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Wat als de kosmos alles is wat er is? 
Daryl E. Witmer, https://christiananswers.net/q-aiia/cosmosallthereis.html 

Vertaling en voetnoten door M.V. Update 27-5-2019. 

  
 
Bent u een materialist? Materialisme (de filosofie) oppert dat 
“fysische materie de enige realiteit is, en dat alles - inbegre-
pen gedachten, gevoelens, de geest en de wil, allemaal kun-
nen uitgelegd worden in termen van materie en fysische fe-
nomenen”. 
Of misschien verkiest u de term naturalist. U gelooft dat al-
les kan verklaard worden in termen van natuurlijke oorzaken 
en wetten. Niets bezit moraal, spiritualiteit, of bovennatuur-
lijke betekenis. 
Carl Sagan1 zei eens: “De kosmos is alles wat er is, of was, 
of ooit zal zijn”. 
Douglas Futuyma2 in Science on Trial: The Case for Evolu-
tion, zegt: 

“Sommigen schrikken van de conclusie dat het men-
selijke ras niet werd ontworpen, geen doel heeft, en 
het product is van louter mechanische samenstellin-
gen - maar dit is blijkbaar de evolutieboodschap”. 

 

 

Richard Dawkins3 in The Blind Watchmaker: 
“Natuurlijke selectie is de blinde horlogemaker; blind omdat het niet vooruit ziet, geen con-
sequenties voorziet, geen doelgerichtheid bezit. Maar de levende resultaten van natuurlijke 
selectie maken een overweldigende indruk op ons door hun schijnbare ontwerp, als van een 
horlogemaker; het maakt indruk op ons door de illusie van ontwerp en planning”. 

Francis Crick4 in The Astonishing Hypothesis: 
“De ‘Verbazingwekkende Hypothese’ is dat u - uw vreugden en uw droefheden, uw herinne-
ringen en uw ambities, uw zin voor persoonlijke identiteit en vrije wil - in feite niets meer is 
dan het gedrag van een eindeloze verzameling zenuwcellen en hun associatieve molecu-
len…” 

Wat indien dit alles waar zou zijn? Wat indien de kosmos en de chemicaliën en de deeltjes 
echt alles zijn wat er is, en alles wat wij zijn? 
Indien de mens louter is voortgekomen uit het onpersoonlijke en door toeval, dan worden “alle 
dingen die hem tot mens maken - hoop op zinvolheid, betekenis, liefde, moraal en rationaliteit, 
schoonheid en verbale communicatie - uiteindelijk onvervulbaar en daarom zinloos”. 

- Francis Schaeffer in The God Who Is There (NL: The God Who Is There 5, blz. 103-104) 

 
1 Carl Sagan (1934-1996) was professor Astronomie and Ruimtewetenschappen en directeur van het Laboratory for 
Planetary Studies aan de Cornell Universiteit.  
2 Douglas Futuyama is vandaag professor Evolutionaire Biologie aan de State University van New York, Stony Brook.  
3 Richard Dawkins werd opgeleid aan de Oxford Universiteit en doceerde zoölogie aan de universiteiten van Californië 
en Oxford. Hij werd erg bekend met zijn boek “De Blinde Horlogemaker”, 1987. 
4 Francis Crick werd nobelprijswinnaar fysiologie in 1962. 
5 De God die Leeft. Elke onderzoekende Christen zou dit werk moeten gelezen hebben! Uitgave Buijten & Schipperhe-
ijn, Amsterdam ISBN 90.6064.189.2 (1ste druk: 1970). Indien niet meer verkrijgbaar, kan u een mailtje naar mij sturen. 
Hier online te lezen: http://www.verhoevenmarc.be/studiemateriaal.htm . 
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“Tenslotte, materialistische filosofie ondermijnt de betrouwbaarheid van de geest zèlf - en van-
daar zelfs de basis voor wetenschap. Het ware fundament van rationaliteit wordt niet gevonden 
in de deeltjes en in onpersoonlijke wetten, maar in de geest van de Schepper die ons schiep naar 
Zijn beeld”. 

- Phillip E. Johnson6, Defeating Darwinism by Opening Minds 

“Kan de mens zonder God leven? Uiteraard kan hij dat, in de fysische betekenis. Kan hij zonder 
God leven in de redelijke betekenis? Het antwoord hierop is neen!” 

- Ravi Zacharias7, Can Man Live Without God  

Indien u een atheïst, materialist, pantheïst, of naturalist bent, tracht dan de volgende elf vra-
gen te beantwoorden: 
1. “Als al het leven zinloos is, en uiteindelijk absurd, waarom zouden we dan nog doormarcheren; 

waarom staan we dan nog in de rij alsof het leven als geheel zinnig is?” - Francis Schaeffer, The 
God Who Is There8, p. 104. 

2. Indien iedereen bij het sterven volledig uit het bestaan verdwijnt, wat voor betekenis heeft het 
leven dan uiteindelijk? Zelfs wanneer iemands leven belangrijk is vanwege zijn invloed op an-
deren, wat voor uiteindelijke betekenis heeft het wanneer er geen onsterfelijkheid is en al die 
andere levens, gebeurtenissen en zelfs de geschiedenis zèlf uiteindelijk betekenisloos zijn? 

3. Veronderstel dat het universum nooit had bestaan. Wat voor verschil, los van God, zou dat ten-
slotte uitmaken? 

4. Hoe verschilt de mensheid, in een universum zonder God of zonder onsterfelijkheid, uiteindelijk 
van een zwerm vliegen, een hoop mieren of een kudde varkens? 

5. Welke uitvoerbare basis bestaat er voor gerechtigheid of wet, indien de mens niets anders is dan 
een gesofistikeerde, geprogrammeerde machine? 

6. Hoe kunnen research, ontdekking, diplomatie, kunst, muziek, opoffering, medelijden, gevoelens 
van liefde, of hartelijke en zorgzame verhoudingen iets betekenen indien het allemaal uiteinde-
lijk tot niets leidt? 

7. Wat is, zonder absolute moraal, het uiteindelijke verschil tussen Adolf Hitler en Oscar 
Schindler? 

8. Indien er geen onsterfelijkheid bestaat, waarom zouden dan niet alle dingen toegestaan zijn? 
(Dostojevsky). 

9. Indien moraliteit slechts een relatieve, sociale constructie is, op welke basis kunnen wij dan ie-
mand ertoe bewegen af te zien van racisme, vrouwenbesnijdenis, kannibalisme of etnische zui-
vering? 

10. Indien er geen God is, op welke grondslag is er dan enige betekenis of hoop op eerlijkheid, ver-
troosting, of betere tijden? 

11. Wat bent u zonder een persoonlijke Schepper-God anders dan een toevallige, doelloze misge-
boorte van de natuur, ronddolend op een eenzame planeet in de duisternis van de ruimte, voor 
slechts een korte tijd, voordat u met al uw herinneringen uit uw doelloze, betekenisloze leven 
uiteindelijk en voor altijd uitdooft in de eindeloze duisternis? 

 

 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
6 Phillip E. Johnson is Professor of Law aan de University of California (Berkeley) en is de auteur van Darwin on Trial. 
7 Ravi Zacharias is president van Ravi Zacharias International Ministries. Geboren in India en opgeleid in Cambridge 
heeft hij lezingen gegeven in verscheidene van de meest prominente universiteiten in de wereld, en in meer dan vijftig 
landen.  
8 NL: De God die leeft. Hier online te lezen: http://www.verhoevenmarc.be/studiemateriaal.htm  
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