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OVER HET GODSBEWIJS VAN EMANUEL RUTTEN 
 
Jan Riemersma  
 
INLEIDING  
Emanuel Rutten heeft een bescheiden succes gevierd met zijn argument (‘godsbewijs’) 
voor het bestaan van god. Wie dit argument in extenso wil bestuderen kan de nodige 
teksten vinden op het weblog van Rutten zelf: Wijsgerige Reflecties. Een deskundige 
bespreking (peer review) kan men vinden op: Prosblogion.- Dit opstel is slechts bedoeld 
als een eerste kennismaking.  
 
OVER ‘ARGUMENTEN’ 
Voordat we het argument van Rutten nader gaan bekijken is het misschien verstandig om 
te memoreren dat logische bewijzen geldig kunnen zijn, maar dat dit niet betekent dat een 
bewijs waar is. Je kunt het opstellen van een bewijs vergelijken met het bakken van een 
taart: we zeggen dat de taart gelukt is als alle ingrediënten volgens een betrouwbaar 
recept op de juiste manier werden verwerkt tot een taart- maar dat de taart gelukt is wil 
nog niet zeggen dat deze lekker is. Een inheems recept voor spruitjes-rattentaart zal door 
de meesten van ons, ook al is de taart gebakken volgens recept, niet beschouwd worden 
als een lekkernij. 
 
Het recept voor een logisch bewijs kan er als volgt uitzien: 
 
A is B 
B is C 
Dus: A is C 
 
Je mag voor A en B invullen wat je wilt. Zo kun je gemakkelijk een bewijs ‘bakken’: 
 
Wilders is een Eenhoorn 
De Eenhoorn is een Mythisch Dier 
dus: Wilders is een Mythisch Dier 
 
Deze redenering is geldig (dat kun je controleren door te kijken naar het ‘recept’ van de 
redenering). Maar dit argument is natuurlijk niet waar. Immers, de eerste premisse is 
onwaar. Voor zover wij weten is Wilders geen Eenhoorn (wat op zich erg jammer is). 
 
Als je nu wilt weten hoe de taart zal smaken, moet je je afvragen welke ingrediënten er 
worden gebruikt. Gebruikt de bakker heel veel suiker, dan weet je dat de taart zoet zal zijn; 
gebruikt hij een flinke schep zout, dan weet je dat de taart hartig zal zijn. De smaak van de 
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taart wordt uiteindelijk volledig bepaald door de ingrediënten. Dat is dan ook het verschil 
tussen logica en toveren: wie tovert maakt iets nieuws uit niets (dat laatste is tegenwoordig 
werk voor fysici: die schrijven er zelfs boeken over). Vandaar dat uitspraken als ‘het 
vaderlandslievende leger vocht met een kracht die de som van die der strijdende 
manschappen ruimschoots overschreed’ niet logisch zijn. Wie de krachten van de 
strijdende manschappen bij elkaar optelt kan hun kracht nooit vermeerderen tot boven de 
som, ook niet door vaderlandsliefde. 
 
De ingrediënten van een logisch bewijs zijn de zogenaamde ‘premissen’. Als je de 
conclusie van het bewijs niet wilt aanvaarden, moet je je ernstig afvragen of de premissen 
wel waar zijn. Als de premissen echter waar zijn of als deze jou overtuigen (je vindt de 
premissen redelijk), dán moet je de conclusie van het bewijs zonder morren accepteren 
(vergelijk: als je alle ingrediënten smakelijk vindt, en als de taart volgens beproefd recept 
wordt gebakken, dan zul je de taart die uit de oven komt wel smakelijk moeten vinden). 
 
De premissen beschrijven een bepaalde stand van zaken: iets in de wereld, een algemene 
gedachte, een hypothese, enz. Een premisse op zich is dus niet geldig of ongeldig. 
Premissen (want een premisse is geen redenering: er bestaat geen algemeen schema 
waaraan premissen moeten voldoen) zijn waar of onwaar. 
 
Het is mogelijk dat een argument uit ware premissen bestaat, maar dat het niet geldig is; 
of dat het uit onware premissen bestaat, terwijl het wél geldig is; en het is ook mogelijk dat 
een argument ongeldig is, dat de premissen onwaar zijn, terwijl de conclusie (per toeval) 
juist is. Als de premissen van een argument echter redelijk zijn en als het 
argument geldig is, dan dient men het argument te aanvaarden. Wie een geldig en waar 
(redelijk) argument niet aanvaardt, gedraagt zich onredelijk. 
 
Dan zijn er, tenslotte, ook nog redeneringen die geldig en waar zijn, maar die 
volstrekt oninteressant zijn. Om een voorbeeld te noemen: 
 
Johan heeft geen baard (premisse 1) 
Johan is een mens (premisse 2) 
Dus: Johan heeft geen baard en is een mens 
 
De conclusie van dit argument is waar, het argument is geldig, maar de conclusie is 
volstrekt oninteressant. 
 
Kortom, als we het over logische argumenten hebben moeten we een beetje oplettend 
zijn: we moeten geldigheid, waarheid en de meerwaarde van het argument proberen van 
elkaar te scheiden. 
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Wie de kritiek op Ruttens argument bekijkt ziet dat zijn commentatoren het verschil tussen 
geldigheid en waarheid hier en daar uit het oog verliezen. Zo zijn er critici die menen dat 
Ruttens eerste argument een ‘tautologie’ is. Als deze critici gelijk hebben, dan is dit 
natuurlijk geen bezwaar tegen het argument. Een tautologie is immers altijd waar? 
 
HET BELANG VAN LOGISCHE ARGUMENTEN 
In de discussie over het bewijs van Rutten komt nogal eens de vraag ter sprake wat het 
belang is van logische argumenten. Hebben we het hier feitelijk niet over een spelletje, 
een puzzeltje, dat weinig toevoegt aan onze eigenlijke kennis? Het antwoord is ‘nee’. De 
logicus neemt een voorschot op wetenschappelijk onderzoek door te bestuderen wat 
mogelijk en niet mogelijk is. Vandaar dat men rekent met mogelijke ‘werelden’ (=een 
verzameling van zaken die, gegeven onze werkelijkheid, logisch gezien mogelijk zijn). 
Logici zijn verkenners: ze zeggen ons iets over het landschap dat door de 
wetenschappers nog niet kan worden betreden. Welnu, het bestaan van God kan niet 
empirisch worden bewezen, maar de logicus is in staat om vast te stellen of God kán 
bestaan. 
 
Een tweede belangrijke functie van de filosofie is om spraakverwarring te voorkomen. 
Logische argumenten maken het mogelijk om complexe uitdrukkingen en gedachten 
overzichtelijk te noteren, zodat je ze kunt vrijwaren van fouten. De logica is een (krachtig) 
hulpmiddel om complexe gedachten zo te herschrijven dat je achteraf niet hoeft te 
twijfelen aan de juistheid van de conclusie. 
 
BIJZONDERE ARGUMENTEN: HET GODSBEWIJS 
Als een godsbewijs geldig en waar is, wat betekent dit dan? Wel, dan heeft men 
aangetoond dat het begrip ‘God’ een bepaalde ‘inhoud’ heeft. Men hoort atheïsten wel 
zeggen dat de term God zinledig is (zo abstract, zegt Philipse, dat het woord niets 
betekent). Als de logicus echter een geldig en waar godsbewijs kan opstellen, dan 
betekent dit dat wij wél –zinvol- kunnen verwijzen naar God. Het godsbewijs impliceert niet 
dat de voorhang van de tempel scheurt en dat de aarde zal beven. Het is ‘slechts’ een 
deugdelijk, wijsgerig antwoord op de vraag of de term God ergens naar verwijst. En als dat 
inderdaad het geval is, dan nog heeft de term God, krachtens het argument, geen andere 
betekenis dan die welke in het bewijs door middel van een definitie werd gespecificeerd. 
 
HET EIGENLIJKE ARGUMENT 
Rutten formuleert zijn argument als volgt: 
 
1. Voor alle uitspraken geldt dat als de waarheid van een willekeurige uitspraak 
noodzakelijk onkenbaar is, dat deze uitspraak dan noodzakelijk onwaar is (premisse 
1: beschrijft een bepaalde stand van zaken); 
2. De uitspraak ‘God bestaat niet’ is noodzakelijk onkenbaar (premisse 2: beschrijft 
een stand van zaken); 
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3. En daarom is de uitspraak ‘God bestaat niet’ noodzakelijk onwaar (uit 1 en 2: dit is 
dus een afleiding: deze kan geldig of ongeldig zijn: wie op zoek is naar ‘redeneerfouten’ 
kan hier aan de slag) 
4. Dus: is het noodzakelijk waar dat God bestaat (uit 2 en 3: dit is de laatste afleiding). 
 
Het is niet al te moeilijk om vast te stellen dat dit argument geldig is: de stappen 3 en 4 zijn 
juist. (We mogen ook verwachten dat een filosoof en wiskundige weet hoe je een geldig 
argument moet opstellen.) Dat is fijn, want dan hoeven we ons alleen nog te buigen over 
de vraag of het argument waar is en of het belangwekkend of interessant is. We moeten 
daartoe eerst bezien of de premissen redelijk zijn. 
 
Premisse 1: deze eerste premisse heeft nogal wat stof doen opwaaien. Wellicht is de 
strenge en enigszins cryptische formulering hier debet aan. 
 
Om deze eerste premisse goed te kunnen begrijpen, moet uitgelegd worden wat het 
verband tussen waarheid en kennen is. 
 
Epistemologie of kennisleer is een belangrijk vakgebied van de filosofie. Men heeft 
verschillende opvattingen over kennis verdedigd. Volgens één van deze opvattingen mag 
je alleen zeggen dat je iets weet als het waar is. Dit kan duidelijk gemaakt worden met een 
voorbeeld. Als uw vrouw iemand hoort spreken, terwijl na grondige inspectie blijkt dat er 
niemand is, dan zou het opmerkelijk zijn als uw vrouw zegt: ik weet dat er iemand is, ook 
al is dat onwaar. Kan men iets weten als het onwaar is? De volgende uitspraak is 
opmerkelijk: ‘Het mag dan onwaar zijn dat God bestaat, toch weet ik dat Hij bestaat…’ Je 
bent geneigd te denken dat deze persoon het woord ‘weten’ verkeerd gebruikt. 
 
Er is dus een verband tussen kennen (weten) en waarheid. De uitspraak: [uitsluitend als X 
waar is, kan men X kennen] beschrijft dit verband tussen kennen en waarheid. Men kan 
dus niet weten dat de zon om de aarde draait- alhoewel het mogelijk is dat men deze 
overtuiging heeft. 
 
Stel nu dat de wereld een regelmatige structuur heeft: dan is het in beginsel mogelijk dat 
heel de wereld beschreven wordt: een lange lijst met louter ware uitspraken is het 
uiteindelijke resultaat. Als iemand nu een overtuiging heeft die tenslotte niet kan worden 
bevestigd, dan moet deze overtuiging onwaar zijn. Dit wordt door Rutten als volgt 
verwoord: 
 
als de waarheid van een willekeurige uitspraak noodzakelijk onkenbaar is, dan is 
deze uitspraak noodzakelijk onwaar. 
 
Rutten veronderstelt hier dat de wereld een regelmatige structuur heeft en dat onderzoek 
van de wereld uiteindelijk alles aan het licht zal brengen. 
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Het aardige is dat strenge atheïsten, zoals Victor Stenger, deze uitgangspunten 
onderschrijven! Stenger verdedigt de opvatting dat de wereld een regelmatige structuur 
heeft zodat deze kan worden beschreven door natuurwetenschappers. Zo ordentelijk is de 
werkelijkheid, dat wij mogen veronderstellen dat natuurwetten universeel zijn. Dit maakt 
het, volgens deze atheïst, dan ook mogelijk om definitief te bepalen dat God niet bestaat: 
want als God niet voorkomt op de lange lijst van ware uitspraken, dan is het geloof in God 
[noodzakelijkerwijs] onwaar. Volgens Stenger is het onderzoek van de werkelijkheid 
vandaag de dag in die mate gevorderd dat we het bestaan van God mogen uitsluiten. De 
fysicus heeft vandaag de dag, na stelselmatige studie, nog geen spoor van God 
gevonden: de gelovige moet er daarom maar rekening mee houden dat zijn geloof onwaar 
is en beslist geen vorm van weten genoemd mag worden.[1] 
 
Ruttens eerste premisse zal daarom alle mensen die menen dat de werkelijkheid een 
regelmatige structuur heeft en stelselmatig bestudeerd kan worden als muziek in de oren 
klinken (in een discussie op het internet zag ik dat juist de meest overtuigde atheïsten 
deze eerste premisse verwierpen!). Wie deze voorstelling van zaken afwijst, moet goed 
beseffen wat hij doet: het betekent dat hij aanneemt dat de wereld, ten diepste, niet kan 
worden bestudeerd en begrepen. De werkelijkheid is voor onze geest in dat geval een 
onherbergzaam oord. Zelfs de meest absurde voorstelling van zaken zou in een 
dergelijke, onbegrijpelijke werkelijkheid mogelijk zijn. En wetenschapsbeoefening is niet 
meer dan een greep in het donker. Kortom, wie Ruttens eerste premisse afwijst, wordt 
opgezadeld met een minder redelijk alternatief. Men moet zich er bewust van zijn dat het 
afwijzen van deze eerste premisse het nodige ‘kost’! 
 
Premisse 2: deze tweede premisse is verrassend: het is niet mogelijk om vast te stellen of 
de uitspraak ‘God bestaat niet’ juist is. Deze uitspraak lijkt strijdig te zijn met de 
veronderstelling die ten grondslag ligt aan de eerste premisse: immers, er werd 
verondersteld dat we in beginsel de gehele werkelijkheid kunnen bestuderen? Als de 
tweede premisse juist is dan is het onmogelijk om de gehele werkelijkheid te bestuderen: 
we zullen nooit kunnen vaststellen of de uitspraak ‘God bestaat niet’ waar is! En als we de 
gehele werkelijkheid in beginsel niet kunnen bestuderen, dan is de eerste premisse niet 
waar (dit is een formeel punt: de eerste premisse is ‘universeel’). 
 
Het conflict tussen de eerste en de tweede premisse wordt echter opgelost door God zelf 
te rekenen tot de verzameling van ‘personen’ die uitspraken kunnen doen over de 
werkelijkheid. Volgens de eerste premisse is het mogelijk om heel de werkelijkheid te 
beschrijven. Wie er precies meewerken aan het beschrijven van de werkelijkheid doet niet 
ter zake: dat mogen super-computers zijn, mensen, vreemdelingen van een andere 
planeet, geleerden uit het verleden en ook God zelf. –Tenzij God niet bestaat: wie niet 
bestaat kan de werkelijkheid niet beschrijven, dat spreekt voor zich. 
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Als God niet bestaat, dan kunnen alle overige spelers in dit spel hem niet vinden: God 
gaat volgens de definitie vooraf aan de werkelijkheid. Je kunt hem daarom niet met 
vergrootglas, sterrenkijker of kompas opsporen: hij maakt geen deel uit van de empirische 
werkelijkheid. En het is ook niet mogelijk om God zó te definiëren, dat zijn bestaan met de 
zekerheid van een rekensom kan worden bepaald (God is niet ‘zelf-evident’). Kortom, 
volgens deze redenering is de tweede premisse waar terwijl de eerste premisse niet wordt 
weersproken (immers, als de uitspraak ‘God bestaat niet’ onwaar is, dan kunnen wij hem 
ook niet kennen).[2] 
 
Als God wel bestaat, dan is God zelf een speler in dit spel: hij kan de lijst van ware 
beweringen over de werkelijkheid aanvullen met de uitspraak ‘God bestaat’. En dan is de 
tweede premisse ook waar. Immers, als God bestaat dan is de uitspraak ‘God bestaat niet’ 
onkenbaar. 
 
Het argument is dus geldig en de premissen zijn redelijk: wie zijn eigen opvattingen en 
vooroordelen terzijde schuift en het argument bestudeert zoals het door Rutten 
gepresenteerd wordt –we moeten zijn definities en veronderstellingen respecteren- zal 
bereid zijn om te erkennen dat er geen formele bezwaren tegen het argument kunnen 
worden aangevoerd. De premissen zijn redelijk en het argument is geldig. 
 
WAARDERING VAN HET ARGUMENT 
Nu we weten wat de betekenis van de premissen is en we hebben vastgesteld dat het 
argument geldig is, kunnen we onze waardering voor het argument bepalen. 
 
Iedereen heeft de vrijheid om met Rutten van mening te verschillen over de eerste 
premisse. Is het werkelijk redelijk om te denken dat de wereld er zo helder en 
schoongewassen bij ligt dat deze volledig kan worden beschreven? Ook heeft men de 
vrijheid om de gegeven definitie van God te verwerpen (welke eigenschappen God heeft is 
natuurlijk een academische kwestie). Een procestheoloog heeft een heel andere opvatting 
van wie of wat God is dan een anselmiaan of een deïst. Het is daarom wel belangrijk om 
op te merken dat de gekozen definitie en de redelijkheid van de premissen verdedigd 
worden in Ruttens proefschrift. 
 
De eerste premisse beschrijft een mogelijke stand van zaken (het is een hypothese). Je 
kunt zeggen dat deze hypothese niet te verdedigen is. De natuur heeft ons verstand nogal 
ad hoc ingericht, dus wij zullen niet kunnen achterhalen of de werkelijkheid een 
‘intelligibele’ bouw heeft. De eerste premisse is voor sommigen onder ons daarom 
helemaal niet zo redelijk. (Maar het afwijzen van deze premisse betekent dat men een 
wereldbeeld moet aanvaarden dat met name voor bepaalde empirici zeer onaangenaam 
is). 
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De tweede premisse kan aanleiding zijn tot verder debat. Het is de vraag of er werkelijk 
geen sprake is van een zekere spanning tussen de eerste en de tweede premisse. Over 
dergelijke argumenten kan nog jaren(!) worden gedebatteerd. Wellicht dat een logicus op 
termijn kan bewijzen dat uit de twee premissen op geen enkele manier een tegenspraak 
kan worden afgeleid. 
 
Wie echter beide premissen aanvaardt, die zal moeten erkennen dat God bestaat: zo 
helder en deugdelijk is het argument in ieder geval! Vrijwel alle bezwaren die tot nu toe 
tegen het argument zijn ingebracht berusten op misverstanden. –Om een voorbeeld te 
noemen: men meent dat de eerste premisse onwaar is, dat deze geen wezenlijke 
informatie bevat (omdat men meent dat ‘weten’ en ‘waarheid’ synoniem aan elkaar zijn), 
dat deze ‘zelfweerleggend’ (?) is, enz.  
 
Er valt werkelijk nog veel over het argument te zeggen, maar wegens gebrek aan ruimte 
laat ik het hier bij. Zoals gezegd, dit opstel is slechts bedoeld als een eerste kennismaking 
met dit boeiende argument van Rutten. 
 
 
Jan Riemersma is docent wijsbegeerte. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht bij 
prof. dr. M. Sarot. Titel proefschrift: Naturalisme & Theïsme, de integratie van wetenschap 
en religie 
Weblog: De Lachende Theoloog 
 
 

 
[1] Victor Stenger maakt een uitzondering voor het deïsme: als God zich 
ophoudt buiten de werkelijkheid, dan kan hij vanzelfsprekend door fysici niet ‘betrapt’ 
worden. Rutten, die meent dat God aan zijn schepping vooraf gaat, zou volgens Stenger 
ook tot de deïsten gerekend moeten worden. 
[2] Merk op: het is mogelijk om de uitspraak [‘God bestaat niet’ is waar] op te nemen in de 
lijst van ware beweringen. Immers, volgens de eerste premisse is het mogelijk om een 
definitieve lijst van alle ware uitspraken op te stellen. Dan is het eenvoudig om mbv. logica 
vast te stellen dat ‘God niet bestaat’ niet onkenbaar is. Dit wekt de schijn alsof de tweede 
premisse, gegeven de eerste premisse, toch niet waar is. 
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