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Een recent onderzoek door de Newman University, Bir-
mingham, is erg onthullend.[1] Eén op de vijf UK-
atheïsten en één op drie Canadese atheïsten zijn het 
eens met het statement: “Evolutionaire processen kun-
nen het bestaan van menselijk bewustzijn niet verkla-
ren”. Zij staan niet alleen. In zijn boek, Mind and Cos-
mos, argumenteert professor Thomas Nagel dat het 
darwinistische proces het bewustzijn niet kon voort-
brengen.[2] (Als atheïst hangt hij echter nog steeds het 
geloof aan dat sommige, alhoewel nog niet ontdekte 
natuurlijke processen, het deden ontstaan!) 

Rechts: Robert Fludd’s concept van mense-
lijk bewustzijn (een 17de eeuwse medicus) 

Computers en intelligente machines zijn wel erg snelle 
rekenaars maar, ultiem, verwerken ze enkel informatie 
en maken ze beslissingen die bepaald worden door een 
programma: ze volgen instructies blindelings. In con-
trast hiermee zijn mensen bewust, zij hebben een geest 
die zich bewust is van zowel zichzelf als van hun om-
geving. Wij hebben percepties, gedachten, gevoelens en 
geloven, en we maken beslissingen die daarop geba-
seerd zijn. 
Volgens professor Stuart Sutherland’s International 
Dictionary of Psychology: 
“Het bewustzijn is een fascinerend maar moeilijk te vangen fenomeen: het is onmogelijk te specifi-
ceren wat het is, wat het doet, of waarom het evolueerde. Wat er over geschreven werd is het niet 
waard om gelezen te worden”.[3] 

Cognitief1 wetenschapper professor Jerry Fodor zou het daarmee eens zijn. Hij schreef: 
“Niemand heeft het flauwste idee hoe iets stoffelijks bewust zou kunnen zijn. Niemand weet zelfs 
wat het zou zijn om het flauwste idee te hebben hoe iets materieels bewust zou kunnen zijn”.[4] 
Het is toepasselijk voor Sutherland en Fodor deze sentimenten uit te drukken omdat het onmogelijk 
lijkt voor chemische reacties in het brein, alhoewel complex, te leiden tot iets meer dan een gesofis-
tikeerde computer. Filosoof professor Colin McGinn stelt de vraag: “Hoe zou een samenvoeging 
van miljoenen individuele bewusteloze neuronen een subjectief bewustzijn kunnen genereren?’[5] 
Het antwoord is dat er absoluut geen reden is te geloven dat zij dat zouden kunnen. 

Gewoon een illusie? 
Atheïsten argumenteren soms dat het bewustzijn gewoon een illusie is.Cognitief wetenschapper 
professor Daniel Dennett is er zo een. Hij schreef: “Wij zijn robots, gemaakt door robots”. Onze 
hersencellen, zo zegt hij, zijn gewoon robots die responderen op chemische signalen. De motorpro-
teïnen die zij creëren zijn robots. En zo gaat het verder.[6] Maar, vermits er geen wetenschap is die 
dit ooit heeft gedemonstreerd als zijnde waarheid, is dit niets meer dan een bewering van Dennett’s 

 
1 Cognitief: wat te maken heeft met kennen of leren kennen. 
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godloze materialistische wereldbeschouwing (zie “Consciousness is not an emergent property of 
matter”: https://creation.com/consciousness-not-emergent-property ). En hij zegt: “het menselijk 
bewustzijn is gewoon het laatst overgebleven mysterie”.[7] Hoe kan hij  met gezag spreken over 
iets waarvan hij erkent dat hij het niet begrijpt?  
Professor Susan Blackmore houdt ook vol dat het bewustzijn een illusie is, maar haar toegeving 
“We kunnen zelfs niet beginnen met het bewustzijn te verklaren” geeft aan dat haar zienswijze 
evenzo geheel onwetenschappelijk is.[8] Hoe kan zij mogelijkerwijs de natuur of oorsprong kennen 
van iets dat zij niet kan verklaren? 

Verdraaide realiteit 
Atheïsme vereist van zijn verdedigers dat zij constant denken en handelen op manieren die tegenge-
steld zijn aan wat lijkt volledig waar te zijn. Volgens Francis Crick, de medeontdekker van de struc-
tuur van DNA: “Biologen moeten constant in gedachten houden dat wat zij zien niet ontworpen is, 
maar geëvolueerd”.[9] De natuur schijnt ontworpen te zijn, maar, zo zegt hij, we moeten haar aan-
zien alsof dat niet het geval is. Biologische machines blijken onherleidbaar complex te zijn, maar 
Richard Dawkins zegt ons dat we moeten geloven dat ze dat niet zijn. Wij blijken bewuste wezens 
te zijn, maar atheïsten vertellen ons dat dit gewoon een illusie is. Wij allen hebben een geweten dat 
zegt dat wij verantwoordelijk zijn voor onze daden, maar ons wordt gezegd dat dit niet zo is, dat in 
realiteit onze ‘morele’ keuzes gewoon bepaald worden door hersenchemie: zie “Zijn wij niets meer 
dan een zak chemicaliën?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mens-chemicals.pdf .  

Ware realiteit 
Zoals gewoonlijk weten wij dat de feiten veel beter overeenkomen met het bijbelse verslag van 
schepping dan met het evolutieverhaal. Zelfs seculiere filosofen erkennen dat het bewustzijn evolu-
tionistische en naturalistische verklaringen lijkt te transcenderen – zie “Bewustzijn, een probleem 
voor Naturalisme”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bewustzijn.pdf .[10] Niet enkel kunnen zij 
het niet verklaren, maar zij kunnen het zelfs niet definiëren. In contrast hiermee voorziet de Bijbel 
in een geheel bevredigend framework waarop men een begrip van de menselijke natuur kan bou-
wen. 
Volgens de Bijbel zijn wij veel meer dat een lichaam, meer dan een biochemisch mechanisme. Toen 
we geschapen werden kregen we een immateriële ziel en een geestelijke natuur (Genesis 1:27; 2:7). 
Vóór de Zondeval (Genesis 3) stonden onze acties (de activiteiten van het lichaam) geheel onder het 
bestuur van dit immateriële aspect van ons wezen. Vandaag, te wijten aan zonde, vechten wij tegen 
de verlangens van het vlees en kunnen wij gedomineerd worden door verslavingen en begeerten. 
Het goede nieuws echter, is dat Christus stierf opdat wij mochten vrijgezet worden. Zelfs in dit le-
ven kunnen wij, in zekere mate, de controle herwinnen die Adam en Eva oorspronkelijk bezaten 
(Romeinen 6:6; 7:24–25). En in het toekomende leven zullen wij een zondeloze ziel bezitten zoals 
die van onze Verlosser, en een zondeloos lichaam, voor eeuwig. 
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Lees ook 
o Bewustzijn – een probleem voor het naturalisme: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bewustzijn.pdf 
o Geen flauw benul van bewustzijn:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bewustzijn-onbegrijpelijk.pdf 
o Zijn wij niets meer dan een zak chemicaliën?: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mens-chemicals.pdf  
o Consciousness is not an emergent property of matter:  

https://creation.com/consciousness-not-emergent-property 
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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