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Een Godsbewijs uit de empirie? 

 

Over de apologetische waarde van statistisch onderzoek naar gebed en de ontdekking van het 

reli-lobje 

 

Marcel Sarot (Utrecht) 

 
Marcel Sarot – Can the existence of God be empirically proved? On the apologetical value of statistical 

inquiry into the effectivity of prayer and the discovery of the God spot. 

 

The author discusses three empirical investigations into the effectiveness of prayer, by Byrd, Harris, and 

Leibovici, and argues that it is for methodical reasons almost impossible to prove that prayer is (not) 

effective. He discusses the discovery of the ‘God spot,’ the places in the human brain where religious 

experience is located, and argues that from this discovery one can draw no conclusions whatsoever about the 

existence of God. Finally, he argues that the fact that we cannot show by means of repeatable empirical 

arguments that God exists does not mean that the claim that God exists is meaningless. It merely means that 

we should argue on another level for (or against) the existence of God. 

 

1 Inleiding 

Neurowetenschappers hebben met behulp van hersenscans aangetoond dat religieuze ervaringen 

gekoppeld zijn aan activiteit in specifieke hersendelen. De scans laten zien dat transcendentie-

ervaringen, visioenen, gevoelens van verlichting en van huiver voor het goddelijke gekoppeld 

zijn aan waarneembare verandering in de neuronale activiteit op een viertal plaatsen in de 

hersenen. De betreffende locaties in de hersenen worden wel ‘associatiegebieden’ genoemd, 

omdat zij neurale informatie uit verschillende hersengebieden verzamelen en integreren.
1
 In een 

drietal associatiegebieden – die te maken hebben met concentratie, met de vorming van 

abstracte begrippen, en met de vorming van mentale beelden – neemt de activiteit toe, terwijl in 

een vierde associatiegebied (dat zich strikt genomen op twee locaties bevindt, in de linker en 

rechter hersenhelft) de activiteit juist afneemt. Die afname betreft dan met name het linker deel 

van dit associatiegebied, dat de mens in staat stelt, zichzelf te onderscheiden van en te plaatsen 

in zijn omgeving. De afname van activiteit in dit associatiegebied zou kunnen verklaren 

waarom in mystieke ervaring het onderscheid tussen het zelf en het niet-zelf veelal wegvalt.
2
 

 De vraag die ik hier aan de orde wil stellen, is wat de ontdekking van het reli-lobje – 

zoals ik de vier hersengebieden die betrokken zijn bij religieuze ervaringen in het vervolg 

kortheidshalve zal noemen
3
 – betekent voor de rationaliteit van godsdienstig geloof. Hebben wij 

hier een aanwijzing voor de waarheid van dat geloof, of juist het tegendeel? Of is de ontdekking 

van het reli-lobje wellicht irrelevant? Alvorens deze vragen te stellen, zal ik eerst in algemene 

zin iets zeggen over de verhouding van empirie en christelijk geloof, en een andere casus – die 

van de relevantie van statistisch onderzoek naar de effectiviteit van gebed – bespreken. 

 

2 Empirie en geloof 

Nooit is de verhouding tussen empirie en religieuze overtuigingen zozeer op scherp gesteld 

als in de twintigste eeuw. Dat gebeurde met name in het logisch positivisme, en laat zich 

wellicht het best uitleggen aan de hand van de klassiek geworden parabel van de tuinman in de 

versie van Antony Flew: 

 

 Twee ontdekkingsreizigers kwamen eens bij een open plek in het oerwoud. Op die open 

plek groeiden veel bloemen en veel onkruid. De ene ontdekkingsreiziger zegt: ‘Er moet een 

tuinman zijn die voor dit stukje grond zorgt.’ De andere is het er niet mee eens: ‘Er is geen 

tuinman.’ Dus zij zetten hun tenten op en laten de wacht houden. Maar nooit wordt een 

tuinman gezien. ‘Maar misschien is het een onzichtbare tuinman.’ Dus zij zetten een 

prikkeldraadhek neer. Zij zetten het onder stroom. Zij patrouilleren met bloedhonden (want 



zij herinneren zich hoe The Invisible Man van H.G. Wells zowel geroken als gevoeld kon 

worden, ook al was hij onzichtbaar). Maar geen geschreeuw verraadt ooit dat een indringer 

een schok heeft gekregen. Geen beweging van het touw verraadt ooit een onzichtbare 

klimmer. De bloedhonden slaan nooit aan. Toch is de gelovige nog steeds niet overtuigd. 

‘Er moet een tuinman zijn, onzichtbaar, onaanraakbaar, ongevoelig voor elektrische 

schokken, een tuinman die geen geur verspreidt en geen geluid maakt, een tuinman die in 

het geheim komt zorgen voor de tuin die hij liefheeft.’ Op het laatst wanhoopt de scepticus: 

‘Maar wat is nu nog overgebleven van je oorspronkelijke claim? Hoe verschilt wat jij een 

onzichtbare, onvoelbare eeuwig terugwijkende tuinman noemt nog van een denkbeeldige 

tuinman, of zelfs van überhaupt geen tuinman?’
4
 

  

De portee van deze parabel is duidelijk. De tuinman staat voor God, de gelovige en de scepticus 

staan voor hun levensbeschouwelijke equivalenten. Beiden accepteren de veronderstellingen 

van het logisch positivisme, en het lukt niet langer om duidelijk te maken wat bedoeld wordt 

met – in andere woorden: wat de betekenis is van – de claim dat God bestaat. Het kader van 

waaruit zij denken, staat hun niet langer toe, God te denken. 

 Dit kader is, zoals gezegd, het logisch positivisme. Deze stroming introduceerde een nieuw 

criterium voor feitelijkheid, het verificatiecriterium: een feitelijke uitspraak heeft (linguïstische) 

betekenis dan en slechts dan als zij ofwel analytisch is, ofwel empirisch verifieerbaar.
5
 De 

klasse van analytische uitspraken is relatief klein: dat zijn tautologieën, ofwel uitspraken 

waarvan de waarheid (of onwaarheid) gegeven is in de betekenis van de samenstellende delen.
6
 

Hierbij moeten wij vooral denken aan uitspraken uit de logica en uit de wiskunde. 2 + 2 = 4; dat 

dit waar is, is duidelijk aan ieder die de betekenis van 2, 4, + en = kent. 3 + 3 = 7; dat dit onwaar 

is, is duidelijk aan ieder die de betekenis van 3, 7, + en = kent. Of ze nu waar of onwaar zijn, 

van analytische uitspraken kunnen wij volgens het logisch positivisme in ieder geval de 

betekenis begrijpen.
7
 

 De andere klasse uitspraken waarvan het logisch positivisme toegeeft dat zij betekenis 

hebben, is die van empirisch verifieerbare uitspraken. Verificatie speelde natuurlijk ook vóór 

het logisch positivisme al een belangrijke rol in de natuurwetenschap. Je hebt een bepaalde 

hypothese, bijvoorbeeld ‘wanneer men op een gelijkblijvende hoeveelheid gas plotseling de 

druk opvoert, neemt de temperatuur toe.’ Je zet een experiment op waarin deze hypothese 

getoetst wordt, en je herhaalt dat experiment net zo vaak totdat je er zeker van bent dat de 

uitkomst elke keer dezelfde zal zijn: de temperatuur stijgt inderdaad. Dan mag jouw hypothese 

als geverifieerd gelden. Het logisch positivisme zet nu een volgende stap, wanneer het stelt dat 

je voor een echte feitelijke uitspraak altijd moet kunnen aangeven, met wat voor experiment je 

deze zou kunnen toetsen. Kun je dat niet, dan heb je niet te maken met een feitelijke uitspraak, 

maar met een pseudo-feitelijke uitspraak, een uitspraak die op een feitelijke uitspraak lijkt, maar 

het niet is. 

 In technische termen: de betekenis van een feitelijke uitspraak is haar methode van 

verificatie.
8
 Maar dan kan de uitspraak dat God bestaat, niet langer als een betekenisvolle 

feitelijke uitspraak gelden. Immers, deze uitspraak is geen tautologie, en zij laat zich ook niet 

empirisch verifiëren. Het is niet zo dat wie de betekenis van de termen ‘God’ en ‘bestaan’ kent, 

weet dat deze uitspraak waar of onwaar is. En God laat zich niet vangen in herhaalbare 

experimenten. De uitspraak ‘God bestaat’ wordt dan een pseudo-feitelijke uitspraak. Dat is 

precies de conclusie die Alfred J. Ayer trok, toen hij schreef dat ‘God bestaat’ een metafysische 

uitspraak is, die waar noch onwaar is. Zij is betekenisloos. Datzelfde geldt voor elke zin die 

bedoelt de aard van een transcendente God te beschrijven. Daarmee zet Ayer zich ook af tegen 

het agnosticisme en het atheïsme. Deze beide opvattingen zijn het er immers over eens dat de 

uitspraak dat God bestaat betekenis heeft; zij verschillen slechts hierover van mening, of wij 

zoveel argumenten tegen het bestaan van God hebben, dat wij het moeten afwijzen, of dat wij 



onvoldoende gronden hebben om te beslissen over de vraag naar het bestaan van God. Volgens 

Ayer is er helemaal geen vraag; de uitdrukking die gebruikt wordt om de vraag te stellen, is 

betekenisloos.
9
  

 Het logisch positivisme mag in de wetenschapsfilosofie achterhaald zijn, toch moet men de 

invloed die het nog steeds heeft op de waardering van religie, niet onderschatten. Zo verdedigt 

de Leidse filosoof Herman Philipse de positie van Ayer tot op de dag van vandaag onder de 

naam ‘semantisch atheïsme.’
10

 De 63-jarige hoogleraar ethiek Robert Heeger vertelde onlangs 

hoe zijn generatie wetenschappers in Zweden als gevolg van de kritiek van het logisch 

positivisme bijna in haar geheel de kerk de rug had toegekeerd.
11

 Mijn eigen ervaring met 

colleges aan tweedejaars theologiestudenten is dat wanneer ik ze op indringende wijze 

confronteer met de kritiek van het logisch positivisme, zij geen weerwoord hebben.
12

 Dat wil 

niet zeggen dat zij hun geloof verliezen, maar het maakt wel duidelijk in hoe geringe mate 

gelovigen in onze maatschappij opgewassen zijn tegen de intellectuele uitdaging van het logisch 

positivisme. 

 Toch is het logisch positivisme niet zo moeilijk te weerleggen. De invloed van het logisch 

positivisme berust namelijk meer op irrationele factoren dan op kracht van argumenten. De 

verklaring van de invloed van het logisch positivisme moet gezocht worden in het aura van 

succes dat om de wetenschap hangt. ‘De invloed van de wetenschap in de vorm van techniek is 

nog nooit zo groot geweest als nu. Hartoperaties, televisie, kunstmest, vliegtuig, cd-speler en e-

mail maken dat we voortdurend krijgen ingepeperd dat wetenschap iets oplevert dat vaak 

werkt.’
13

 Wanneer wij beseffen hoezeer onze huidige levensstijl te danken is aan de 

wetenschap, en zien hoeveel onbegrip, onkunde en bijgeloof de wetenschap heeft opgeruimd, 

dan wordt wellicht begrijpelijk waarom een filosofische stroming die zo duidelijk doortrokken 

was van de geest van de wetenschap als het logisch positivisme, zo veel invloed kon gaan 

uitoefenen.
14

 Dat de argumentatieve kracht van het logisch positivisme uiteindelijk nogal 

tegenvalt, wordt duidelijk zodra wij de fundamentele vraag stellen: waarom zouden wij het 

verificatiecriterium accepteren?
15

 Waarom zouden wij accepteren dat een feitelijke uitspraak 

betekenis heeft dan en slechts dan als zij ofwel een tautologie is, ofwel empirisch verifieerbaar? 

Dit criterium zelf is geen tautologie; het is niet zo, dat wanneer men de betekenis van de 

gebruikte woorden maar kent, men weet dat het waar (of onwaar) is. Evenmin is dit criterium 

empirisch verifieerbaar: hoe zou men ooit door middel van empirische experimenten kunnen 

aantonen dat dit criterium juist, of onjuist, is? Het criterium voldoet dus niet aan zichzelf; het is 

geen betekenisvolle feitelijke uitspraak. Nu zou men kunnen denken dat dat niet zo’n ramp is: 

een criterium, of – zoals het ook wel genoemd wordt – ‘proposal’ of ‘methodological principle’ 

is iets anders dan een feitelijke uitspraak.  

 Ook wanneer wij dit toegeven, blijft echter de vraag: waarom zouden wij dit criterium 

accepteren? Het feit dat dit criterium noch een tautologie is, noch empirisch verifieerbaar is, 

stelt het in principe op één lijn met de uitspraken die op grond van dit criterium afgewezen 

worden: metafysische uitspraken en geloofsuitspraken. Als het criterium zelf echter een 

‘metafysische’ status heeft, wordt de vraag, waarom wij het zouden prefereren boven 

traditionele metafysische uitspraken. Die vraag gaat nog meer klemmen, wanneer wij beseffen 

dat het logisch positivisme met zijn verificatiecriterium ook de nekslag betekent voor de 

ethiek.
16

 Het behoeft nauwelijks betoog, dat het irrationeel zou zijn om alle metafysische, 

religieuze en morele aanspraken te laten vallen ten gunste van één nieuwe metafysische 

aanspraak, het verificatiecriterium, dat zijn gewicht ontleent aan zijn succes in de exacte 

wetenschappen. Een rigide toepassing van dit criterium buiten het domein van de exacte 

wetenschappen lijkt niet te werken. Waarom niet? Kort gezegd: het logisch positivisme geeft 

een kennistheoretisch antwoord op een betekenistheoretische vraag.
17

 De betekenistheoretische 

vraag is die naar de betekenis of inhoud van een uitspraak, de kennistheoretische vraag die naar 

hoe wij weten of die uitspraak waar of onwaar is. Op die laatste vraag kunnen wij antwoorden 



door te verwijzen naar mogelijkheden tot verificatie. Geven wij echter op de 

betekenistheoretische vraag een antwoord in termen van de verifieerbaarheid van een bewering, 

dan impliceert dat een onaanvaardbare reductie: 

 

 De feiten die gesteld worden in een bewering worden gereduceerd tot de feiten in termen 

waarvan de bewering geverifieerd wordt. Op deze manier wordt een bewering over 

Napoleon bijvoorbeeld gereduceerd tot een bewering over documenten, oorkonden, enz., in 

termen waarvan de bewering over Napoleon geverifieerd wordt. Aangezien deze twee 

beweringen echter niet dezelfde zijn, kunnen wij de feitelijke inhoud van de ene niet in 

termen van de andere definiëren.
18

 

 

Het gevolg van de verwarring van de betekenistheoretische en de kennistheoretische vraag is, 

waar het om feitelijke uitspraken gaat, een verwarring van zijnstheorie en kennistheorie. 

Feitelijke uitspraken zijn uitspraken over (standen van zaken in) de werkelijkheid; zij gaan over 

wat is(of niet is). Als deze uitspraken slechts betekenis hebben wanneer zij geverifieerd kunnen 

worden, impliceert dit dat de betreffende standen van zaken zich slechts voordoen wanneer zij 

geverifieerd kunnen worden. Daarmee reduceert het logisch positivisme zijn tot waarneembaar 

zijn. Wat niet waarneembaar is, is niet. 

 Zo wordt een intrinsiek verband gelegd tussen zijn enerzijds en één bepaald menselijk 

vermogen anderzijds: het ken- of waarnemingsvermogen. Zijn is gelijk aan waarneembaar zijn. 

Maar waarom wordt zijn juist verbonden met het kenvermogen van de mens? Waarom niet met 

diens andere vermogens? De verklaring moeten wij in de invloed van de Verlichting zoeken. In 

de Verlichting vindt een concentratie plaats op de kennistheoretische vraag: hoe weet ik dat?
19

 

In het logisch positivisme wordt die concentratie op de epistemologie geradicaliseerd, en wordt 

zelfs op de vraag naar het zijn een antwoord gegeven dat slechts betrekking heeft op het kennen. 

Het resultaat is een empiristische zijnsleer of ontologie. De concentratie op kenbaarheid in de 

ontologie is echter een onnodige versmalling; de mens is meer dan alleen een kennend 

bewustzijn. De mens wordt beter gekarakteriseerd als actor: hij handelt of verricht daden in 

deze wereld. Kennen is slechts een van die handelingen, en zijn moet niet beperkt worden tot 

‘verschil maken voor onze waarnemingsmogelijkheden.’ Wanneer wij zeggen dat iets is, 

zeggen wij iets over onze handelingsmogelijkheden, niet alleen over onze 

waarnemingsmogelijkheden. Wat bestaat, beïnvloedt onze handelingsmogelijkheden.
20

 

 En waar het bestaan van God, vanwege Gods transcendentie, niet kan voldoen aan het 

criterium van ‘verschil maken voor onze waarnemingsmogelijkheden,’ kan het wel degelijk 

voldoen aan het criterium ‘verschil maken voor onze handelingsmogelijkheden.’ Immers, er zijn 

talloze handelingen die de gelovige dan en slechts dan kan verrichten als God bestaat. Ik noem 

één voorbeeld: dan en slechts dan als God bestaat, kan de gelovige tot God bidden. Natuurlijk 

kan de gelovige hetzelfde gebed verrichten wanneer God niet bestaat en zij slechts onder de 

illusie verkeert dat God bestaat, maar dan bidt zij niet tot God, maar tot niemand, en dat is een 

heel andere handeling. Vergelijk het met de situatie waarin Grietje thuiskomt en tegen haar 

moeder roept: ‘Dag moeder, ik ben er weer!’, en dan blijkt dat moeder er helemaal niet is. In dat 

geval verricht Grietje niet de handeling die zij dácht te verrichten, omdat zij er niet in slaagt iets 

tegen móeder te zeggen.
21

 Zo maakt ook het al dan niet bestaan van God een wezenlijk verschil 

voor de handelingsmogelijkheden van de gelovige. 

 Dit alternatief voor de empiristische ontologie van het logisch positivisme ondervangt 

het type kritiek dat stelt: ‘Ik zeg niet dat God bestaat, ik zeg ook niet dat God niet bestaat, ik 

begrijp de uitdrukking “God bestaat” niet.’ Door aan te geven welk verschil het bestaan van 

God maakt voor onze handelingsmogelijkheden, nemen wij in ieder geval het bezwaar weg dat 

de claim dat God bestaat inhoudsloos, onbegrijpelijk of pseudo-feitelijk is. Dit betekent nog 

niet, dat wij de kwestie van de verhouding tussen geloof en empirie nu hebben opgelost. 



Wanneer geloofsuitspraken als feitelijke uitspraken erkend worden, keert die kwestie op een 

ander niveau terug. In plaats van de vraag of wij de inhoud van geloofclaims empirisch kunnen 

hard maken, krijgen wij nu te maken met de vraag of wij de waarheid van geloofsclaims 

feitelijk kunnen hard maken. Zijn er empirische aanwijzingen voor de waarheid van wat wij 

geloven? In de volgende twee paragrafen zal ik twee  positieve antwoorden op deze vraag die 

afkomstig zijn uit kringen van biomedische wetenschappers kritisch doorlichten: (1) empirisch 

onderzoek laat zien dat God gebeden verhoort, en (2) de ontdekking van het ‘reli-lobje’ wijst op 

de waarheid van godsdienstig geloof. 

 

3 Experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van gebed 

Terwijl jodendom en christendom van oudsher met veel stelligheid hebben geclaimd dat God 

gebeden verhoort (Matt. 7:7, Luc. 18:1–8), durven veel hedendaagse theologen nauwelijks nog 

hardop te herhalen dat dit inderdaad zo is. Kuitert bijvoorbeeld spreekt in dit verband van een 

‘magische voorstelling van bidden’ en ‘een vorm van primitief denken.’
22

 Des te opmerkelijker 

is het, dat in medische tijdschriften met enige regelmaat empirisch onderzoek wordt 

gepubliceerd waaruit zou blijken dat gebed om genezing werkt. In deze onderzoekingen wordt 

weliswaar niet empirisch aangetoond dat de effectiviteit van gebed om genezing te danken is 

aan gebedsverhoring door God.
23

 Het is denkbaar dat een ander, bijvoorbeeld psychologisch, 

mechanisme de effectiviteit van gebed om genezing kan verklaren – hoewel de beschrijving van 

de drie opmerkelijke onderzoeken die ik in deze paragraaf bespreek,
24

 wel duidelijk zal maken 

dat zij zo zijn opgezet dat een psychologische verklaring niet al te zeer voor de hand ligt. Zelfs 

echter wanneer de effectiviteit van gebed om genezing niet aantoont dat God bestaat, draagt het 

wel bij aan de plausibiliteit van de claim dat God bestaat. Mijn vraag in deze paragraaf is, of de 

empirie inderdaad op deze wijze kan bijdragen aan de plausibiliteit van geloof in God? Laten 

wij ons daartoe nu wenden tot de drie genoemde onderzoeken.  

 Het eerste onderzoek dat ik heb geselecteerd werd verricht in de hartbewakingseenheid van 

het San Francisco General Hospital door de arts Randolph C. Byrd.
25

 Ik heb dit onderzoek 

gekozen omdat het in zijn soort klassiek is en omdat het een van de weinige onderzoeken op dit 

terrein is die later door een andere onderzoeksgroep nog eens herhaald is. Byrd liet 393 

patiënten die in 1982–1983 in de hartbewakingseenheid werden opgenomen door een computer 

aselect in twee groepen verdelen: de groep waarvoor gebeden werd (192 patiënten) en de 

controlegroep (201 patiënten). De gemiddelde toestand van de patiënten in beide groepen was 

bij aanvang van de studie gelijk. Voor de eerste groep werd gebeden door een groep 

wedergeboren
26

 christenen; er waren drie tot zeven voorbidders per patiënt. Voor de tweede 

groep werd niet in het kader van het onderzoek gebeden, maar het is niet uitgesloten dat deze 

patiënten zelf en zij die bij hen betrokken waren voor hen baden. Er van uitgaand dat gebed 

effectief is, zou dit de verschillen tussen beide groepen – en daarmee de gemeten effectiviteit – 

reduceren. 

 De betreffende patiënten hadden ingestemd met het onderzoek; zij wisten niet of zij 

behoorden tot de groep waarvoor wel of niet gebeden werd. Wat waren de uitkomsten van 

Byrds onderzoek? Op het eerste gezicht waren die teleurstellend: er waren geen statistisch 

significante verschillen in (1) het aantal dagen dat patiënten in de hartbewakingseenheid 

doorbrachten, (2) het aantal dagen dat patiënten in het hospitaal doorbrachten, en (3) het aantal 

sterfgevallen. Maar daarmee was de zaak voor Byrd niet afgedaan. Hij turfde namelijk ook het 

voorkomen van 26 mogelijke complicaties en behandelingen, en vond in zes van de 26 gevallen 

– longontsteking, hartfalen door verstopte bloedvaten, hart-longstilstand, het toedienen van 

antibiotica, het toedienen van diuretica (‘plaspillen’) en intubatie (het inbrengen van een buisje) 

– wel een statistisch relevant verschil, in alle gevallen ten gunste van de groep waarvoor 

gebeden werd. Op grond van de complicaties- en behandelingenlijst ontwikkelde hij vervolgens 

speciaal voor dit onderzoek een classificatie voor de ziekenhuiscarrières van de patiënten tijdens 



hun opname, waarbij hij die indeelde in voorspoedig, gemiddeld en slecht. Toepassing van dit 

niet gevalideerde classificatie-instrument op de patiënten leerde dat er een statistisch relevant 

verschil was tussen de ziekenhuiscarrière van de patiënten voor wie gebeden werd en van hen 

voor wie niet gebeden werd, opnieuw ten gunste van de eerste groep. Byrd concludeert dan ook: 

‘Deze gegevens suggereren dat voorbede tot de joods-christelijke God een gunstig therapeutisch 

effect heeft op patiënten die opgenomen zijn in een hartbewakingseenheid.’
27

 

 Het tweede onderzoek dat ik wil bespreken is dat van William S. Harris en anderen, dat een 

herhaling is van het onderzoek van Byrd.
28

 Harris deed zijn onderzoek onder 1013 patiënten in 

de hartbewakingseenheid (CCU) van het Mid America Heart Institute (MAHI) in Kansas City. 

Ook hij deelde de patiënten aselect in in twee groepen: een groep waarvoor gebeden werd door 

actieve kerkgaande christenen (484 patiënten), en een groep die slechts de gebruikelijke zorg 

ontving (529 patiënten). Slaagden Harris en de zijnen erin de resultaten van het onderzoek van 

Byrd te repliceren? Het antwoord is zonder meer negatief. Geen van de zes factoren waarop bij 

Byrd de patiënten voor wie gebeden werd, beter scoorden, leverden bij Harris statistisch 

significante verschillen op; de door Byrd ontwikkelde classificatie deed dat evenmin. In een 

opzicht repliceerde Harris wel de resultaten van het onderzoek van Byrd: er werd geen 

statistisch relevante correlatie tussen gebed enerzijds en (1) de gemiddelde duur van het verblijf 

in de hartbewakingseenheid, (2) de gemiddelde duur van de ziekenhuisopname als geheel en (3) 

het sterftecijfer anderzijds gevonden.
29

 Dat was ook by Byrd al zo. Concludeert Harris nu dat 

voorbede geen positief effect heeft? Integendeel: Harris ontwikkelt een nieuw meetinstrument, 

de MAHI-CCU puntentelling. Deze werkt als volgt: voor verschillende behandelingen en 

complicaties worden aan elke patiënt punten toegekend: meer naarmate de behandeling of 

complicatie ernstiger is. In de lichtste categorie valt het toedienen van antibiotica (1 punt), de 

zwaarste categorie is het intreden van de dood (6 punten). De verschillen in aantal voor elk van 

de behandelingen en complicaties zijn op zichzelf genomen niet statistisch significant. Maar als 

men ze in Harris’ ‘rapportcijfers’ combineert, scoren de patiënten voor wie gebeden werd 

gemiddeld 11% lager, en dus beter. Harris concludeert: 

 

 Met behulp van het MAHI-CCU puntensysteem vonden wij dat aanvullende, blinde 

voorbede op afstand een meetbare vooruitgang in de medische resultaten van patiënten in 

een kritieke toestand bewerkstelligde. Onze bevindingen ondersteunen Byrds conclusies, 

ook al konden wij geen effect van gebed vaststellen met Byrds puntentelling. Nu twee 

aselecte steekproeven waarbij gebruik gemaakt werd van een controlegroep het mogelijke 

nut van vraaggebed suggereren, is er reden om verdere studies te verrichten waarbij 

gevalideerde en gestandaardiseerde meetinstrumenten en afwisselende gebedsstrategieën 

gebruikt worden, om op deze wijze de mogelijke rol van gebed als een aanvulling op de 

bestaande medische zorg te onderzoeken (2278). 

 

Het laatste onderzoek naar de effectiviteit van gebed dat ik hier wil bespreken is het 

merkwaardigste. Leonard Leibovici onderzocht of gebed ook met terugwerkende kracht kan 

werken.
30

 Hiertoe verdeelde hij in juli 2000 alle patiënten bij wie in de periode 1990–1996 een 

infectie van de bloedbaan werd ontdekt in het Rabin Medical Center, Petah-Tiqvah in Israël, in 

twee groepen. Dit gebeurde op aselecte wijze door een computer; vervolgens werd een munt 

opgegooid om te bepalen voor welke groep gebeden zou worden. Een lijst met de voornamen 

van de patiënten in deze groep werd gegeven aan een persoon die een kort gebed uitsprak voor 

het welzijn en het volledig herstel van deze hele groep. De uitkomst van het onderzoek was, dat 

de sterfte in de groep waarvoor gebeden werd lager was dan die in de controlegroep (28,1% 

tegenover 30,2%), maar dat het verschil niet statistisch significant was. We statistisch relevant 

was het verschil van de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep op de twee andere 



punten waarop werd onderzocht: het aantal koortsdagen van patiënten uit de interventiegroep 

was kleiner, en de gemiddelde opnameduur was korter. Leibovici concludeert: 

 

 Retroactieve voorbede op afstand kan de resultaten bij patiënten met een infectie van de 

bloedbaan verbeteren. Deze behandeling is kosteneffectief, heeft vermoedelijk geen 

negatieve neveneffecten, en verdient het om overwogen te worden voor klinische 

toepassing. Verder onderzoek zou de meest effectieve vorm van deze behandeling kunnen 

bepalen, en het effect ervan bij andere ernstige aandoeningen, en kan wellicht ook haar 

werking verklaren (1451). 

 

Tot zover de beschrijving van recent empirisch onderzoek naar de effectiviteit van gebed. De 

vraag is nu wat wij voor waarde mogen hechten aan dit soort onderzoek. Is bewezen dat gebed 

werkt, of is tenminste een begin gemaakt met zo’n bewijs? Dat staat nog te bezien, omdat elk 

van de beschreven studies problematisch is. 

 De studie van Randolph Byrd mag veel geciteerd worden en wel ‘de meest bevredigende 

studie van de effectiviteit van gebed’
31

 genoemd zijn, maar toch zijn er heel wat vragen bij te 

stellen. Carl Hempel stelt dat een wetenschappelijke verklaring slechts dan adequaat is, wanneer 

deze beschikt over ‘verklarende relevantie,’ dat wil zeggen wanneer zij kan aangeven waarom, 

gegeven bepaalde omstandigheden, een bepaald te verklaren effect had kunnen worden 

verwacht.
32

 Het effect dat op grond van Byrds hypothese dat God voorbeden verhoort verwacht 

had mogen worden, is dat de patiënten waarvoor gebeden werd sneller zouden herstellen, 

minder zouden worden getroffen door complicaties en minder belastende medische 

behandelingen nodig zouden hebben, en als gevolg daarvan gemiddeld genomen korter op de 

hartbewakingseenheid en in het ziekenhuis zouden verblijven, en minder vaak zouden 

overlijden. De uitkomst van Byrds onderzoek is echter, dat slechts een deel van het door Byrd 

verwachte effect zich daadwerkelijk voordoet: bepaalde complicaties treden minder vaak op, en 

bepaalde medische behandelingen zijn minder vaak nodig, maar voor andere complicaties en 

behandelingen geldt dat niet; en het netto effect van de geconstateerde ‘gebedsverhoring’ op de 

lengte van het verblijf in hartbewakingseenheid en ziekenhuis, en op het sterftecijfer van de 

patiënten, is nihil. Het empirische effect van voorbede dat Byrd had verwacht (lager 

sterftecijfer, minder verpleegdagen) heeft zich dus niet voorgedaan, en het is de vraag of het 

empirische deel-effect dat zich wel voordeed (lager aantal van zeer specifieke complicaties en 

behandelingen) zich wel laat verklaren door Byrd’s theorie dat God gebeden verhoort. Heeft die 

theorie wel verklarende relevantie voor het specifieke waargenomen ‘effect’? Hadden wij, op 

grond van wat wij weten van de God van de Bijbel, kunnen verwachten dat deze God wel 

werkte op het terrein van longontsteking en antibiotica, en niet op dat van pacemakers, angina, 

verblijfsdagen en sterfte? Het antwoord op deze vraag moet, denk ik, ‘nee’ luiden: vanuit de 

Heilige Schrift of de geloofsleer van het christendom laat zich niet voorspellen dat God een 

voorkeur heeft voor de genezing van bepaalde aandoeningen, en nog minder dat God daarbij de 

duur van de ziekte en de sterftekans onveranderd laat. Maar als dit zich niet laat voorspellen, 

dan heeft de theorie dat God gebeden verhoort geen voorspellende relevantie ten aanzien van de 

waargenomen verschijnselen! En dat betekent, dat uit het onderzoek van Byrd helemaal niets te 

concluderen val ten aanzien van gebedsverhoring door God – hoe graag de wedergeboren 

christen Byrd dat ook zou willen. 

 Als gebedsverhoring echter het waargenomen ‘effect van gebed’ niet kan verklaren, hoe 

moeten wij dit effect dan verklaren? De verklaring hiervoor moet in de statistiek gezocht 

worden. Wanneer men twee willekeurig samengestelde groepen op een aantal punten vergelijkt, 

en men maakt het aantal vergelijkingspunten groot genoeg, zal men altijd op een aantal punten 

verschil vinden. Dit is de ‘ruis’ in het onderzoek.
33

 Byrd vergeleek op bijna 30 punten; de 



gevonden verschillen op 6 punten kunnen als ‘ruis’ verklaard worden.
34

 Men moet daar dan 

verder geen betekenis aan hechten. 

 Men kan slechts onderscheiden tussen irrelevante ruis en relevante afwijkingen door een 

onderzoek te herhalen. Doen dezelfde afwijkingen zich opnieuw voor, dan heeft men 

vermoedelijk niet te maken met ruis (in het geval van het onderzoek van Byrd zou ik het nog 

lastig vinden om een alternatieve verklaring te vinden, aangezien de afwijkingen niet zonder 

meer als gebedsverhoring te duiden zijn); maar doen zij zich niet opnieuw voor, of doen zich 

andere afwijkingen voor, dan ligt de verklaring als ruis wel zeer voor de hand. Mede daarom is 

het zo interessant dat Harris en de zijnen het onderzoek van Byrd hebben gerepliceerd. Zij 

hebben – zoals ik boven heb geconstateerd – niet dezelfde afwijkingen gevonden, maar andere. 

Zij trekken echter niet de voor de hand liggende conclusie dat wij hier met ruis te maken 

hebben, maar de feitelijk onjuiste conclusie dat aangezien beide onderzoeken concluderen dat 

gebed genezend effect heeft, ze elkaar versterken. 

 Ik noem deze conclusie feitelijk onjuist, omdat – zelfs wanneer men hier om wat voor 

redenen dan ook niet van ruis wil spreken – Harris er niet in geslaagd is de resultaten van Byrd 

te repliceren, en daarmee de resultaten van Byrd feitelijk heeft weerlegd.
35

 De eigen 

puntentelling die Harris heeft ontwikkeld en waarmee hij wel tot een gering effect van gebed 

komt, is een instrument dat niet in ander verband is getest en waarvan de waarde vooralsnog 

niet te hoog moet worden aangeslagen.
36

 Bovendien wachten ook deze resultaten nog op 

bevestiging door volgende onderzoeken. 

 Hebben Harris c.s. dan helemaal geen gelijk dat wanneer verschillende onderzoeken steeds 

wijzen op een positief effect van gebed, ook al is dat geen groot effect, en ook al komt men op 

steeds verschillende wijzen tot deze conclusie, deze conclusies elkaar versterken? Het is toch op 

zijn minst opmerkelijk dat er geen onderzoeken zijn waarin beweerd wordt dat gebed een 

(enigszins) schadelijke uitwerking heeft? Pleit dit niet tegen de ruis-verklaring? Ik denk dat dit 

nauwelijks het geval is. In onze tijd wordt zó algemeen verondersteld dat gebed geen invloed 

heeft op feitelijke gang van zaken in de wereld, dat onderzoek waarin wordt aangetoond dat 

gebed niet werkt niets biedt dat men nog niet meende te weten, en dus niet snel voor publicatie 

zal worden geaccepteerd. De onderzoekers die gebed wel serieus nemen, zullen er in het 

algemeen tegen de heersende stroom in van overtuigd zijn dat gebed wél werkt. De kans is 

groot dat wanneer zij er niet in slagen om dit met hun onderzoek te bewijzen, zij het onderzoek 

zullen stopzetten. En zelfs als zij doorzetten, is het nog maar zeer de vraag of zij er in zullen 

slagen de schriftelijke neerslag van hun artikel door de peer review procedure van een 

wetenschappelijk tijdschrift te krijgen.
37

 Met onderzoek dat wel de werkzaamheid van gebed 

lijkt aan te tonen, ligt dat anders. Dat heeft op zijn minst curiositeits- en nieuwswaarde,
38

 en het 

is voor de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift goed mogelijk om zich er subtiel van te 

distantiëren – bijvoorbeeld door het in een rubriek ‘Beyond Science?’
39

 – te plaatsen, en het 

toch, als ‘lichtere kost’ naast het ‘echte werk’ te plaatsen. 

 Konden Byrd en Harris c.s. nog hopen dat zij empirische resultaten zouden vinden waarvoor 

de ‘theorie’ dat God voorbeden verhoort verklarende relevantie heeft, Leibovici’s onderzoek 

was zo geconcipieerd dat dit bij voorbaat onmogelijk was. Immers, in Leibovici’s onderzoek 

werd gebeden voor de genezing van patiënten die vier tot tien jaar geleden ziek waren. Nu is het 

weliswaar zo dat een groot aantal denkers in de loop van de eeuwen heeft gesteld dat men Gods 

eeuwigheid niet op moet vatten als een bestaan in de tijd zonder begin en eind, maar als een 

bestaan buiten de tijd, dat wil zeggen een bestaan zonder temporele locatie en zonder temporele 

uitgebreidheid.
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 Als God op deze manier zou bestaan, zou er in God geen voor en na zijn, en 

zouden alle momenten uit onze tijd simultaan aan zijn eeuwig heden present zijn. Toch hebben 

deze denkers daaruit bij mijn weten nooit de conclusie getrokken dat, aangezien gebed en 

verhoring toch simultaan aan God present zijn, wij God even goed na afloop van een 

gebeurtenis kunnen bidden of deze plaats mag vinden, als vóór deze gebeurtenis. Thomas van 



Aquino, één van de denkers die God buiten de tijd plaatst, wijst bidden om het ongedaan maken 

van iets onwenselijks in het verleden expliciet af. Wanneer een vrouw haar maagdelijkheid 

heeft verloren, kan zij die niet meer terugkrijgen – Thomas’ eigen voorbeeld.
41

 Bidden om 

veranderingen in het verleden behoort niet tot spirituele repertoire van jodendom en 

christendom. 

 Nu zou men Leibovici’s experiment nog anders kunnen duiden: God hééft het gebed al 

verhoord voor het gebeden werd, omdat God het in Gods eeuwig heden al ‘waarnam.’ Door nu 

te bidden, leveren wij dan het gebed aan dat God al beantwoord heeft, en God verandert niets in 

het verleden. Zo omzeilt men de bezwaren tegen de gedachte dat God het verleden zou 

veranderen. Ook als deze duiding van voorbede voor het verleden metafysisch houdbaar zou 

zijn, blijft echter staan dat zij niet correspondeert met de gebedspraktijk van jodendom en 

christendom. Bijbel en traditie stellen eensgezind dat wij voor het verleden kunnen danken, en 

geen voorbede doen. De denkers die stellen dat God in de tijd bestaat, en zij die stellen dat God 

buiten de tijd bestaat, zijn het niet oneens op het niveau van de gebedspraktijk; zij zijn het 

oneens over hoe deze praktijk metafysisch het best geduid kan worden.
42

 Kortom, Leibovici’s 

experiment kan wellicht leiden tot interessante metafysische bespiegelingen over de 

mogelijkheid van voorbede voor het verleden, maar het kan niet leiden tot een empirische 

confirmatie van de effectiviteit van een in jodendom of christendom bestaande praktijk. 

 Tenslotte wil ik kort nog twee andere punten aanstippen waarop het gepresenteerde 

onderzoek naar gebed tekort schiet. Ten eerste: wat zou de wetenschappelijke gemeenschap 

vinden van een onderzoek naar de effectiviteit van pijnstillers, wanneer in dat onderzoek niet 

heel precies werd vastgelegd welke pijnstillers werden gebruikt, in welke vorm (poeder, tablet, 

drankje, zetpil), in welke dosis, op welke tijdstippen, gedurende welke periode, enz.? Een 

onderzoek waarin al deze parameters niet heel zorgvuldig werden gecontroleerd en 

geadministreerd, zou zeer veel aan waarde inboeten. Toch is dat precies wat bij de onderzoeken 

naar de effectiviteit van gebed die wij gezien hebben, aan de hand is. Men had mogen 

verwachten dat deze onderzoeken de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht zouden nemen 

waar het gaat om wie bidt, de geloofsovertuigingen en het kerklidmaatschap van de bidders, de 

tijdstippen en tijdsduur van het gebed, de exacte woorden die gebruikt werden, of individueel of 

in groepen gebeden werd, of in een kerk of thuis gebeden werd, de aangenomen gebedshouding, 

enz. Wil empirisch onderzoek naar de effectiviteit van gebed dezelfde waarde hebben als 

onderzoek naar de effectiviteit van andere medicijnen, dan zal het ook aan dezelfde criteria 

moeten voldoen. De drie onderzoeken die ik beschreven heb schieten in dit opzicht schromelijk 

tekort – en zijn helaas ook representatief voor de onderzoeken die ik niet beschreven heb. Zelfs 

wanneer de uitkomsten veel duidelijker zouden zijn dan ze zijn, zou dit de waarde van deze 

onderzoeken zeer beperken. Een mogelijk verweer is, dat het nauwelijks mogelijk is, gebed in 

alle opzichten te controleren zoals men de toediening van medicamenten kan beheersen. Een 

dergelijke tegenwerping laat echter niet zien dat de uitgevoerde onderzoeken valide zijn, maar 

dat de effectiviteit van gebed zich nauwelijks empirisch laat onderzoeken.
43

 

 Dat moet ook de conclusie zijn van de laatste kanttekening die ik bij de beschreven 

onderzoekingen wil plaatsen. Wie de effectiviteit van een medicijn onderzoekt, zal er in het 

algemeen zorg voor dragen dat alleen de interventiegroep dat medicijn ontvangt, en niet de 

controlegroep. En wanneer de controlegroep toch een bepaalde dosis van het betreffende 

medicijn zou ontvangen, dan zou dat zorgvuldig worden geregistreerd, en zouden de 

verschillen in doses zeer exact worden bijgehouden in het onderzoeksverslag. In geen van de 

bestaande onderzoeken naar de effectiviteit van gebed is dit gebeurd, en het is zelfs de vraag 

of dit mogelijk is. Het is immers moeilijk uit te sluiten dat familieleden en bekenden van de 

controlegroep ook bidden, en daarnaast zullen er altijd mensen zijn die bidden voor ‘alle 

zieken.’ Deze laatste gebeden zijn echter zeer moeilijk te kwantificeren en exact te 



beschrijven, zodat onderzoeken naar de effectiviteit van gebed altijd ‘vervuild’ zullen worden 

door gebed dat plaats vindt buiten het onderzoek om.
44

 

Als de effectiviteit van gebed zich niet empirisch laat onderzoeken, doet zich de vraag 

voor of wij andere empirische aanwijzingen hebben voor het bestaan van God. In de volgende 

paragraaf stel ik daarom de vraag aan de orde of de ontdekking van het reli-lobje – zoals soms 

wordt geclaimd – laat zien dat God bestaat. 

 

4 Het reli-lobje en de rationaliteit van geloof 

Wat betekent de ontdekking van het relilobje voor de rationaliteit van geloof? Soms wordt 

beweerd dat, nu wij kunnen aantonen dat mystieke en andere religieuze ervaringen teruggaan 

op neuronale activiteit in bepaalde hersendelen, voor eens en voor altijd duidelijk is dat deze 

ervaringen niet terug gaan op transcendente oorzaken. Dit is een type tegenwerping dat op het 

moment steeds weer opduikt tegen allerhande religieuze en quasi-religieuze ervaringen. Ik wil 

deze tegenwerping graag bespreken in haar meest recente verschijningsvorm, namelijk als een 

tegenwerping tegen uittredingservaringen. Geloof in uittreding leeft sterk in New Age 

kringen, en uittredingen hebben voor velen – hoewel niet voor iedereen – een duidelijk 

religieuze lading.
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 Voor hen die tot meer traditionele christelijke groeperingen  behoren, 

zoals schrijver dezes, zijn uittredingen religieus minder relevant, en dat maakt mij het wellicht 

mogelijk om hierover iets te schrijven zonder direct de verdenking op mij te laden een 

apologetisch doel na te streven. 

 Een groep Zwitserse wetenschappers is er recent in geslaagd om bij een 43-jarige 

patiënte met epilepsie door prikkeling van de rechter gyrus angularis, een klein gebiedje aan 

de rand van de achterhoofdskwab, uittredingservaringen op te roepen.
46

 De auteurs van het 

korte artikel in Nature waarin het experiment beschreven wordt, zijn zo verstandig hier geen 

religieuze conclusies aan te verbinden, maar sensatiebeluste journalisten zijn ook in dit geval 

minder terughoudend, en maken claims als: ‘Wetenschappers hebben een ernstige klap 

toegediend aan het geloof dat de geest het lichaam kan verlaten. … Werk aan de winkel voor 

de verdedigers van dit geloof.’
47

 Kennelijk meent de journalist die dit schrijft, dat wanneer 

een ervaring kunstmatig kan worden opgeroepen door een bepaald hersendeel te prikkelen, de 

betreffende ervaring ook in andere gevallen, wanneer deze niet kunstmatig opgeroepen is, niet 

betrouwbaar is. Het is echter maar zeer de vraag of deze conclusie wel zo getrokken mag 

worden. Stel bijvoorbeeld dat neurowetenschappers precies onderzoeken welke hersendelen 

betrokken zijn in de waarneming van een bord overheerlijke dampende erwtensoep, en er 

vervolgens in slagen om via en zeer gerichte stimulering van juist die hersendelen een visioen 

van een bord erwtensoep op te roepen. Moeten wij daaruit dan concluderen dat ook in 

gevallen waarin de waarneming van het bord erwtensoep niet kunstmatig is veroorzaakt, dit 

bord niet bestaat? Dat lijkt mij niet! Het experiment laat zien dat wij de hersenmechanismen 

die betrokken zijn bij het waarnemen van een bord erwtensoep tamelijk precies begrijpen, en 

niet meer dan dat. 

 Nu zou men kunnen betogen dat het bij het geloof in uittredingservaringen nog wel 

wat ingewikkelder ligt, omdat daar de claim dat de geest los van het lichaam kan bestaan aan 

de orde is. Laat de localisatie van juist deze ervaring in de rechter gyrus angularis niet 

onomstotelijk zien dat ook wanneer de geest schijnbaar van het lichaam losgekomen is, deze 

nog steeds afhankelijk is van de werking van de hersenen? Allereerst moet worden gezegd dat 

het in Nature gepubliceerde artikeltje (het gaat om precies een A-4tje) slechts een zeer 

‘beperkte’ uittredingservaring beschrijft, die kennelijk van korte duur was en waarin de geest 

vlak bij het lichaam bleef. Verder doen de auteurs nauwelijks moeite om aan te tonen dat de 

betreffende ervaring kwalitatief gelijk is aan andere uittredingservaringen. Dat kan ook haast 

niet op grond van een zo beperkt experiment en in een zo korte rapportage. Het minste wat 

wij hier moeten zeggen, is dat verder onderzoek nodig is. Vervolgens is het belangrijk om op 



te merken, dat zij die geloven in de mogelijkheid van een werkelijke uittreding van de geest 

uit lichaam, uiteraard niet zullen willen ontkennen, dat onder normale omstandigheden de 

geest aan het lichaam – en aan de hersenen – gebonden is. Dat de geest in een 

uittredingservaring in zekere zin aan het lichaam verbonden blijft, is ook geen 

wereldschokkend nieuws. Immers, de geest gaat van het lichaam uit en keert daarnaar terug, 

en wordt in de tussenliggende periode veelal – ook in het beschreven experiment – 

gelocaliseerd ten opzichte van het lichaam. De ‘draad’ met het lichaam wordt in dergelijke 

ervaringen dus niet definitief verbroken. Dat geldt ook voor de bijna-dood-ervaringen die in 

dit verband vaak worden genoemd. Tenslotte moet worden opgemerkt dat het feit dat de geest 

in een uittredingservaring zoals de onderzochte niet geheel losraakt van het lichaam, niet laat 

zien dat de geest niet onafhankelijk van het lichaam kan bestaan. Het is tenminste denkbaar 

dat de tijdelijke uittreding zoals die nu neurofysiologisch is onderzocht, een voorstadium kan 

zijn van een definitieve uittreding die niet langer een neurofysiologische pendant heeft. Wij 

kunnen niet weten of dat het geval is, omdat wanneer iemand definitief overleden is, zij niet 

langer terug kan keren om neurowetenschappers haar ervaringen te vertellen – in ieder geval 

niet op een wijze die voor empirische wetenschappers aanvaardbaar zou zijn. 

 Op soortgelijke wijze als de kunstmatige veroorzaking van uittredingservaringen niet 

laat zien dat ‘echte’ uittreding niet mogelijk is, laten de localisatie van religieuze ervaringen 

in het ‘reli-lobje,’ en zelfs de kunstmatige veroorzaking van dergelijke ervaringen door 

stimulering van de hersenen, niet zien dat het niet mogelijk is om werkelijk God te ervaren. 

En de reden waarom dit niet mogelijk is, is niet omdat wij nog over onvoldoende empirische 

gegevens beschikken, maar omdat zelfs wanneer wij precies begrepen hoe de betrokken 

hersenmechanismen werkten en zeer nauwkeurig bepaalde religieuze ervaringen kunstmatig 

konden oproepen door prikkeling van de hersenen, wij nog niet zouden weten of, in gevallen 

waarin deze ervaringen zich zonder kunstmatige prikkeling voordoen, aan deze ervaringen al 

dan niet een object correspondeert. Dat object zelf – God, in de christelijke traditie – laat zich 

immers niet empirisch vaststellen. De onderzoeker die op dit terrein het verst gevorderd is, 

Michael Persinger van de Laurentia Universiteit in Ontario, Canada, overspeelt dan ook zijn 

hand wanneer hij in een recent interview claimt: ‘My point of view is, “Let’s measure it.” 

Let’s keep an open mind and realize maybe there is no God; maybe there might be. …We’re 

not going to answer it by arguments – we’re going to answer it by measurement and 

understanding the areas of the brain that generate the experience and the patterns that 

experimentally produce it in the laboratory.’
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 Het punt is juist, dat de aanwezigheid van God 

als object van onze ervaring niet empirisch meetbaar is, en dat wij in afwezigheid van 

empirische gegevens slechts kunnen argumenteren over die aanwezigheid. 

 Als de ontdekking van het reli-lobje religieuze ervaring dan niet ondermijnt, 

ondersteunt zij deze dan wellicht? René van Woudenberg en Martijn Blaauw verdedigden 

onlangs het volgende argument voor deze positie tegen vermeende kritiek mijnerzijds: 

 

‘(1) Er is een analogie tussen zintuiglijke waarneming en religieuze ervaring 

(2) Zintuiglijke waarneming is betrouwbaar 

(3) Dus is ook religieuze ervaring betrouwbaar.’ 

 

Zij voegen hier aan toe ‘dat de eerste premisse door de ontdekking van het reli-lobje in zekere 

zin aannemelijk wordt gemaakt.’
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 Ik heb bij die gelegenheid geprobeerd te laten zien dat dit 

niet het argument was dat ik in mijn oorspronkelijke artikel
50

 bekritiseerde, en dat de 

verdediging van Van Woudenberg & Blaauw het door mij gekritiseerde argument niet kon 

redden.
51

 Hier wil ik die discussie niet nog eens overdoen, en uitgaan van het argument dat 

Van Woudenberg en Blaauw verdedigen. De vraag waar het om draait is dan deze: is de 

analogie tussen zintuiglijke waarneming en religieuze ervaring die door de ontdekking van het 



reli-lobje aannemelijk wordt gemaakt, inderdaad van dien aard dat de betrouwbaarheid van 

zintuiglijke waarneming nu wordt overgedragen op religieuze ervaring? 

Wat is de analogie die door de ontdekking van het reli-lobje wordt bevestigd? Welnu, 

van zintuiglijke waarnemingen was reeds lang bekend, dat deze aan lichamelijke organen 

gebonden waren; van religieuze ervaringen is dit nu eveneens duidelijk. Is de 

betrouwbaarheid van zintuiglijke waarneming op de een of andere wijze verbonden met de 

koppeling van dergelijke waarnemingen aan specifieke waarnemingsorganen? Het lijkt mij 

evident dat dit inderdaad zo is. Afwijkende zintuiglijke waarnemingen laten zich immers in 

principe verklaren vanuit afwijkingen in de betrokken organen. Ik schrijf ‘in principe,’ omdat 

er in de praktijk bepaalde waarnemingsverschillen zijn die meer te maken hebben met 

verschillen in interpretatie dan met afwijkingen in wat onze zintuiglijke organen ons 

voorschotelen. Wanneer iemand die geen ‘trolleybussen’ kent ze ‘trams’ noemt, interpreteert 

hij het waargenomene verkeerd, hetgeen niet wil zeggen dat hij niet uitstekend ziet. Maar als 

ik de bakstenen van het huis aan de overkant van de straat niet zie en mijn zoon wel, dan komt 

dat omdat ik bijziend ben en hij niet. Een oogarts kan aanwijzen welke afwijking in mijn ogen 

de foutieve waarneming veroorzaakt. In dit geval kan er nauwelijks meningsverschil optreden 

over wie juist waarneemt en wie niet, want wanneer ik dichterbij kom neem ik de bakstenen 

zelf ook waar. 

Verschillende waarnemingen zijn dus in principe te relateren aan verschillen in de 

waarnemingsorganen, terwijl wij ook beschikken over manieren om vast te stellen welke 

waarneming de correcte is. Laten wij dat laatste nog eens wat nader bestuderen. Wij 

beschikken in principe over vier manieren om te checken welke van twee concurrerende 

waarnemingen correct is. (1) Vaak is correctie met hetzelfde zintuig mogelijk (van dichterbij 

bekijken). (2) Vaak is correctie door een ander zintuig mogelijk (als ik niet kan zien of de 

punt van de naald scherp is, kan ik het voelen). (3) Vaak beschikken wij over objectieve 

meetmethoden (als ik niet weet wat warmer is, het water uit de kraan of mijn kop thee, dan 

kan ik een thermometer gebruiken). (4) Tenslotte is de intersubjectieve overeenstemming 

groot. Wij zijn derhalve voor onze kennende toegang tot het waargenomen object in veel 

gevallen niet volledig afhankelijk van ons waarnemingsorgaan, maar hebben een manier om 

onze waarneming te checken. Daardoor kunnen wij tevens checken of ons 

waarnemingsorgaan goed functioneert, en het op deze wijze als het ware ‘ijken.’ En dat stelt 

ons dan weer in staat, om zelfs in gevallen waar wij geen onafhankelijke toegang hebben tot 

het waargenomen object, toch vast te stellen welke waarneming correct is: die met het 

‘geijkte’ waarnemingsorgaan, dat ook in andere gevallen goed functioneerde. 

 Hoe is dit in het geval van religieuze ervaringen? Laten wij er van uitgaan dat ook 

daarbij afwijkende ervaringen te verklaren zijn vanuit verschillen in de hersenen. Hoe maken 

wij dan uit welke hersenen correct ervaren? De intersubjectieve overeenstemming is, getuige 

de veelheid van godsdiensten en van richtingen binnen godsdiensten, veel kleiner dan bij 

zintuiglijke ervaringen. Objectieve meetinstrumenten zijn er niet, en correctie door ‘van 

dichterbij ervaren’ of ‘een grotere concentratie God ervaren’ is evenmin mogelijk. Ook 

correctie middels een ander orgaan is onmogelijk. Wij hebben geen onafhankelijke toegang 

tot God, en wij kunnen ons reli-lobje niet ijken. Hoewel de analogie tussen zintuiglijke 

waarneming en religieuze ervaring dus inderdaad wordt versterkt door de ontdekking van het 

reli-lobje, is niet duidelijk dat de betrouwbaarheid van religieuze ervaring nu dichter bij die 

van zintuiglijke waarneming komt te liggen. 

 

5 Conclusies 

Ik heb betoogd dat noch recent empirisch onderzoek naar de effectiviteit van gebed, noch de 

ontdekking van het reli-lobje de plausibiliteit van geloof in God vergroten. De effectiviteit 

van gebed lijkt empirisch niet aan te tonen, omdat het welhaast onmogelijk is een sluitend 



experiment op te zetten. Het bestaan van het reli-lobje is in principe wel aan te tonen, maar 

daar is weer niet uit af te leiden of God wel of niet bestaat. Vooralsnog lijken wij geen 

toegang tot God te hebben langs de weg van herhaalbare empirische argumenten. Dit betekent 

overigens niet dat de claim dat God bestaat geen inhoud heeft, zoals het logisch positivisme 

met zijn empiristische ontologie claimde. De afwezigheid van een empirische toegang tot God 

heeft alleen kennistheoretische, en geen ontologische implicaties. Voor (of tegen) het bestaan 

van God zullen wij moeten argumenteren op een ander niveau dan dat van de empirie.
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