove3Fg.  
253 F. Rana, The Cell's Design: How Chemistry Reveals the Creator's Artistry, 11. 
254 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 6, p. 133-134. 

https://www.youtube.com/watch?v=28Ap4ove3Fg
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Die toevallige erfelijke afwijkingen zijn vooral onder vuur genomen door 

aanhangers van de intelligent ontwerp beweging. Dat zijn wetenschappers 

die sinds enkele decennia met wetenschappelijke argumenten proberen aan 

te tonen dat bepaalde dingen in onze werkelijkheid beter te verklaren zijn 

met een intelligente ontwerper dan met toeval255. 

Apen zouden zich door een lange serie van kleine erfelijke afwijkingen 

langzaamaan ontwikkeld hebben tot mensen. Het DNA van mensen en 

chimpansees verschilt namelijk maar 2 tot 5 procent.  

Procentueel lijkt dat inderdaad weinig. Maar twee procent is ongeveer 60 

miljoen programmeertekens. Dat zijn zo’n 130 boeken van 300 bladzijden. 

Zoveel werkende programmeercode komt niet zomaar uit de lucht vallen. 

Ook niet als je er miljoenen jaren op wacht. Als er voor elke diersoort van 

die enorme hoeveelheden nieuwe programmeercode nodig zijn, kun je wel 

nagaan hoeveel programmeercode er in alle dieren samen zit.  

Nieuwe levensvormen vereisen veel nieuwe informatie. 

Waar komt die informatie vandaan? 

Elke programmeur zal bevestigen dat nieuwe software niet toevallig 

ontstaat. Je moet behoorlijk wat programmeercode schrijven om 

doelgericht één nieuw knopje in een programma in te bouwen met een 

nieuwe functie. Eén typefout zorgt er al voor dat je dat doel niet bereikt. 

Toeval kan geen nieuwe software schrijven, omdat toeval niet doelgericht 

werkt. Toeval kan alleen maar wartaal genereren; geen werkende 

programmeercode. 

Als een computervirus willekeurige aanpassingen maakt in een 

computerprogramma, zorgt dat altijd voor beschadiging van dat 

programma. Dan vallen functies uit en verschijnen er foutmeldingen op het 

                                                 
255 Zie bijvoorbeeld Stephen C. Meyer, Darwin’s Doubt & Signature in the cell, M.J. 

Behe, Darwin's Black Box & The Edge of Evolution & Darwin Devolves, William A 

Dembski, Being as Communion & Design Revolution. 
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scherm en loopt het programma vast. Als je een virus zijn gang laat gaan, 

is de kans groot dat het computerprogramma niet eens meer kan opstarten. 

Voor DNA geldt dat ook. De kans dat willekeurige aanpassingen in DNA 

één functioneel robotje opleveren in een levende cel is 1 op 1074 (dat is een 

1 met 74 nullen)256. Maar voor aanpassingen in dieren is veel meer nodig. 

Aanpassingen vereisen vaak ook andere soorten cellen, andere weefsels en 

andere organen die allemaal gebouwd moeten worden met een ander 

bouw- en groeiplan. Aanpassingen in de programmeercode van het DNA 

moeten al die veranderingen aansturen257. 

Nieuwe soorten vragen veel supercomplex DNA. 

Toeval levert geen werkende software op. 

Toeval kan DNA alleen ruineren. 

Michael Behe - hoogleraar in de biochemie - heeft uitgerekend hoe groot 

de kans is dat toevallige erfelijke afwijkingen resulteren in een kleine 

aanpassing van dieren. Ondanks het feit dat DNA een soort 

spellingscontrole bevat, die kopieerfoutjes na celdeling corrigeert, blijven 

er soms toch nog kopieerfoutjes achter. Zulke kopieerfoutjes beschadigen 

werkende functionaliteit, net als een computervirus software kan 

beschadigen258. 

Je kunt statistisch uitrekenen hoe vaak die kopieerfoutjes voorkomen. Als 

de statistische kans op kopieerfoutjes 1 op een miljoen is, dan is de kans 

dat twee specifieke letters programmeercode wijzigen 1 op een biljoen (1 

                                                 
256 D.A. Axe, Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional 

Enzyme Folds (Journal of molecular biology, 2004) & D.A. Axe, Extreme Functional 

Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, (Journal of 

Molecular Biology, 2000). 
257 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 8-14. 

https://www.youtube.com/watch?v=FDSpLBNQk5I.  
258 M.J. Behe, Darwin Devolves: The New Science About DNA That Challenges 

Evolution. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDSpLBNQk5I
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miljoen keer 1 miljoen). De statistische kans dat drie of vier specifieke 

letters programmeercode wijzigen, wordt al snel onmogelijk. 

Zodra je weet hoeveel letters programmeercode er nodig zijn om een kleine 

aanpassing in een dier te maken, kun je uitrekenen hoe groot die kans is dat 

toeval dat veroorzaakt. Michael Behe maakt duidelijk dat die aanpassingen 

in dieren zoveel informatie vereisen, dat ze statistisch absoluut onmogelijk 

zijn259.  

Aanpassingen binnen diersoorten - bijvoorbeeld van bacteriën of van 

vissen - zijn beschadigingen van bestaand DNA; geen ontwikkeling van 

nieuw DNA. Nieuw gefokte rassen - van bijvoorbeeld honden, schapen of 

koeien - ontstaan niet door de vorming van nieuw DNA, maar door 

beschadiging van bestaand DNA260.  

Om duidelijk te maken dat veel wetenschappers niet geloven dat Darwins 

toevallige erfelijke afwijkingen leiden tot nieuwe diersoorten, hebben meer 

dan duizend wetenschappers een publieke petitie op het internet 

ondertekend261.  

Toevallige afwijkingen creëren geen nieuwe diersoorten. 

Dat is statistisch onmogelijk. 

3. Kleine stapjes. 

Het derde toverwoord uit Darwins evolutietheorie is geleidelijkheid. 

Planten en dieren veranderen met hele kleine stapjes. Gedurende miljoenen 

jaren ontstaan langzaamaan nieuwe soorten planten en dieren. Als je maar 

lang wacht, is alles mogelijk. 

                                                 
259 M.J. Behe, The Edge of Evolution: The Search for the Limits of Darwinism. 

https://www.discovery.org/a/24041/#problem3. 
260 M.J. Behe, Darwin Devolves: The New Science About DNA That Challenges 

Evolution. 
261 Zie https://dissentfromdarwin.org/.  

 

https://www.discovery.org/a/24041/#problem3
https://dissentfromdarwin.org/


141 

 

Toch vroeg Darwin zichzelf al af waarom de aardbodem niet vol zit met 

allerlei overgangsvormen; dieren die het midden houden tussen de ene en 

de andere soort. Dat beschouwde hij als het duidelijkste en grootste 

bezwaar dat tegen zijn evolutietheorie kon worden ingebracht262.  

Darwin veronderstelde dat de fossielen die paleontologen opgraven 

gewoon geen compleet beeld geven van de ontwikkeling van alle 

diersoorten. Natuurlijk is het fossiel archief niet compleet, maar 

paleontologen erkennen tegenwoordig wel dat het wel een goed beeld 

schetst van de ontwikkeling van het leven263.  

Het fossiel archief toont bijvoorbeeld duidelijk dat diersoorten niet of niet 

noemenswaardig veranderen. Paleontologen graven telkens weer 

onveranderde diersoorten op uit grondlagen van verschillende leeftijden. 

Ze veranderen niet (stasis)264.  

De denkbeeldige lijntjes die Darwin in zijn stamboom tussen verschillende 

soorten tekende, missen in het fossiel archief. Nieuwe diersoorten 

verschijnen plotseling in het fossiel archief; zonder voorafgaande 

tussenvormen. Ineens zijn ze er265.  

Fossielen laten zien dat soorten niet veranderen. 

Nieuwe soorten verschijnen plotseling. 

De geleidelijke ontwikkeling van nieuwe diersoorten die Darwin voor zich 

zag, wordt nog sterker tegengesproken door de plotselinge verschijning 

van grote aantallen nieuwe diersoorten in relatief korte geologische 

periodes. 

                                                 
262 C. Darwin, The Origin of Species, p. 292. 

https://www.discovery.org/a/24041/#problem5.  
263 M.J. Benton, M.A. Wills, R. Hitchin, Quality of the fossil record through time: 

https://www.nature.com/articles/35000558.  
264 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 7, p. 136-137. 
265 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 1. https://www.discovery.org/a/24041/#problem5. 

 

https://www.discovery.org/a/24041/#problem5
https://www.nature.com/articles/35000558
https://www.discovery.org/a/24041/#problem5
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In de oudste geologische periode met dierlijke fossielen - het Ediacarium - 

komen alleen weke dieren voor. In de daaropvolgende geologische periode 

- het Cambrium - verdwijnen die weekdieren en verschijnen ineens - 

zonder tussenvormen - allerlei complexe gewervelde zeedieren die totaal 

niet op elkaar lijken266. 

Zo schetst het fossiel archief een herhalend patroon van plotseling 

verschijnende en plotseling verdwijnende diersoorten. Daardoor kunnen 

paleontologen aan de fossielen in aardlagen zien uit welke geologische 

periode die aardlaag stamt. In plaats van een voortdurende geleidelijke 

ontwikkeling van dezelfde diersoorten - die Darwin schetste - toont het 

fossiel archief een patroon van plotselinge explosies van nieuwe 

diersoorten en plotselinge uitsterving van die diersoorten.  

Daarom verklaarden gezaghebbende paleontologen als Louis Agassiz en 

Adam Sedgwick Darwins evolutietheorie in strijd met het fossiel archief. 

Zij wezen Darwin bijvoorbeeld op de plotselinge explosie van diersoorten 

in het Cambrium zonder tussenvormen.  

Darwin wees hun kritiek van de hand met zijn verwachting dat die 

tussenvormen nog wel gevonden zouden worden. Maar Agassiz kreeg 

gelijk267. 

Aardlagen tonen geen ontwikkeling van diersoorten.  

Ze tonen uitsterving en explosies van nieuwe soorten. 

4. Van eenvoudig naar complex. 

De vierde veronderstelling waar Darwin zijn evolutietheorie op baseerde, 

luidt dat het leven simpel begint en langzaamaan complexer wordt. Hij 

eindigt zijn boek ‘The Origin of Species’ met de woorden ‘dat uit zo’n 

simpel begin eindeloos veel van de prachtigste en wonderbaarlijkste 

soorten zijn geëvolueerd en nog steeds evolueren’.  

                                                 
266 Zie https://www.youtube.com/watch?v=Y1DPzY6o6hQ.  
267 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt, 1. https://www.discovery.org/a/24041/#problem5. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1DPzY6o6hQ
https://www.discovery.org/a/24041/#problem5
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In de tijd van Darwin wisten wetenschappers nog maar weinig over het 

kleine microscopische leven. Veel wetenschappers dachten dat het kleine 

leven heel eenvoudig in elkaar zat en dat het zomaar uit levenloze materie 

kon ontstaan. In het jaar dat Darwin zijn ‘Origin of Species’ publiceerde 

(1859), bewees Louis Pasteur dat leven niet vanzelf groeit op bedorven 

voedsel. Zonder bacteriën, groeit er niets.  

Darwin schreef in een brief aan zijn vriend Joseph Hooker dat leven 

misschien wel vanzelf kan ontstaan ‘in een kleine, warme poel met allerlei 

soorten ammonia, fosforzouten, licht, warmte, elektriciteit, enzovoorts’268. 

Na Darwin werd de eencellige amoebe in biologieboeken verheven tot de 

eerste eenvoudige levensvorm269. 

Met zijn evolutietheorie probeert Darwin de veelkleurige schoonheid en 

wonderbaarlijke complexiteit in de natuur te verklaren zonder schepper. 

Darwin kan zelf ook niet geloven dat die schoonheid en complexiteit 

zomaar uit de lucht kunnen vallen. Het leven moet heel simpel begonnen 

zijn en langzaamaan steeds ingewikkelder en mooier geworden zijn. 

Maar sinds we cellen van binnen kunnen bestuderen, weten we dat het 

kleine microscopische leven verre van simpel is. Een levende cel lijkt sterk 

op een volledige gerobotiseerde en geautomatiseerde fabriekshal. Het DNA 

in de celkern is onvoorstelbaar complex. Hoe meer we ontdekken van de 

levende cel, hoe complexer het wordt. 

De amoebe wordt vaak onderaan de darwinistische stamboom van het 

leven getekend en de mens bovenaan. Toch is het DNA van sommige 

‘eenvoudige’ amoeben ruim 200 keer langer dan van mensen270. Blijkbaar 

is de kleine amoebe minder eenvoudig dan menigeen denkt.  

Als het leven niet eenvoudig begon, verklaart de evolutietheorie niet hoe 

complexiteit en schoonheid ontstonden. 

                                                 
268 C. Darwin, brief aan Joseph Hooker, 1871. 
269 W.P. Pycraft, The Standard Natural History From Amoeba to Man.  
270 Zie http://www.genomenewsnetwork.org/articles/02_01/Sizing_genomes.shtml.  

http://www.genomenewsnetwork.org/articles/02_01/Sizing_genomes.shtml
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Volgens Darwin begon complex leven klein en simpel. 

Het is achterhaald dat klein leven simpel is. 

Complexiteit ontstond niet geleidelijk. 

5. Natuurlijke selectie 

De vijfde en laatste veronderstelling van Darwins evolutietheorie is 

natuurlijke selectie (survival of the fittest); door voedselschaarste en andere 

natuurlijke hindernissen overleven alleen de soorten die het best aangepast 

zijn aan hun omgeving. De rest sterft uit. Zo selecteert de natuur wie 

overleeft. 

De kritiek op deze veronderstelling richt zich niet zozeer op de stelling 

zelf. Het probleem is vooral dat natuurlijke selectie Darwins 

evolutietheorie onmogelijk maakt. Natuurlijke selectie botst met twee 

andere elementen: toevallige mutaties en geleidelijkheid. 

Als planten en dieren zich maar met hele kleine stapjes verbeteren, 

vergroot dat niet de kans om te overleven. Alleen grote verbeteringen 

leveren een grotere kans op om te overleven. Maar zulke plotselinge, grote 

verbeteringen komen volgens Darwin niet voor. Dieren ontwikkelen zich 

met hele kleine stapjes. Maar het probleem is dat de natuur geen kleine 

verbeteringen selecteert. 

Voor de vorming van een nieuwe diersoort moeten één of meerdere dieren 

uit een populatie een hele reeks van kleine wijzigingen ondergaan. Maar 

toeval zorgt ervoor dat het telkens weer andere dieren zijn die een heel 

klein stapje veranderen. Dat leidt niet tot een nieuwe diersoort271. 

Zelfs als mensen heel doelgericht gaan fokken met dieren met een 

afwijking, veranderen die dieren niet van soort. Honden blijven dan 

honden en schapen blijven dan schapen. Als je de natuur zijn gang laat 

gaan, verwateren die afzonderlijke hondenrassen en schapenrassen juist 

                                                 
271 Zie https://www.discovery.org/a/24041/#problem4.  

 

https://www.discovery.org/a/24041/#problem4
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weer. Het fossiel archief bevestigt dat diersoorten juist niet veranderen. 

Natuurlijke selectie helpt niet om nieuwe diersoorten te vormen, maar wel 

om ze in stand te houden272. 

De natuur selecteert geen kleine afwijkingen. 

Afwijkingen verwateren door toeval. 

De natuur houdt soorten in stand. 

Ben je onwetend, dom of krankzinnig als je Darwin niet gelooft? Kent 

Darwins evolutietheorie geen zwakke punten? Darwins evolutietheorie kan 

geen enkele poot missen, maar voortschrijdend wetenschappelijk inzicht 

heeft alle vijf poten onder Darwins evolutietheorie weggezaagd:  

1. De stamboom van het leven bleek onvindbaar; zowel op basis van 

uiterlijke kenmerken als op basis van DNA. Darwin voorspelde een 

boom, maar we vonden een oerwoud. 

2. Toevallige erfelijke afwijkingen verminken de DNA-software. Ze 

kunnen niet de grote hoeveelheden specifieke, complexe, doelgerichte 

DNA-software schrijven die nodig is voor nieuwe soorten. 

3. Dieren veranderen niet met hele kleine stapjes. Het fossiel archief toont 

juist diersoorten die niet veranderen. Nieuwe soorten verschijnen en 

verdwijnen plotseling en in grote aantallen, zonder tussenvormen. Dat 

riepen tijdgenoten van Darwin al. 

4. Het complexe leven begon niet eenvoudig. Steeds betere microscopen 

laten zien dat ook het kleinste, microscopische leven onvoorstelbaar 

complex is. 

5. Natuurlijke selectie helpt Darwin van de wal in de sloot. De natuur 

selecteert geen kleine afwijkingen en het toeval zorgt er juist voor dat 

die afwijkingen in populaties verwateren. Natuurlijke selectie houdt 

soorten juist in stand. 

Darwins evolutietheorie heeft geen poot meer om op te 

staan.  

Zijn evolutiebril is achterhaald door betere microscopen.  

                                                 
272 Zie https://www.crossway.org/articles/the-surprising-limits-of-natural-selection/. 

https://www.crossway.org/articles/the-surprising-limits-of-natural-selection/
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Wetenschappers die afscheid genomen hebben van de darwinistische 

evolutietheorie en die zoeken naar andere theorieën om de ontwikkeling 

van de planten- en dierenwereld zonder schepper te verklaren, hebben zich 

verenigd onder de naam ‘de derde weg’.  

In hun ogen is ‘de eerste weg’ de doodlopende weg van de darwinistische 

evolutietheorie. Met ‘de tweede weg’ bedoelen ze aanhangers van 

schepping; ook al hebben zij geen recht van spreken in de 

wetenschappelijke wereld273. Op ‘de derde weg’ wandelen wetenschappers 

die een bonte mengeling van nieuwe brillen met elkaar delen ter 

vervanging van Darwins evolutiebril274. 

Op de website van ‘de derde weg’ delen wetenschappers allerlei 

alternatieven voor de Darwinistische evolutietheorie275. Met hun nieuwe 

brillen nemen wetenschappers afscheid van één, meer of alle onderdelen 

van Darwins evolutiebril:  

• Eric Bapteste ziet geen darwinistische stamboom van het leven. In 

plaats daarvan ziet hij een netwerk van levensvormen met allerlei 

onderlinge verbanden276. 

• James A. Shapiro ontkent dat alle erfelijke afwijkingen toevallig 

gebeuren en dat natuurlijke selectie soorten verandert. Zijn theorie van 

de ‘natuurlijke genetische bouwkunde’ veronderstelt dat levende 

wezens hun DNA niet toevallig, maar doelgericht aanpassen aan stress 

signalen uit de omgeving. De ontwerpende intelligentie die op de 

omgeving reageert, zit in de levende cel zelf277. Shapiro verklaart 

                                                 
273 M. Leisola, J. Witt, Heretic: One Scientist's Journey from Darwin to Design. 
274 Op de website van ‘de derde weg’ geven wetenschappers allerlei alternatieven voor de 

Darwinistische evolutietheorie. 
275 Zie http://www.thethirdwayofevolution.com/.  
276 Zie http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/eric-bapteste.  
277 J.A. Shapiro, Evolution: A View from the 21st Century. 

http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/james-a-shapiro.  

 

http://www.thethirdwayofevolution.com/
http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/eric-bapteste
http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/james-a-shapiro
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echter niet waar die intelligentie vandaan komt en hoe materie doelen 

kan formuleren278. 

• Victoria N. Alexander ontkent ook dat toevallige mutaties en 

natuurlijke selectie doelloos richting geven aan de ontwikkeling van 

levensvormen279. Met allerlei voorbeelden van natuurlijke 

zelforganisatie creëert zij een theorie van natuurlijke creativiteit280. 

• Eva Jablonka spreekt tegen dat dieren veranderen door toevallige 

erfelijke afwijkingen. Ze erven naast DNA ook andere eigenschappen 

vanuit het lichaam, gedrag en communicatie281. Die laten dieren 

veranderen. 

• Denis Noble schrijft dat alle belangrijke veronderstellingen van het 

Neo-Darwinisme dusdanig onderuitgehaald zijn dat we een hele 

nieuwe theorie nodig hebben282. Systeembiologie is zo’n theorie die de 

ontwikkeling van het leven schetst als een samenspel tussen genen, 

cellen, organen, lichamen en omgevingen283. 

Voor veel wetenschappers is Darwins bril achterhaald. 

Ze zoeken betere brillen om het leven te verklaren. 

Maar die mogen ook geen schepper laten zien. 

De focus 

De dierenbril focust op aspecten van de dierenwereld die Darwins 

evolutiebril buiten beeld probeert te houden. Een kijkje door de dierenbril 

laat allerlei dingen zien die Darwins evolutiebril niet laat zien. Dat komt 

doordat Darwins evolutiebril oogkleppen heeft die een schepper buiten 

beeld houden. 

Alle onoplosbare problemen met Darwins evolutiebril verdwijnen als 

sneeuw voor de zon als je door een scheppingsbril kijkt. 

                                                 
278 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_genetic_engineering.  
279 Zie http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/Victoria-Alexander.  
280 V.N. Alexander, The Biologist's Mistress: Rethinking Self-Organization in Art, 

Literature, and Nature. 
281 Zie http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/eva-jablonka.  
282 Zie http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/denis-noble.  
283 D. Noble, The Music of Life: Biology Beyond Genes. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_genetic_engineering
http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/Victoria-Alexander
http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/eva-jablonka
http://www.thethirdwayofevolution.com/people/view/denis-noble
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• De eerste levensvormen beginnen niet eenvoudig, omdat ze geschapen 

zijn.  

• We vinden geen tussenvormen en geleidelijke overgangen van soorten 

in het fossiel archief, omdat de schepper telkens nieuwe soorten 

maakte. 

• We vinden geen stamboom van alle levensvormen, omdat de schepper 

toegepaste technieken bij heel verschillende dieren hergebruikte voor 

vergelijkbare doelen.  

• Dat hergebruik van eerder toegepaste technieken verklaart bijvoorbeeld 

dat menselijke ogen zo lijken op inktvis ogen. 

• Verschillen in embryonale ontwikkeling van vergelijkbare dieren, zijn 

goed te verklaren met andere bouw- en ontwikkelplannen. 

• Natuurlijke selectie is niet nodig om nieuwe soorten te laten ontstaan; 

wel om bestaande soorten sterk te houden. 

• Schepping verklaart waarom in het fossiel archief telkens grote 

aantallen nieuwe levensvormen in relatief korte tijd verschijnen zonder 

tussenvormen.  

• Schepping en veranderende klimatologische omstandigheden op aarde 

verklaren waarom zoveel levensvormen in verschillende geologische 

perioden plaats moesten maken voor nieuwe levensvormen. Die nieuwe 

levensvormen zijn gemaakt voor andere omstandigheden en andere 

doelen. 

• Informatie is altijd afkomstig van intelligentie. De herkomst van grote 

hoeveelheden nieuwe, specifieke, complexe en doelgerichte software in 

nieuwe levensvormen is het beste te verklaren met schepping.  

De scheppingsbril kan het ontstaan én de ontwikkeling van leven het beste 

verklaren: 

• Het ontstaan van leven uit levenloze materie toont alle kenmerken van 

schepping. Leven is een ordening van informatie en materie. Voor 

leven is een veelheid aan onderdelen nodig, zoals informatie, eiwitten, 

cellen, weefsels en organen. Al die onderdelen moeten samenspelen. 

Leven toont schoonheid, doelgerichtheid en efficiëntie. Elke 

levensvorm vervult een nuttige functie in het geheel. Leven verraadt 

een ongekende complexiteit; een groots plan en veel inspanning om het 

te maken. Schepping is de beste verklaring voor het ontstaan van leven. 
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• Het ontstaan van andere levensvormen toont ook alle kenmerken van 

schepping. Andere levensvormen zijn andere ordeningen van 

informatie en materie. Andere levensvormen vereisen andere 

informatie, eiwitten, weefsels en organen. Al die onderdelen spelen 

weer anders samen. Andere levensvormen tonen weer andere vormen 

van schoonheid, gericht op andere doelen, gebaseerd op andere 

efficiëntie methoden. Andere levensvormen hebben een andere nuttige 

functie in het geheel. Andere levensvormen verraden telkens andere 

vormen van complexiteit; een ander onderliggend plan en een andere 

inspanning. Schepping is de beste verklaring voor het ontstaan van 

nieuwe levensvormen. 

• Schepping door een intelligente persoon kan de herkomst van de 

immateriële aspecten van ons bestaan het beste verklaren; ons 

zelfbewustzijn, onze persoonlijkheid, onze gedachten, onze kennis, 

onze vrijheid, onze verantwoordelijkheid, onze gevoelens, onze 

waarden, onze liefde en ons geluk. Juist een persoon die weet wat het is 

om een persoon te zijn, kan andere personen maken. 

• Schepping van de eerste en latere levensvormen en van onze 

persoonlijkheid passen beter in het grotere geheel van onze 

werkelijkheid en bij andere elementen in onze werkelijkheid die het 

beste met een schepper verklaard kunnen worden. Schepping van leven 

past beter bij de schepping van materie, het heelal, natuurwetten, 

natuurconstanten en alle natuurlijke kringlopen. Heel onze 

werkelijkheid is doelgericht gemaakt om leven mogelijk te maken. 

• Schepping is een betere verklaring voor het ontstaan van alle 

levensvormen dan materie. Intelligentie kan wel informatie, materie en 

leven voortbrengen, maar materie kan geen intelligentie, geen 

informatie en geen leven voortbrengen.  

Het is Darwin niet gelukt om de ontwikkeling van alle levensvormen met 

hun veelsoortigheid, complexiteit en schoonheid zonder schepper te 

verklaren met een simpel begin en ongeloofwaardig veel toeval.  

Het wordt hoog tijd dat wetenschappers weer de vrijheid terugkrijgen om 

het leven en onze werkelijkheid te verklaren met een schepper. Dan mogen 

ze weer het bewijs volgen waar het leidt en wordt de wetenschap weer vrije 

wetenschap; bevrijd van dwang en tunnelvisie. Schepping is een veel 
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betere verklaring voor het ontstaan van leven en van alle levensvormen met 

hun ongekende complexiteit en schoonheid. 

De dierenbril verklaart die ongeëvenaarde schoonheid, variatie en 

complexiteit met een schepper; een schepper met eindeloze creativiteit en 

intelligentie. Die bonte dierenpracht verraadt een grote liefde voor dieren.   

De scheppingsbril lost alle problemen van de evolutiebril 

op. 

De scheppingsbril kan al het leven het beste verklaren.  

De dierenbril heeft wel oog voor de geniale Bioloog. 

Zo, dat was een lang verhaal over de dierenbril en Darwins evolutiebril. Nu 

gaan we drie brillen tegelijk bekijken, maar dat vergt wat minder tijd. 

4.g. De belemmerende brillen 
Voordat ik de brillen van ooggetuigen van God liet zien, vroeg ik om mee 

te doen met een brillentest. Die brillentest maakte duidelijk hoeveel brillen 

je op je neus had die het zicht op God belemmeren: 

1. de bril dat er geen absolute waarheden bestaan (de relativistische bril); 

2. de bril dat er geen wonderen bestaan; 

3. de bril dat oude verhalen achterhaald zijn en slecht overgeleverd. 

Sommige mensen hebben deze brillen niet op; andere mensen dragen ze 

alle drie. Laten we eens kijken wat er mis is met die brillen en waarom ze 

het onmogelijk maken om God te zien. 

Klopt de eerste bril? Bestaan er inderdaad geen absolute waarheden? Kun 

je nooit weten of je de juiste god dient? Kun je niets te weten komen over 

het bovennatuurlijke?  

De gedachte dat er geen absolute waarheden bestaan (relativisme) en dat 

we het goddelijke niet kunnen leren kennen, stamt uit het Oosterse denken; 

zoals het Hindoeïsme. Het Hindoeïsme gaat er zelfs vanuit dat onze 

zintuigen niet erg betrouwbaar zijn. Met onze zintuigen kunnen we geen 
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betrouwbaar beeld vormen van onze zichtbare werkelijkheid; laat staan van 

de onzichtbare werkelijkheid284. 

Binnen het Hindoeïsme bestaan geen objectieve waarheden; alleen 

subjectieve waarheden. Iedereen mag de werkelijkheid beleven op zijn 

eigen manier. Iedereen mag zijn eigen waarheid koesteren285. Iedereen mag 

een of meer goden dienen van de meer dan een miljoen goden.  

De wetenschap gaat ervan uit dat we wel op onze zintuigen kunnen 

vertrouwen. Zintuigelijke waarnemingen zijn heel belangrijk om een 

betrouwbaar beeld te vormen van onze werkelijkheid. Zo hebben 

wetenschappers veel absolute waarheden ontdekt; natuurwetten die altijd 

en overal gelden. Denk bijvoorbeeld aan de wet van de zwaartekracht van 

Isaac Newton.  

Je hoeft maar één natuurwet aan te dragen om te laten zien dat absolute 

waarheden wel bestaan. Er bestaan heel veel absolute waarheden in de 

vorm van natuurwetten. Bovendien is de stelling ‘absolute waarheden 

bestaan niet’ ook nog met zichzelf in strijd. De stelling zelf is een absolute 

waarheid, maar ontkent dat absolute waarheden bestaan. 

Kun je niets te weten komen over het bovennatuurlijke? De brillen die naar 

verschillende aspecten van onze natuur kijken, laten al behoorlijk wat 

sporen van het bovennatuurlijke zien: 

• De geboorte van een kind verraadt een Bron van leven en liefde (de 

overweldigende bril). 

• De gerobotiseerde, geautomatiseerde cel wijst op een grote Fabrikant 

(de fabrieksbril). 

• De groei van levende wezens uit één cel toont een grote Bioloog (de 

bouwbril). 

• Het DNA-programmeerwerk getuigt van een ongekende programmeur 

(de programmeerbril). 

                                                 
284 Zie https://www.hinduwebsite.com/senses.asp.  
285 Zie https://www.hinduwebsite.com/hinduism/essays/whatistruth.asp.  

https://www.hinduwebsite.com/senses.asp
https://www.hinduwebsite.com/hinduism/essays/whatistruth.asp
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• De efficiënte motoren in ‘eenvoudige levensvormen’ vereist een 

enorme Technicus (de motorbril). 

• De rijke variatie in het dierenrijk en de doelgericht ontworpen 

levensvormen verraden een geniale en creatieve Bioloog (de 

dierenbril). 

• De natuurlijke werkelijkheid wijst naar een bovennatuurlijke Oorzaak 

(de oorzaaksbril). 

• De natuurwetten die onze natuur ordenen veronderstellen een Wetgever 

(de wetgeversbril). 

• Het geheel van natuurlijke kringlopen die de primaire levensbehoeften 

blijven aanvoeren, duiden op een Verzorger (de kringloopbril). 

• De precieze afstelling van ons heelal veronderstelt een doelgericht 

ontwerper (de vuurwerkbril). 

• Voor het ontstaan van leven is een geniale schepper nodig (de 

revolutiebril). 

• Alle vernuftige systemen in mijn lichaam weerspiegelen mijn Maker 

(de spiegelbril). 

Is het waar dat je niet te weten kunt komen of je de juiste god dient? Het 

Hindoeïsme gaat daarvan uit. Maar als een religie talloze tegenstrijdige 

beelden van de bovennatuurlijke werkelijkheid schetst met miljoenen 

goden, kan die religie niet waar zijn. Wie op zoek gaat naar de 

bovennatuurlijke werkelijkheid, heeft niets aan een verzameling beelden 

waarvan niemand weet of ze waar zijn of niet.  

De bewering dat je het bovennatuurlijke niet kunt kennen, weerhoudt 

mensen alleen maar van de zoektocht naar de bovennatuurlijke 

werkelijkheid.  

Als je de bril van het relativisme opzet, belemmeren de 

oogkleppen voor waarheid het zicht op de werkelijkheid. 

Wat klopt er van de tweede bril die afgezet moest worden? Is het waar dat 

wonderen niet bestaan? Dat is geen feit, maar een vooroordeel. Net als het 

vooroordeel dat er alleen maar materie bestaat. Als je ervan uitgaat dat het 



153 

 

bovennatuurlijke niet bestaat, dan ligt het voor de hand om ook niet in 

wonderen te geloven, want dat zijn bovennatuurlijke verschijnselen.  

Omgekeerd geldt dat ook. Als het mogelijk is dat het bovennatuurlijke 

bestaat, dan is het ook mogelijk dat er bovennatuurlijke verschijnselen - 

wonderen - bestaan. Als de schepper ervoor zorgt dat onze werkelijkheid 

naar zijn natuurwetten luistert, kan hij daar natuurlijk ook uitzonderingen 

op maken.  

Zou de maker van onze ogen, niemand kunnen genezen van 

zijn blindheid?  

Zou de maker van het leven - die het leven laat groeien uit 

één enkele cel - doden niet meer levend kunnen maken?  

De derde bril die sommige mensen moesten afzetten, was de 

veronderstelling dat oude verhalen achterhaald zijn en slecht overgeleverd 

zijn. Nu hoeven oude verhalen niet altijd achterhaald te zijn. Wie zijn 

geschiedenis niet kent, is gedoemd om die te herhalen. Filosofen moeten 

bijvoorbeeld nog altijd leren wat Plato onderwees.  

Voor een derde van de wereldbevolking is de Bijbel na tweeduizend jaar 

nog steeds het mooiste boek. Geen boek heeft zoveel positieve invloed 

uitgeoefend op de mensheid dan de blijde boodschap van Gods liefde, van 

zijn koninkrijk dat komt en van Jezus die onze straf in onze plaats droeg. 

Na tweeduizend jaar vervult het nog altijd talloze mensen met liefde en 

hoop. 

Oude verhalen hoeven niet altijd slecht overgeleverd te zijn. De meeste 

Bijbelboeken zijn opgeschreven door ooggetuigen. Door de vondst van 

talloze kopieën van Bijbelboeken en fragmenten uit verschillende tijden en 

plaatsen, kunnen we constateren of er verschillen in overlevering zijn.  

Van de kopieerfouten kunnen we precies bepalen wanneer en waar ze 

gemaakt zijn. Zo is de oorspronkelijke tekst van de Bijbelboeken heel 
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nauwkeurig te achterhalen286. Terwijl van de meeste boeken uit de oudheid 

slechts enkele exemplaren overgeleverd zijn, hebben we van de Bijbel een 

veelheid aan oude kopieën uit verschillende streken. 

De Bijbel is 2000 jaar oud, maar nog steeds het populairste 

boek. 

Weinig boeken zijn zo betrouwbaar overgeleverd als de 

Bijbel. 

Ik vroeg je drie brillen af te zetten, omdat die het zicht op God 

belemmeren: 

• de bril dat er geen absolute waarheden bestaan (de relativistische bril); 

• de bril dat er geen wonderen bestaan; 

• de bril dat oude verhalen achterhaald en slecht overgeleverd zijn. 

Deze drie brillen bleken vooroordelen te zijn, die niet hard te maken zijn. 

Veel mensen lopen met een of meer van deze brillen op de neus rond, 

zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. Daardoor kunnen ze God niet 

zien. 

Wie God wil zien, moet soms vooroordelen loslaten. 

Laten we nu de brillen inspecteren van de ooggetuigen die God in hun 

eigen leven hebben leren kennen. 

4.h. De brillen van ooggetuigen 
De brillen van  

• een kinderloze nomade,  

• een gevluchte prins,  

• een blindgeboren bedelaar,  

• een weduwe,  

• een landverrader,  

• een ongelovige broer en  

• een fanatieke christenvervolger  

                                                 
286 B.M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament. 
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zijn allemaal verslagen van ooggetuigen. Ze vertellen gebeurtenissen die 

zijzelf, maar ook anderen met eigen ogen gezien hebben.  

Mozes was niet de enige getuige van de wonderen waarmee God de Joden 

uit Egypte bevrijdde. Het hele volk zag de wrede Farao met zijn soldaten 

verdrinken in de Rode Zee. Nog elk jaar vieren de Joden deze 

gebeurtenissen met het Pesachfeest en het Matsot feest. Zo zijn de 

evangeliën ook ooggetuigenverslagen van Jezus’ daden die hij in het 

openbaar verrichte.  

De getuigen in de Bijbel vertellen geen theorieën of 

meningen. 

Ze vertellen feiten die in het openbaar plaatsvonden. 

De getuigen in de Bijbel vertellen feiten die die veel mensen gezien 

hebben. Die feiten waren verifieerbaar. Mensen konden bij ooggetuigen 

navragen of de getuigenverslagen wel klopten. Daarom hoefde Jezus geen 

hooggeleerde professoren in dienst te nemen, want zijn leerlingen hoefden 

na zijn dood alleen maar te vertellen wat ze meegemaakt hadden287.  

De brillen die ik geselecteerd heb, vormen maar een kleine selectie van de 

vele ooggetuigenverslagen die in de Bijbel staan. Al die verschillende 

getuigen vertellen wat ze meegemaakt hebben met dezelfde God. De 

getuigenverslagen omspannen een periode van ruim vijftienhonderd jaar.  

De meeste religies baseren zich niet op verifieerbare feiten.  

De islam bijvoorbeeld, is gebaseerd op de Koran. Dat boek bevat geen 

ooggetuigenverslagen. Het bevat openbaringen van een engel aan de 

profeet Mohammed. Mohammed vertelt geen geobserveerde feiten, maar 

openbaringen van verhalen die hij zelf niet eens meegemaakt heeft. 

Mohammed vertelt verhalen over Abraham, Ismaël, David, Jezus en andere 

personen uit de Bijbel zonder ze ooit gezien te hebben.  

                                                 
287 Zie Lukas 15:27, 24:49, Handelingen 1:8, 2:32, 10:39. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2015:27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2024:49
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%201:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%202:32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2010:39
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De Islam kent bovendien maar één bron van waarheid: de profeet 

Mohammed. Niemand kon verifiëren of zijn verhalen wel klopten, want 

Mohammed werd pas in de zesde eeuw na Christus geboren.  Niemand kon 

nog andere ooggetuigen raadplegen, omdat hij vertelde over lang 

vervlogen tijden en verre plaatsen.  

Zijn verhalen zijn eerst mondeling overgeleverd en een aantal generaties 

later pas op papier gezet. Omdat er zoveel verschillende versies van de 

openbaringen van Mohammed de ronde deden, heeft de derde kalief van de 

islam - Oethman ibn Affan - één versie tot standaard verheven en alle 

afwijkende versies laten vernietigen288.  

Mohammed beweert dat hij dezelfde boodschap vertelt als de Bijbel: “De 

mensen van het evangelie moeten oordelen op grond van wat Allah daarin 

bekendgemaakt heeft”289. Maar de Koran loochent de kruisiging, 

opstanding en hemelvaart van Jezus. Sinds moslims deze verschillen 

ontdekten, beweren ze dat de Bijbel vervalst moet zijn290. De niet 

verifieerbare openbaringen van één profeet vinden ze betrouwbaarder dan 

de verifieerbare verklaringen van zoveel ooggetuigen uit de Bijbel. 

De Islam baseert zich niet op verifieerbare feiten. 

Mohamed vraagt blind geloof in zijn verhalen. 

Zijn strijders moeten hem blind gehoorzamen. 

De meeste religies baseren zich niet op ooggetuigenverklaringen. Hindoes 

hebben bijvoorbeeld fantasierijke godenbeelden met dierlijke trekjes; 

sommige goden hebben een kop van een olifant of van een aap; andere 

goden hebben vier armen, drie ogen of een blauwe huid. De mythische 

godenverhalen wekken niet de indruk dat we te doen hebben met goden die 

echt bestaan. 

                                                 
288 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorsprong_van_de_islam. 
289 Zie Soera 5:47-48. 
290 Zie http://answering-islam.org/Campbell/s2c1.html, http://answering-

islam.org/Campbell/contents.html, https://www.youtube.com/watch?v=kfsj92dedpI.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorsprong_van_de_islam.
https://www.thereligionofpeace.com/quran/noble/sura5.html#47
http://answering-islam.org/Campbell/s2c1.html
http://answering-islam.org/Campbell/contents.html
http://answering-islam.org/Campbell/contents.html
https://www.youtube.com/watch?v=kfsj92dedpI
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Het Boeddhisme kent geen schepper, want het heelal heeft volgens hen 

altijd al bestaan. Sommige Boeddhisten geloven wel in goden die in andere 

werelden leven en sterven, maar die bemoeien zich niet met mensen. Ze 

spelen geen rol van betekenis. Mensen moeten zichzelf redden. 

Aanhangers van het Taoïsme en het Confucianisme (religies uit China) 

dienen ook geen goden. Het zijn eerder filosofieën die allerlei 

levenswijsheden aandragen. 

De Bijbel bevat historische verslagen van ooggetuigen. 

Die laten zien hoe God met mensen omgaat. 

Daarin is de Bijbel uniek. 

Als de Bijbel verklaringen bevat van mensen die met eigen ogen gezien 

hebben wat God deed en hoe hij met mensen omgaat; kunnen we dan nog 

vaststellen of het betrouwbare getuigen waren? Kunnen we - net als een 

rechter - achterhalen of hun getuigenissen kloppen of niet? Laten we zijn 

getuigen eens onder de loep nemen. 

De Bijbelboeken die beschrijven hoe God met het Joodse volk omging, 

bevatten geen sprookjes, maar werkelijk gebeurde geschiedenis. Veel 

feiten uit de geschiedenis van het Joodse volk kunnen worden gestaafd met 

historisch onderzoek en archeologische opgravingen291.  

Er zijn nog altijd mensen die eraan twijfelen of Jezus bestaan heeft. Maar 

in de wetenschappelijke wereld durft geen enkele serieuze wetenschapper 

het bestaan van Jezus nog te ontkennen. Het christendom komt niet zomaar 

uit de lucht vallen. Naast de Bijbel zijn er nog heel veel andere bronnen die 

verklaren dat Jezus echt geleefd heeft292.  

Rechters zoeken altijd getuigen die met hun neus bovenop een misdrijf of 

ongeluk stonden; het liefst zoveel mogelijk verschillende getuigen. Jezus 

                                                 
291 J. Randall Price & H. Wayne House, Zondervan Handbook of Biblical Archaeology. 

J.M. Holden & N. Geisler, The Popular Handbook of Archaeology and the Bible. 
292 Robert E. Van Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the 

Ancient Evidence. 
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had genoeg getuigen om zich heen verzameld: twaalf leerlingen die hij zelf 

uitgekozen had, volgelingen die hem op eigen initiatief volgden, familie en 

heel veel mensen die zelf gezien hadden wat Jezus allemaal in het 

openbaar deed. Omdat Judas Jezus verraadt, wordt hij na Jezus’ hemelvaart 

vervangen door Matthias, omdat hij - net als veel anderen - getuige 

geweest was van Jezus’ optreden vanaf het begin tot het einde293. 

De Bijbelboeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven door mensen 

die er met hun neus bovenop stonden. De vier evangeliën zijn 

gedetailleerde levensbeschrijvingen van Jezus; opgesteld door mensen die 

met hem optrokken. Mattheüs en Johannes waren door Jezus uitgekozen 

om hem te volgen294. Markus volgde Jezus op eigen initiatief en was 

bijvoorbeeld bij de gevangenneming van Jezus295. Lukas was een arts die 

een levensbeschrijving van Jezus geschreven heeft door allerlei getuigen te 

raadplegen296.  

Net als in een rechtszaak vertellen de getuigen van Jezus elk hun eigen 

verhaal, in hun eigen stijl, met eigen accenten en met nauwkeurige details 

die andere getuigen soms niet opvielen. Maar ieder op zijn eigen manier 

schetst Jezus als de zoon van God, die eenvoudige verhalen vertelt, zieken 

geneest, gekruisigd wordt en weer opstaat uit de dood.  

De verschillende getuigenissen over Jezus stemmen 

overeen. 

Ieder vertelt de feiten in zijn eigen stijl met eigen details. 

De Bijbelboeken over Jezus werden geschreven op materialen die vergaan. 

Omdat het christendom zo hard groeide, zijn er veel kopieën gemaakt en 

teruggevonden in allerlei verschillende landen uit verschillende eeuwen. 

Door die geografische verspreiding kunnen we goed vaststellen dat er 

weinig overschrijffouten gemaakt werden. Ook kunnen we redelijk precies 

                                                 
293 Zie Handelingen 1:21-26. 
294 Zie Mattheüs 4:21-22 en 9:9.  
295 Zie Markus 14:51. 
296 Zie Lukas 1:1-5, Handelingen 1:1-3. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%201:21-26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%204:21-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%209:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Markus%2014:51
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%201:1-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%201:1-3
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achterhalen welke fouten in welke streken gemaakt zijn. Zo kunnen we 

precies achterhalen wat de oorspronkelijke Bijbeltekst was.  

De leerlingen van Jezus gaven hun Bijbelboeken en het onderwijs van 

Jezus door aan de volgende generatie. Die leerlingen gaven dezelfde 

boeken en hetzelfde onderwijs weer door en schreven zelf ook weer 

brieven en boeken. De boeken die we van de opeenvolgende generaties 

christelijke leraren teruggevonden hebben, vertellen dezelfde hoofdlijnen. 

Zo is er naast de Bijbel nog meer literatuur bewaard gebleven die de 

inhoud van de Bijbelboeken bevestigt297.  

De Bijbel is heel nauwkeurig overgeleverd298. 

Vandaag de dag vinden sommige mensen de wonderen die Jezus deed, 

ongeloofwaardig. Maar Jezus genas veel mensen in het openbaar, zodat 

iedereen het kon zien. Hij gaf blinden weer zicht, doven weer gehoor, 

verlamden liet hij weer lopen, lepra patiënten genazen en zelfs doden 

wekte hij weer tot leven. Jezus deed die wonderen in het openbaar om te 

laten zien dat hij de zoon van God is299. 

Het feit dat de bijbelschrijvers noemden wie waar genezen werd, gaf de 

lezers van de Bijbelboeken de gelegenheid om navraag te doen. Zelfs de 

vijanden van Jezus erkenden dat hij bovennatuurlijke wonderen deed. In de 

Bijbel erkennen de Farizeeën dat Jezus bovennatuurlijke krachten had. Ze 

schreven die bovennatuurlijke krachten alleen niet toe aan God, maar aan 

duistere machten300. Diverse historische bronnen die kritisch tegenover het 

christendom staan, noemen Jezus een magiër en bevestigen dat hij is 

gekruisigd301.  

                                                 
297 Zie http://www.earlychristianwritings.com/churchfathers.html.  
298 B.M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament. 
299 Zie Johannes 3:2, 10:23-38, 20:30-31, Mattheüs 27:54.  
300 Zie Johannes 9, 11:47, Mattheüs 9:34. 
301 Robert E. Van Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the 

Ancient Evidence, 2 en 3. 

http://www.earlychristianwritings.com/churchfathers.html
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%203:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2010:23-38
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2020:30-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2027:54
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%209
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2011:47
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%209:34


160 

 

Vriend en vijand erkent het: 

Jezus deed wonderen en werd gekruisigd. 

Maar wat is er van waar dat Jezus opgestaan is uit de dood en weer tot 

leven kwam? Is zoiets geloofwaardig? Om de betrouwbaarheid van 

getuigen en verdachten te achterhalen, kijken rechters altijd naar kwade 

bijbedoelingen. Hebben de getuigen of verdachten misschien een goede 

reden om te liegen? Getuigen of verdachten die liegen, doen dat doorgaans 

om geld, macht, of seks/relaties. 

Als een schatrijke man vermoord wordt, is zijn vrouw geen betrouwbare 

getuige, vooral niet als ze getrouwd waren in gemeenschap van goederen. 

Misschien was ze op zijn geld uit. Bij de moord op een bedrijfsleider van 

een grote onderneming is zijn mogelijke opvolger geen betrouwbare 

getuige. Misschien was hij op de macht uit. Als iemand verdacht wordt van 

moord, moet je niet aan zijn vrouw vragen of hij op de avond van de 

moord thuis was. Zijn vrouw wil natuurlijk niet dat hij achter de tralies 

verdwijnt.  

Mensen die gericht zijn op geld, macht of seks/relaties, spreken meestal 

niet de waarheid en zijn onbetrouwbare getuigen. Neem bijvoorbeeld de 

profeet Mohammed.  Hij zei dat hij openbaringen van Allah ontving. Zo 

kreeg Mohammed veel aanhangers.  Was zijn getuigenis betrouwbaar? 

Mohammed zette zijn aanhangers aan tot roven, veroveren en moorden302. 

De prediker werd een legerleider. In tien jaar tijd besloeg zijn Islamitische 

Staat het hele Arabische schiereiland. Twintig procent van de oorlogsbuit 

was voor Mohammed303. Hij verzamelde meer vrouwen dan je op twee 

handen kunt tellen; waaronder vier oorlogsslavinnen en een meisje van 

negen304.  

                                                 
302 Zie Soera 8, 48:20, P. Towsend, Questioning Islam, 7.3. 
303 Zie Soera 8:41. 
304 Zie Soera 33:50, Sahih Bukhari 5:58:234, Sahih Muslim 2:3309, Sunan Abu Dawud 

2:2116, https://wikiislam.net/wiki/List_of_Muhammads_Wives_and_Concubines, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad%27s_wives. 

https://www.thereligionofpeace.com/quran/noble/sura8.html
https://www.thereligionofpeace.com/quran/noble/sura48.html#20
https://www.thereligionofpeace.com/quran/noble/sura8.html#41
https://www.thereligionofpeace.com/quran/noble/sura33.html#50
https://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_5_58.php
https://sunnah.com/muslim/16/83
https://sunnah.com/abudawud/12/76
https://sunnah.com/abudawud/12/76
https://wikiislam.net/wiki/List_of_Muhammads_Wives_and_Concubines
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad%27s_wives
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Was zijn getuigenis betrouwbaar, of was hij uit op macht, geld en seks? 

Wie gelooft nu een legerleider die volken uitmoordt, macht verzamelt, 

geld, vrouwen en zelfs kinderen? En wie gelooft die volgelingen van 

Mohammed die zijn voorbeeld nog altijd volgen en strijden voor een 

Islamitische Staat? 

Lijken Jezus en Mohamed op elkaar? 

Lijken hun volgelingen op elkaar? 

Een groter contrast is niet denkbaar305. 

De leerlingen van Jezus hadden - net als Jezus zelf - niets te winnen met 

hun getuigenis; geen seks/relaties, geen macht en geen geld. Ze waren 

gewoon getrouwd en namen hun gezin mee op reis306. Ze hadden geen 

macht, maar waren het slachtoffer van de machthebbers307. Ze hadden geen 

rijkdom, maar lieten alles achter om het evangelie te verspreiden. Ze 

deelden juist uit van het weinige dat ze hadden308.  

Paulus geeft een inkijkje in het leven van de apostelen: “Tot op de dag van 

vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden 

we mishandeld, zijn we dakloos, zwoegen we voor ons eigen brood. 

Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen 

we het; worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot op dit 

ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de 

mensheid”309. 

Een betrouwbare getuige is iemand die door zijn getuigenis niets te winnen 

heeft, maar wel heel veel te verliezen. Wie durft er te getuigen tegen een 

drugsbaron die iedereen laat vermoorden die hem voor de voeten loopt? 

Als er toch een of twee getuigen zijn, die verklaren hoe die drugsbaron 

                                                 
305 Zie https://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/jesus-muhammad.aspx.  
306 Zie 1 Corinthiërs 9:5. 
307 Zie Handelingen 5:38-40, 7:59, 12:2, 2 Corinthiërs 11:23-27. 
308 Zie Handelingen 3:6-8, 20:33-35. 
309 Zie 1 Corinthiërs 4:11-13. 2 Corinthiërs 6:1-10. 

https://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/jesus-muhammad.aspx
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%209:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%205:38-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%207:59
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2012:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2%20kor%2011:23-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%203:6-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2020:33-35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%204:11-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2%20kor%206:1-10
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mensen liet vermoorden, snapt iedereen dat zulke getuigen heel moedig en 

betrouwbaar zijn. Met hun getuigenis riskeren ze hun leven. 

Dat is nu precies wat alle getuigen van Jezus’ opstanding doen: ze riskeren 

hun leven. Dat doe je niet als je zelf weet dat het verhaal over de opgestane 

Jezus een leugen is. 

Nadat Jezus gekruisigd is, sluiten zijn leerlingen zich samen op achter slot 

en grendel. Nu Johannes de doper onthoofd is en Jezus gekruisigd is, 

vragen de leerlingen zich af wie het volgende slachtoffer wordt310. Jezus 

had hen al gewaarschuwd311.  

Dan verschijnt Jezus ineens aan zijn leerlingen, ondanks de gesloten 

deuren. Hij toont zijn doorboorde handen en voeten en de wond in zijn zij. 

Een week later verschijnt hij weer. Bijna zes weken lang verschijnt Jezus 

aan zijn leerlingen, aan zijn familie en aan veel andere volgelingen312. Dan 

zien de leerlingen Jezus opstijgen en in een wolk verdwijnen313.  

Tien dagen later lijkt alle angst verdwenen. Op het Pinksterfeest staan de 

leerlingen van Jezus midden in Jeruzalem in vuur en vlam te getuigen over 

de opstanding van Jezus314. Ze leggen uit dat Jezus stierf om voor onze 

zonden te boeten. Ze getuigen dat hij opstond uit de dood om te bewijzen 

dat de dood niet het laatste woord heeft. Op die ene dag komen drieduizend 

mensen tot geloof in de opgestane Jezus. Dat aantal groeit naar 5.000 als 

Petrus - net als Jezus - voor het oog van de inwoners van Jeruzalem een 

verlamde man geneest in de naam van Jezus315. 

                                                 
310 Zie Johannes 20:19. 
311 Zie Mattheüs 24:9, Markus 13:13, Johannes 15:18-21, 16:33, 18:1-4. 
312 Zie Mattheüs 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20 en 21, Handelingen 1:3-8, 13:31, 

1 Corinthiërs 15:5-7. 
313 Zie Lukas 24:50-53, Handelingen 1:9-11. 
314 Zie Handelingen 2. 
315 Zie Handelingen 3. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2020:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2024:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Markus%2013:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2015:18-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2016:33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2018:1-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2028
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Markus%2016
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2024
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2020:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2021
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%201:3-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2013:31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%2015:5-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2024:50-53
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%201:9-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2020:33-35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%203:6-8
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Maar dan begint de vervolging die steeds heftiger wordt. De Joodse 

Schriftgeleerden leggen de leerlingen van Jezus een zwijggebod op316. 

Even later worden de leerlingen gevangengenomen, gegeseld en weer 

vrijgelaten317. Dan volgt de eerste dode: Stephanus - een van de eerste 

diakenen - wordt gestenigd318. Direct daarop breekt de eerste grootschalige 

christenvervolging los in Jeruzalem. Veel christenen worden uit hun huizen 

gesleurd en verdwijnen achter de tralies. Andere christenen ontvluchten 

Jeruzalem319. 

Ook de Romeinse overheid begint christenen te vervolgen. Koning 

Herodes Agrippa wil de Joodse leiders een plezier doen. Hij laat een van 

Jezus’ leerlingen - Jakobus - onthoofden. Direct daarna neemt hij Petrus 

gevangen om hem te doden, maar Petrus ontsnapt op wonderlijke wijze uit 

de gevangenis en ontvlucht Jeruzalem320. Overal breekt de jacht op 

christenen los. Paulus ontsnapt aan de dood in Damascus, Jeruzalem en 

andere steden321. In Rome jaagt keizer Claudius de Joden de stad uit322. 

Keizer Nero beschuldigt de christenen van een grote brand in Rome en 

jaagt hen in de arena’s op de meest gruwelijke manieren de dood in323. 

Toch blijven de leerlingen van Jezus vasthoudend getuigen. 

Paulus schrijft: “Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van 

mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht 

uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het 

evangelie van Gods genade”324. Zonder de opstanding van Jezus was 

Paulus thuisgebleven: “In Efeze heb ik op leven en dood gevochten; wat 

                                                 
316 Zie Handelingen 4:13-21. 
317 Zie Handelingen 5:17-40. 
318 Zie Handelingen 7:54-60. 
319 Zie Handelingen 8:1. 
320 Zie Handelingen 12:1-17. 
321 Zie Handelingen 9:22-24, 9:28-30. 
322 Zie Handelingen 18:2. 
323 Publius Cornelius Tacitus, Annales 15.44.2-5. 
324 Zie Handelingen 20:24. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%204:13-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%205:17-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%207:54-60
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%208:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2012:1-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%209:22-24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%209:28-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2018:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2020:24
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zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden 

toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen: Laten we eten 

en drinken, want morgen sterven we”325. 

Bijna alle leerlingen van Jezus moeten hun getuigenis met de dood 

bekopen. Keizer Nero laat Petrus kruisigen en Paulus onthoofden. Koning 

Herodes laat Jakobus - de leerling van Jezus - onthoofden. Jakobus - de 

broer van Jezus - weigert Jezus te verloochenen en wordt in Jeruzalem van 

het dak van de tempel gesmeten en doodgeknuppeld. Met de rest is het niet 

veel beter afgelopen. Waarschijnlijk is van alle leerlingen van Jezus alleen 

Johannes een natuurlijke dood gestorven326.  

De leerlingen van Jezus hebben hun getuigenis over de opstanding van 

Jezus met hun eigen bloed ondertekend. Hun bereidheid om te sterven 

verraadt dat de opgestane Jezus daadwerkelijk aan hen verschenen is. Het 

is hoogst onwaarschijnlijk dat zoveel getuigen stierven voor een leugen.  

Jezus’ leerlingen ondertekenen hun getuigenis met hun 

eigen bloed. 

Sommige mensen begrijpen de kracht van het getuigenis over de opgestane 

Jezus niet zo goed. Ze zeggen dat er wel meer mensen waren die hun leven 

opofferden voor hun geloof, zoals de moslims die met vliegtuigen in de 

Twin Towers vlogen. Het feit dat mensen hun leven opofferen omdat ze 

ergens in geloven, wil nog niet zeggen dat het waar is wat ze geloven. 

Het grote verschil is dat de moslims iets geloofden dat ze niet zelf gezien 

hadden, terwijl de leerlingen over de opgestane Jezus getuigden die ze wel 

zelf gezien hadden. De moslims konden het fout hebben, omdat ze iets 

geloofden dat ze niet zelf gezien hadden, maar de leerlingen van Jezus 

konden zich niet vergissen omdat ze de opgestane Jezus zelf gezien 

                                                 
325 Zie 1 Corinthiërs 15:32, 15:12-20. 
326 S. McDowell, The Fate of the Apostles: Examining the Martyrdom Accounts of the 

Closest Followers of Jesus. https://www.youtube.com/watch?v=_sy1BwLBIU8.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%2015:32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%2015:12-20
https://www.youtube.com/watch?v=_sy1BwLBIU8
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hadden. Het is een groot verschil of je iets gelooft, of dat je getuige bent en 

iets met eigen ogen gezien hebt. 

Wie rotsvast gelooft dat iets waar is, kan zich toch vergissen en zijn leven 

opofferen voor iets dat niet waar is. Maar de leerlingen geloofden niets; ze 

hadden de opgestane Jezus zelf gezien. Ze waren getuigen. Niemand offert 

zijn leven op voor een leugen die hij zelf niet eens gelooft. Laat staan dat 

meer dan twaalf mensen dat doen. 

Als je bij elkaar optelt: 

• dat er meer dan twaalf ooggetuigen waren van de opgestane Jezus; 

• dat ze stuk voor stuk vasthielden aan hun getuigenis ondanks enorme 

verdrukking; 

• dat er niet één tussen zat die zijn getuigenis heeft ingetrokken; 

• dat ze hun getuigenis ondertekenden met hun eigen bloed; 

dan moeten we concluderen dat Jezus is opgestaan uit de dood en 

verschenen is aan een groot aantal getuigen.  

Er zijn maar weinig rechtszaken waar de waarheid 

achterhaald kan worden met zoveel en zulke krachtige 

getuigen. 

Naast de krachtige getuigenverklaringen zijn er nog meer redenen om te 

geloven dat Jezus opgestaan is uit de dood: 

• Jezus had zelf al meerdere mensen uit de dood opgewekt327.  

• Zou een God die mensen laat groeien uit één levende cel geen doden 

levend kunnen maken? 

• Niemand heeft meer positieve invloed gehad op onze 

wereldgeschiedenis dan de opgestane Jezus328.  

                                                 
327 Zie Lukas 7:11-15, 8:46-61, Johannes 11:1-46. 
328 J. Kennedy & J Newcombe, What if Jesus had never been born? N. Spencer, The 

Evolution of the West: How Christianity Has Shaped Our Values. B. Sheiman, An Atheist 

Defends Religion: Why Humanity is Better Off with Religion Than Without It. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%207:11-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%208:46-61
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%2011:1-46
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De brillen van ooggetuigen in de Bijbel zijn heel 

betrouwbaar. 

Ze vertellen geen filosofieën of fabels, maar feiten. 

Wie meer over de historische betrouwbaarheid van de Bijbel wil weten, 

raad ik het boek ‘Cold Case Christianity’329 aan van James (Jim) Warner 

Wallace. Jim is een succesvolle rechercheur die moordzaken oplost die 

andere rechercheurs jaren daarvoor niet konden oplossen. Hij blinkt uit in 

het heropenen en oplossen van grote moordzaken en krijgt bekendheid op 

radio en televisie330. Hij zoekt altijd maar één ding: de feiten; de nuchtere 

waarheid. 

Jim is heel sceptisch over het christendom. Hij meent dat christenen niet in 

historische feiten geloven, maar in moralistische mythes, wishful thinking 

zonder enige vorm van bewijs. Jim is er vast van overtuigd dat het 

bovennatuurlijke niet bestaat. Op aandringen van een collega bezoekt hij 

een keer een kerkdienst. De Bijbel wekt zijn interesse, dus hij besluit er één 

te kopen. 

Sommige dingen die hij leest, komen wel betrouwbaar over, maar dat 

verhaal over de opstanding van Jezus is natuurlijk lariekoek. Dat kan toch 

niet? Jim komt op een idee. Als hij moorden kan oplossen die jaren 

geleden hebben plaatsgevonden en hij kan daar zaken van maken die 

alsnog tot een veroordeling leiden, waarom zou hij dan niet kunnen 

uitzoeken of dat verhaal van de opstanding van Jezus waar is?  

Jim opent de ‘Cold Case Christianity’. 

Hij gaat op zoek naar de waarheid.  

Hij graaft steeds meer feiten op die verrassend betrouwbaar blijken te zijn. 

Na een grondig onderzoek komt hij tot de conclusie dat de Bijbel een 

                                                 
329 J. Warner Wallace, Cold-Case Christianity: A Homicide Detective Investigates the 

Claims of the Gospels. 
330 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/J._Warner_Wallace.  

https://en.wikipedia.org/wiki/J._Warner_Wallace
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uiterst betrouwbaar getuigenis bevat. Het is zo betrouwbaar dat hij niet 

onder de conclusie uitkomt dat Jezus echt opgestaan is.  

Als hij moet erkennen dat God echt bestaat en dat Jezus echt uit de dood is 

opgestaan, kan hij niet net doen alsof er niets gebeurd is en weer overgaan 

tot de orde van de dag. Als een rechtszaak opgelost is, moet dat ook 

consequenties krijgen: de dader moet veroordeeld en gestraft worden.  

De ‘Cold Case Christianity’ krijgt consequenties. 

Jim gehoorzaamt Jezus’ oproep: volg mij. 

Zijn omgeving spoort hem aan om de ‘Cold Case Christianity’ te 

publiceren. Het resultaat is een meeslepend boek dat aan de hand van cold 

cases uit de rechercheurspraktijk uitlegt welke technieken rechercheurs en 

rechters gebruiken om de waarheid boven tafel te krijgen. Het is 

fascinerend om te zien hoe een rechercheur de Bijbel onderwerpt aan zijn 

onderzoekstechnieken en hoe hij tot onvermijdelijke conclusies komt. Niet 

voor niets is ‘Cold Case Christianity’ een bestseller met enorm veel 

positieve recensies331.  

* * * * * 

5: Brillen kiezen 
Nu we wat brillen uitgeprobeerd hebben en hun werking kritisch bekeken 

hebben, wordt het tijd om een aantal brillen te kiezen. Geld speelt geen rol, 

want bij Opticien Gans Anders zijn alle brillen gratis. Je mag er zoveel 

meenemen als je maar wilt. Loop maar vast naar die passpiegel daar, dan 

leg ik even de brillen neer die we bekeken hebben. Wil je nog wat drinken?  

Ik vertel nog even wat je door welke bril zag, dan kun je daarna drie brillen 

kiezen die je het meest aanspreken. Eerst heb je wat brillen opgehad 

waarmee je God niet kunt zien: 

                                                 
331 Zie https://www.amazon.com/Cold-Case-Christianity-Homicide-Detective-

Investigates/dp/1434704696.  

https://www.amazon.com/Cold-Case-Christianity-Homicide-Detective-Investigates/dp/1434704696
https://www.amazon.com/Cold-Case-Christianity-Homicide-Detective-Investigates/dp/1434704696
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• De onvolmaakte bril kijkt alleen naar het lijden en ziet geen God. 

• De atheïstische wetenschapsbril toont alleen materie, natuurwetten en 

heel veel toeval, maar houdt een schepper buiten beeld. 

• Met de bewijsbril vind je geen directe bewijzen voor het bestaan van 

God. 

Daarna heb je door verschillende brillen gekeken waarmee je God wel kunt 

zien: 

• Met de overweldigende bril voel je hoe overweldigend een geboorte is. 

Blijkbaar heeft de Bron van liefde en leven het zo bedoeld dat we 

elkaar liefhebben en het leven doorgeven door de liefde. 

• De fabrieksbril toont de grote Fabrikant van de kleine levende cel: een 

zelfstandige fabriek waarin talloze verschillende robotjes precies weten 

wat ze moeten doen. 

• De bouwbril laat zien hoe een briljante Bioloog alle levensvormen 

bouwt vanuit één levende cel die precies weet hoe hij zich moet blijven 

delen totdat het geniale bouwplan klaar is. 

• De programmeerbril verraadt de Programmeur van het meesterlijke 

programmeerwerk in ons DNA dat zelfbewustzijn, intelligentie, 

vrijheid en liefde tovert uit één cel. 

• De motorbril onthult verbluffende techniek in ‘eenvoudige 

levensvormen’. Die techniek geeft ons het gevoel dat onze techniek het 

werk is van ‘eenvoudige levensvormen’. 

• Met de dierenbril kun je maar blijven rondkijken en je blijven verbazen 

over de enorme variatie aan doelgericht ontworpen dieren. Door deze 

bril ontdek je de creativiteit, genialiteit en doelgerichtheid van de grote 

Bioloog. 

• Door de oorzaaksbril zie je dat de natuur een bovennatuurlijke Oorzaak 

heeft die verklaart waarom wij bestaan. 

• De wetgeversbril laat een ordenende Wetgever zien die heel onze 

werkelijkheid laat gehoorzamen aan zijn natuurwetten. 

• Door de kringloopbril zie je allerlei natuurlijke kringlopen waarmee de 

schepper onophoudelijk primaire levensbehoeften blijft bezorgen. 
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• Met de vuurwerkbril ontdek je dat de Schepper van het leven alle 

knoppen in het heelal onvoorstelbaar precies afgesteld heeft om leven 

mogelijk te maken in dat heelal.  

• De revolutiebril laat zien dat leven niet zomaar spontaan ontkiemt, 

maar dat er een geniale Schepper nodig is om leven mogelijk te maken 

dat zichzelf vermenigvuldigt. 

• In de spiegelbril zie je hoe je Maker een hele verzameling van 

geavanceerde systemen in je eigen lichaam laat samenwerken om 

samen dat wonderlijke ‘ik’ te vormen. 

• Door de helikopterbril zie je overal sporen van de schepper. Je ziet een 

opeenstapeling van complexe systemen die allemaal samenwerken en 

van elkaar afhankelijk zijn. 

Om God nog dichterbij te kunnen zien en hem beter te leren kennen, heb je 

de brillen uitgeprobeerd van getuigen die God persoonlijk ontmoet hebben: 

• De bril van de kinderloze nomade Abraham laat zien dat God alle 

macht heeft om te doen wat hij belooft; ook al lijkt de weg waarop je 

loopt een doodlopende weg. 

• De bril van de gevluchte prins Mozes bewijst heel Israël hoe God van 

slavernij en zonde bevrijdt. Zijn geboden richten ons op de liefde voor 

God en medemensen, want God is liefde. 

• Door de bril van een blindgeboren bedelaar herken je Jezus - die de 

ogen van blinden opent - als de zoon van God, terwijl anderen die 

menen te zien, blind zijn voor Jezus’ wonderen en hem voor gek 

verklaren. 

• De bril van een weduwe die haar zoon terugkrijgt uit de dood, onthult 

dat de macht van Jezus sterker is dan de dood.  

• De bril van de landverrader Mattheüs laat zien hoe Jezus een fout leven 

van Mattheüs verandert en vult met hoop en liefde. Mattheüs ziet 

overal waar hij het evangelie zaait, foute mensen veranderen en kerken 

ontspruiten vol hoop, liefde en zorg voor zwakken. 

• De bril van een ongelovige broer van Jezus - Jakobus - laat zien hoe de 

opstanding van Jezus alles veranderde. Toen pas ontdekte hij dat Jezus 

niet gestoord was, maar Gods zoon. 



170 

 

• De bril van een fanatieke christenvervolger laat zien dat het bij God 

niet om regeltjes draait, maar om de liefde. Gods boodschap van liefde 

verandert ons denken, onze relaties, onze samenleving en ons geluk. 

Na al dat kijken door al die brillen zou ik eerst heel graag willen weten: 

Heb je iets van God gezien? 

Zie jij God? 

Heb je die vraag beantwoord? Dan mag je het nu zeggen; welke drie brillen 

vond je het mooist? Die drie brillen krijg je sowieso mee. Als je nog meer 

brillen mooi vindt, neem ze dan gerust mee. Bij Opticien Gans Anders zijn 

alle brillen gratis.  

5.a. Wie God niet ziet 
Voor alle klanten die mijn winkel bezoeken, doe ik flink mijn best om iets 

van God te laten zien. Toch ontmoet ik soms nog mensen die na het kijken 

door al die brillen zeggen dat ze nog steeds niets van God gezien hebben. 

Daarom stel ik ze altijd drie vragen.  

1. Wat wil je zien?  

2. Wil je God wel zien? 

3. Welke bril houd je op? 

Laat ik mijn vragen even toelichten. 

Vraag 1: Wat wil je zien?  

Wat wil je zien voordat je zegt dat je God gezien hebt? Moet ik 

fotomateriaal laten zien of video’s? Moet God dwars door een muur komen 

binnenlopen en zich even voorstellen? Moet hij eerst een persoonlijk 

probleem oplossen? Sommige mensen stellen hele bijzondere voorwaarden 

voordat ze zeggen dat ze God gezien hebben. 

Vraag 2: Wil je God wel zien? 

Lang niet iedereen wíl God zien. Sommige mensen denken dat geloven 

diepongelukkig maakt. Andere mensen beseffen dat ze bepaalde dingen in 

hun leven moeten opgeven als God bestaat; een egoïstisch leven, een 
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materialistisch leven, verslavingen of andere dingen die niet door de beugel 

kunnen.  

Een materialistisch leven draait om jezelf; halen, hebben en houden; zo 

veel mogelijk en zo lang mogelijk genieten. Maar het eeuwige leven draait 

juist om het geluk van de ander. Het eeuwige leven is bedoeld voor 

mensen die God en hun naaste liefhebben332. God bouwt zijn eeuwig 

koninkrijk op de liefde. 

Jezus waarschuwt voor een materialistisch en egoïstisch leven: “Want ieder 

die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 

omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens 

eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?”333. 

De Bijbel waarschuwt voor een egoïstisch leven. Het is een doodlopende 

weg. Dat laat God niet koud. Daarom waarschuwt hij334. God is blij over 

iedereen die de doodlopende weg van het egoïsme verlaat en de weg van 

de liefde kiest naar het eeuwige leven. God is daar net zo blij over:  

• als een herder die een verloren schaap terugvindt;  

• als een arme vrouw die haar verloren geld terugvindt; 

• als een vader die zijn verloren zoon weer terugvindt335. 

Vraag 3: Welke bril hou je op? 

Niet iedereen blijkt bereid om de bril af te zetten waarmee hij de wereld 

altijd bekeken heeft. Dat is natuurlijk ook een enorme verandering waar 

niet iedereen aan wil. Sommige mensen zijn echt niet bereid om hun 

atheïstische wetenschapsbril af te zetten en houden vast aan hun enorme 

geloof in het toeval. Anderen blijven erbij dat het lijden het bestaan van 

God uitsluit.  

                                                 
332 Zie Lucas 10:25-28. 
333 Zie Markus 8:35-36, https://www.youtube.com/watch?v=coHKdhAZ9hU.  
334 Zie 2 Petrus 3:9. 
335 Zie Lucas 15. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2010:25-28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Markus%208:35-36
https://www.youtube.com/watch?v=coHKdhAZ9hU
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2%20Petrus%203:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2015
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Als je God niet ziet, hoe komt dat? 

5.b. Wie God wel ziet 
De meeste mensen zien God wel. Vooral de mensen die op zoek zijn naar 

de antwoorden op hun grote levensvragen:  

• Waar leef ik voor? Wat is het doel van mijn leven? 

• Hoe komen we hier? Is er een God die ons gemaakt heeft? 

• Is er leven na dit leven? Zien we elkaar terug na de dood? 

Iedereen heeft die levensvragen. Als je God ziet en hem beter leert kennen, 

ontdek je dat je de antwoorden gevonden hebt; prachtige antwoorden die je 

gelukkig maken en hoop geven. Jezus beloofde de zoekers naar God: “Bid, 

dan zul je ontvangen. Zoek, dan zul je vinden. Klop, dan zal er voor je 

opengedaan worden”336. 

5.c. De bril van God 
Als je God voor het eerst gezien hebt, is deze bril een echte aanrader: de 

bril van God. Door deze bril zie je hoe God naar jou kijkt. In de Bijbel 

heeft God namelijk verteld hoe hij naar mensen kijkt337. Zet hem maar op 

en kijk maar eens naar jezelf in deze spiegel.  

Je zag mij net voor het eerst, maar ik ken jou al je hele leven. Ik zag je al 

toen je geboetseerd werd in de buik van je moeder. Ik ben altijd bij je in de 

buurt, want ik ben niet aan plaats gebonden. Ik zie je als je zit of staat; als 

je wakker bent of slaapt. Hoe zou je ooit aan mijn aandacht ontsnappen? Al 

zou je wegvliegen over de verste zee, dan ben ik daar ook. Als je grote 

problemen hebt en denkt dat je er alleen voorstaat; weet dan dat ik bij je 

ben en naar je luister als je bidt. Ik ken je beter dan wie dan ook. Ik ben 

altijd bij je338. 

                                                 
336 Zie Mattheüs 7:7. 
337 N. Stafford, Beauty by the Book: Seeing Yourself as God Sees You. 
338 Zie Psalm 139:1-16. https://visie.eo.nl/2016/06/voetstappen-in-het-zand/.  

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%207:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%20139:1-16
https://visie.eo.nl/2016/06/voetstappen-in-het-zand/


173 

 

Zoals een herder zorgt voor gras en schoon water voor zijn schapen, zorg 

ik elke dag voor jou. Ik zorg ervoor dat er water is, vruchtbare grond, 

voedzame gewassen, zonlicht en zuurstof in de lucht. Zoals een herder zijn 

schapen beschermt, bescherm ik jou tegen gevaren waarvan je de meeste 

zelf niet ziet. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zorg ik voor jou339. 

Ik heb alle mensen gemaakt. De mensen zijn de kroon op mijn schepping. 

Ze lijken op mij, want ze kunnen ook liefhebben en mooie dingen maken. 

Ik zie alle mensen als mijn kinderen en houd van ze. Ik houd ook van jou.  

Maar niet iedereen wil mijn kind zijn. Ik heb kinderen die mij negeren en 

hun eigen leven leiden. Ik hoop dat ze tot inkeer komen en weer bij mij 

thuiskomen. Dan sluit ik ze weer in mijn armen; wat ze ook gedaan 

hebben. Zoals een ouder van zijn kind houdt, hou ik van jou. Je mag me 

gerust vader noemen; pappa340. 

Ik heb het laten zien hoeveel ik van mensen houd. Mensen verdienen straf 

omdat ze elkaar beschadigen en onrecht aandoen. Dat kan ik niet zomaar 

door de vingers zien. Omdat ik zoveel van mensen houd, heb ik besloten 

om de straf die zij verdienen, zelf te dragen in de persoon van Jezus 

Christus aan het kruis. Hij liet zich als zondebok kruisigen om de straf voor 

alle mensen op zich te nemen. Nu hoef je niet meer bang te zijn voor straf. 

Ook de straf die jij verdient, heb ik gedragen. Ook voor jou heb ik 

geleden341. 

Ik heb jouw geluk op het oog. Je wordt pas gelukkig, als je anderen 

gelukkig maakt. Daarom vraag ik eigenlijk maar één ding van alle mensen, 

ook van jou: liefde. Liefde voor je medemensen en liefde voor mij. Daar 

wordt iedereen gelukkig van. Wie kwaad doet, houdt van het donker, 

anders zien anderen wat hij doet. Wie goed doet, houdt van het licht, want 

iedereen mag zien dat hij doet wat ik graag wil. In de Bijbel leg ik uit wat 

                                                 
339 Zie Psalm 23:1-4. 
340 Zie Genesis 1:26-28, Lukas 15:11-24, Romeinen 8:14-15, Mattheüs 6:9-13. 
341 Zie Romeinen 5:7-11, Johannes 3:14-17. 1 Johannes 4:7-12. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%2023:1-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis%201:26-28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2015:11-24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen%208:14-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%206:9-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen%205:7-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%203:14-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20Johannes%204:7-12
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goed is en wat niet. Dat boek is een lamp die je de weg toont in het donker. 

Verlaat het duister en leef in het licht en in de liefde342. 

Je leven houdt een keer op. Ook deze wereld gaat voorbij. Maar ik maak 

een nieuwe wereld die nooit meer vergaat. Dat wordt een wereld zonder 

lijden, zonder verdriet, zonder pijn en zonder dood. Daar vestig ik mijn 

koninkrijk van licht en liefde. Iedereen die in het licht en in liefde wil 

leven, is daar welkom. Daar zal ik voor altijd wonen met iedereen die de 

liefde zoekt. Je bent van harte welkom. Je komt toch wel343? 

Je Vader. 

Zal ik de bril van God bij de andere brillen leggen die je mee wilt nemen? 

5.d. Gans Anders 
Wat verandert er dan als je met God op weg gaat? Veel dingen in je leven 

worden dan gans anders: 

1. Je gaat de wereld anders zien. Je verwondering groeit over alles wat 

God gemaakt heeft. Je gaat God bedanken voor het brood op je bord en 

het water uit de kraan, omdat hij via eindeloze kringlopen voor ons 

blijft zorgen. 

2. Je gaat anders denken. Je beseft waar je voor leeft, wat het doel is van 

je leven, hoe we hier komen, wie ons gemaakt heeft, waarom we 

doodgaan, dat er leven is na de dood en dat we elkaar dan weer 

terugzien.  

3. Je wordt gelukkiger. Je hebt je bestemming gevonden, je weet dat God 

van je houdt en dat je zijn kind mag zijn. Je weet dat er altijd hoop is, 

zelfs als je een geliefde moet begraven. 

4. God vergeeft je alles wat je verkeerd gedaan hebt. Je mag met een 

schone lei beginnen.  

5. Je investeert in je relatie met je hemelse vader om hem beter te leren 

kennen. Je ruimt tijd in om te luisteren wat hij je zeggen wil in de 

                                                 
342 Zie Mattheüs 22:35-40, Johannes 3:19-21, Psalm 1, Psalm 119:101-105. 
343 Zie Lukas 15:11-24, Openbaring 21:1-5. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2022:35-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%203:19-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%20139:1-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%20119:101-105
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2015:11-24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring%2021:1-5
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Bijbel, je eert hem met liederen in de kerk, je deelt lief en leed met hem 

in gebed. 

6. Je leert wat slecht en schadelijk is voor jezelf en voor anderen. Je 

neemt steeds meer afstand van het kwaad en richt je steeds meer op wat 

goed is voor jezelf en voor anderen. Je bindt de strijd aan tegen het 

kwaad om ons heen. 

7. Je laat je leven leiden door God om te groeien in liefde, blijdschap, 

vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, mildheid en 

zelfbeheersing344. 

8. Je leeft niet langer alleen voor jezelf, maar steeds meer voor God en 

voor andere mensen. Je draagt meer bij aan goede doelen. Je maakt 

meer tijd vrij voor mensen om je heen.  

God houdt te veel van ons om ons te laten wie we zijn. Hij wil ons 

veranderen in kinderen die op hun hemelse vader lijken, die overstroomt 

van liefde en goedheid.  

God verandert mensen345. 

5.e. Brillendoosjes 
Zo, ik zal de brillen even in een doosje doen. Dan kun je ze veiliger 

vervoeren. Maar laat ik je een tip meegeven; laat die brillen niet in die 

brillendoosjes zitten als je thuiskomt. Je hebt niets aan een bril als je hem 

nooit gebruikt. Haal ze eruit en zet ze regelmatig op om meer van God te 

ontdekken.  

Je kunt nog meer van God ontdekken door: 

• een kerk op te zoeken waar je begrijpt wat er verteld wordt. Daar kun je 

over je zoektocht vertellen en helpen ze je ongetwijfeld verder. 

• het volgen van een Alpha cursus: https://alpha-cursus.nl/. 

• een Bijbel te lezen in een begrijpelijke vertaling, zoals Het Boek of de 

Nieuwe Bijbelvertaling.  

                                                 
344 Zie Galaten 5:22-23. 
345 Zie https://portal.eo.nl/programmas/tv/de-verandering/. 

https://www.hourofpower.nl/televisie.  

https://alpha-cursus.nl/
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten%205:22-23
https://portal.eo.nl/programmas/tv/de-verandering/
https://www.hourofpower.nl/televisie
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• een christelijke boekhandel te bezoeken om naar boeken te vragen die 

je helpen om de Bijbel te begrijpen. De Bijbel is mooi, maar soms ook 

moeilijk.  

• verder te zoeken op https://ikzoekgod.nl/. 

• vragen te stellen op http://vragenovergeloven.nl/. 

5.f. Delen = vermenigvuldigen 
Weet je wat je niet vast kunt houden en wat meer wordt als je het 

weggeeft? Het antwoord staat hier achterstevoren: edfeil. Daarom heb ik 

hier geen kassa, want Jezus zei346:  

“Je wordt gelukkiger van geven, dan van ontvangen”.  

Daarom deel ik dit boek ook gratis uit. Wil je meehelpen met doorgeven 

wat mij en zoveel anderen zo gelukkig maakt? Ik heb geen uitgever die me 

daarbij helpt. Ik deel dit boek gratis uit in de hoop dat lezers doorgeven wat 

ze zelf ook gratis ontvangen hebben. 

Als jij God gezien hebt bij Opticien Gans Anders, wil je dan aan je 

contacten doorgeven dat zij hem ook kunnen zien? Alleen met jouw hulp 

kan dat gratis delen slagen! Delen is heel eenvoudig: 

• Je kunt dit boek aanbevelen bij je contacten via social media of e-mail 

met onderstaande knoppen. 

• Als je dit een goed boek vindt, kun je een positieve recensie achterlaten 

op de website waar je het gevonden hebt. 

 

Delen = vermenigvuldigen.  

Bedankt voor je hulp! 

                                                 
346 Zie Handelingen 20:35.  

https://ikzoekgod.nl/
http://vragenovergeloven.nl/
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen%2020:35
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.ziejijgod.nl
http://twitter.com/intent/tweet?text=GRATIS%20EBOOK:%20ZIE%20JIJ%20GOD?%0AWaarom%20zien%20sommigen%20God%20niet%20en%20anderen%20wel?%0AWe%20kijken%20door%20verschillende%20brillen%20naar%20dezelfde%20werkelijkheid.%0ABij%20Opticien%20Gans%20Anders%20kun%20je%20God%20zien%20door%20verrassende%20brillen!%0ALees%20of%20download%20het%20gratis%20ebook%20op%20https://www.ziejijgod.nl.
https://api.whatsapp.com/send?text=GRATIS%20EBOOK:%20ZIE%20JIJ%20GOD?%0AWaarom%20zien%20sommigen%20God%20niet%20en%20anderen%20wel?%0ABlijkbaar%20kijken%20we%20door%20verschillende%20brillen%20naar%20dezelfde%20werkelijkheid.%0ABij%20Opticien%20Gans%20Anders%20kun%20je%20God%20zien%20door%20verrassende%20brillen!%0ALees%20of%20download%20het%20gratis%20ebook%20op%20https://www.ziejijgod.nl.
mailto:jezelf@domein.nl?bcc=allenofselectie@contacten.nl&subject=Gratis%20ebook%20downloaden%20of%20online%20lezen:%20Zie%20jij%20God?&body=Via%20https://www.ziejijgod.nl%20kun%20je%20het%20ebook%20‘Zie%20jij%20God?’%20van%20Opticien%20Gans%20Anders%20online%20lezen%20of%20gratis%20downloaden.%0A%0AHet%20gaat%20over%20de%20vraag:%20”Waarom%20zien%20sommigen%20God%20niet%20en%20anderen%20wel”?%0ABlijkbaar%20kijken%20we%20door%20verschillende%20brillen%20naar%20dezelfde%20werkelijkheid.%0ABij%20Opticien%20Gans%20Anders%20kun%20je%20God%20zien%20door%20verrassende%20brillen!%0ALaat%20je%20verrassen%20en%20lees%20het%20gratis%20ebook%20'Zie%20jij%20God?'%20via%20https://www.ziejijgod.nl.%0A
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://ziejijgod.nl&title=Gratis%20ebook%20downloaden%20of%20online%20lezen:%20Zie%20jij%20God?&summary=Via%20https://www.ziejijgod.nl%20kun%20je%20het%20ebook%20‘Zie%20jij%20God?’%20van%20Opticien%20Gans%20Anders%20online%20lezen%20of%20gratis%20downloaden.%0A%0AHet%20gaat%20over%20de%20vraag:%20”Waarom%20zien%20sommigen%20God%20niet%20en%20anderen%20wel”?%0ABlijkbaar%20kijken%20we%20door%20verschillende%20brillen%20naar%20dezelfde%20werkelijkheid.%0ABij%20Opticien%20Gans%20Anders%20kun%20je%20God%20zien%20door%20verrassende%20brillen!%0ALaat%20je%20verrassen%20en%20lees%20het%20gratis%20ebook%20'Zie%20jij%20God?'%20via%20https://www.ziejijgod.nl.%0A&source=
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5.g. Een goede reis 
Nu je de wereld door andere brillen bekeken hebt, hoop ik dat je de wereld 

anders bekijkt. Hopelijk zie je nu: 

• dat God bestaat; 

• dat hij ons gemaakt heeft; 

• dat hij van ons houdt; 

• dat de dood niet het einde is, maar de deur naar een eeuwig leven; 

• dat we gemaakt zijn om in liefde te leven met God en met elkaar; nu en 

voor eeuwig. 

Kijk, de eindeloze schepping toont Gods eindeloze macht. 

en zijn eindeloze liefde die al eindeloos lang wacht  

op jouw eindeloze liefde in zijn eindeloze pracht. 

Ik hoop dat je blij en gelukkig wordt van alles wat je hier gezien hebt. Ik 

hoop dat je blij verder reist, nu je weet dat je op weg bent naar God en zijn 

eeuwig koninkrijk van liefde.  

Straks hebben we geen brillen meer nodig om God te zien. 

Dan zien we onze Vader oog in oog347. 

 

* * * * * 

Bijlage: De atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril 
Onderstaande folder heb ik geschreven voor mensen die meer willen weten 

over de verhouding tussen wetenschap en geloof.  

Mensen kijken door de bril van de Bijbel en de wetenschap om een goed 

beeld van de werkelijkheid te krijgen. Maar veel mensen begrijpen niet 

waar die brillen voor bedoeld zijn en wat je er mee kunt zien. Het is alsof 

                                                 
347 Zie Mattheüs 5:8, 1 Corinthiërs 13:12, 1 Johannes 3:2, Openbaring 22:3-4. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%205:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%2013:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20Johannes%203:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring%2022:3-4
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.ziejijgod.nl
http://twitter.com/intent/tweet?text=GRATIS%20EBOOK:%20ZIE%20JIJ%20GOD?%0AWaarom%20zien%20sommigen%20God%20niet%20en%20anderen%20wel?%0AWe%20kijken%20door%20verschillende%20brillen%20naar%20dezelfde%20werkelijkheid.%0ABij%20Opticien%20Gans%20Anders%20kun%20je%20God%20zien%20door%20verrassende%20brillen!%0ALees%20of%20download%20het%20gratis%20ebook%20op%20https://www.ziejijgod.nl.
https://api.whatsapp.com/send?text=GRATIS%20EBOOK:%20ZIE%20JIJ%20GOD?%0AWaarom%20zien%20sommigen%20God%20niet%20en%20anderen%20wel?%0ABlijkbaar%20kijken%20we%20door%20verschillende%20brillen%20naar%20dezelfde%20werkelijkheid.%0ABij%20Opticien%20Gans%20Anders%20kun%20je%20God%20zien%20door%20verrassende%20brillen!%0ALees%20of%20download%20het%20gratis%20ebook%20op%20https://www.ziejijgod.nl.
mailto:jezelf@domein.nl?bcc=allenofselectie@contacten.nl&subject=Gratis%20ebook%20downloaden%20of%20online%20lezen:%20Zie%20jij%20God?&body=Via%20https://www.ziejijgod.nl%20kun%20je%20het%20ebook%20‘Zie%20jij%20God?’%20van%20Opticien%20Gans%20Anders%20online%20lezen%20of%20gratis%20downloaden.%0A%0AHet%20gaat%20over%20de%20vraag:%20”Waarom%20zien%20sommigen%20God%20niet%20en%20anderen%20wel”?%0ABlijkbaar%20kijken%20we%20door%20verschillende%20brillen%20naar%20dezelfde%20werkelijkheid.%0ABij%20Opticien%20Gans%20Anders%20kun%20je%20God%20zien%20door%20verrassende%20brillen!%0ALaat%20je%20verrassen%20en%20lees%20het%20gratis%20ebook%20'Zie%20jij%20God?'%20via%20https://www.ziejijgod.nl.%0A
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://ziejijgod.nl&title=Gratis%20ebook%20downloaden%20of%20online%20lezen:%20Zie%20jij%20God?&summary=Via%20https://www.ziejijgod.nl%20kun%20je%20het%20ebook%20‘Zie%20jij%20God?’%20van%20Opticien%20Gans%20Anders%20online%20lezen%20of%20gratis%20downloaden.%0A%0AHet%20gaat%20over%20de%20vraag:%20”Waarom%20zien%20sommigen%20God%20niet%20en%20anderen%20wel”?%0ABlijkbaar%20kijken%20we%20door%20verschillende%20brillen%20naar%20dezelfde%20werkelijkheid.%0ABij%20Opticien%20Gans%20Anders%20kun%20je%20God%20zien%20door%20verrassende%20brillen!%0ALaat%20je%20verrassen%20en%20lees%20het%20gratis%20ebook%20'Zie%20jij%20God?'%20via%20https://www.ziejijgod.nl.%0A&source=
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ze een leesbril gebruiken om de sterren te bekijken. Ze gebruiken de brillen 

op verkeerde manieren en komen daardoor tot verkeerde conclusies: 

• De Bijbel is achterhaald door de wetenschap. 

• Het is niet waar dat ons heelal miljarden jaren oud is, want volgens de 

Bijbel is het maar een paar duizend jaar oud. 

• Dat alles vanzelf ontstaat, past prima bij het scheppingsverhaal. 

• Via de wetenschap kom je niets te weten over God en via de Bijbel 

kom je niets te weten over de natuur. 

• De wetenschap bewijst dat er geen schepper bestaat. 

• We kunnen niet weten hoe alles ontstond, omdat we er niet bij waren. 

• De scheppingsvolgorde uit de Bijbel strookt precies met de 

wetenschap. 

Bijbelse en wetenschappelijke brillen onthullen veel. 

Je moet ze wel gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. 

Anders zie je een warrige wazige werkelijkheid. 

Als opticien wil ik laten zien: 

• waar de wetenschappelijke brillen en de Bijbelse brillen voor bedoeld 

zijn; 

• wat er vaak fout gaat als je de brillen voor verkeerde doelen gebruikt; 

• dat de Bijbelse en de wetenschappelijke brillen geen conflicterende 

werkelijkheden laten zien, als je ze maar gebruikt waarvoor ze bedoeld 

zijn. 

a. De atheïstische wetenschapsbril 
Bij de inspectie van de atheïstische wetenschapsbril (3.b.) las ik wat er op 

de gebruiksaanwijzing van die bril staat: 

• er bestaat niets anders dan materie; 

• het immateriële bestaat niet (dus ook geen goden); 

• al het materiële is verklaarbaar met oorzaak en gevolg. 

De atheïstische wetenschapsbril is sinds een aantal decennia verplicht. 

Natuurwetenschappers moeten alle natuurverschijnselen verklaren zonder 

schepper.  
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De atheïstische bril heeft flinke oogkleppen. Als je een schepper altijd 

buiten beeld houdt, dan blijft er nog maar één verklaring over; dan moet 

alles wel vanzelf ontstaan. Dan word je gedwongen om het ontstaan van 

alles te verklaren met natuurwetten en toeval. Of iets vanzelf ontstond is 

dan geen vraag meer. De enige vraag is dan nog: hoe? 

De atheïstische wetenschapsbril heeft enorme oogkleppen. 

Alles is materie en een schepper bestaat niet. 

Dan moet alles wel vanzelf ontstaan. 

De atheïstische bril gaat ervan uit dat er alleen maar materie is. Als God 

niet bestaat, is er alleen materie. Materie heeft alles gemaakt. Wij zijn 

enkel materie. De atheïstische wetenschapsbril ontkent het bestaan van 

allerlei immateriële werkelijkheden, zoals ons bewustzijn, onze 

persoonlijkheid, onze waarden, onze doelen en onze liefde348. 

De atheïstische bril sluit de ogen voor al het immateriële en maakt zienden 

blind. Toch zijn de immateriële dingen in ons leven belangrijker dan de 

materiële. De twintigste eeuw heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe 

levensgevaarlijk het is als politieke leiders de waarde van een mensenleven 

en andere waarden als liefde, vrede, vrijheid en geluk niet meer zien. 

Vladimir Lenin, Jozef Stalin en Mao Zedong vermoordden meer dan 100 

miljoen mensen en onderdrukten een veelvoud daarvan. Ze probeerden alle 

religies uit te roeien en iedereen hun atheïstische materialisme op te 

leggen. 

In de wetenschap speelt het atheïsme ook de baas. De atheïstische 

wetenschapsbril dwingt wetenschappers om de grootste wonderen in onze 

natuur met ongeloofwaardig klein toeval te verklaren, terwijl toeval 

helemaal niets verklaart. Atheïsten moeten zich wel vastklampen aan dat 

toeval om het bestaan van een schepper te ontkennen. Atheïsten hebben 

een onvoorstelbaar groot geloof in dat toeval. 

                                                 
348 Zie https://www.youtube.com/watch?v=Li_CR6wBfQ4.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Li_CR6wBfQ4
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De schepper is overal te zien, maar atheïsten willen hem niet zien. Iedereen 

moet hun bril dragen en zijn mond houden. De intelligent ontwerp 

beweging verweert zich tegen de atheïstische wetenschapsbril349. Een 

groeiend aantal wetenschappers laat steeds meer sporen zien van een 

schepper in de natuur. Vooraanstaande wetenschappers danken de 

atheïstische wetenschapsbril af. Zoveel onmogelijk toeval is niet langer 

geloofwaardig. 

Atheïsten verbieden het spreken over een schepper. 

Toch spreekt de schepping luid en duidelijk. 

Zonder woorden. 

Geschiedenis van de atheïstische wetenschapsbril 

Het is belangrijk om te weten wanneer de atheïstische wetenschapsbril 

uitgevonden is en verplicht gesteld werd. Daarom vertel ik een stukje 

geschiedenis. 

Eeuwen voor het begin van onze jaartelling discussiëren wetenschappers al 

over de vraag of er een schepper bestaat. Griekse filosofen als Plato (427-

347) en de Stoïcijnen argumenteren dat er een ambachtsman, een 

kunstenaar (de ‘demiurg’) moet bestaan, een intelligentie (de ‘nous’) die 

alles doelgericht gemaakt heeft350. Een eikel groeit naar zijn doel (een 

eikenboom) omdat een scheppende intelligentie eikels voor dat doel 

gemaakt heeft. 

Andere filosofen als Democritus (460-370) en de atomisten beweren al dat 

er alleen maar materie bestaat. Er is geen schepper. Alles is vanzelf 

ontstaan. Alles in onze mechanische werkelijkheid is te verklaren met 

materiële oorzaken351. De wetenschappelijke discussie over het bestaan van 

een schepper is zo oud als de weg naar Rome. 

                                                 
349 Zie https://www.youtube.com/watch?v=Fv3c7DWuqpM.  
350 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Demiurge.  
351 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Democritus#Philosophy_and_science.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv3c7DWuqpM
https://en.wikipedia.org/wiki/Demiurge
https://en.wikipedia.org/wiki/Democritus#Philosophy_and_science
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De discussie over een schepper is eeuwenoud. 

Net zo oud als de wetenschap zelf. 

In de Middeleeuwen bloedt het materialisme in het Westen zo goed als 

dood, omdat bijna alle intellectuelen in God geloven352. De Westerse 

wetenschap schiet de grond uit. Uit kerkscholen en kloosterscholen groeien 

tal van vrije, zelfstandige universiteiten die zich vooral verdiepen in de 

godgeleerdheid, kunst, recht en medicijnen: Bologna (Italië 1088), Oxford 

(1096), Parijs (1150), Palencia (Spanje 1208), Praag (1348), Wenen 

(1365), Heidelberg (1368), enzovoort353. 

Toch betekent de bloei van christelijke wetenschap niet dat wetenschappers 

alles in onze werkelijkheid met God verklaren. Het tegenovergestelde is 

juist het geval. Wetenschappers maken duidelijk onderscheid tussen 

primaire en secundaire oorzaken354.  

De meest invloedrijke wetenschapper uit de Middeleeuwen, de Italiaanse 

filosoof en theoloog Thomas van Aquino (1225-1274), ziet God als de 

primaire oorzaak achter heel de geschapen werkelijkheid, net als de 

Griekse filosofen355. God maakte materie, natuurwetten, hemellichamen, 

planten, mensen, dieren en natuurlijke kringlopen. 

De geschapen werkelijkheid functioneert zelfstandig. Geschapen 

werkelijkheden vormen op hun beurt secundaire oorzaken van 

natuurverschijnselen. God maakte de kastanjeboom (primaire oorzaak) en 

de kastanjeboom kan zichzelf voortplanten (secundaire oorzaak). God 

maakte natuurlijke kringlopen (primaire oorzaak) en die kringlopen blijven 

zelfstandig voedsel, water en zuurstof aanvoeren (secundaire oorzaken).  

                                                 
352 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Ancient_and_medieval_philosoph

y.  
353 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_university.  
354 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_causation.  
355 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas#Prima_causa_(first_cause). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Ancient_and_medieval_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Ancient_and_medieval_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_university
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_causation
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas#Prima_causa_(first_cause)
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Middeleeuwse wetenschappers herkennen God heel duidelijk in de natuur 

als eerste oorzaak van alle dingen, maar sporen elkaar tegelijkertijd aan om 

natuurlijke verschijnselen zoveel mogelijk te verklaren zonder God. Hoe 

iets werkt, moet je zoveel mogelijk verklaren met secundaire oorzaken 

(natuurwetten); niet met primaire oorzaken (God)356.  

De overtuiging dat God alles gemaakt heeft en dat zijn natuurwetten alles 

zelfstandig laten functioneren, zorgt voor enorme bloei van de westerse 

wetenschap. Grote namen - zoals Nicolaas Copernicus, Galileo Galilei, 

Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton, André-Marie Ampère, 

Michael Faraday, Gregor Mendel, Louis Pasteur, Lord Kelvin (William 

Thomson) en Werner Heisenberg - zoeken en vinden allerlei natuurwetten 

in de schepping en tillen de wetenschap naar een hoger niveau.  

Christenen verklaren zo min mogelijk met God. 

Maar niet alles laat zich verklaren zonder God. 

Pas in de achttiende eeuw krabbelt het materialistische atheïstisme in het 

Westen weer een beetje op, door filosofen als Paul Henri Thiry d'Holbach 

(1723-1789) en Julien La Mettrie (1709-1751). D'Holbach gelooft dat er 

niets anders dan materie bestaat; net als sommige oude Griekse filosofen. 

Alle bewegingen in de natuur - inclusief ons denken en handelen - volgen 

de natuurlijke wetten van oorzaak en gevolg357. Julien La Mettrie beweert 

dat de mens niet meer is dan een ingewikkelde machine358. 

Als Charles Darwin in 1859 zijn boek over de evolutietheorie publiceert, 

krijgt het materialisme meer aanhangers. Darwin beweert dat alle 

levensvormen vanzelf en geleidelijk ontwikkeld zijn uit kleine, eencellige 

en eenvoudige levensvormen door toevallige erfelijke afwijkingen. 

Natuurlijke omstandigheden selecteerden de geschiktste kandidaten.  

                                                 
356 ‘P. Harrison & J.H. Roberts, Science Without God?: Rethinking the History of 

Scientific Naturalism’, hoofdstuk 2 ‘Naturalist Tendencies in Medieval Science’. 
357 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Baron_d%27Holbach.  
358 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Julien_Offray_de_La_Mettrie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Baron_d%27Holbach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julien_Offray_de_La_Mettrie
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Veel christenen hebben geen problemen met de evolutietheorie. Misschien 

heeft God het eerste leven zo gemaakt dat het zichzelf doelgericht 

ontwikkelt als een secundaire oorzaak. 

Darwin gelooft zelf bovendien dat leven vanzelf kan ontstaan uit levenloze 

materie, maar daar schrijft hij in zijn boeken niet over, omdat hij vindt dat 

daar nog te weinig bewijs voor is359. In 1924 komt Aleksandr Oparin met 

een theorie dat het eerste leven op aarde vanzelf ontstaan is door 

geleidelijke chemische processen in de oceanen360.  

In andere takken van wetenschap beginnen wetenschappers ook allerlei 

materialistische verklaringen aan te dragen. Het geloof dat alles vanzelf 

ontstaat, krijgt heel geleidelijk steeds meer aanhangers; zowel in de 

maatschappij als in de wetenschap. Langzaamaan ontstaat een 

wetenschappelijk klimaat waarin spreken over een schepper op steeds meer 

weerstand stuit361.  

De opmars van het materialisme lijkt onstuitbaar. 

Alles lijkt vanzelf te ontstaan. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw formuleren wetenschappers het 

naturalisme. Dat is een nieuwe formulering van de oude Griekse filosofie 

dat er niets anders bestaat dan materie. Naturalisten vinden dat 

wetenschappers alles moeten verklaren met materiële oorzaken362.  

In 1983 onderscheidt de Amerikaanse filosoof Paul de Vries het 

‘metafysisch naturalisme’ en het ‘methodologisch naturalisme’. Het 

metafysisch naturalisme gelooft daadwerkelijk dat er alleen maar materie 

bestaat.  

                                                 
359 Zie s://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2745620/.  
360 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Oparin. 
361 Zie J.B. Onyango Okello, A History and Critique of Methodological Naturalism: The 

Philosophical Case for God's Design of Nature, 6.  
362 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Origins_and_history. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2745620/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Oparin
https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Origins_and_history
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Het methodologisch naturalisme schrijft wetenschappers voor om alles met 

materiële oorzaken te verklaren, ook de wetenschappers die in een 

schepper geloven363. Het methodologisch naturalisme is een 

wetenschappelijke methode - een bril - om naar de werkelijkheid te kijken 

en de werkelijkheid te verklaren. Die bril houdt een schepper altijd buiten 

beeld. 

Een meerderheid van natuurwetenschappers verplicht alle 

natuurwetenschappers dat ze de naturalistische bril moeten gebruiken en 

alles moeten verklaren met materiële oorzaken; zonder schepper. 

De atheïstische wetenschapsbril wordt verplicht. 

Naturalisme wordt de nieuwe bril. 

Er is niets anders dan materie. 

Veel christelijke wetenschappers hebben niet eens zo veel moeite met die 

atheïstische wetenschapsbril, omdat ze al eeuwenlang gewend zijn om 

allerlei natuurverschijnselen met secundaire oorzaken te verklaren en niet 

met een schepper. Ze blijven doen wat ze altijd deden. 

Sommige christelijke wetenschappers gaan zelfs zo ver met het naturalisme 

mee dat ze geloven dat alles vanzelf ontstaan is, behalve de Big Bang. Die 

heeft God zo zorgvuldig afgestemd met natuurwetten en natuurconstanten 

dat alles vervolgens vanzelf zou ontstaan; atomen, hemellichamen, 

chemische reacties, leven, diversiteit van leven en uiteindelijk de mens. Al 

die ontwikkelingen lijken toevallig, maar God wist van tevoren tot in detail 

hoe alles zich zou ontwikkelen364. 

Toch kunnen christenen niet voor de volle honderd procent met het 

naturalisme meegaan. Als alles vanzelf ontstaat en God heeft helemaal 

niets gemaakt, dan is hij geen schepper meer, maar toeschouwer. En als er 

alleen maar materie bestaat, kan God niet bestaan. 

                                                 
363 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Etymology.  
364 Zie bijvoorbeeld F.S. Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for 

Belief, 3, 10, p. 199-201. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Etymology


185 

 

Sommige christenen gaan ver mee met het naturalisme. 

Wie helemaal meeloopt, houdt geen geloof meer over. 

Het naturalisme gelooft dat God niet bestaat. 

De verplichte naturalistische bril heeft consequenties die velen niet zien. 

Kijk maar eens goed naar deze twee brillen: 

1. De atheïstische wetenschapsbril (het naturalisme) laat alleen maar 

materie zien. Alles in onze werkelijkheid is materie en moet verklaard 

worden met materiële oorzaken.  

2. De theïstische wetenschapsbril laat ook dingen zien die zich niet laten 

verklaren met materiële oorzaken (secundaire oorzaken), maar die een 

schepper onthullen (de primaire oorzaak). Denk bijvoorbeeld aan 

atomen, natuurwetten, natuurconstanten, natuurlijke kringlopen, leven, 

software in ons DNA, zelfbewustzijn, vrijheid en liefde. 

De verplichte atheïstische wetenschapsbril is bedoeld om de theïstische 

wetenschapsbril te vervangen en het spreken over een schepper in de 

wetenschap definitief te verbieden. De atheïstische wetenschapsbril 

verplicht wetenschappers om het atheïstische wereldbeeld zonder schepper 

te gebruiken om alles te verklaren en verbiedt wetenschappers om nog over 

een schepper te praten.  

De Nederlandse atheïst en filosoof Herman Philipse gaat dat nog niet ver 

genoeg. In 1996 doet hij nog meer voorstellen om het spreken over een 

schepper op universiteiten te verbieden. Hij vraagt de minister van 

onderwijs om christelijke universiteiten te dwingen hun christelijke 

identiteit af te zweren en vraagt om theologie op universiteiten te 

verbieden365. Zijn plan mislukt. 

Atheïstische wetenschappers willen geen discussie over 

God. 

Het naturalisme verbiedt het praten over God. 

                                                 
365 Zie https://www.nrc.nl/nieuws/1996/01/04/de-teugelloosheid-van-de-theologie-

7294138-a464857.  

https://www.nrc.nl/nieuws/1996/01/04/de-teugelloosheid-van-de-theologie-7294138-a464857
https://www.nrc.nl/nieuws/1996/01/04/de-teugelloosheid-van-de-theologie-7294138-a464857
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Alles is materie.  

Punt uit. 

De theïstische wetenschapsbril laat ook natuurverschijnselen in onze 

werkelijkheid zien die zich niet met natuurwetten of met toeval laten 

verklaren. De vuurwerkbril laat dat goed zien: de natuurconstanten van 

allerlei natuurwetten in ons heelal zijn bizar precies afgesteld om leven 

mogelijk te maken in het heelal.  

Theïstische wetenschappers vinden het toeval of de speculatieve theorie 

van het multiversum geen goede wetenschappelijke verklaringen. Het is 

veel wetenschappelijker om achter de natuurwetten en de precies 

afgestelde natuurconstanten een intelligentie te zoeken, omdat we weten 

dat alleen intelligentie in staat is om zulke ingewikkelde natuurwetten 

voort te brengen en de knoppen van ons heelal zo precies af te stellen. 

Lang niet alles laat zich zonder schepper verklaren. 

De theïstische wetenschapsbril is niet alleen een bril van Joden, Moslims 

en christenen, maar ook van andere theïstische wetenschappers die geen 

religie aanhangen, maar wel de sporen van een schepper zien. Eén van de 

eerste Griekse filosofen, Thales van Milete (624-545 v.Chr.), verdedigt al 

het bestaan van een schepper, net als Aristoteles en de Stoïcijnen. Door de 

eeuwen heen waren er altijd wetenschappers die geen religie aanhingen, 

maar wel overtuigend bewijs voor een schepper zagen366.  

Wetenschappers die sporen van een schepper zien, staan sinds een aantal 

decennia bekend als de ‘Intelligent Ontwerp’ (of ‘Intelligent Design’) 

beweging. Die term herinnert aan de oude Griekse filosofen die al een 

bovennatuurlijke intelligentie zagen (de ‘nous’) en een ontwerpende 

ambachtsman of kunstenaar (de ‘demiurg’). Sommige wetenschappers 

beweren dat wetenschappers die Intelligent Ontwerp aanhangen geen echte 

                                                 
366 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_theism, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deism.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_theism
https://en.wikipedia.org/wiki/Deism
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wetenschappers zijn. Ze weigeren namelijk de atheïstische wetenschapsbril 

van het naturalisme te dragen. 

Veel Intelligent Ontwerp wetenschappers zijn christen, Jood of Moslim, 

maar er zitten ook niet religieuze wetenschappers tussen die wel een 

schepper zien, zoals Michael Denton en David Berlinski367. 

Veel wetenschappers zien de schepper heel duidelijk. 

Eeuwenlang mochten ze dat zeggen. 

Nu niet meer. 

Waarom is de atheïstische wetenschapsbril verplicht? 

Waarom dwingen wetenschappers hun collega’s om de atheïstische 

wetenschapsbril te dragen? Waarom moeten alle wetenschappers 

veronderstellen dat alles te verklaren is met oorzaak en gevolg, dat er niets 

anders bestaat dan materie en dat er geen goden bestaan? Wetenschappers 

dragen zes - nogal discutabele - argumenten aan. Ik loop ze langs en noem 

ook wat kritische tegengeluiden. 

Het eerste argument voor het verplicht stellen van de atheïstische 

wetenschapsbril luidt: 

Goden zijn niet meer nodig als je alles zonder goden verklaart. 

Als je niet weet hoe iets ontstaat, moet je niet zeggen dat een schepper het 

gemaakt heeft. Dat is lui. Je moet doorzoeken. Gaten in onze 

wetenschappelijke kennis moet je niet opvullen met God. Dan maak je hem 

een ‘god van de gaten’368. Zodra die gaten in onze wetenschappelijke 

kennis ingevuld worden, doordat we ontdekken hoe iets werkt of ontstaat, 

blijft er geen reden meer over om nog in God te geloven. Zo geloven we 

niet meer dat de bliksem veroorzaakt wordt door Donar die boven de 

wolken met strijdhamers gooit. Wetenschappers moeten de atheïstische 

                                                 
367 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/David_Berlinski#Views_on_religion, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Denton.  
368 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/God_of_the_gaps. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Berlinski#Views_on_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Denton
https://en.wikipedia.org/wiki/God_of_the_gaps
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wetenschapsbril gebruiken, omdat die zo succesvol is. Alles in de natuur 

blijkt verklaarbaar met oorzaak en gevolg. Alles blijkt vanzelf te ontstaan. 

Daardoor blijft er steeds minder ruimte over voor God369. 

Als wetenschappers ontdekken hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, 

betekent dat niet dat er steeds minder ruimte voor God overblijft.  

Isaac Newton geloofde dat de schepper de planeten om de zon liet draaien. 

Dat remde hem niet af om te onderzoeken hoe dat precies werkte; 

integendeel. Juist zijn geloof dat de schepper alles gemaakt heeft en dat hij 

daarvoor natuurwetten gebruikt, stimuleerde Newton om te zoeken naar die 

natuurwet.  

Toen Newton die natuurwet (F = G x (m1 x m2) / r
2) vond370, dacht hij niet 

dat zijn verklaring een schepper overbodig gemaakt had; integendeel.  De 

elegantie, precisie en het ongekende evenwicht waarmee de planeten 

precies in hun baan blijven, vergrootten juist zijn bewondering voor de 

wetgever van die natuurwet.  

God is geen ‘God van de gaten’ in onze kennis, maar de wetgever van álle 

natuurverschijnselen; de natuurverschijnselen die we al wel begrijpen en de 

natuurverschijnselen die we nog niet begrijpen. 

Natuurwetten verklaren God niet weg. 

Ze beschrijven een stuk intelligentie. 

Ze bevestigen juist een intelligente wetgever. 

De wetenschap heeft de laatste decennia inderdaad veel ontdekt, maar dat 

maakt het materialisme helemaal niet succesvol; integendeel. De 

wetenschap heeft in de laatste decennia veel ontdekt waardoor 

materialisten steeds meer met een mond vol tanden staan: 

                                                 
369 Zie 

https://rationalwiki.org/wiki/Methodological_naturalism#Methodological_naturalism_and

_the_anti-science_movement. 
370 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Gravitatiewet_van_Newton.  

https://rationalwiki.org/wiki/Methodological_naturalism#Methodological_naturalism_and_the_anti-science_movement
https://rationalwiki.org/wiki/Methodological_naturalism#Methodological_naturalism_and_the_anti-science_movement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gravitatiewet_van_Newton
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• Het universum en materie bleken niet eeuwig te bestaan. De Big Bang 

theorie wijst op een begin van materie, ruimte en tijd. Maar hoe kan dat 

ooit vanzelf ontstaan? 

• De grootste ontploffing ooit - de Big Bang - resulteerde niet in chaos, 

maar in een heelal waar alles keurig volgens natuurwetten geordend en 

afgesteld is, zodat er leven mogelijk is. Ontstaan al die natuurwetten 

zomaar vanzelf en zijn ze zomaar vanzelf zo precies afgesteld? 

• We ontdekken steeds meer van de complexiteit van het leven, ook van 

het eencellige leven. De bewering dat leven vanzelf kan ontstaan uit 

levenloze materie wordt steeds ongeloofwaardiger. 

• We ontdekten supercomplex programmeerwerk in het DNA van alle 

levende wezens. Ontstaat die enorme berg aan complexe software 

zomaar vanzelf? 

• We ontdekten hoe levende wezens groeien door celdeling uit één cel. 

Die ene cel bouwt allerlei soorten cellen en materialen, waarmee 

weefsels en organen samengevoegd worden tot een supercomplex 

lichaam. Dat ontstaat zomaar vanzelf? 

Hoe meer de wetenschap ontdekt, hoe onwaarschijnlijker wordt het geloof 

dat alles zomaar vanzelf ontstaat. Het materialisme brokkelt juist steeds 

meer af door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen371.  

Wetenschappers blijven maar nieuwe ontdekkingen doen. Hoe meer we 

ontdekken, hoe meer we ontdekken dat we nog maar zo weinig weten. Hoe 

meer intelligentie we in de schepping opgraven, hoe meer aanwijzingen er 

bovenkomen dat er een intelligente schepper moet bestaan. Er is alleen 

niemand die dat hardop mag zeggen, want de atheïstische bril verbiedt om 

een schepper als verklaring aan te dragen. 

Het besef groeit: alles kan niet vanzelf ontstaan. 

Geloof in het toeval brokkelt steeds meer af372. 

                                                 
371 M.J. Behe, Darwin Devolves, Introduction. 
372 T. Nagel, Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature 

is Almost Certainly False. 



190 

 

Een schepper aanvoeren voor sommige natuurlijke verschijnselen is 

overigens geen kwestie van luiheid. Soms is schepping de beste verklaring 

voor complexiteit die zich niet anders laat verklaren.  

• Complexe, specifieke informatie is altijd afkomstig van intelligentie. 

Als we in ons DNA 3 miljard tekens ongekend complexe 

programmeercode ontdekken, is schepping door een intelligente 

programmeur gewoon de beste verklaring. 

• Het ontstaan van leven is nog veel ingewikkelder dan het ontstaan van 

een computer. Van computers weten we ook dat die door intelligentie 

gemaakt worden.  

• Onverwoestbare atomen die allerlei verschillende stoffen kunnen 

vormen en energie kunnen transporteren, ontstaan ook niet zomaar. 

Daar is ook heel veel intelligentie voor nodig. 

Soms is duidelijk dat natuurwetten alleen niet genoeg zijn om het bestaan 

van natuurverschijnselen te verklaren. Dan is er heel veel meer nodig; 

enorm veel intelligentie. Dan is het aanvoeren van een intelligente 

schepper juist de best beschikbare wetenschappelijke verklaring.  

Als wetenschappers met een atheïstische bril natuurverschijnselen 

aantreffen die niet alleen met natuurwetten te verklaren zijn, grijpen ze 

telkens terug op toeval. Maar toeval is helemaal geen verklaring. Het is de 

erkenning dat we geen natuurlijke verklaring kunnen geven. Schepping is 

een hele logische verklaring, als je tenminste de mogelijkheid wilt 

erkennen dat er misschien wel een bovennatuurlijke schepper bestaat. 

Geloof in een schepper stimuleert juist de wetenschappelijke zoektocht. 

Wie gelooft dat een intelligente schepper allerlei intelligentie in zijn 

schepping gelegd heeft, heeft alle reden om op zoek te gaan naar die 

intelligentie in onze werkelijkheid.  

Veel kopstukken uit de wetenschap geloofden rotsvast in een schepper en 

vonden allerlei natuurwetten: Nicolaas Copernicus, Galileo Galilei, 

Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton, André-Marie Ampère, 

Michael Faraday, Gregor Mendel, Louis Pasteur, Lord Kelvin (William 

Thomson), Werner Heisenberg, enzovoort.  
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Juist het geloof in een schepper heeft ervoor gezorgd dat de wetenschap in 

het Westen zo’n enorme vlucht nam. De wetenschap dankt haar 

bestaansrecht juist aan het geloof in een schepper die heel onze 

werkelijkheid tot in de kleinste details geordend heeft met universeel 

geldende natuurwetten. Als we geloven dat onze natuur alleen luistert naar 

het toeval en niet naar natuurwetten, zouden we de wetenschappelijke 

zoektocht naar natuurwetten en logische verklaringen direct stoppen. 

Wie niet gelooft in een intelligente schepper, moet het bestaan van al die 

intelligentie op een andere manier verklaren. Zonder schepper verwacht je 

chaos aan te treffen, geen orde, complexiteit, allerlei onderdelen die 

samenwerken, schoonheid, efficiëntie, nut en doelgerichtheid. Zonder 

schepper verwacht je geen elementen in de werkelijkheid aan te treffen die 

je alleen kunt maken met een uitgekiend plan en veel inspanning.  

Het materialisme is helemaal niet succesvol. Het draagt overal toeval aan 

en noemt dat ongelofelijk kleine toeval een verklaring. Dan kun je beter 

zeggen dat je geen verklaring hebt.  

Schepping is tenminste een verklaring; toeval niet. 

Dat we overal intelligentie ontdekken, is niet vreemd. 

Intelligentie kan prachtige dingen maken, net als wij. 

Het tweede argument voor het verplicht stellen van de atheïstische 

wetenschapsbril luidt: 

Wetenschap heeft vooroordelen nodig. 

De materialistische wetenschapsbril zou ook nodig zijn omdat 

wetenschappers een gemeenschappelijke bril nodig hebben met een 

gebruiksaanwijzing om de werkelijkheid te bekijken. Die bril is een 

verzameling niet verifieerbare overtuigingen, waarden en 

onderzoekstechnieken373. 

                                                 
373 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Assumptions_needed_for_science

_from_naturalism. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Assumptions_needed_for_science_from_naturalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Assumptions_needed_for_science_from_naturalism
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Wetenschap onderzoekt onze werkelijkheid op zoek naar waarheid. Als 

wetenschappers werkelijk op zoek gaan naar waarheid, moeten ze 

vooroordelen over onze werkelijkheid loslaten. Dan moeten ze het bestaan 

van een schepper niet bij voorbaat uitsluiten, maar onbevooroordeeld 

onderzoeken. Dan moeten ze er niet bij voorbaat van uitgaan dat er alleen 

maar materie bestaat, maar onbevooroordeeld onderzoeken of er ook 

immateriële dingen bestaan. 

Wie waarheid zoekt, moet vooroordelen loslaten. 

Vooroordelen werken als oogkleppen op een bril. 

Schepping moet je niet uitsluiten, maar onderzoeken. 

Wetenschappers hebben helemaal geen gemeenschappelijke bril met 

vooroordelen over de werkelijkheid nodig. Ieder mens heeft een beeld van 

de werkelijkheid; een bril waarmee hij de werkelijkheid bekijkt. Dat kan 

een beeld zijn zonder God, met God, of met veel goden. De overgrote 

meerderheid van de mensheid draagt een religieuze bril.  

De geschiedenis van de wetenschap laat zien dat wetenschap prima kan 

functioneren zonder een gemeenschappelijke bril. Wetenschap bloeide op 

in het oude Griekenland, juist vanwege de diversiteit aan wereldbeelden. 

Juist de concurrentie van verschillende wereldbeelden en de discussie 

daarover leidt tot een genuanceerd, realistisch en herkenbaar beeld van de 

werkelijkheid.  

Het verheffen van één wereldbeeld tot verplichte wetenschapsbril, betekent 

het einde van alle discussie. Een gemeenschappelijk wetenschapsbril leidt 

tot een heel eenzijdig, onrealistisch en onherkenbaar beeld van de 

werkelijkheid: een tunnelvisie374. De atheïstische wetenschapsbril ziet 

alleen maar materie. 

Eén verplichte bril is funest voor de wetenschap. 

Daardoor krijgt de wetenschap een tunnelvisie.  

                                                 
374 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Tunnelvisie_(onderzoek).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tunnelvisie_(onderzoek)
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Het derde argument voor het verplicht stellen van de atheïstische 

wetenschapsbril luidt: 

Wetenschap moet objectief zijn. 

De atheïstische wetenschapsbril zou ook nodig zijn, omdat de wetenschap 

objectief moet zijn. Religies zijn subjectieve interpretaties van onze 

werkelijkheid. Daarom moeten wetenschappers ervan uitgaan dat er geen 

goden bestaan. Overheden moeten garanderen dat burgers en 

wetenschappers het recht hebben om te leven en werken zonder religieuze 

dwang. 

Het woord ‘objectief’ kent iedere opticien. Een objectief is een lens of 

lenzenstelsel van een optisch instrument om een object te bekijken. Je oog 

heeft een lens, je bril, je fototoestel, een microscoop, enzovoort. Zonder 

objectief (lens) zie je niet scherp.  

Als opticien valt mij direct een denkfout op: wetenschappelijke 

objectiviteit bestaat helemaal niet. Zoals ieder de werkelijkheid door zijn 

eigen bril bekijkt, doen wetenschappers dat ook; alleen en samen. Niemand 

is objectief; wetenschappers ook niet. Iedereen bekijkt de wereld door zijn 

eigen bril; vanuit zijn eigen wereldbeeld375.  

Je kunt soms zomaar ontdekken dat de bril waarmee je de werkelijkheid 

altijd al bekeken hebt, helemaal niet klopt. Na een periode van verwarring, 

leg je je vertrouwde bril opzij, omdat je hebt ontdekt dat een andere bril 

een veel beter beeld geeft van de werkelijkheid. In de wetenschap gebeurt 

dat ook. Dat heet een paradigmaverschuiving376. We kwamen er 

bijvoorbeeld achter dat de zon niet om de aarde draait, maar de aarde om 

de zon. 

                                                 
375 Zie https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn. 
376 T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift. 

https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity/
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
https://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift
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Niemand kan objectief zijn, wetenschappers ook niet. 

Ook wetenschappers veranderen wel eens van bril. 

Religies zijn inderdaad subjectieve interpretaties van onze werkelijkheid. 

Het zijn brillen die een bepaald beeld geven van onze werkelijkheid. Het is 

verre van objectief als je veronderstelt dat er alleen maar materie bestaat en 

dat er geen schepper bestaat. Dat is net zo goed een subjectief beeld van 

onze werkelijkheid; een bril om naar de werkelijkheid te kijken.  

Je kunt helemaal niet bewijzen dat er geen schepper bestaat; net zomin als 

je kunt bewijzen dat kabouters of ufo’s niet bestaan. Je kunt ervan uitgaan 

dat er geen schepper bestaat, maar dat is een vooroordeel. 

Wie beweert dat er geen schepper bestaat, is niet objectief. 

Het is een subjectief materialistisch vooroordeel. 

Objectieve wetenschap betekent juist: 

• dat je eigen vooroordelen over de werkelijkheid niet aan anderen oplegt 

(bijvoorbeeld dat er alleen maar materie bestaat en geen goden); 

• dat je erkent dat je eigen bril, waarmee je de werkelijkheid bekijkt, ook 

subjectief is; 

• dat je bereid bent om je eigen vooroordelen over de werkelijkheid ter 

discussie te stellen om samen met anderen naar waarheid over de 

werkelijkheid te zoeken; 

• dat je de werkelijkheid niet aanpast aan je vooroordelen, maar je 

vooroordelen aan de werkelijkheid; 

• dat je juist respect toont voor andere visies op de werkelijkheid en 

bereid bent daarnaar te luisteren; 

• dat je accepteert dat er vaak meerdere verklaringen mogelijk zijn, 

afhankelijk van de bril die je kiest en het gewicht dat je aan argumenten 

toekent377. 

                                                 
377 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn#The_Structure_of_Scientific_Revolutions.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn#The_Structure_of_Scientific_Revolutions
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Een voorbeeld maakt dat wat duidelijker. Dat de Big Bang een geordend 

heelal voortbracht vol natuurwetten die precies goed afgestemd zijn om 

leven mogelijk te maken, kun je bijvoorbeeld verklaren met: 

• puur toeval; 

• een multiversum (misschien bestaan er wel heel veel verschillende 

universums; dan moet er wel één tussen zitten waar leven mogelijk is: 

ons universum);  

• noodzaak (het heelal moet wel toevallig ontstaan zijn, anders waren we 

hier niet); 

• schepping. 

Het is niet objectief om te veronderstellen dat er alleen maar materie 

bestaat en geen goden. Het is nog minder objectief om op basis van die 

vooroordelen schepping uit te sluiten. Als iedereen bereid is om de eigen 

bril even af te zetten en ook door andere brillen te kijken, kun je samen 

argumenten uitwisselen en bediscussiëren.  

Dan ontdek je bijvoorbeeld de bezwaren tegen de theorie van het 

multiversum, want: 

• niemand heeft ooit een ander universum waargenomen;  

• niemand heeft ooit een universum generator waargenomen die 

universums produceert waarin telkens andere natuurwetten gelden. 

Waarom mogen wetenschappers dan wel een puur speculatieve theorie 

aandragen om het grenzeloze geloof in het toeval overeind te houden en 

mogen gelovigen de meest voor de hand liggende verklaring - schepping - 

niet eens noemen378? 

Discussie is nodig om te ontdekken of verklaringen kunnen standhouden. 

Andersdenkenden zijn juist nodig om verklaringen te toetsen. Vooral de 

argumenten zijn leerzaam en het gewicht dat mensen aan sommige 

argumenten toekennen. Je leert veel meer van meerdere visies, 

bijbehorende argumenten en hun waardering dan van een eenzijdig 

                                                 
378 P. Davies, The Goldilocks Enigma; Why Is the Universe Just Right for Life? en 

https://www.gotquestions.org/multiverse-theory.html. 

https://www.gotquestions.org/multiverse-theory.html
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vooroordeel. Meerdere brillen leiden tot een genuanceerd, realistisch en 

herkenbaar beeld van de werkelijkheid. 

Objectieve wetenschap legt anderen geen vooroordelen op. 

Waarheidszoekers stellen eigen vooroordelen ter discussie. 

Objectieve wetenschap houdt meer verklaringen mogelijk. 

Je kunt gaan twijfelen hoe objectief en geloofwaardig de wetenschap nog 

is, als wetenschappers alles door de atheïstische bril moeten bekijken en 

nooit mogen schrijven over het immateriële of over een schepper.  

Zoals Darwin het ontstaan van nieuwe diersoorten met toeval en 

natuurlijke selectie verklaarde, worden wetenschappers gedwongen om de 

grootste wonderen uit de natuur met toeval te verklaren: 

• Alle atomen die maar blijven draaien en telkens weer andere stoffen 

vormen, moeten toevallig uit het niets ontstaan zijn en toevallig een 

universum gevormd hebben379. 

• Alle natuurwetten die overal op allerlei manieren orde in de chaos 

scheppen en ongekende intelligentie onthullen, moeten ontstaan zijn 

door stom toeval uit het niets380. 

• Wetenschappers fantaseren dat er in zwarte gaten in het heelal 

misschien wel heel veel nieuwe universums ontstaan; uiteraard vanzelf. 

In al die universums stelt het toeval de natuurwetten anders af. De beste 

universums - zoals ons universum, waar leven mogelijk is - overleven; 

de rest sterft uit381. 

• De grootste ontploffing ooit - de Big Bang - vernietigde niets, maar 

bouwde door puur toeval een keurig geordend heelal382.  

                                                 
379 L.M. Kraus, A Universe from Nothing. 
380 P. Atkins, Conjuring the Universe: The Origins of the Laws of Nature. 
381 Zie 

http://evodevouniverse.com/wiki/Cosmological_natural_selection_(fecund_universes).  
382 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-

tuned_Universe#Possible_naturalistic_explanations.  

 

http://evodevouniverse.com/wiki/Cosmological_natural_selection_(fecund_universes)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_Universe#Possible_naturalistic_explanations
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_Universe#Possible_naturalistic_explanations
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• De natuurlijke kringlopen op aarde kwamen toevallig op gang. 

Toevallig blijven ze maar draaien en eindeloze hoeveelheden 

levensbehoeften aandragen. 

• Levenloze materie moet toevallig tot leven zijn gekomen383. 

• De levende cel - die volledig geautomatiseerd en gerobotiseerd 

functioneert - moet vanzelf ontstaan zijn384. 

• De software in het DNA van elk levend wezen werkt als 

besturingssoftware en bevat een bouwplan voor nakomelingen. Die 

software is niet geprogrammeerd, maar moet vanzelf ontstaan zijn385.  

• De bouwtechniek waarmee een levende cel door celdeling allerlei 

bouwmaterialen maakt om daarmee op het juiste moment en de juiste 

plaats weefsels, organen en een levend wezen te bouwen, moet 

toevallig ontstaan zijn.  

• Alle ongeëvenaarde techniek in levende wezens - zoals de staartmotor 

van een bacterie, de navigatie van een duif en de gedaanteverandering 
van een vlinder - moet wel door blind toeval ontstaan zijn386. 

• Ons lichaam waarin tal van geavanceerde systemen samenwerken om 

zelfbewustzijn, leven, liefde en geluk mogelijk te maken moet wel 

voortkomen uit een aaneenschakeling van toeval387. 

Het samenspel van al die wonderen uit de natuur is volgens de wetenschap 

met haar atheïstische wetenschapsbril één grote opeenstapeling van toeval. 

Als je een schepper buiten beeld houdt, moet je alles wel verklaren met 

toeval. 

De ‘objectieve’ atheïstische bril sluit een schepper uit. 

Dat verbod op God dwingt tot geloof in het lot. 

De zogenaamde ‘objectieve’ atheïstische bril wordt nóg minder objectief 

als je bekijkt hoe ongelofelijk onwaarschijnlijk het toeval is waar 

                                                 
383 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis.  
384 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_(biology)#Origin_of_the_first_cell.  
385 Zie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6360/.  
386 R. Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a 

Universe without Design. 
387 C. Darwin, On the Origin of Species. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_(biology)#Origin_of_the_first_cell
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6360/
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materialisten in geloven. Van een aantal toevalligheden is uitgerekend hoe 

onwaarschijnlijk klein dat toeval is388: 

• De kans dat één robotje in een levende cel ontstaat door louter toeval is 

1 op de 10(63) (dat is een getal met een 1 en 64 nullen). Een levende cel 

heeft heel veel soorten robotjes nodig389. 

• De kans dat programmeertekens in het DNA toevallig een gewenste 

volgorde aannemen, is ontzettend klein. Hoe langer de 

programmeercode, hoe kleiner de kans. Als je nagaat dat ons DNA 3 

miljard tekens lang is, zijn de kansen niet meer in getallen uit te 

drukken390. 

Hoe groot schat je de kans dat materie uit het niets ontstaat? En hoe groot 

zou de kans zijn dat natuurwetten zomaar ontstaan? En natuurlijke 

kringlopen?  En leven uit levenloze materie? Sommige toevalligheden 

moeten ook nog eens heel vaak gebeuren om uiteindelijk menselijk leven 

op aarde mogelijk te maken. 

Als je al die kansen met elkaar vermenigvuldigt, bereken je de uiteindelijke 

kans dat alles door toeval ontstaan is. Die kans wordt zo klein dat de 

uitkomst door de enorme reeks nullen niet meer op één bladzijde zou 

passen. Zó waanzinnig klein is de kans dat alles door toeval ontstaan is. 

Die kansberekeningen kun je nog eens omdraaien ook. Als de kans dat iets 

toevallig ontstaat, 0,000.000.000.000.000.000.001 procent is, dan is de 

kans dat het niet toevallig ontstaat 99,999.999.999.999.999.999 procent. 

Materialisten moeten wel een onmetelijk groot geloof in het toeval 

hebben391.  

                                                 
388 D.E. Johnson, Probability's Nature and Nature's Probability: A Call to Scientific 

Integrity. 
389 D.A. Axe, Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional 

Enzyme Folds (Journal of molecular biology, 2004) & D.A. Axe, Extreme Functional 

Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, (Journal of 

Molecular Biology, 2000). 
390 W.A. Dembski, Being as Communion: A Metaphysics of Information, 5. 
391 F. Turek, Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn. 
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Er is toch niemand die dat gelooft?  

Daar moet je wetenschapper voor zijn. 

Met een ‘objectieve’ atheïstische bril op. 

De ‘objectieve’ atheïstische wetenschapsbril veronderstelt dat er alleen 

materie bestaat en geen goden. Filosofen vinden dat hele riskante 

uitspraken: 

• Slechts één natuurverschijnsel dat het beste verklaard kan worden met 

schepping, is genoeg om de stelling onderuit te halen dat het 

bovennatuurlijke niet bestaat. 

• Slechts één voorbeeld dat er een immateriële werkelijkheid bestaat, 

haalt de stelling onderuit dat er alleen maar materie bestaat. 

Als wetenschappelijke kennis een immateriële werkelijkheid is, kan het 

materialisme de prullenbak in. Als de herkomst van zoveel ongekend 

ingewikkelde informatie in DNA het beste te verklaren is met een 

schepper, kan het materialisme niet waar zijn.  

Wetenschappers die al decennialang tevergeefs op een teken van intelligent 

leven uit het heelal wachten, zouden een gat in de lucht springen als ze ook 

maar een paar tekens zouden waarnemen. Maar andere wetenschappers, die 

3 miljard tekens ingewikkelde programmeercode ontdekt hebben in ons 

DNA, ontkennen dat het van een intelligentie afkomstig is.  

Door allerlei brillen over de natuur heb je gezien dat onze werkelijkheid in 

alle hoeken en gaten verraadt dat er een schepper moet zijn. Overal waar je 

kijkt, zie je orde, onderdelen die samenwerken, schoonheid, 

doelgerichtheid, efficiëntie, nut en onvoorstelbare complexiteit. Je beseft 

dat er een uitgekiend plan en veel inspanning nodig waren om alles te 

maken. 

Mensen herkennen direct of iets gemaakt is of niet392. Binnen een seconde 

zie je of een beeldhouwwerk gevormd is door wind en erosie of door een 

                                                 
392 D. Axe, Undeniable, How biology confirms our intuition that life is designed.  
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beeldhouwer. Als je kijkt naar al die wonderen in de natuur, stelt je 

automatisch de vraag: “wie heeft dit gemaakt”? 

Eén voorbeeld van schepping weerlegt het materialisme. 

Er is zoveel te zien dat op een schepper wijst. 

Het vierde argument voor het verplicht stellen van de atheïstische 

wetenschapsbril luidt: 

Het bovennatuurlijke is niet waarneembaar. 

Een vierde reden waarom de atheïstische bril wetenschappers verbiedt om 

over het immateriële en over goden te praten, is dat je het immateriële en 

het bovennatuurlijke niet kunt waarnemen en bestuderen. De atheïstische 

bril verbiedt niemand om in het immateriële of bovennatuurlijke te 

geloven, maar verbiedt wetenschappers alleen om er over te praten393. 

Toch is het een onterecht vooroordeel dat het bovennatuurlijke niet 

waarneembaar en te bestuderen is: 

• Het gros van de mensheid denkt daar anders over. Onze werkelijkheid 

maakt juist in alle hoeken en gaten duidelijk dat er een hele intelligente 

schepper moet bestaan. Je kunt die schepper niet direct zien, maar wel 

indirect, net als atomen. Zoals je uit indirecte waarnemingen kunt 
concluderen dat atomen bestaan, kun je ook uit de schepping 

concluderen dat er een schepper bestaat. 

• Zoals je geschiedenis kunt bestuderen, kun je ook bestuderen wat 

anderen in het verleden met God meegemaakt hebben. De Bijbel is een 

historisch boek waarin tal van getuigen vertellen wat ze als volk en 

individu met God meegemaakt hebben. Zo kun je God niet alleen 

waarnemen, maar ook heel goed leren kennen. 

• Heel veel mensen hebben God persoonlijk waargenomen. Er lopen 

talloze getuigen rond die je kunnen vertellen wat er allemaal in 

                                                 
393 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Methodological_naturalism. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)#Methodological_naturalism
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positieve zin in hun leven veranderde doordat ze God hebben leren 

kennen394. Vraag het maar eens aan iemand die christen geworden is. 

• Als wetenschapper en waarheidszoeker moet je de vraag of het 

bovennatuurlijke bestaat, niet uitsluiten, maar onderzoeken. Dat is juist 

een belangrijke levensvraag waar iedereen een antwoord op wil. Hoe 

kunnen wetenschappers (waarheidszoekers) ooit verbieden dat je de 

wetenschap niet mag gebruiken om het antwoord te zoeken op de 

belangrijkste vraag in je leven; bestaat God? En: kan ik hem leren 

kennen? Je kunt God immers leren kennen door de natuur, door al die 

getuigen in de Bijbel en door gelovigen om je heen. 

• Theologie is juist een belangrijk onderdeel van de wetenschap om 

antwoorden te zoeken op de belangrijkste vragen in ons leven. Daarom 

waren theologie, rechten en geneeskunde de eerste takken van 

wetenschap aan de eerste universiteiten in Nederland; Leuven en 

Leiden395. Theologie laat juist zien dat er veel meer en belangrijkere 

dingen bestaan dan alleen maar materie.  

• Als je nooit een schepper als verklaring mag aandragen, omdat hij niet 

waarneembaar zou zijn, mag je ook niet vertellen dat alles door toeval 

ontstaan is, want niemand heeft dat toeval waargenomen. 

Kunnen we geen schepper waarnemen? 

Je ziet hem overal: in de natuur en in de Bijbel. 

Je moet de schepper niet uitsluiten, maar zoeken. 

De wetenschappers die de regels bepalen, verbieden niemand om buiten de 

wetenschap in goden te geloven, maar verbieden dat wel binnen de 

wetenschap:  

• Materialisten noemen zich vaak ‘vrije denkers’396, maar ze verplichten 

iedereen om hun bril te dragen.  

                                                 
394 Zie https://portal.eo.nl/programmas/tv/de-verandering/ en 

https://www.hourofpower.nl/uitzending-gemist.  
395 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leiden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leuven_(1425-1797)#15e_eeuw.  
396 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Freethought. 

https://portal.eo.nl/programmas/tv/de-verandering/
https://www.hourofpower.nl/uitzending-gemist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leuven_(1425-1797)#15e_eeuw
https://en.wikipedia.org/wiki/Freethought
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• Zoals de paus de wetenschapper Galileo Galilei ooit onterecht het 

zwijgen oplegde, zo leggen materialisten nu onterecht het zwijgen op 

aan wie een schepper ziet. Wereldbeelden - zoals het atheïsme - moeten 

de wetenschappelijke en religieuze vrijheid niet inperken. 

• Wetenschappers moeten alle ruimte krijgen om het met elkaar oneens 

te zijn en om met elkaar te discussiëren; ook over wereldbeelden. 

• Wetenschappers erkennen wel dat de atheïstische bril slechts een 

methode is om naar de werkelijkheid te kijken, maar geloven 

vervolgens wel dat het waar is wat ze allemaal door die bril zien.  De 

bril dwingt tot geloof in het toeval. Dat toeval wordt overal als 

waarheid verkocht. 

• Als invloedrijke wetenschappers weten dat het gros van de mensheid 

gelooft dat de atheïstische bril niet deugt, hoe kunnen ze dan van 

iedereen blijven verlangen dat ze toch die bril moeten gebruiken? Als 

je gelooft dat die bril niet deugt, geloof je toch ook niet wat je ziet? 

• De atheïstische wetenschapsbril is niet alleen een subjectieve methode 

om naar de werkelijkheid te kijken, maar stimuleert ook geloof in een 

werkelijkheid zonder schepper. De atheïstische bril bevordert atheïsme.  

• De atheïstische wetenschapsbril creëert een onnodig conflict tussen 

religieuze en niet-religieuze mensen. De wetenschap vervreemdt zich 

van de maatschappij door haar verplichte atheïstische bril en haar 

tunnelvisie. Het conflict tussen wetenschap en geloof is eenvoudig op 

te lossen door de verplichting op te heffen om altijd de subjectieve 

atheïstische wetenschapsbril te dragen. Dan worden gelovigen en niet 

gelovigen weer vrij om het bewijs te volgen waar het ook leidt. Dan 

wordt de wetenschap weer vrij van dwang en tunnelvisie. 

‘Vrijdenkers’ dwingen andersdenkenden te zwijgen over 

schepping. 

De atheïstische bril belemmert vrije wetenschap. 

Het is een bril die onnodige conflicten veroorzaakt. 

Het vijfde argument voor het verplicht stellen van de atheïstische 

wetenschapsbril luidt: 
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Materiële verschijnselen kunnen alleen maar materiële oorzaken 

hebben. 

De atheïstische wetenschapsbril is volgens sommige wetenschappers ook 

nodig omdat materiële verschijnselen in deze materiële wereld alleen maar 

verklaard kunnen worden met materiële oorzaken397. Het immateriële 

bestaat niet en het kan materie ook niet in beweging zetten. Daarom mogen 

wetenschappers nooit zeggen dat een schepper iets gedaan heeft, want dat 

is een immateriële en bovennatuurlijke verklaring. 

Volgens materialistische wetenschappers ziet de wereld er ongeveer zo 

uit398: 

• Alles is materie en wordt veroorzaakt door materie399. 

• Onze lichamen zijn machines400 die reageren op materiële prikkels uit 

de omgeving via zintuigen. 

• Denken is een chemisch proces in onze hersenen. Chemische reacties 

in onze hersenen bepalen wat we doen. Vrijheid en zelfbewustzijn zijn 

illusies, gecreëerd door chemische processen in onze hersenen401.  

• Onze dood betekent het einde van de machine, ons denken, ons 

zelfbewustzijn en onze vrijheid. 

• Een mens is een tijdelijke verzameling moleculen. Na de dood worden 

die moleculen opnieuw gebruikt.  

• Alles is vanzelf ontstaan en heeft geen doel; het heelal niet en ons leven 

niet. 

• Goden bestaan niet, want denken zonder lichaam is onmogelijk402. 

Maar klopt dit plaatje met de werkelijkheid? Natuurlijk niet. Als we onze 

beleving van de werkelijkheid mogen vertrouwen - daar gaat de 

                                                 
397 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_closure. 
398 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Materialism.  
399 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_closure. 
400 Zie https://www.britannica.com/biography/Julien-Offroy-de-La-Mettrie.  
401 B.F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Eliminative_materialism.  
402 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Argument_from_physical_minds.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_closure
https://en.wikipedia.org/wiki/Materialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Causal_closure
https://www.britannica.com/biography/Julien-Offroy-de-La-Mettrie
https://en.wikipedia.org/wiki/Eliminative_materialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysical_naturalism#Argument_from_physical_minds


204 

 

wetenschap van uit - dan bestaan er allerlei immateriële werkelijkheden, 

zoals: 

• zelfbewustzijn; 

• vrijheid; 

• kennis (wetenschap is zelf immaterieel); 

• opvoeding; 

• intuïtie (waardoor we direct betwijfelen of het materialisme klopt); 

• gevoel; 

• verstand en nadenken; 

• goed en kwaad (moraal); 

• rechten en plichten; 

• verdiensten en schuld; 

• waarden (een rangorde in belangrijke en onbelangrijke dingen); 

• vijandschap, haat, tweespalt, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, 

jaloezie, rivaliteit, occultisme, woede, ruzie, afgunst (die 

werkelijkheden noemt de Bijbel egoïsme)403. 

• liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

voorzichtigheid, zelfbeheersing (die werkelijkheden noemt de Bijbel de 

vrucht - het resultaat - van Gods opvoedende Geest)404. 

Kortom, veel van die immateriële werkelijkheden vormen onze menselijke 

persoonlijkheid. Het materialisme ontneemt mensen al hun immateriële 

eigenschappen; hun persoonlijkheid; de dingen die we missen als onze 

geliefden overlijden. Het materialisme maakt machines van personen405. 

Personen bestaan gewoon niet; ook dé Persoon niet die deze werkelijkheid 

gemaakt heeft. 

De atheïstische wetenschapsbril maakt alles onpersoonlijk. 

Mensen zijn machines; bewegende moleculen. 

De Maker zie je helemaal niet meer. 

                                                 
403 De Bijbel noemt dat egoïsme: Galaten 5:19-21. 
404 Zie Galaten 5:22-23. 
405 Zie https://www.youtube.com/watch?v=rQo6SWjwQIk.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten%205:19-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten%205:22-23
https://www.youtube.com/watch?v=rQo6SWjwQIk
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Toch zijn het de immateriële werkelijkheden in ons bestaan die ons leven 

zo waardevol en betekenisvol maken en die ons zo gelukkig maken; liefde, 

vrede, vrijheid en vreugde. Die immateriële aspecten van ons bestaan 

danken we aan de Bron van eeuwige vreugde. Daarom zie je mensen in de 

kerk uit volle borst zingen over hun Bron van eeuwige vreugde406. 

Wie oog krijgt voor de immateriële werkelijkheid waarin we leven, ziet 

wat de belangrijkste dingen in ons leven zijn. Maar wie de materialistische 

bril draagt, ziet de belangrijkste dingen in ons leven niet.  

Dat is ronduit naïef en gevaarlijk. Het is belangrijk om de gevaren van 

immateriële ideologieën te zien en te herkennen. Om jezelf en anderen lief 

te kunnen hebben, is het belangrijk om te beseffen hoe waardevol jij en 

andere mensen zijn407. 

Kijk bijvoorbeeld naar Vladimir Lenin. Hij was een overtuigd materialist 

en voorvechter van het materialisme. Hij was de eerste die de 

materialistische ideologie van Karl Marx in de praktijk bracht408. Lenin 

schreef zelfs een boek over het materialisme409. Dat materialistische boek 

moest iedereen in het hoger onderwijs in heel de Sovjet-Unie lezen, want 

iedereen moest door zijn bril gaan kijken.  

Lenin noemde geloof ‘opium voor het volk’.  

Hij wilde alle religies uitroeien410.  

                                                 
406 Zie https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ.  
407 Zie https://www.youtube.com/watch?v=6pBNlPkgU64.  
408 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_materialism, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_materialism, 

https://www.youtube.com/watch?v=UhEkJ4noN68.  
409 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Materialism_and_Empirio-criticism.  
410 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Social,_legal,_and_economic_reform:_191

7–1918.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ
https://www.youtube.com/watch?v=6pBNlPkgU64
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_materialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_materialism
https://www.youtube.com/watch?v=UhEkJ4noN68
https://en.wikipedia.org/wiki/Materialism_and_Empirio-criticism
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Social,_legal,_and_economic_reform:_1917–1918
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Social,_legal,_and_economic_reform:_1917–1918
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Hij beroofde al zijn onderdanen van hun vrijheden en wilde heel de wereld 

veroveren411. Door zijn materialistische bril was een mensenleven niets 

waard. Hij liet concentratiekampen bouwen en liet ongeveer 20 miljoen 

mensen vermoorden412. De materialistische bril van Lenin zorgde voor een 

zwarte bladzijde in de geschiedenis van de twintigste eeuw.  

Maar helaas volgden er meer zwarte materialistische bladzijden. Lenins 

opvolger Jozef Stalin schreef ook een materialistisch boek; Dialectisch en 

historisch materialisme. Dat boek werd het staatsdogma van de Sovjet-

Unie. Het werd verplichte literatuur in heel de Sovjet-Unie413. Voor Stalin 

had een mensenleven nog minder waarde; hij liet 40 miljoen mensen 

afslachten414.  

Ook Mao Zedong - leider van de Communistische Partij van China - was 

een prediker van het materialisme. Hij schreef het boek ‘Dialectisch 

materialisme’415.  Hij was verantwoordelijk voor de dood van 40 tot 70 

miljoen mensen416.  

In de twintigste eeuw hebben voorvechters en verspreiders van het 

materialisme meer dan honderd miljoen mensen vermoord, want door hun 

materialistische bril was een mens niet meer dan een machine; een 

tijdelijke verzameling van moleculen.  

Zó groot is de invloed van immateriële ideologieën; niet alleen op materie 

(al die lichamen), maar vooral op het immateriële (de pijn en het verdriet 

                                                 
411 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Comintern_and_world_revolution:_1919–

1920.  
412 M. Kramer, The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_communist_regimes#Soviet_Union.  
413 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_and_Historical_Materialism.  
414 J. Kennedy & J Newcombe, What if Jesus had never been born? 15. 
415 Zie https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-

6/mswv6_30.htm. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_materialism#Mao's_contributions.  
416 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Comintern_and_world_revolution:_1919–1920
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#Comintern_and_world_revolution:_1919–1920
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_communist_regimes#Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_and_Historical_Materialism
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_30.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_30.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectical_materialism#Mao's_contributions
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong


207 

 

van de slachtoffers en de nabestaanden). Het materialisme was het grootste 

kwaad uit de twintigste eeuw. 

De twintigste eeuw leert een belangrijke les. 

De materialistische bril is levensgevaarlijk. 

Materialisme is vergif voor het volk. 

De materialistische bril heeft geen oog voor de belangrijkste dingen in ons 

leven. Immateriële dingen als liefde, vrijheid, vrede en vreugde zijn veel 

belangrijker en maken ons gelukkig. Als leiders die het immateriële 

ontkennen de macht grijpen, worden de immateriële waarden die ze 

ontkennen - liefde, vrijheid, vrede en vreugde - verdreven door hun 

tegenpolen: haat, dwang, oorlog en verdriet.  

Toch zit het materialisme nog steeds op de troon in de wetenschap. De 

overeenkomsten met bijvoorbeeld Lenin zijn opvallend:  

• Wetenschappers moeten nog steeds geschoold worden in het 

materialisme, zoals iedereen in het hoger onderwijs in de Sovjet-Unie 

geschoold moest worden in het materialisme. 

• Wetenschappers worden gedwongen om de werkelijkheid door de 

materialistische bril te bekijken, zoals iedereen door de materialistische 

bril van Lenin moest kijken.  

• Materialistische wetenschappers verbannen religie uit de wetenschap, 

zoals Lenin religie uit de samenleving verbande. 

• Wie het materialisme tegenspreekt, wordt aangepakt. 

Als de materialistische bril de immateriële werkelijkheid niet eens ziet en 

het grootste kwaad was uit de twintigste eeuw, dan moeten we: 

• die materialistische bril vandaag nog in de prullenbak gooien; 

• een bril zoeken die de immateriële werkelijkheid ook laat zien; 

• een bril zoeken waarmee we de immateriële wereld ook kunnen 

bekijken en begrijpen417. 

                                                 
417 T. Nagel, Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature 

is Almost Certainly False, 1 & 2. 
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De materialistische bril moet de prullenbak in. 

We moeten het immateriële ook onderzoeken.  

Dan begrijpen we de werkelijkheid beter. 

Anders maken we de grootste brokken. 

Het zesde argument voor het verplicht stellen van de atheïstische 

wetenschapsbril luidt: 

God is niet gewenst. 

Een laatste argument voor het verplichte gebruik van de materialistische 

bril in de wetenschap, is een argument wat je weinig hoort. Het is namelijk 

geen wetenschappelijk, maar een persoonlijk argument. Niet iedereen is 

blij met een wereldbeeld waar God in voorkomt. 

Eeuwenlang bestond er in de Westerse wetenschap alleen maar een 

wereldbeeld waarin God voorkwam, want bijna iedereen geloofde in God. 

Nu is er ook een wereldbeeld zonder God. Sterker nog; een wereldbeeld 

waar God in voorkomt, is nu verboden. Atheïstische wetenschappers zijn 

daar heel blij mee en willen dat niet graag prijsgeven. 

De filosoof Thomas Nagel schrijft heel eerlijk: “Ik wil dat het atheïsme 

waar is en wordt ongemakkelijk van het feit dat sommigen van de meest 

intelligente en goed geïnformeerde mensen die ik ken, gelovigen zijn”418. 

De bioloog Richard Lewontin schrijft waarom hij en andere atheïsten zo 

aan het materialisme vasthouden: “we kunnen geen goddelijke voet tussen 

de deur toelaten”419.  

Sommige atheïsten beweren zelfs dat geen enkel bewijs hen ooit kan 

overtuigen dat God bestaat420.  

                                                 
418 T. Nagel, The Last Word, pp. 130–131. 
419 R. Lewontin, Billions and Billions of Demons, in New York Review of Books, 9 

januari 1997. https://www.conservapedia.com/Atheism_and_the_suppression_of_science.  
420 Zie https://www.youtube.com/watch?v=dRWIsuEL0Ac. 

https://www.conservapedia.com/Atheism_and_the_suppression_of_science
https://www.youtube.com/watch?v=dRWIsuEL0Ac
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Niet iedereen wil God zien. 

De verplichte atheïstische bril lost dat op. 

Hoe zwaar weegt dit persoonlijke argument? 

De ondergang van het materialisme in de Sovjet-Unie 

Waarschijnlijk heeft deze materialistische bril zijn langste tijd gehad. Om 

te laten zien waarom, neem ik je mee naar de geschiedenis van de Sovjet-

Unie.  

Door de Oktoberrevolutie in 1917 komt Vladimir Lenin aan de macht. Hij 

is een voorvechter van het materialisme. Iedereen moet geschoold worden 

in dat materialisme en door de bril van Lenin kijken. Zijn communistische 

ideologie is een materialistische ideologie421. Lenin droomt van de eerste 

perfecte maatschappij, die grote welvaart zal brengen.  

Iedereen moet zoveel mogelijk produceren. 

De staat zal alle overvloed eerlijk verdelen.  

Iedereen zal in overvloed leven; niet alleen de rijken.  

De staat heeft veel macht nodig om die droom waar te maken. Alles is 

geoorloofd om dat ideaal te bereiken. Geloof in God en in het immateriële 

moet uitgeroeid worden422. Politieke tegenstanders ook. Lenin en Stalin 

laten tientallen miljoenen mensen vermoorden. De twijfels over de 

materialistische bril beginnen te groeien.  

Er doemen steeds meer feiten op die niet kloppen.  

De welvaart komt maar niet op gang. Luxeproducten zijn amper in de 

winkels te vinden. Kritiek leveren is heel gevaarlijk. Toch droomt de 

Sovjet-Unie maar door en verovert Oost-Europese landen. Duitsland valt in 

                                                 
421 Zie https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/x01.htm, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie#Ideologie. 
422 Zie https://www.youtube.com/watch?v=uHMHPQY3BmE&feature=youtu.be, 

https://www.youtube.com/watch?v=uEftJc31ZB4&feature=youtu.be, 

https://www.youtube.com/watch?v=r5eq8ifYTkU&feature=youtu.be.  

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/x01.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie#Ideologie
https://www.youtube.com/watch?v=uHMHPQY3BmE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uEftJc31ZB4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r5eq8ifYTkU&feature=youtu.be
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Oost en West uiteen. Veel jonge mensen zien dat de materialistische bril 

niet werkt. Het Westen is veel welvarender.  

Kritiek van knappe koppen wordt de kop ingedrukt. 

Ze vertrekken naar het democratische Westen.  

Met een ‘ijzeren gordijn’ en een muur tussen Oost en West stopt de staat 

de leegloop. Het Westen is bang dat de Sovjet-Unie overal de baas wil 

spelen. Er ontstaat een wapenwedloop met atoomwapens. Westerse landen 

zien hoe de materialistische bril faalt. 

De Sovjeteconomie moet het vooral hebben van de export van olie en gas. 

Maar als de olieprijzen instorten, gaat het helemaal fout. Winkels voeren 

amper voedsel meer aan. Er staan lange wachtrijen voor de deur. De staat 

doet alsof er niets aan de hand is en draagt geen oplossingen meer aan. Het 

vertrouwen in de staat keldert. 

Iedereen ziet dat de materialistische bril niet werkt.  

De oude brillen werkten veel beter. 

De kritiek wordt steeds sterker.  

De staat moet de materialistische bril loslaten. De materialistische bril en 

de materialistische heilstaat (de Sovjet-Unie) vallen in scherven uit elkaar. 

De muur wordt neergehaald. Burgers krijgen hun vrijheid weer terug om te 

gaan waar ze willen, om te zeggen wat ze willen en om te geloven wat ze 

willen. De dwang is weg. Na jarenlange angst en verdriet is er weer reden 

tot blijdschap. 

De vrede tussen Oost en West keert terug. De koude oorlog is over. Het 

materialistische communisme heeft afgedaan. Bijna alle landen gaan op 

weg naar democratie. 

Groeiende kritiek sloopt de materialistische bril en muur. 

Daardoor keren vreugde, vrede en vrijheid weer terug. 

Verdriet, dwang en strijd zijn verleden tijd. 
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De ondergang van het materialisme in de wetenschap 

In de wetenschap zie je precies hetzelfde gebeuren. De materialistische 

wetenschapsbril kent eerst een tijd van bloei. Al snel duiken er steeds meer 

tegenstrijdheden op, die steeds moeilijker oplosbaar zijn. Ontevredenheid 

groeit binnen en buiten de wetenschap. Kritiek wordt de mond gesnoerd. 

Knappe koppen lopen weg. De scheppingsbril kan de werkelijkheid beter 

verklaren. Kritiek binnen en buiten de wetenschap wordt steeds heftiger.  

De materialistische muur rond de wetenschap wankelt. 

Heb je de overeenkomsten al eens gezien tussen de materialistische 

wetenschapsbril in de Sovjet-Unie en in de wetenschap? Ik zal ze laten 

zien. 

Aan het begin van de twintigste eeuw lijkt de opmars van de 

materialistische wetenschapsbril onstuitbaar en veroorzaakt - net als Lenin 

- een revolutie in de wetenschap. Julien Offray de La Mettrie ziet de mens 

als een machine zonder vrijheid en persoonlijkheid423. De evolutietheorie 

van Charles Darwin beweert dat alle levende wezens niet door God 

gemaakt zijn, maar vanzelf ontstaan zijn uit een primitief eencellig wezen. 

Aleksandr Oparin beweert dat het eerste leven ook vanzelf ontstaan is uit 

levenloze materie. 

Het geloof groeit dat alles vanzelf ontstaat. 

Het geloof in het toeval verdringt het geloof in God. 

De materialistische bril wordt verplicht, net als onder 

Lenin.  

Maar nieuwe ontdekkingen trekken de juistheid van de materialistische bril 

steeds meer in twijfel.  

In 1927 publiceert de Belgische astronoom en katholieke priester Georges 

Lemaître de Big Bang theorie. Hij verwerpt het idee van een statisch 

heelal. Materialisten zijn niet blij met zijn theorie. Zij gaan er vanuit dat 

                                                 
423 Zie https://www.youtube.com/watch?v=rQo6SWjwQIk.  

https://www.youtube.com/watch?v=rQo6SWjwQIk
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materie en het heelal geen begin hebben en altijd al bestaan hebben. Als 

het heelal en materie een begin hebben, wie of wat is dan de oorzaak?  

Einstein past de formule van zijn algemene relativiteitstheorie aan om toch 

aan een statisch heelal vast te houden. Later blijkt dit zijn grootste 

vergissing te zijn424. Andrei Zhdanov, de belangrijkste (materialistische) 

ideoloog van Stalin, noemt de katholieke priester Georges Lemaître een 

wetenschapsvervalser die het oude fabeltje - over een schepping van de 

wereld uit het niets - weer nieuw leven inblaast425.  

Wetenschappers dragen allemaal andere theorieën aan om betere 

verklaringen te geven voor de groei van het heelal. Maar die blijken niet 

opgewassen te zijn tegen de Big Bang theorie426. De Big Bang is vandaag 

de dag algemeen aanvaard. Maar als materie, energie, ruimte en tijd een 

begin hebben, wie of wat is dan de oorzaak? Dan moet er wel een 

bovennatuurlijke oorzaak zijn.  

De Big Bang is een grote dreun voor het materialisme. 

Charles Darwin en Aleksandr Oparin denken dat leven vanzelf ontstaan is 

uit levenloze materie. Ze denken dat eencellige levensvormen eenvoudige 

levensvormen zijn. Maar de wetenschap ontwikkelt betere microscopen om 

eencellige levensvormen te onderzoeken.  

Eencellige levensvormen blijken helemaal niet eenvoudig te zijn. Het 

lijken net geautomatiseerde en gerobotiseerde fabrieken die zelfstandig 

allerlei taken kunnen uitvoeren. Hoe meer we over de levende cel 

ontdekken, hoe moeilijker het wordt om te geloven dat leven vanzelf 

ontstaat.  

                                                 
424 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant#History.  
425 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_interpretations_of_the_Big_Bang_theory. 
426 Zie https://www.youtube.com/watch?v=6CulBuMCLg0.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant#History
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_interpretations_of_the_Big_Bang_theory
https://www.youtube.com/watch?v=6CulBuMCLg0
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Vandaag de dag bestaan er talloze speculatieve theorieën die ons willen 

laten geloven dat leven uit levenloze materie ontstond427. Maar zelfs de 

meest verstokte atheïst en aanhanger van Darwin erkent dat we nog steeds 

geen idee hebben hoe leven kon ontstaan428. 

Het eerste leven leek zo simpel. 

Dat bleek een grote vergissing. 

In 1953 ontdekken wetenschappers de software in het DNA van levende 

wezens. Die informatie zet grote vraagtekens achter de belangrijkste 

steunpilaar van het materialisme; de evolutietheorie van Darwin: 

• Waar komt die informatie vandaan? 

• Ontstaat informatie zomaar vanzelf? 

• Hoe komen nieuwe levensvormen aan zoveel nieuwe complexe 

informatie? 

Bij nieuwe informatie denkt iedereen natuurlijk aan een intelligente 

programmeur. Maar dat mag niemand zeggen. Wetenschappers moeten de 

informatie verklaren met materiële oorzaken. Steeds meer nieuwe 

ontdekkingen kloppen niet met de materialistische wetenschapsbril.  

Steeds meer ontdekkingen weerspreken de materialistische 

bril. 

Het heelal, leven en informatie ontstaan niet zomaar. 

Zelfs de evolutietheorie krijgt het zwaar. 

Betrouwbare wetenschappelijke theorieën doen goede voorspellingen. 

Maar de evolutietheorie zit er steeds vaker naast. Darwin schrijft in zijn 

evolutietheorie dat mensen veel organen bezitten die eigenlijk geen functie 

meer hebben. We hebben die overtollige organen geërfd van andere 

                                                 
427 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis. 
428 Zie https://www.youtube.com/watch?v=jxkQNP2NkCk. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis
https://www.youtube.com/watch?v=jxkQNP2NkCk
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diersoorten, maar ze hebben eigenlijk geen nut meer429. Ze vormen het 

bewijs dat het toeval regeert.  

De Darwinist Robert Wiedersheim stelt zelfs een lijst op met 86 organen 

die weinig nut meer hebben430. Die voorspelling komt niet uit. Bijna alle 

organen blijken een functie te hebben. Nu zijn biologen extreem 

voorzichtig om nog over organen zonder functie te praten431. Blijkbaar 

zitten onze organen er niet toevallig, maar bewust. 

Aan het eind van de twintigste eeuw beweren veel Darwinistische 

wetenschappers - waaronder Richard Dawkins432, Kenneth Miller433 en 

Francis Collins434 - dat het gros van ons genetisch materiaal geen functie 

heeft. Als ons DNA toevallig ontstaan is, dan moet er ook veel wartaal 

tussen zitten; programmeercode die geen functie heeft: ‘junk-DNA’. 

In 2012 blijkt het tegendeel. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature 

verschijnen de resultaten van een jarenlang onderzoek naar de functies van 

‘junk-DNA’. Van 80 procent is duidelijk dat het weldegelijk een functie 

heeft en de verwachting is dat dit percentage naar 100 procent zal stijgen 

als de wetenschap vordert435. Francis Collins bekent dat hij zelf wartaal 

geschreven heeft436. Blijkbaar ontstond ons DNA niet toevallig. 

Voorspellingen van de evolutietheorie komen niet uit. 

Steeds vaker blijkt dat de evolutietheorie faalt. 

De materialistische bril wordt ongeloofwaardig. 

Zoals de inwoners van de Sovjet-Unie het vertrouwen in de 

materialistische bril verloren en ontdekten dat hun oude bril veel beter 

                                                 
429 C. Darwin, The Origin of Species, 13. 
430 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiedersheim. 
431 Zie https://evolutionnews.org/2015/02/problem_10_neo/. 
432 R. Dawkins, The Information Challenge, in The Skeptic, 18. 
433 K. Miller, Life’s Grand Design, 24-32. 
434 F. Collins, The Language of God, 133-141. 
435 Zie https://evolutionnews.org/2015/02/problem_10_neo/.  
436 Zie https://evolutionnews.org/2016/07/on_junk_dna_fra/. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiedersheim
https://evolutionnews.org/2015/02/problem_10_neo/
https://evolutionnews.org/2015/02/problem_10_neo/
https://evolutionnews.org/2016/07/on_junk_dna_fra/
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werkte, zo verliezen veel wetenschappers het geloof in de materialistische 

bril en ontdekken ze dat hun oude scheppingsbril beter werkt. Met de 

materialistische bril van het toeval lukt het niet om geloofwaardige 

verklaringen te geven voor de Big Bang, het eerste leven en informatie in 

ons DNA. De oude scheppingsbril kan dat allemaal veel beter verklaren. 

Maar zoals in de Sovjet-Unie niemand kritiek mocht leveren op de 

materialistische bril, zo wordt kritiek van wetenschappers op de 

materialistische bril niet toegelaten in wetenschappelijke publicaties. Je 

mag gewoon niet zeggen dat schepping soms een betere verklaring biedt 

dan toeval. 

Net als in de Sovjet-Unie gooien andersdenkende wetenschappers het over 

een andere boeg. Met gevaar voor de eigen carrière gaan ze boeken 

schrijven om de ogen van het grote publiek te openen. Vooral in de VS 

vliegen die boeken over de toonbank. 

Andersdenkenden openen steeds meer ogen. 

Schepping verklaart veel meer dan toeval. 

Toeval verklaart helemaal niets. 

Wetenschappers laten met allerlei boeken zien waarom de materialistische 

bril met zijn toeval niet deugt en waarom onze werkelijkheid veel beter 

verklaard kan worden met schepping.  

De orde om ons heen veronderstelt schepping: 

• De natuurkundige Paul Davies schrijft dat we wetenschap beoefenen 

omdat we geloven dat alles logisch geordend is. We vinden Gods 

logica (natuurwetten) in de schepping. De materialistische bril kan die 

orde en logica niet verklaren437. 

                                                 
437 A. Penzias in Cosmos, Bios, Theos, 16, 78, (H. Margenau e.a.). P. Davies, The Mind of 

God: The Scientific Basis for a Rational World. M.C. Travis, Science and the Mind of the 

Maker: What the Conversation Between Faith and Science Reveals About God. 

 



216 

 

• Volgens wetenschapshistoricus en wetenschapsfilosoof Stephen C. 

Meyer bewijst de software in alle levende cellen hogere intelligentie. 

De cel bevat ‘Gods handtekening’. De materialistische bril kan die 

informatie niet verklaren438. 

• De wiskundige, filosoof en theoloog William A. Dembski laat zien dat 

heel onze werkelijkheid gebouwd is op informatie. Informatie - in de 

vorm van natuurwetten, natuurconstanten en DNA - vormt en ordent 

ons bestaan. De materialistische bril kan de herkomst van die 

ordenende informatie niet verklaren. Die bril ziet niet eens informatie. 

De materialistische bril kan onze materiële werkelijkheid ook niet 

verklaren, want die is volledig gebouwd op informatie439. 

De complexiteit van heel onze werkelijkheid wijst ook naar schepping: 

• De biochemicus Michael J. Behe, William A. Dembski en medicus 

Geoffrey Simmons schrijven dat de materialistische bril met haar 

toeval de ingewikkelde samenwerking van talloze onderdelen in 

levende wezens niet kan verklaren. Een staartmotor van een bacterie, 

een oog, bloedstolling, enzovoort, zijn zó ingewikkeld dat daar een 

intelligente ontwerper voor nodig is440.  

• De fysisch chemicus Charles Thaxton en de bouwkundig hoogleraar 

Walter Bradley laten zien dat de materialistische bril het ontstaan van 

het eerste leven uit levenloze materie niet kan verklaren. Alleen een 

ongekend grote intelligentie kan zulk onnavolgbaar complex leven 

voortbrengen441. 

• Diverse wetenschappers laten zien dat materie niet in staat is om 

nieuwe informatie te produceren voor nieuwe levensvormen. Voor elke 

                                                 
438 S.C. Meyer, Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design. 
439 W.A. Dembski, Being as Communion: A Metaphysics of Information.  
440 M.J. Behe, Darwin's Black Box. Geoffrey Simmons, William Dembski. What Darwin 

Didn't Know: A Doctor Dissects the Theory of Evolution. 
441 C. Thaxton & W. Bradley, The Mystery of Life's Origin: Reassessing Current 

Theories. 
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soort is veel nieuwe, specifieke software nodig. Voor het 

programmeren van die software is ongekende intelligentie nodig442. 

Onze werkelijkheid veronderstelt een doelgericht plan: 

• Volgens de moleculair bioloog Douglas Axe bevestigt de biologie onze 

intuïtie dat leven niet toevallig ontstaan en ontwikkeld is, maar dat het 

doelgericht ontworpen is443.  

• Natuurkundigen als Arno Penzias (Nobelprijswinnaar), Andrew 

Thomas en Paul Davies laten zien dat het heelal niet te verklaren valt 

door de materialistische bril, maar dat het heelal en onze aarde 

doelgericht afgesteld en ingericht zijn om leven op aarde mogelijk te 

maken444.  

• Ook vijftien Nederlandse hoogleraren en doctoren - waaronder de 

natuurkundige Cees Dekker, de wiskundige Ronald Meester en de 

filosoof René van Woudenberg - laten zien dat onze werkelijkheid geen 

lange aaneenschakeling is van ongelooflijk toevallige gebeurtenissen. 

Wetenschappers ontdekken - ieder binnen hun eigen vakgebied - 

sporen van een kunstig ontwerp445. 

Wetenschappers keren zich in hun boeken ook tegen de materialistische 

bril zelf. De mens is meer dan een machine446. Materialisten misleiden 

studenten met achterhaalde feiten447. De materialistische wetenschapsbril is 

                                                 
442 S.C. Meyer, Darwin’s Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for 

Intelligent Design. W.A. Dembski, No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be 

Purchased without Intelligence. M.J. Behe, The Edge of Evolution: The Search for the 

Limits of Darwinism. M.J. Behe, Darwin Devolves: The New Science About DNA That 

Challenges Evolution.  
443 D. Axe, Undeniable: How Biology Confirms Our Intuition That Life Is Designed. 
444 Andrew Thomas, Hidden In Plain Sight 7: The Fine-Tuned Universe. P. Davies, The 

Goldilocks Enigma: Why Is the Universe Just Right for Life? 
445 C. Dekker, R. Meester, R. van Woudenberg. Schitterend ongeluk of sporen van 

ontwerp? 
446 J. P. Moreland. The Recalcitrant Imago Dei: Human Persons and the Failure of 

Naturalism. 
447 J. Wells, Icons of Evolution. https://www.youtube.com/watch?v=te3aShKST1A. J. 

Wells, Zombie Science: More Icons of Evolution. 

https://www.youtube.com/watch?v=I2UHLPVHjug. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=te3aShKST1A
https://www.youtube.com/watch?v=I2UHLPVHjug
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niet de enige bril448. Je kunt duidelijk herkennen of iets gemaakt is of 

niet449. 

Wetenschappers overtuigen een groeiend publiek. 

Alles toont orde, complexiteit en doelgerichtheid. 

Telescopen en microscopen tonen een schepper. 

Net als destijds in de Sovjet-Unie merken de materialisten in de 

wetenschap nu ook dat de poten achter hun materialistische bril 

weggezaagd worden.  

Aan het begin van deze eeuw slaat een groep die zich ‘de nieuwe atheïsten’ 

of ‘brights’ (heldere lichten) noemt, de handen ineen om de aanval op God 

te openen. De strijdt verhardt en neemt agressievere vormen aan.  

Materialisten als Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens and 

Daniel Dennett nemen zich voor om alle religies met rationele argumenten 

te bestrijden, net als Lenin en Stalin. Voor dat doel moeten alle mogelijke 

middelen ingezet worden in onderwijs en politiek, net als onder Lenin en 

Stalin. Religieuze opvoeding vinden ze een vorm van indoctrinatie, net als 

Lenin en Stalin450. 

De nieuwe atheïsten misbruiken de materialistische wetenschapsbril met 

zijn oogkleppen voor het immateriële en bovennatuurlijke om te ‘bewijzen’ 

dat God niet bestaat. Ze beweren dat wetenschap en religies met elkaar in 

                                                 
448 J.C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God? D. Berlinski, The Devil's 

Delusion: Atheism and its Scientific Pretensions. J.C. Lennox. God and Stephen 

Hawking: Whose Design Is It Anyway? 
449 D. Axe, Undeniable: How Biology Confirms Our Intuition That Life Is Designed. M.C. 

Travis, Science and the Mind of the Maker: What the Conversation Between Faith and 

Science Reveals About God. W.A. Dembski, The Design Revolution & Signs of 

Intelligence & The Design Inference. 
450 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism
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strijd zijn. De wetenschap zou bewijzen dat goden niet bestaan. Veel 

wetenschappers vinden dat de nieuwe atheïsten veel te ver gaan451.  

Nieuwe atheïsten gaan tekeer als Lenin en Stalin. 

Alle religies moeten uitgeroeid worden. 

Invloedrijke materialistische wetenschappers beginnen ook agressiever te 

strijden tegen de scheppingsbril. Net als onder Lenin en Stalin mogen 

andersdenkenden zich in de wetenschap niet verdedigen, maar worden ze 

wel sterk veroordeeld452: 

• Schepping zou geen wetenschappelijke, maar een religieuze verklaring 

zijn. 

• Als je niet weet hoe iets ontstond, moet je niet roepen dat het gemaakt 

is. 

• Schepping suggereert dat er een of meer immateriële goden bestaan.  

Aanhangers van de scheppingsbril beantwoorden deze bezwaren in allerlei 

boeken, want in wetenschappelijke publicaties komen ze niet aan het 

woord453. Ze erkennen dat de scheppingsbril gevolgen heeft voor ons 

wereldbeeld, maar dat heeft de atheïstische bril net zo goed. 

Invloedrijke atheïstische wetenschappers zien in schepping een steeds 

grotere dreiging. Ze beginnen overheden te adviseren om schepping als 

wetenschappelijke verklaring in het onderwijs te verbieden. Maar vanuit de 

maatschappij komt er steeds meer weerstand tegen de atheïstische bril. 

Ouders vinden dat hun kinderen op school ook moeten horen dat er andere 

verklaringen voor onze werkelijkheid zijn dan alleen de atheïstische.  

                                                 
451 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism#Accusations_of_Evangelicalism_and_Funda

mentalism.  
452 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design#Criticism.  
453 Zie bijvoorbeeld W.A. Dembski, The Design Revolution. W.A. Dembski, Signs of 

Intelligence. W.A. Dembski, The Design Inference. M.C. Travis, Science and the Mind of 

the Maker: What the Conversation Between Faith and Science Reveals About God. D. 

Axe, Undeniable: How Biology Confirms Our Intuition That Life Is Designed. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism#Accusations_of_Evangelicalism_and_Fundamentalism
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Atheism#Accusations_of_Evangelicalism_and_Fundamentalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design#Criticism
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Een openbare school in Dover vertelt leerlingen dat schepping ook een 

verklaring is. Maar materialistische wetenschappers weten de rechter te 

overtuigen dat schepping geen wetenschap zou zijn, maar religie. Daarom 

is het nu op alle openbare scholen in de VS verboden om schepping als een 

verklaring voor onze werkelijkheid aan te dragen454. 

In 2007 proberen atheïstische wetenschappers ook de Europese Commissie 

zo ver te krijgen om schepping als verklaring voor onze werkelijkheid te 

verbieden in het onderwijs. De Europese Commissie gaat een stukje mee 

en adviseert de Europese landen om schepping in de godsdienstles aan de 

orde te stellen, maar niet in de biologieles455. 

Materialisten leggen onderwijzers het zwijgen op. 

Over schepping mag niet gesproken worden. 

Religie moet uitgeroeid worden. 

Net als destijds in de Sovjet-Unie doen atheïstische wetenschappers net 

alsof er niets aan de hand is, maar kritische wetenschappers beginnen 

afstand te nemen van de atheïstische bril.  

Allan Sandage456 (1926-2010) was een gerespecteerde Amerikaanse 

astronoom die de groeisnelheid en de ouderdom van het heelal berekende 

en quasars in het heelal ontdekte. In 1983 maakt hij zijn bekering tot het 

christendom bekend. Hij erkent dat hij het geheim van ons bestaan niet kan 

begrijpen zonder te geloven in het bovennatuurlijke457. Deze wereld is te 

ingewikkeld voor louter toeval458.  

                                                 
454 Zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design#Legal_challenges_in_the_United_States.  
455 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design#Status_outside_the_United_States. 
456 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Sandage.  
457 R.J. Ressell, K. Wegter-McNelly, Science and the Spiritual Quest: New Essays by 

Leading Scientists, 4, p. 53. 
458 Zie http://www.leaderu.com/truth/1truth15.html.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design#Legal_challenges_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design#Status_outside_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Sandage
http://www.leaderu.com/truth/1truth15.html


221 

 

In 2004 maakt de filosoof Antony Flew - ’s werelds bekendste verdediger 

van het materialisme - bekend dat hij afscheid genomen heeft van het 

materialisme en nu in een schepper gelooft; een schepper die alles maakte, 

maar die zich niet meer met zijn schepping bemoeit. Zijn collega’s 

reageren geschokt459, want Flew vindt dat de scheppingsbril een betere 

verklaring geeft voor het ontstaan van het eerste leven, DNA en het 

complexe universum dan de atheïstische bril460. Flew zegt dat hij het 

bewijs moet volgen, waar het hem ook brengt461. 

In 2012 neemt de vooraanstaande atheïstische filosoof Thomas Nagel 

afstand van de materialistische wetenschapsbril met zijn boek ‘Geest en 

kosmos; waarom de materialistische, neodarwinistische opvatting van de 

natuur bijna zeker niet waar is”. Nagel vindt het materialisme niet meer 

geloofwaardig, omdat het de belangrijkste dingen in onze werkelijkheid 

niet kan verklaren; de orde in de natuur, ons zelfbewustzijn, onze kennis en 

onze waarden462.  

De scheppingsbril geeft hier veel betere verklaringen voor, maar Nagel kan 

geen goddelijk doel met deze wereld ontdekken463. Hij vindt het geloof in 

God ook geen prettige gedachte464. Daarom gelooft hij niet in een 

schepper.  

Toch vindt Nagel dat het oneindige geloof in het toeval indruist tegen het 

gezond verstand. Hij verwacht dat we binnen twee generaties zullen lachen 

dat we ooit zoiets geloofd hebben465. Nagel biedt geen alternatief, maar 

hoopt dat wetenschappers andere principes in de natuur ontdekken, die het 

                                                 
459 Zie https://www.youtube.com/watch?v=bEPUn__hYso.  
460 A. Flew & R.A. Varghese, There Is a God: How the World's Most Notorious Atheist 

Changed His Mind. https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew.  
461 Zie https://www.youtube.com/watch?v=jzquXKkV2k0.  
462 T. Nagel, Mind & Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature 

is Almost Certainly False. 
463 T. Nagel, Mind & Cosmos, 1, p.12. 
464 T. Nagel, The Last Word, pp. 130–131. 
465 T. Nagel, Mind & Cosmos, 6. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bEPUn__hYso
https://en.wikipedia.org/wiki/Antony_Flew
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ontstaan van orde, zelfbewustzijn, kennis en waarden wel kunnen 

verklaren466. Nagel leeft verder zonder verklaringen. 

Materialistische wetenschappers verlaten het materialisme; net als destijds 

in de Sovjet-Unie. De kritiek op de materialistische wetenschapsbril groeit; 

binnen de wetenschap en in de maatschappij. De roep om de oude 

scheppingsbril wordt sterker467. Het is een kwestie van wachten totdat de 

materialistische muur om de wetenschap valt468.  

Wetenschappers danken de materialistische bril af. 

Veel mensen willen de scheppingsbril weer terug.  

De materialistische muur staat op instorten. 

Onze telescopen en microscopen laten steeds meer van een intelligente 

schepper zien. Iedereen ziet de olifant in de kamer469, maar niemand mag 

zeggen dat hij er staat. Iedereen ziet dat de keizer geen kleren aanheeft, 

maar niemand mag het zeggen470.  

Als het verbod op het spreken over een schepper in de wetenschap 

opgeheven wordt en de materialistische muur rondom de wetenschap valt, 

zal de wetenschap net als de voormalige Sovjet-Unie bevrijd worden: 

• Zoals inwoners van de Sovjet-Unie door de val van de muur hun 

vrijheid van meningsuiting weer terugkregen, krijgen wetenschappers 

door de val van het wetenschappelijk materialisme hun vrijheid weer 

terug om de meest waarschijnlijke verklaringen te verdedigen en het 

bewijs te volgen waar het leidt. 

• Zoals concurrentie op de vrije markt de economie van de voormalige 

Sovjet-Unie naar een hoger niveau brengt, brengt de vrije discussie 

                                                 
466 T. Nagel, Mind & Cosmos, 6. 
467 M.C. Travis, Science and the Mind of the Maker: What the Conversation Between 

Faith and Science Reveals About God, 8. 
468 M. Denton, Evolution: A Theory in Crisis. M. Denton, Evolution: Still a Theory in 

Crisis. S. Meyer, The Return of the God Hypothesis: Compelling Scientific Evidence for 

the Existence of God. https://www.youtube.com/watch?v=Ukaz2aULa0U.  
469 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Elephant_in_the_room.  
470 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/De_nieuwe_kleren_van_de_keizer.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ukaz2aULa0U
https://en.wikipedia.org/wiki/Elephant_in_the_room
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_nieuwe_kleren_van_de_keizer
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over het bovennatuurlijke de wetenschap naar een hoger niveau. 

Discussies maken duidelijk of iets vanzelf ontstaan kan of niet. 

• Zoals de val van de muur de koude oorlog tussen Oost en West 

beëindigde, beëindigt de val van het materialisme in de wetenschap de 

koude oorlog tussen geloof en wetenschap. Vrede tussen geloof en 

wetenschap keren dan terug. 

• Zoals de indoctrinatie met het wereldbeeld zonder schepper in de 

Sovjet-Unie stopte toen de muur viel, zo zal de indoctrinatie met het 

wereldbeeld zonder schepper ook stoppen in het onderwijs. Dan 

ontstaat er weer ruimte voor andere wereldbeelden. 

• De opheffing van het verbod om te praten over het bovennatuurlijke zal 

jonge gelovigen weer aanmoedigen om intelligentie in onze 

werkelijkheid te zoeken, waar anderen het niet zoeken; bijvoorbeeld 

programmeerinzichten uit ons DNA. 

De val van de materialistische muur in de wetenschap zal - net als de val 

van de materialistische muur om de Sovjet-Unie - het einde betekenen van 

veel ongenoegen, dwang en koude oorlog en een periode inluiden van 

blijdschap, vrijheid, vrede en vooruitgang. Die val komt onverwacht, net 

als in de Sovjet-Unie, maar misschien moet de wetenschappelijke en 

maatschappelijke druk eerst nog toenemen. Wetenschappelijke revoluties 

hebben bewijs, druk en tijd nodig471. 

De materialistische wetenschapsbril is op zijn eind. 

Het geloof in het toeval is niet meer houdbaar. 

b. De bijbelbril 
Heeft de wetenschap bewezen dat alles vanzelf en toevallig ontstaan is 

door de big bang en evolutie en dat er geen schepper bestaat? Nee. Toeval 

is geen verklaring, laat staan een bewijs. De atheïstische wetenschapsbril 

vraagt om geloof; een onvoorstelbaar groot geloof in onwaarschijnlijk en 

ongeloofwaardig toeval. De wetenschap ontdekt juist heel veel in onze 

werkelijkheid dat op een schepper wijst. 

                                                 
471 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/De_structuur_van_wetenschappelijke_revoluties.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_structuur_van_wetenschappelijke_revoluties
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Wie antwoorden wil hebben op zijn belangrijkste levensvragen, heeft een 

andere bril nodig die verder kijkt dan wetenschappelijke brillen; een bril 

die zich niet blind staart op het materiële: de bijbelbril.  

Er is meer dan materie. 

In de Bijbel onthult God wie hij is. In de Bijbel onthult God het doel van 

ons leven. Dat kunnen we zelf niet ontdekken. Dat kunnen 

wetenschappelijke brillen niet zien. Door het lezen van de Bijbel leer je de 

zichtbare én de onzichtbare werkelijkheid te begrijpen en vallen de stukjes 

op zijn plek.  

De bijbelbril kan wat geen wetenschappelijke bril kan: antwoorden geven 

op onze belangrijkste levensvragen: 

• Waarom zijn we hier? Om lief te hebben. 

• Wat is het doel van mijn leven? Een eeuwig leven in liefde en geluk. 

• Is er leven na dit leven? Ja, eeuwig leven met God en met wie liefheeft. 

• Wie heeft alles gemaakt? God. 

• Kun je hem leren kennen? Ja, in de Bijbel staat hoe hij met mensen 

omgaat. 

• Hoe moet ik leven? Zoals Jezus leerde en liet zien; dienen en 

liefhebben. 

• Wat is belangrijk? God zoeken en zijn koninkrijk niet mislopen. 

De wetenschap kan onze levensvragen niet beantwoorden. 

God onthult wat we zelf niet kunnen ontdekken. 

De bijbelbril beantwoordt onze levensvragen. 

De focus van de bijbelbril 

De Bijbelbril is een bril om naar onze werkelijkheid te kijken. Net als bij 

andere brillen, heeft deze bril ook een gebruiksaanwijzing. Jezus 

beantwoordt zelf de vraag waar het om draait in de Bijbel: liefde voor God 

en liefde voor onze medemensen472. De Bijbel wordt vaak samengevat met 

                                                 
472 Zie Mattheüs 22:35-40. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%2022:35-40
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één Bijbelvers: “God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 

gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 

leven heeft”473.  

Het evangelie in één woord is: liefde. God houdt van ons. Wij zijn gemaakt 

om hem lief te hebben en de mensen om ons heen. Wie dat doet, ontvangt 

eeuwig leven na dit leven. Wie vooral voor zichzelf leeft en niet voor zijn 

medemens, leeft niet zoals het leven bedoeld is, ontvangt het eeuwig leven 

niet en vergaat voorgoed. De Bijbel is dus een relatieboek; een goddelijke 

liefdesbrief; één grote oproep om liefde voor God en medemensen in 

praktijk te brengen. 

De bijbelbril laat zien wat liefde is. God zelf liet ons zien wat liefde is, in 

de persoon van Jezus Christus. Wij verdienen namelijk straf voor onze 

liefdeloosheid, voor ons egoïsme, voor de puinhoop die wij soms van ons 

leven maken. Maar God kwam naar deze aarde in de persoon van Jezus 

Christus om de straf op zich te nemen die wij verdienen. Jezus liet zich aan 

het kruis nagelen om onze straf in onze plaats te dragen474.  

Daarom hoeven we niet bang te zijn voor Gods straf als we hem liefhebben 

en dienen, want God is liefde475. Jezus stond op uit de dood om te bewijzen 

dat de dood niet het laatste woord heeft476. De dood is meer dan een 

uitgang. Het is vooral de ingang naar een eeuwig leven zonder lijden of 

verdriet; naar een eeuwig leven vol van geluk en liefde tussen God en 

mensen477. Onze werkelijkheid loopt uit op eindeloze liefde. 

De bijbelbril is een relatiebril om liefde te leren. 

Jezus onthult Gods liefde en draagt onze straf. 

Wij leven om God en elkaar lief te hebben. 

                                                 
473 Zie Johannes 3:16. 
474 Zie Romeinen 5:1-8. 
475 Zie 1 Johannes 4:7-11. 
476 Zie 1 Corinthiërs 15:12-22. 
477 Zie Openbaring 21:1-6. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%203:16-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen%205:1-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20Johannes%204:7-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%2015:12-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring%2021:1-6
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De atheïstische wetenschapsbril ontkent onze persoonlijkheid, maar ook de 

Persoon achter de schepping en geeft daardoor zulke sombere antwoorden 

op onze levensvragen dat mensen er wanhopig van worden:  

• Ons leven heeft geen doel. We zijn hier gewoon toevallig. Je kunt 

hoogstens zelf een doel verzinnen.  

• Dood is dood.  

• Je moet zelf uitzoeken hoe je leeft of niet, wat je belangrijk vindt of 

niet.  

• Het maakt uiteindelijk niets uit wat je doet, want zo toevallig als dit 

heelal ontstond, zal het ook weer uitdoven in een eeuwige, ijskoude, 

donkere stilte, alsof er nooit iets geweest is478. 

De bijbelbril toont de Persoon achter onze werkelijkheid, verklaart onze 

persoonlijkheid en geeft zulke mooie antwoorden op onze levensvragen dat 

mensen daar helemaal gelukkig van worden. We zijn hier omdat God ons 

gewild en gemaakt heeft479. Mensen zijn een persoonlijkheid met 

zelfbewustzijn, vrijheid, verantwoordelijkheid en verstand, omdat God ons 

maakte naar zijn evenbeeld480. Daardoor kunnen we hem en elkaar 

liefhebben. 

God vloeit over van liefde en wil mensen in die liefde laten delen481. Het 

doel van ons leven is dat we God en onze medemensen liefhebben482. Na 

dit leven is er eeuwig leven voor wie God en zijn medemens liefheeft483. 

Door de Bijbel kun je God leren kennen, want de Bijbel staat vol verhalen 

van mensen die vertellen wat God in hun leven gedaan heeft en wat hij 

voor het volk Israël gedaan heeft. De Bijbel geeft allemaal richtlijnen voor 

                                                 
478 Bertrand Russell, http://www.alamut.com/subj/ideologies/pessimism/entropy.html.  
479 Zie Genesis 1, Openbaring 4:11. 
480 Zie Genesis 1:26-27. 
481 Zie Johannes 3:16-17. 
482 Zie Mattheüs 22:35-40. 
483 Zie Mattheüs 5:1-12. Lucas 10:25-28. 2 Corinthiërs 4:17-5:1. 2 Petrus 1:10-11. 

 

http://www.alamut.com/subj/ideologies/pessimism/entropy.html
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis%201
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring%204:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis%201:26-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%203:16-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%2022:35-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%205:1-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2010:25-28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2%20kor%204:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2%20Petrus%201:10-11
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ons handelen en vertelt wat belangrijk is en wat niet484. Het is de 

gebruiksaanwijzing voor ons leven die ons en anderen gelukkig maakt.  

Gods onnavolgbare wonderen in onze werkelijkheid wekken het 

vertrouwen dat hij kan wat wij vaak voor onmogelijk houden: 

• Zoals hij leven kan laten groeien uit één levende cel, zo kan hij ons 

eeuwig leven geven als ons lichaam sterft485.  

• Zoals hij een tijdelijke werkelijkheid kan maken waar liefde en lijden 

mogelijk zijn, zo kan hij ook een definitieve werkelijkheid maken waar 

lijden en verdriet definitief verleden tijd zijn486. 

De atheïstische bril maakt mensen somber. 

De bijbelbril maakt mensen zielsgelukkig. 

De bijbelbril leert God te vertrouwen. 

De materialistische bril ziet geen immateriële waarden. Materialistische 

wereldleiders als Lenin, Stalin en Mao vertrapten religie en christelijke 

waarden als vrede, vrijheid, vreugde en het menselijk leven. Hun 

materialistische bril veroorzaakte (burger)oorlogen, onderdrukking, 

verdriet en kostte meer dan honderd miljoen mensenlevens. Dat is de 

belangrijkste les van de twintigste eeuw. 

Maar Jezus verkondigde Gods liefde en liefdevolle waarden die alles 

doordringen van liefde en geluk; ons denken, onze relaties, onze 

samenleving en ons gevoel. Denk aan waarden als het menselijk leven, 

barmhartigheid, delen, dienen, opvoeding en onderwijs:  

• Overal waar mensen Jezus volgen, bloeien relaties op door liefde, 

zelfbeheersing, geduld, vergeving, verzoening, vrede, trouw, recht, 

vrijgevigheid en behulpzaamheid487. 

                                                 
484 Zie Exodus 20:1-17, Mattheüs 5:1-7:29. Mattheüs 22:35-40. Lucas 10:30-37.  
485 Zie 1 Corinthiërs 15. 
486 Zie Openbaring 21:1-5. 
487 Zie Galaten 5:19-23. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus%2020:1-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%205:1-7:29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%2022:35-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas%2010:30-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20kor%2015
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring%2021:1-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten%205:19-23
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• Hele samenlevingen veranderen als mensen ontdekken hoe waardevol 

God ieder mens vindt. Dan verdwijnen gebruiken als mensenoffers, het 

doden van gehandicapten en meisjes, weduweverbrandingen, 

amfitheaters en slavernij488. 

• Jezus’ pleidooi voor bewogenheid leerde christenen alle zieken en 

zwakken te verzorgen in kloosters en later in ziekenhuizen489. 

Bewogenheid en zorg zijn belangrijke redenen voor de groei van het 

christendom. 

• Jezus spoorde mensen aan tot het delen van hun welvaart. Christenen 

trekken al eeuwenlang de wereld door om hun welvaart en Gods 

delende liefde met anderen te delen. Nederlandse christenen die 

wekelijks naar een kerk gaan, geven ongeveer 10 keer zo veel aan 

goede doelen dan anderen490. 

• Jezus leerde te dienen in plaats van te heersen491 en verbeterde de 

positie van vrouwen en kinderen492. Moderne democratieën groeiden 

uit christelijke samenlevingen, omdat dienen de norm werd493. De 

wereldkaart laat zien dat democratie ontstond waar het evangelie veel 

invloed kreeg494. 

• Jezus spoort zijn volgelingen aan om iedereen met het evangelie op te 

voeden, om mensen te laten groeien in liefde en goede werken495. In de 

zestiende eeuw spoort Maarten Luther ook aan tot de leerplicht, zodat 

                                                 
488 D.J. Kennedy, What if Jesus had never been born? The Positive Impact of Christianity 

in History. 
489 D. D'Souza, What's So Great About Christianity. 
490 G. Last, Wat zegt ‘Geven in Nederland 2017’ over het geefgedrag van christenen?  
491 Zie Mattheüs 20:25-28. 
492 D.J. Kennedy, What if Jesus had never been born? The Positive Impact of Christianity 

in History.  
493 J. Maritain, Christianity and Democracy, and The Rights of Man and Natural Law.  
494 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index. 
495 Zie 2 Timoteüs 3:16-17, Mattheüs 22:36-40, Romeinen 8:29, 2 Petrus 1:2-8. 

 

http://www.lastcommunicatie.nl/zegt-geven-nederland-2017-geefgedrag-christenen/
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2020:25-28
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2%20Timote%C3%BCs%203:16-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matthe%C3%BCs%2022:36-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen%208:29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2%20Petrus%201:2-8
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iedereen de Bijbel zelf kan lezen496. Christenen werken hard aan 

wereldwijde alfabetisering en ontwikkeling497.  

• Niet alleen deze waarden maken mensen gelukkig; de bijbelbril schenkt 

geluk in allerlei smaken; hoop, troost, richting en geborgenheid. God is 

een vader voor zijn kinderen498.  

De bijbelbril laat overal liefde en geluk bloeien. 

God is liefde en spoort aan tot liefde. 

De Bijbel is geen wetenschapsboek 

Er zijn altijd mensen die brillen verkeerd gebruiken; ook de bijbelbril. Veel 

christenen denken dat de Bijbel een wetenschapsboek is.  

Jonge aarde creationisten nemen het scheppingsverhaal heel letterlijk en 

geloven dat God hemel en aarde ongeveer zes duidend jaar geleden in zes 

dagen van 24 uur gemaakt heeft. Oude aarde creationisten stellen wat meer 

vertrouwen in de wetenschap en geloven de wetenschappelijke 

ouderdomsberekeningen van de aarde en het heelal.  

Jonge aarde creationisten en oude aarde creationisten geloven beiden dat 

het Bijbelse scheppingsverhaal een betrouwbaar wetenschappelijk verslag 

is. In die volgorde en op die manier heeft God alles gemaakt. Toch maakt 

de Bijbel zelf duidelijk dat het geen wetenschapsboek is. Het sluit zich 

gewoon aan bij de toenmalige voorstelling van de wereld en het heelal. De 

Bijbel schetst499: 

                                                 
496 Zie 

http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:l:luther:a:an_die_burgermeister_und

_ratherrn_allerlei_staedte_in_deutschen_landen.  
497 Zie https://en.wikipedia.org/wiki/William_Carey_(missionary), 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Cameron_Townsend en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Laubach. 
498 Zie Romeinen 8:14-17. Mattheüs 6:9. 
499 Zie de afbeelding op 

https://sites.ualberta.ca/~dlamoure/2_beyond_high_school_handout_a.pdf.  

 

http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:l:luther:a:an_die_burgermeister_und_ratherrn_allerlei_staedte_in_deutschen_landen
http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:l:luther:a:an_die_burgermeister_und_ratherrn_allerlei_staedte_in_deutschen_landen
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Carey_(missionary)
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Cameron_Townsend
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Laubach
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen%208:14-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus%206:9
https://sites.ualberta.ca/~dlamoure/2_beyond_high_school_handout_a.pdf
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• een platte aarde die niet beweegt, maar stevig vast staat500 

• op pilaren en een fundering501 

• met een stevig gewelf erboven waar zon, maan en sterren langs 

bewegen502 

• water boven de hemelkoepel en onder de aarde503. 

Het scheppingsverhaal is geen wetenschappelijk verslag. Het is een 

prachtig literair kunstwerk - een soort gedicht - in een verheven stijl in de 

vorm van de week. Elke dag klinkt het refrein ‘Het werd avond en het werd 

morgen. De zoveelste dag’. God schept elke dag iets door te spreken. 

Telkens wordt herhaald ‘En God zag dat het goed was’.  

Het scheppingsverhaal is een - voor die tijd - revolutionair 

oorsprongsverhaal dat een heel ander wereldbeeld schetst dan menigeen 

toen dacht: 

• De zon, de maan en de sterren zijn geen goden, maar lichten die door 

God gemaakt zijn. 

• Er is maar één God in plaats van een veelheid aan ruziënde goden.  

• God is geen onderdeel van onze zichtbare werkelijkheid, of de 

werkelijkheid zelf, maar is de maker van heel die werkelijkheid.  

Het scheppingsverhaal zet alles in onze werkelijkheid op de juiste plaats. 

Hemellichamen, planten, dieren en mensen zijn door God gemaakt. God 

heeft de mensen naar zijn beeld gemaakt; we zijn ‘kleine scheppertjes’. De 

Bijbel geeft geen ingewikkelde kwantummechanische theorieën die toch 

niemand zou begrijpen, maar sluit zich eenvoudig aan bij het heersende 

wereldbeeld.  

Zoals een ouder ingewikkelde dingen heel eenvoudig aan een klein kind 

uitlegt, schetst God een wereldbeeld dat zelfs een klein kind kan begrijpen. 

                                                 
500 Zie 1 Kronieken 16:30; Psalm 93:1, 96:10. 
501 Zie Psalm 75:3, 104:5, Job 38:6. 
502 Zie Genesis 1:6-8, 1:14-18.  
503 Zie Genesis 1:6-7, 7:11,  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1%20Kronieken%2016:30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%2093:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%2096:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%2075:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%20104:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Job%2038:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis%201:6-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis%201:14-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis%201:6-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis%207:11
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De Bijbel is een relatieboek; geen wetenschapsboek. 

De Bijbel gaat over liefde; niet over formules. 

Daar zijn wetenschappelijke brillen voor. 

De Bijbel is geen materialistisch boek 

Aan de andere kant is het ook niet zo dat de Bijbel helemaal niets over 

Gods scheppingswerk zegt. De Bijbel legt niet uit hóe God alles precies 

maakte, maar wel dát hij alles maakte.  

Sommige christenen (theïstisch evolutionisten) beweren dat er een conflict 

bestaat tussen geloof en wetenschappelijke feiten. De wetenschap bewijst 

volgens hen dat alles vanzelf ontstaat, maar de meeste christenen blijven 

maar geloven dat God alles gemaakt heeft.  

Ze vinden dat christenen de wetenschappelijke feiten serieus moeten 

nemen en anders naar het scheppingsverhaal moeten gaan kijken. In hun 

visie zegt de Bijbel helemaal niets over Gods scheppingswerk. Daarom 

vinden ze dat je het scheppingsverhaal rustig kunt vervangen door dat 

andere verhaal; dat alles vanzelf ontstond.  

Theïstische evolutionisten doorzien niet: 

• dat wetenschappers verplicht zijn om de materialistische bril te dragen;  

• dat wetenschappers alles moeten verklaren zonder schepper. 

Omdat theïstische evolutionisten wetenschappelijke interpretaties van de 

werkelijkheid (alles ontstaat vanzelf) verwarren met wetenschappelijke 

feiten (bewijsbare formules en waarnemingen), geloven ze dat het waar is 

wat wetenschappers door hun materialistische bril zien; alles ontstaat 

vanzelf.  

Daarom adviseren theïstische evolutionisten om de scheppingsbril weg te 

gooien en de atheïstische wetenschapsbril te gaan dragen. Dat is hun 

oplossing om het vermeende conflict tussen wetenschap en geloof op te 

lossen. 

Theïstisch evolutionisten denken dat alles vanzelf ontstaat. 

Scheur het scheppingsverhaal maar uit de Bijbel. 
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Het probleem is echter niet dat er een conflict bestaat tussen wetenschap en 

geloof, maar tussen twee wereldbeelden; een wereldbeeld met God en een 

wereldbeeld zonder God504. Er zijn talloze wetenschappers die helemaal 

geen conflict ervaren tussen hun geloof en de wetenschap, omdat ze de 

atheïstische wetenschapsbril gewoon niet geloven.  

Veel wetenschappers zien heel duidelijk dat onze werkelijkheid barst van 

de aanwijzingen voor een schepper. Daarom wordt de weerstand tegen de 

atheïstische wetenschapsbril steeds groter. Ook mensen die geen 

wetenschapper zijn, zien allerlei sporen van een schepper. De Bijbel 

bevestigt dat er overal sporen van God zichtbaar zijn: 

“Wat een mens over God kan weten, is hun bekend omdat God het aan hen 

kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de 

schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en 

goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar”505. 

Theïstische evolutionisten zetten de verkeerde bril op (de bril die God 

buiten beeld houdt) en gooien de goede bril weg (de bril die overal een 

schepper laat zien).  

Met de atheïstische wetenschapsbril op de neus verklaren theïstisch 

evolutionisten - bijna - alles in onze werkelijkheid zonder God. Alles 

ontstaat vanzelf. Sporen van de schepper worden - bijna - allemaal 

uitgewist. Bekende theïstische evolutionisten beweren dat God alleen de 

Big Bang in gang gezet heeft en dat daarna alles vanzelf ontstond; het 

heelal, de aarde met haar kringlopen, het eerste leven, de planten, de dieren 

en de mensen506. Vooraanstaande theïstisch evolutionisten gaan zover met 

                                                 
504 J.C Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God? J.C Lennox, Seven Days 

That Divide the World: The Beginning According to Genesis and Science. 

https://www.youtube.com/watch?v=UGKbvt4saKI. 
505 Zie Romeinen 1:19-20. Psalm 8, 19:1. 
506 F.S. Collins, The Language of God, 10. K.W. Giberson & F.S. Collins, The Language 

of Science and Faith. K.R. Miller, Finding Darwin’s God. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGKbvt4saKI
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen%201:19-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%208
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%2019:1
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het atheïsme mee dat ze zelfs beweren dat de natuur geen aanleiding geeft 

om in een schepper te geloven507. 

Theïstisch evolutionisten zéggen wel dat ze het conflict tussen schepping 

en wetenschap willen oplossen, maar ze dóen het niet. Ze verklaren niet 

álles in onze werkelijkheid zonder God. Als ze dat doen, moeten ze 

namelijk het geloof in een schepper opgeven. Als alles vanzelf ontstaat, 

heeft God niets gemaakt. Maar die conclusie willen ze niet trekken. 

Daarom moet God in ieder geval iets geschapen hebben, zoals de Big Bang 

of het eerste leven. 

Theïstisch evolutionisten denken dat hun atheïstische bril het conflict 

tussen geloof en wetenschap oplost, maar het tegendeel is waar. 

Wetenschappers die hechten aan hun atheïstische wetenschapsbril ergeren 

zich net zo goed aan theïstisch evolutionisten, want die zéggen wel dat ze 

de werkelijkheid zonder een schepper willen verklaren, maar in de praktijk 

komen ze altijd weer met God op de proppen508.  

De één draagt God aan als verklaring voor de Big Bang509, een ander ziet 

de hand van God in de evolutietheorie510, weer anderen roepen dat God het 

eerste leven gemaakt heeft, ons DNA, of iets anders. Dan kun je beter 

eerlijk zijn en zeggen dat je het ontstaan van onze werkelijkheid wél met 

een schepper wilt verklaren. 

Er is geen conflict tussen Bijbel en wetenschap. 

Er is een conflict of God bestaat of niet. 

Dat conflict is onoverbrugbaar. 

                                                 
507 D. Haarsma in Four Views on Creation, Evolution, and Intelligent Design, 3, Reading 

the book of nature. 
508 Zie https://rationalwiki.org/wiki/Theistic_evolution.  
509 Zie bijvoorbeeld Deborah Haarsma (https://inallthings.org/can-christians-believe-in-

the-big-bang/),  
510 S. Conway Morris, Hoe het leven de dingen regelt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Orthogenesis. 

https://rationalwiki.org/wiki/Theistic_evolution
https://inallthings.org/can-christians-believe-in-the-big-bang/
https://inallthings.org/can-christians-believe-in-the-big-bang/
https://en.wikipedia.org/wiki/Orthogenesis
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Theïstisch evolutionisten hebben niet door dat hun atheïstische bril de ogen 

sluit voor alle sporen van God in onze werkelijkheid. Al hun verklaringen 

zonder God banen de weg naar de conclusie die bij die atheïstische bril 

hoort: er is geen God. 

Natuurlijk zijn veel natuurverschijnselen te verklaren met natuurlijke 

processen. Maar theïstisch evolutionisten geven voortdurend de voorkeur 

aan verklaringen zonder God, tegen onmogelijke onwaarschijnlijkheden in, 

net als atheïstische wetenschappers. Toch puilt onze werkelijkheid uit van 

dingen die níet vanzelf ontstaan; natuurwetten, atomen, levende cellen, 

DNA-software, planten, dieren en mensen.  

Rembrandt van Rijn heeft niet afgewacht hoe lege doeken, verfpotten en 

kwasten in zijn atelier vanzelf schilderijen maakten. Daar was een groot 

kunstenaar voor nodig. Maar de atheïstische bril ontkent het bestaan van 

personen en kunstenaars; mensen zijn machines en God bestaat niet. 

Materialisten dromen dat kunstwerken als de Nachtwacht vanzelf ontstaan.  

Theïstisch evolutionisten proberen ook alles zonder God te verklaren. Dat 

is een ongekende ontkenning en miskenning van de grote Kunstenaar die 

duizelingwekkend complexe dingen in onze werkelijkheid maakte; 

natuurwetten, atomen, kringlopen, levende cellen, DNA-software, planten, 

dieren en mensen.  

Het theïstisch evolutionisme wil bijna alles verklaren zonder God, maar 

moet daarvoor de Bijbel flink laten buikspreken. Het scheppingsverhaal 

vertelt toch echt dat God alles gemaakt heeft en niet dat alles vanzelf 

ontstaan is. Dat zijn twee wereldbeelden die met elkaar in conflict zijn. De 

bijbelbril laat zien dat God alles maakte. De atheïstische wetenschapsbril 

laat zien dat materie alles maakte, omdat er geen God bestaat. Het ene 

wereldbeeld begint met God; het andere met materie511. 

                                                 
511 J.C Lennox, Seven Days That Divide the World: The Beginning According to Genesis 

and Science. 
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Theïstisch evolutionisten schetsen materie die schept. 

De Bijbel schetst een God die schept. 

Het theïstisch evolutionisme512: 

• probeert een onoplosbaar conflict op te lossen met het materialisme dat 

God ontkent; 

• creëert met het atheïstische wereldbeeld een conflict met het 

scheppingsverhaal; 

• kiest voor scheppende materie in plaats van de scheppende God uit de 

Bijbel; 

• kan het conflict met atheïstische wetenschappers niet oplossen; 

• noemt God de kunstenaar van kunstwerken die vanzelf ontstaan; 

• veegt talloze sporen van schepping onder het tapijt; 

• ontkracht dat God met het verstand waarneembaar is in de schepping; 

• wil zoveel mogelijk sporen van het bovennatuurlijke in onze 

werkelijkheid verklaren zonder God, maar kan tegelijkertijd niet zonder 

hem; 

• beseft dat je geen God meer nodig hebt, als je álles verklaart zonder 

God; 

• bevordert met al haar verklaringen zonder God het atheïstische geloof: 

God bestaat niet. 

Theïstische evolutionisten gooien de verkeerde bril weg. 

Ze gooien de bril weg die God overal laat zien.  

Ze kiezen de bril die God buitensluit.  

c. Bedenk waar brillen voor dienen 
Zet nooit een leesbril op als je gaat autorijden, want dan vraag je om 

ongelukken. Het is belangrijk om te begrijpen waar brillen voor dienen; 

vooral de brillen om onze werkelijkheid te begrijpen. 

De bekendste christelijke filosoof en theoloog Aurelius Augustinus (354-

430) beschrijft zijn plaatsvervangende schaamte, omdat sommige 

                                                 
512 J. P. Moreland e.a., Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological 

Critique. https://www.youtube.com/watch?v=zL-EHchEDhE. 

https://www.youtube.com/watch?v=zL-EHchEDhE
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christenen in zijn tijd het verouderde wereldbeeld uit de Bijbel als 

waarheid verdedigen tegenover wetenschappers die ontdekt hebben dat de 

wereld er anders uitziet.  

Augustinus drukt zijn tijdgenoten al op het hart om de Bijbel niet als een 

wetenschapsboek te beschouwen en verouderde wereldbeelden als 

waarheid te verkopen. Dat schaadt de geloofwaardigheid van de Bijbel513. 

De Bijbel is geen wetenschapsboek, maar een relatieboek, een boek over 

de relatie (het verbond) tussen God en mensen. 

Die les van Augustinus geldt vandaag de dag nog steeds. Daarom vat ik 

nog even samen waar de atheïstische wetenschapsbril en de bijbelbril voor 

dienen. 

De atheïstische wetenschapsbril 

De atheïstische bril is bedoeld om alles te verklaren met materie, alsof 

immateriële dingen, personen en een schepper niet bestaan. Invloedrijke 

atheïstische wetenschappers dwingen alle natuurwetenschappers om het 

meest onmogelijke te verklaren zonder schepper. Zo blijft hun wereldbeeld 

zonder God overeind. 

Toch blijkt steeds meer dat de atheïstische wetenschapsbril onze 

werkelijkheid niet kan verklaren. Met materie alleen zijn geen 

geloofwaardige verklaringen te geven voor het ontstaan van atomen, het 

heelal, natuurwetten, natuurconstanten, natuurlijke kringlopen, leven, 

DNA-software, cellen die complete levende wezens bouwen, diversiteit 

van leven, complex vernuft in het planten- en dierenrijk, onze 

persoonlijkheid en immateriële waarden. 

De atheïstische bril schetst een ongeloofwaardig en triest beeld van onze 

werkelijkheid. Ons leven heeft geen doel. Dood is dood. Je moet zelf 

uitzoeken hoe je leeft, wat je belangrijk vindt of niet. Het maakt 

                                                 
513 Zie https://www.pibburns.com/augustin.htm. 

https://www.pibburns.com/augustin.htm
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uiteindelijk niets uit wat je doet, want alles vergaat definitief; ook dit 

heelal. 

Waar het materialisme in de praktijk toe leidt, laten materialistische 

predikers als Lenin, Stalin en Mao zien. God wordt uit de samenleving 

verbannen, christelijke waarden als vrijheid, vrede en respect voor het 

leven verdampen. Meer dan honderd miljoen mensen worden vermoord; 

dwang verdringt vrijheid en koude oorlog verdrijft de vrede. Het 

materialisme flopt en de materialistische muur om de materialistische 

heilstaat valt.  

Maar in de wetenschap is de macht nog steeds in handen van materialisten. 

Materialisme verklaart alles met toeval en heeft de wetenschap de mond 

gesnoerd. Dingen die ontworpen lijken, ontstaan niet vanzelf, maar zijn 

daadwerkelijk ontworpen, tenzij anderen bewijzen dat het niet zo is. De 

werkelijkheid en ons verstand bedriegen ons niet. Schepping is een betere 

verklaring dan ongeloofwaardig klein toeval.  

De atheïstische bril is levensgevaarlijk. 

Hij dwingt God buiten beeld te houden. 

Die bril is achterhaald. 

De bijbelbril 

De bijbelbril is een relatiebril; geen wetenschapsbril. De bijbelbril laat zien 

dat God ons liefheeft en dat liefde voor God en onze medemensen geluk 

brengt. De bijbelbril onthult wat we zelf en de wetenschap niet kunnen 

ontdekken; de antwoorden op onze levensvragen.  

Door de bijbelbril zie je wel dát God alles gemaakt heeft, maar niet precies 

hóe. De bijbelbril toont geen wetenschap, maar ook geen materie die alles 

schept zonder God. De Bijbel bevestigt dat God overal zichtbaar is in zijn 

schepping. Gods wonderen in onze werkelijkheid wekken het vertrouwen 

dat hij ons eeuwig leven kan geven, zonder lijden en verdriet. 

Gods liefde en zijn liefdevolle waarden doordringen alles van liefde en 

geluk; ons denken, onze relaties, onze samenleving en ons gevoel. Gods 
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liefdevolle waarden als barmhartigheid, delen, dienen, opvoeding, 

onderwijs en respect voor andermans leven vormen de gebruiksaanwijzing 

voor het leven. 

De bijbelbril is geen wetenschapsbril, maar een relatiebril. 

Hij toont de weg van liefde naar eeuwig geluk. 

Hij onthult antwoorden op onze levensvragen. 

Kies altijd de meest geschikte bril 

Nu je begrijpt waar wetenschappelijke brillen, de atheïstische 

wetenschapsbril en de bijbelbril voor dienen, zul je ook herkennen wanneer 

mensen hun bril niet begrijpen. Laat ik een paar voorbeelden noemen:  

• Wie zegt: “Via de wetenschap kom je niets te weten over God en via de 

Bijbel kom je niets te weten over de natuur” denkt dat er in onze 

werkelijkheid geen spoor van God te bekennen valt en dat de Bijbel 

niets zegt over schepping. 

• Wie zegt: “Ons heelal is maar een paar duizend jaar oud” denkt dat de 

Bijbel wetenschappelijke uitspraken doet over de leeftijd van ons 

heelal. 

• Wie zegt: “De wetenschap bewijst dat God niet bestaat” denkt dat de 

atheïstische wetenschapsbril die God buiten beeld houdt, de enige 

juiste bril is en dat wetenschappers kunnen bewijzen dat er geen goden 

bestaan. 

• Wie zegt: “Dat alles vanzelf ontstaat, past prima bij het 

scheppingsverhaal” denkt dat het verhaal dat alles met materie begon, 

goed past bij het verhaal dat alles met God begon. 

• Wie zegt: “De Bijbel is achterhaald door de wetenschap” denkt dat de 

bijbel ook wetenschappelijke uitspraken doet en dat de wetenschap dat 

beter doet. 

• Wie zegt: “We kunnen niet weten hoe alles ontstond, omdat we er niet 

bij waren” denkt dat de Bijbel niets over de schepping vertelt en dat de 

wetenschap helemaal niets over het verre verleden te weten kan komen. 

Deze vergissingen maken duidelijk dat je de juiste bril voor het juiste doel 

moet gebruiken: 
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• Wie wil weten hoe ons lichaam werkt, heeft daar allerlei 

wetenschappelijke brillen voor nodig. 

• Wie God niet wil zien, moet de atheïstische wetenschapsbril opzetten. 

• Wie God zoekt, geluk, of antwoorden op levensvragen, heeft de 

bijbelbril nodig. 

Wetenschapsbrillen tonen overal een schepper. 

Door de bijbelbril leer je hem persoonlijk kennen. 
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