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 Deel 1: de mens en het universum  
   
 Voorwoord 17 
   

1. Verborgen verleden - wat is de mens?  
Een samenvatting 

21 

 Dit hoofdstuk introduceert de onderwerpen die behandeld worden 
en vat ze samen 

 

   
2. Het Cheshire Cat* universum - kan een universum  

zichzelf uit niets scheppen? 
41 

 Dit hoofdstuk behandelt enkele atheïstische verklaringen voor het 
ontstaan van het universum, en concludeert niet alleen dat ze 
schromelijk tekortschieten, maar ook dat ze de logische 
noodzakelijkheid van een Schepper God aantonen 

 

   
3. Kleine, platte insecten - exoplaneten en de zoektocht 

naar buitenaards leven 
59 

 In dit hoofdstuk bespreken we de pogingen om bewijs te vinden voor 
buitenaards leven en de atheïstische denktrant achter deze 
vruchteloze zoektocht 

 

   
4. Het kosmische kookboek - de fijnafstemming van het 

universum 
83 

 In dit hoofdstuk denken we na over de kennelijke fijnafstemming 
van het universum en wat ons dat zegt, waarbij we vooral aandacht 
schenken aan Martin Rees’ populaire boek ‘Zes getallen’ 

 

   
5. Deutsch’ onverschrokken dino’s - een verkenning van 

het multiversum 
111 

 In dit hoofdstuk houden we ons bezig met het in populariteit 
toenemende (en falende) ‘multiversum’ als een poging om 
fijnafstemming te verklaren 

 

   

                                                 
* Een personage uit het boek Alice in Wonderland. Het is een grijnzende kat die in 
het niets kan oplossen. - E. M. 
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6. De dood en belastingen - het unieke van de mens 135 
 We kijken naar de mens als vermeend lid van het dierenrijk, maar 

wijzen op de enorme existentiële en gedragsmatige kloof tussen de 
mens en zijn veronderstelde naaste verwanten 

 

   
7. Het gaat om de details - dieper graven in genen en 

genomen 
155 

 We rekenen af met de gedachte dat de genomen van mens en 
chimpansee voor 98 procent identiek zijn aan elkaar 

 

   
8. Die droge botten - de fossielen over de oorsprong van 

de mens 
177 

 In dit hoofdstuk ontdekken we hoe weinig we kunnen leren over de 
oorsprong van de mens uit de fossiele overblijfselen van primaten 

 

   
9. Aristoteles en de sneeuwbal - het mysterie van het 

menselijk bewustzijn 
203 

 We bespreken hoe het onstoffelijke verstand van de mens (geest en 
ziel) zich verhoudt tot zijn stoffelijke hersenen  
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10. De strijd tussen de wereldbeschouwingen - het bijbelse 
wereldbeeld verklaard 

231 

 Het bevestigen, verklaren en begrijpen van het bijbelse wereldbeeld  
   

11. Adam en de ‘appel’ - de historiciteit en val van de mens 253 
 Wij pleiten voor de historiciteit van de Genesisverslagen van de 

speciale schepping en val van Adam en Eva 
 

   
12. Het beeld van God - waarom de mens uniek is 275 

 Wat betekent het dat de mens naar Gods beeld geschapen is? We 
onderzoeken tot in detail hoe het beeld van God verklaart dat de 
mens uniek is ondanks de zondeval 

 

13. De tweede mens - Jezus Christus, de volmaakte mens 299 
 Over de persoon, het zelfgetuigenis en het verlossingswerk van Jezus 

Christus, de tweede Adam* en de Zoon van God 
 

                                                 
* De auteur gebruikt in de Engelse editie bewust de uitdrukking ‘tweede Adam’ 
als aanduiding van de Here Jezus, en niet ‘de laatste Adam’ en ‘de tweede mens’, 



  

   
14. De opstanding: feit of fictie?  

De claim, de bewijzen, en de gevolgen 
317 

 In dit laatste hoofdstuk zoomen we in op de historische en 
theologische kern van het bijbelse wereldbeeld. De opstanding van 
Jezus Christus is het ultieme antwoord op onze vraag: wat is de 
mens? En dat antwoord heeft persoonlijke gevolgen voor eenieder 
van ons 
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omdat hij van mening is dat lezers die niet bekend zijn met de Bijbel dit misschien 
verkeerd opvatten. Maar zoals een van de proeflezers opmerkt: ‘Een tweede 
Adam suggereert de mogelijkheid van ‘drie’, en dat is onjuist, want er is sprake 
van Adam als ‘beeld van’ de Here Jezus. In de Nederlandse editie worden de juiste 
termen gebruikt. - E. M. 
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