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“Wij zijn ons brein”  

 

“Na lezing van dit boek zul je beter begrijpen waarom je bent wie je 

bent” 



“Wij zijn niet ons brein” 

Prof. Jim van Os 



 Herman van Praag over de uitspraak Wij 

zijn ons brein:  

“Hij schiet raak, maar mist de roos” 



Het menselijk brein: summum 

van complexiteit 
 

60 miljard neuronen met elk tussen de 5000 en 10.000 

connecties; 125 biljoen (1012) synapsen 



Hoeveel van onze hersencapaciteit gebruiken 

wij op een dag? 

 

 10% 

 

 30% 

 

 70% 



Hoeveel van onze hersenactiviteit is bewust? 

Hoeveel denkprocessen zijn bewuste 

processen? 

  

 10% 

 

 30% 

 

 70% 

 

 



Hoeveel is bekend van hoe ons brein 

werkt? 

  

 10% 

 

 30% 

 

 70% 

 

 





Het visuele systeem 

 



 



Hersenactiviteit is het biologisch 

substraat van de menselijke geest  
 



Hallucinaties bij schizofrenie 

 “stemmen horen” 



Stemmen horen: taal 

 



fMRI hallucinating patients on 

language task 

 



Silbersweig et al. Nature 1995 



 



Magneetstimulatie van de 

hersenen 
 



rTMS behandeling van hallucinaties 

Hoffman et al. 

2003 



Patient in vegetative state (left) versus control subject. 

From Owen et al. Science (2006) 

Vegetative state: patients with severe brain damage who 

were in a coma, but progressed to a state of wakefulness 

without detectable awareness 



Vrije wil experiment Libet 

Benjamin Libet 

(1916-2007) 



Verantwoordelijkheid? 



Godsdienst in het brein 

 Zijn religieuze ervaringen een gevolg 

van hersenactiviteit? 

 



 'God spot' is found in brain LA Times, 
Wednesday 29 October 1997   

 

 

 

 

 

 
 

 





Hadden Bijbelse profeten 

psychiatrische symptomen? 

 Ezechiël: 7 verschillende diagnoses in de 

literatuur, varieërend van schizofrenie en 

bipolaire stoornis (manisch-depressief) tot 

epilepsie van de temporale kwab.  

 

 “However, it may be all too easy to misinterpret these 

ancient verses and read contemporary psychiatric 

meaning into verses primarily spiritual and religious in 

their intent.” Dr. George Stein (British Journal of Psychiatry 

2009) 





 



Newberg et al. 2006 
Dickenson et al. 2012 



Hersengebieden religious experience 

 Dorsolateral prefrontal cortex 

 Inferior frontal gyrus 

 Ventromedial prefrontal 

cortex 

 Dorsomedial prefrontal cortex 

 Anterior cingulate 

 Insula 

 Middle temporal gyrus 

 Superior temporal gyrus 

 Superior temporal sulcus 

 Temporoparietal junction 

 

 Hippocampus 

 Parahippocampal gyrus 

 Amygdala 

 Inferior parietal lobule 

 Superior parietal lobule 

 Primary visual cortex 

 Precuneus 

 Caudate nucleus 

 Putamen 

 Ventral striatum 

 

 





 A spokesman for Richard Harries, the Bishop of 
Oxford, said whether there is a "God module" is a 
question for scientists, not theologians.  

"It would not be surprising if God had created us 
with a physical facility for belief," he said.  

 



Spiritualiteit/religie zijn goed voor het brein 

Conclusions and Relevance:  A 

thicker cortex associated with a 

high importance of religion or 

spirituality may confer resilience to 

the development of depressive 

illness  



Hersenen en geest 
“Wij zijn ons brein” 







 



Wat is wetenschap? 

 Koningsveld: Wetenschap is theorievorming over de 

zintuiglijk waarneembare wereld om ons heen aan de 

hand van feiten die door systematische waarneming 

en experiment worden vastgesteld. 

 

 Er is meer: intuïtie, ervaringskennis, 

 afgaan op autoriteit 



Modale aspecten van de werkelijkheid 
(Dooyeweerd) 

 1 het getalsmatige 
2 het ruimtelijke 
3 het bewegings 
4 het fysische 
5 het biotische 
6 het psychische 
7 het analytische 
8 het historische 
9 het talige 
10 het sociale 
11 het economische 
12 het esthetische 
13 het juridische 
14 het ethische 
15 het geloof 



Modellen van relatie geloof en 

wetenschap 

 Antithese 

 

 Gescheiden werelden 

 

 Integratie 

 

 Complementaire werelden 

 



Twee belangrijke noties 

 Wij kennen God uit het boek der natuur en (nog 

klaarder) uit het boek der Schriftuur (Ned. 

Geloofsbelijdenis) 

 

 2 Petr 1,16   

   Want wij zijn geen kunstig verdichte fabels 

nagevolgd, toen wij u bekend gemaakt hebben de kracht en 

toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers 

geweest van Zijn majesteit.  

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id36=1&m=2+Petr+1
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id36=1&m=2+Petr+1
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id36=1&m=2+Petr+1
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id36=1&m=2+Petr+1
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id36=1&m=2+Petr+1
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id36=1&m=2+Petr+1
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id36=1&m=2+Petr+1
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id36=1&m=2+Petr+1


Boeken die me geholpen hebben 

 Dr. René van Woudenberg (1992): Gelovend 

denken. Inleiding tot een christelijke filosofie. 

 

 RvW e.a. (1996): Kennis en werkelijkheid. 

Tweede inleiding tot een christelijke filosofie. 

 

 Cees Dekker e.a. (2007): Omhoog kijken in 

platland. Over geloven in de wetenschap. 

 

 Alvin Plantinga (2011). Where the Conflict Really 

Lies. Science, Religion, and Naturalism. Oxford 

University Press. 



 



Stelling van Cees Dekker 

 Een inspirerende maatschappij kan niet gebouwd worden op 

basis van atheïsme dat verkondigt dat het leven op toeval 

gebaseerd is, waar geen doel of zin in te ontdekken valt. 

Historisch is het juist het joods-christelijke geloof in een 

intelligente, onderhoudende Schepper geweest, die geleid 

heeft tot onze cultuur van redelijkheid, humanisme, 

wetenschap en vooruitgang. 



Hoe je er persoonlijk in staat 

• Prof. A. van de Beek: het gaat er om of we 
een levende relatie met God hebben 

– Alles wat er verder in de wereld is, kunnen we 
met een gerust hart onderzoeken. Het zijn 
gewoon onze medeschepselen 

– Een bos bloemen waarvan we het waarom en de 
afzender niet weten is ook mooi op tafel. Maar die 
haalt het niet bij die bos die we van die éne 
kregen. Wetenschappelijk onderzoek is altijd 
boeiend – maar met geloof in de Schepper is het 
veel boeiender. 



Om mee naar huis te nemen 

 Menselijke geest is niet los te maken van hersenactiviteit;  

 

 Dit geldt ook voor religieuze overtuigingen, maar betekent 

echter niet dat religie per definitie een product van ons brein is 

 

 de vraag of God bestaat (of andere spirituele entiteiten) kan niet 

beantwoord worden door de wetenschap (methodisch 

naturalisme) 

 

 Er zijn zeker goede redenen om in de God van de Bijbel te 

geloven, vele eminente wetenschappers zijn jullie voorgegaan… 

 



Dank voor uw aandacht! 

 


