


waarom is er iets 
en niet niets…… 



 
Hij/Zij gingen de existentiële vragen 
stellen……. 

Zelfbewustzijn 



Projectie: 

                           De mens schiep God naar zijn 
beeld en gelijkenis. Religie is geboren          

Eerste Godsbeeld 



 

 

          Talis, Xenophanes, Democritus 

Natuurfilosofen 



Thales 

                                        God  

 

 

 

 

…is dat wat geen begin en geen einde heeft 

 



 



Democritus 

     
Negatief Godsbeeld. Atomen zijn de bouwstenen van alles. 
Alles gebeurt op grond van oorzaak en gevolg volgens 
onwrikbare natuurwetten 



Plato 

                                      Grotallegorie 



Onze werkelijkheid 



Aristoteles 

                                 Aristoteles plaatste God buiten onze wereld.  
                                   HIJ WAS DE ONBEWOGEN BEWEGER 



Lucretius (98-50 v.Ch) 

• Godsdienst is gebrek aan inzicht in de 
schepping 

• Elementaire deeltjes 

• Scheppingskracht niet van God 

• Geen vrije wil 

• Niet iets uit niets 

• Godsdienst zet tot goddeloze misdaad 
aan (49) 



 
Anselmus  (1033) 

Anselmus in gebed: wij geloven dat gij iets zijt waarboven 
niets groters gedacht kan worden.  

  
 
1. God is, per definitie, het volmaaktste wezen dat denkbaar is.  
 
2. Boven Hem kunnen we niets denken 
 
3. Het is beter te bestaan dan niet te bestaan, dus iets wat niet bestaat 
kan nooit volmaakt zijn. 
 
4. Een niet bestaande God is minder volmaakt dan een bestaande 
 
5. Dus moet God bestaan. 
 



Thomas van Aquino 

 
 

Zijn godsbewijzen een zoektocht naar de 
eerste oorzaak. Die oorzaak noemde hij God.  



Eerste bewijs 
Onbewogen beweger 



                  Tweede godsbewijs 



Thomas van Aquino 

• Elke gedachte heeft een oorzaak 



Spinoza 

God is de natuur 
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Spinoza 

 
HET ENIGE 
GODSBEWIJS  
 
 
 
 
God valt samen 
met de natuur, 
is de natuur 
 
 
De bijbel niet 
meer dan 
allegorie                                                                     
 
 
 
 
 
 
! 



Spinoza’s 
Godsconcept 

 
 
 
 
 
 
God de natuur 
       is 
 
Almachtig 
 
Alwetend 
 
Algoed 
 
Alom aanwezig  



Troost, geen hoop 

 

Spinoza 
geeft 
troost, geen 
hoop.  
 

 
 
In het licht 
van God de 
natuur kan 
men niet 
bidden, wel 
mediteren. 



Leibnitz en  
de vraag 

Waarom is er zoveel ellende in de wereld, als                             
 
                          God volmaakt is? 
 
  
 



God schiep de best mogelijke 
wereld…  

• want als Hij geweten had dat er een betere wereld kon 
worden geschapen en Hij zou dat niet hebben gekund, dan 
was Hij niet almachtig, dus niet volmaakt. En als Hij niet 
geweten had dat er een betere wereld had kunnen worden 
geschapen, dan was Hij niet al-wetend, dus niet volmaakt. En 
als Hij had geweten dat er een betere wereld te scheppen was 
en Hij had het ook gekund maar niet gedaan, dan was Hij niet 
al-goed en had dan niet het beste voor gehad met Zijn 
schepselen, de mensen. Dus als God inderdaad  al-wetend, al-
goed, al-machtig is, kan God alleen maar deze wereld 

geschapen hebben.              Dus accepteer je lijden  



1756 

 

 God schiep dus ook het kwaad? 

           Voltaire  woedend op                     

                    Leibniz 

 

              Candide 



 

 
Het Godsbewijs 

van  
vandaag… 

INTELLIGENT DESIGN 

 Alles in onze 
wereld is zo 
fijn op elkaar 
afgestemd dat 
er een 
ontwerp 
achter moet 
zitten, een 
design.  
 
En als er een 
ontwerp is, 
moet er een 
ontwerper 
zijn: 
 

GOD 
 
 
 



Godsbewijzen van vandaag 
 

oerknal 

Intelligent design 
1. Begin dus einde 

2. Schepping uit het niets 
3. Fine tuning 26 constanten 

 

Materialisten 
1. Oneindig aantal heelals 
2. Kokend water-theorie 

 

het kosmische bewijs 



Toch is er iets 
en niet niets…… 

en dat iets moet een oorzaak 
hebben en die noemen we 

 voorlopig God 
 




