
‘Het lijkt wel of we hier gewoon maar zijn 
neergezet,’ vertelde een vrouw mij kort geleden, 
‘en niemand weet waarom.’ Annie dillard2

‘Niemand weet precies waarom?’ 
misschien is dat zo, maar er zijn 
ook veel mensen die denken zeker 

te weten waarom. Zij geloven dat ‘wij hier 
gewoon maar zijn neergezet’ door louter toeval, 
door puur geluk en niets anders. Alles—van de 
sombreronevel in het sterrenbeeld maagd tot de 
sonnetten van shakespeare—heeft een materiële 
oorsprong. Alles wat bestaat is alleen maar 
gemaakt van atomen en de nog kleinere deeltjes 
waaruit de atomen bestaan. volgens deze 
manier van denken is het enige verschil tussen 
verliefd worden en je stoelgang te zoeken bij de 
moleculen die bij deze processen betrokken zijn.

Als deze gedachte waar is, houdt dat in dat 
er geen bestemming is, geen plan en geen doel 
voor ons of voor het heelal, waarin we beland 
zijn op de derde planeet gerekend vanaf de zon. 
er zit meer bewuste planning in het aanbrengen 
van een prikkeldraadtatoeage op iemands pols 
dan in de schepping van het leven op aarde. 
In een vaak aangehaalde zin uit zijn boek De 
Eerste Drie Minuten schrijft Nobelprijswinnaar 
en wetenschapper steven weinberg: ‘Hoe meer 
het erop lijkt dat wij het universum kunnen 
doorgronden, des te zinlozer het lijkt.’3 

tegenover deze gedachte staat er echter een 
ander uitgangspunt, dat een breder en ruimer 
perspectief biedt dan de beperktheid van een 
puur materiële schepping. deze visie houdt in 
dat al het geschapene van God afkomstig is. wij 
bestaan en zijn hier, niet door toeval maar met een 
bedoeling. enkele van deze doelstellingen kunnen 
wij ontdekken door de schepping te bestuderen, 
die getuigt van het bestaan van een schepper. 
Zoals de bijbel zelf over dit onderwerp zegt: ‘de 
hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel 
roemt het werk van zijn handen.’

In de afgelopen honderd jaar heeft de 
wetenschap (onbedoeld) dit laatste gezichtspunt 
een flinke boost gegeven. duizenden jaren lang 
heeft de mensheid geloofd dat ons heelal altijd 
heeft bestaan, dat het eeuwig was. dat betekende 
dus dat het niet nodig was te speculeren over hoe 
het was ontstaan en hoe het was geschapen, want 
het was er altijd al geweest. Het had geen begin en 
was niet geschapen.

maar in de afgelopen eeuw heeft de 
wetenschap aangetoond dat het universum 
inderdaad geschapen is, dat het er ooit niet was. 
volgens de theorie van de oerknal is het universum 
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(tijd, ruimte, materie en energie) ongeveer 13 
miljard jaren geleden ontstaan. dit uitgangspunt 
heeft verrassende gevolgen gehad voor onze 
visie op het bestaan van God. de wetenschap die 
zich baseert op de oerknal heeft er feitelijk aan 
bijgedragen dat ‘s werelds meest beruchte atheïst, 
Anthony flew, in God is gaan geloven, omdat 
hij ervan overtuigd raakte dat een geschapen 
universum een schepper nodig had—en wie 
anders kon dat zijn dan God? toen de theorie over 
de oerknal voor het eerst werd gepresenteerd 
aan de intellectuelen van de sovjetunie, waren 
zij ontdaan. Ze begrepen dat een geschapen 
universum een schepper impliceerde, een idee dat 
haaks stond op het atheïstische marxisme.

maar dit idee, dat het universum een begin 
heeft gehad, leidt tot de logische vraag: wie of wat 
heeft het dan in gang gezet? over het algemeen 
gaan we ervan uit dat alleen iets wat groter is dan 
een bepaald voorwerp dat voorwerp kan maken. 
(tenslotte overtrof Leonardo da vinci ook de mona 
Lisa.) dus ongeacht wat de oerknal in gang zette, 
het moest machtig genoeg zijn om de krachten in 
beweging te zetten die hebben geleid tot leven 
op aarde, en niet te vergeten tot het bestaan van 
miljarden sterrenstelsels. en wie, of wat kan dat 
anders geweest zijn dan God? want wie of wat is er 
verder nog groter dan het universum?

de enige andere logische verklaring is dat 
‘niets’ het universum heeft geschapen.

Niets?

ja. dat is precies wat velen momenteel zeggen 
over de schepping van het universum. 

‘Het schijnt onmogelijk dat je vanuit niets iets 
kunt krijgen,’ schreef bill bryson, ‘maar het feit dat 
er eens niets was, maar er nu een universum is, 
levert het onweerlegbare bewijs dat het kan.’4 

‘Het is denkbaar,’ schreef de natuurkundige 
Alan Guth, ‘dat alles geschapen kan worden uit 
het niets. en ‘alles’ zou wel eens veel meer kunnen 
omvatten dan we kunnen zien . . . je kunt rustig 
zeggen dat in het universum de zon werkelijk  
voor niets opgaat.’5 

‘omdat er zoiets als een wet van de 
zwaartekracht bestaat,’ schreef ’s werelds 
beroemdste in leven zijnde wetenschapper, 
stephen Hawking, ‘kan en zal het universum 
zichzelf uit het niets scheppen.’6 

wat gebeurt er hier? waarom zeggen deze 
mensen dat het universum uit het niets is 
geschapen?

Het antwoord is eenvoudig: Het niets is voor de 
atheïst de enige mogelijkheid. want als iets anders 
dan een eeuwige, ongeschapen God (zoals de God 
van de bijbel) het universum heeft geschapen, dan 
moet dat andere, wat het ook was, geschapen zijn 
door iets wat er daarvoor al was, wat geschapen 

Kundig en hartstochtelijk

een briljant scheppingswerk gaat 
samen met een vurig verlangen naar 
verbinding met het geschapene.
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 doordat ik mezelf ken als een 
schepping van God, hoor ik ook te 
beseffen dat alle anderen en al het 
andere ook Gods schepping zijn. 

Maya Angelou - schrijver en dichter

Het hele verschil tussen constructie 
en schepping is precies dit: Namelijk dat 
je van een ding dat is geconstrueerd pas 
kunt houden nadat het geconstrueerd 
is; maar van een schepping houd je al 
voordat het bestaat.

Charles Dickens
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moet zijn door iets wat daarvoor al bestond—en 
zo gaat het dan tot in de eeuwigheid verder terug. 
Zelfs als de wetenschappers onze oorsprong 
zouden kunnen ontrafelen tot het meest 
fundamentele niveau, moet er iets aan dat niveau 
zijn voorafgegaan om het te scheppen, om er de 
wetten en principes aan te verlenen waardoor 
dit het universum kon worden. en wat er dan ook 
maar aan voorafgegaan is, heeft ook iets nodig 
gehad dat er daarvoor al was, om te verklaren hoe 
dat ontstaan is. en zo moeten we oneindig blijven 
teruggaan. Het houdt nooit op, want wat het ook 
verklaart moet dan ook weer verklaard worden.

er zijn maar twee mogelijkheden om uit 
dit lastige parket te geraken. de ene is dat een 
eeuwige God het universum heeft geschapen, 
want een eeuwige God heeft altijd bestaan en 
heeft daarom geen verklaring nodig voor het 
feit dat hij er is. Hij is er altijd geweest, punt uit. 
Het alternatief is dat ‘niets’ het universum heeft 
geschapen, want ‘niets’—in tegenstelling tot al 
het andere (behalve een eeuwige God)—heeft 
geen verklaring nodig. Het is tenslotte niets. en 
niets komt uit niets, toch?
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Kortom, we kunnen kiezen uit twee 
mogelijkheden: ‘in het begin schiep God de hemel en 
de aarde’ (de eerste regel van de bijbel), of ‘in het begin 
schiep niets de hemel en de aarde.’

wat lijkt jou het meest logische?

terwijl we ons door de stress en het geploeter van 
het leven heen worstelen en ons af en toe afvragen 
waarom ‘we hier gewoon maar zijn neergezet’, nodig 
ik je uit om verder na te denken over allerlei dingen 
die met onze oorsprong te maken hebben. de ene 
benadering erkent het niets als de vader van ons 
bestaan, het andere presenteert een liefdevolle en 
machtige vader als die bron. Naast het feit dat het 
laatste het meest logische is (kijk maar naar het 
alternatief ), is het Godverhaal het enige dat zicht biedt 
op een uitweg uit een mistroostige wereld en een nog 
droeviger toekomst.

toen de bekende britse schrijver bertrand 
Russell zijn atheïstische uitgangspunten tot hun 
logische slotsom beredeneerde, zei hij over onze 
bestemming dat ‘geen vuur, geen heldendom, geen 
diepe gedachte of gevoel het leven van een mens 
kan bewaren tot voorbij het graf; dat al het briljante 
vernuft van de menselijk geest voorbestemd is te 
sterven in de uitgestrekte dood van het zonnestelsel; 
en dat het gehele bouwsel van menselijke prestaties 
onvermijdelijk moet worden begraven onder het afval 
van een universum dat ten onder gaat . . .’ 7

dat is één manier om ernaar te kijken. maar een 
andere manier is deze: ‘Zoals de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan—
spreekt de HeeR—zo zullen jullie naam en jullie 
nageslacht voortbestaan’ (jesaja 66:22).

maar toch, als God goed is, waarom is het dan zo 
dat ‘we hier gewoon maar zijn neergezet’ in een wereld 
die zo vol is van pijn, leed en kwaad? wie en wat is 
deze God? welke hoop biedt hij ons om te kunnen 
ontsnappen aan het kwaad en het verderf dat ons tot 
in ons graf achtervolgt?
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