
Godsbewijs van Rutten: godsbewijs of goocheltruc? 

 

 

Emanuel Rutten verbaast de wereld met zijn logisch godsbewijs (zie DS 14-15/04/2012). 

Ik ben alleen verbaasd over al die drukte, want zijn godsbewijs is volgens mij niet meer 

dan een goocheltruc.  

 

Even de basics op een rij. Bewijzen wil zeggen dat je met zekerheid (aan)toont dat iets 

bestaat. Zo kan je proberen te bewijzen dat er groene zebra’s met twee koppen 

rondlopen. Er eentje laten zien, volstaat als bewijs. Bewijzen dat die beesten niét 

bestaan, is onmogelijk, want er kan altijd een uithoek van het heelal bestaan waar die 

sympathieke beesten zich schuilhouden. Maar of het nu een groene zebra of een vliegend 

spaghettimonster betreft, de onmogelijkheid om hun afwezigheid te bewijzen, is nog 

geen bewijs dat ze er wél zijn. Bottomline: aangezien je niet kunt bewijzen dat God niet 

bestaat, is er altijd nog een kans dat God wél bestaat. Van die ‘kans’ maakt Rutten in zijn 

godsbewijs ten onrechte een ‘zekerheid’.  

 

In ‘A Modal Epistemic Argument for the Existence of God’ (www.gjerutten.nl) kan je 

nalezen hoe hij zijn argumentatie opbouwt: 

1. Voor alle p geldt, als p onkenbaar is, dan is p noodzakelijkerwijze onwaar (eerste 

premisse)  

2. De uitspraak ‘God bestaat niet’ is noodzakelijkerwijze onkenbaar (tweede premisse) 

3. Daaruit volgt dat ‘God bestaat niet’ noodzakelijkerwijze onwaar is (uit beide 

premissen) 

4. Daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat God bestaat (conclusie, uit (3)) 

 

Rutten vertrekt dus van twee eenvoudige premissen of uitgangspunten. Het eerste 

uitgangspunt is het volgende: ‘iets dat onmogelijk gekend kan worden, is noodzakelijk 

onwaar’. Het tweede uitgangspunt luidt: ‘het is onmogelijk om met zekerheid te weten dat 

God niet bestaat’. Daaruit volgt: ‘het onwaar is dat God niet bestaat.’ Met andere woorden: 

‘God bestaat.’ 

 

Die redenering is helaas ongeldig want de eerste premisse van Rutten klopt niet. Want 

wat staat er eigenlijk in die eerste premisse, in mensentaal?  Wel, dat alles wat je zegt 

over het onkenbare (zoals bijvoorbeeld de uitspraak ‘God bestaat niet’), onwaar is. 

Rutten smokkelt dus in zijn premisse datgene naar binnen wat eigenlijk bewezen moet 

worden. Zijn uiteindelijk godsbewijs wordt op die manier een goocheltruc, zoals een 

goochelaar een duif tevoorschijn tovert die hij stiekem zelf heeft meegebracht.  

Er is trouwens nog een andere manier om zijn eerste premisse (‘Iets dat onmogelijk 

gekend kan worden, is noodzakelijk onwaar’) te doorprikken. Over iets dat onkenbaar is, 

kun je evident geen uitspraken doen die met zekerheid noodzakelijk waar zijn. Maar het 

feit dat die uitspraken niet noodzakelijk waar zijn, betekent nog niet dat ze noodzakelijk 

onwaar zijn. Een simpel voorbeeld om dat duidelijk te maken: van een kapotte klok kan 

je niet met zekerheid zeggen dat de aangegeven tijd correct is. Dat staat je evenwel niet 

toe om te zeggen dat een kapotte klok met zekerheid de verkeerde tijd aangeeft. Ook een 

kapotte klok geeft twee keer per dag de juiste tijd aan.  

Aangezien elk voorbeeld een (her)kenbaar voorbeeld is, valt niet uit te sluiten dat een 

lezer X daar als volgt op reageert: ‘In het voorbeeld van het kapotte uurwerk gaat het 

over het bepalen van de tijd en tijdsbepaling is in principe een kenbaar fenomeen, 



terwijl de premisse van Rutten gaat over het onkenbare, en dus blijft die premisse 

overeind.’ 

Die nooduitgang uit het debat houdt evenwel geen steek en dat om de volgende reden. 

Een logische bewijsvoering speelt zich steeds af binnen een welbepaald conceptueel 

kader, waarbij een beoordelaar die buiten het kader staat, evalueert of de bewijsvoering 

die binnen het kader gemaakt wordt,  klopt of niet klopt. Wat X doet in zijn repliek is de 

premisse van binnen het kader toepassen op de beoordelaar buiten het kader. En dat is 

iets wat je niet kan maken, tenzij  je daarin consequent blijft, en je de ‘blijkbaar’ 

universeel geldende premisse (‘Elke uitspraak die je doet over het onkenbare, is 

noodzakelijk onwaar’) altijd en overal toepast, dus niet alleen bij mij, maar uiteindelijk 

ook bij…Rutten. Wat uiteindelijk leidt tot de onontkoombare conclusie: ‘Rutten beweert 

bewezen te hebben dat God bestaat’, ‘Dat is evident een uitspraak over het onkenbare’, 

‘Alle uitspraken over het onkenbare, zijn noodzakelijk onwaar’, dus ‘De bewering van 

Rutten dat hij het bestaan van God bewezen heeft, is onwaar’.  

 

Bottomline. Ofwel is de eerste premisse van Rutten foutief en is dus de daarop 

gebouwde redenering ongeldig. Ofwel is de eerste premisse van Rutten wél universeel 

geldig, maar dan graaft hij een kuil onder zijn einduitspraak (= ‘God bestaat’).  

Hiermee is uiteraard niet aangetoond dat God niét bestaat, enkel dat het godsbewijs van 

Rutten niet deugt. 

 

By the way, het is niet altijd zo complex. Soms maakt Rutten het zijn critici wel erg 

makkelijk. Of wat dacht je van de volgende uitspraak op zijn website (www.gjerutten.nl, 

Openingstoespraak ‘Debat Godsargument’, 11/04/2012, pagina 5), ik citeer: ‘Uit beide 

premissen, dus ‘alles wat mogelijk waar is, is mogelijk kenbaar’, en anderzijds ‘Het is 

onmogelijk te weten dat God niet bestaat’, volgt deductief de conclusie dat God bestaat in 

alle mogelijke werelden.’ Heb je hem? De verwachte conclusie ‘God bestaat mogelijk in 

alle werelden’, wordt bij Rutten : ‘God bestaat in alle mogelijke werelden’. Eén woordje 

anders geplaatst, maar een wereld van verschil☺. De enige conclusie die je wel terecht 

uit bovenstaande premissen kunt afleiden is dat ‘als we onmogelijk kunnen weten dat 

God niet bestaat, God mogelijk wél bestaat, en als datgene wat mogelijk waar is, ook 

mogelijk kenbaar is, God ook mogelijk kenbaar is’. Vrij vertaald: ‘Als God echt bestaat, 

dan is het niet uit te sluiten dat we daar ooit achter komen.’ Zover is het duidelijk nog 

niet, maar dat had je al begrepen. 
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