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Thema: Gene-editing: uitdaging voor 
een publieke dialoog

Is het ver keerd om 
‘voor God te spelen’?

Coos Engelsma

In discussies over het gebruik van gentechno-
logieën zoals gene editing wordt regelmatig 
als argument opgevoerd dat we daarmee ‘niet 
voor God mogen spelen’. Het blijkt dat zowel 
gelovigen als ongelovigen zich van dit argument 
bedienen. Het wordt bovendien niet alleen 
gebruikt tegen het toepassen van gentechnolo-
gie, maar ook vóór de toepassing daarvan. Wat 
betekent ‘voor God spelen’ dan precies? En hoe 
kunnen we, gegeven de grote diversiteit aan 
interpretaties, elkaar bereiken in een publieke 
dialoog over gentechnologie? 

Als argument tegen …
Wanneer het argument van ‘spelen voor God’ wordt 

aangevoerd tegen de toepassing van gentechnologie, 

dan kan dit verschillende betekenissen hebben. Aller-

eerst kan worden bedoeld dat de gentechnoloog pre-

tendeert almachtig of alwetend te zijn, terwijl alleen 

God dat is. De gentechnoloog kan worden verweten 

dat hij zichzelf overschat en dat hij bij het manipule-

ren van genetisch materiaal grote risico’s neemt. Ook 

een ongelovige kan het argument in deze betekenis 

gebruiken: om daarmee aan te geven dat gentechno-

logen niet almachtig en alwetend zijn – dat niemand 

dat is – en dat het gebruik van deze technologie daar-

om te riskant is, zeker als het gaat om interventies in 

de menselijke kiembaan (Peters, 1995).

Een tweede betekenis van het tegenargument 

is dat mensen die het genoom van een plant of dier 

bewerken voor God spelen in die zin dat ze de plant 

of het dier aan het (her)scheppen zijn, terwijl schep-

pingswerk is voorbehouden aan God alleen. Deze 

opvatting treff en we bijvoorbeeld aan in de uitspraak 

van de Nederlandse bionanotechnoloog Cees Dek-

ker, dat de gentechnoloog die streeft naar “ongelimi-

teerde capaciteiten, naar eeuwig leven, naar godde-
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argument ten gunste van gentechnologie bij plan-

ten en dieren, is dat de mens voor God mag spelen 

in de zin dat zij net als God een vermogen heeft om 

te scheppen, en dat zij dat vermogen onder specifi e-

ke voorwaarden mag inzetten. In navolging van de 

theoloog Philip Hefner wordt in dit verband wel ge-

sproken van de mens als Gods ‘medeschepper’: terwijl 

Gods schepping nog wacht op haar ‘volmaking’ mag 

of moet de mens daaraan bijdragen waar zij dat kan 

(Verhey, 1995).

Bij de verdere uitwerking van dit tweede argu-

ment voor het gebruik van gentechnologie moet een 

aantal vragen worden beantwoord, in het bijzonder 

over de precieze voorwaarden waaronder de mens 

mag ‘medescheppen’. Net zoals Gods ‘scheppende 

aanwezigheid’ hoe dan ook gericht is op ‘de zwakken 

en de armen’, zou ook gentechnologie alleen mogen 

worden ingezet met het oog op mensen die daar echt 

baat bij hebben. Een voorbeeld van goed ‘medeschep-

pen’ zou dan de inzet kunnen zijn van gene editing 

voor de ontwikkeling van gewassen die zorgen voor 

betere oogsten in Afrika. Van slecht ‘medescheppen’ 

zou dan sprake zijn bij toepassing van deze techniek 

op dieren enkel en alleen om nog meer, nog goedkoper 

vlees te kunnen consumeren, vooral als dat ten koste 

gaat van dierenwelzijn.

In het verlengde van deze aandacht voor ‘zwak-

keren’ ligt de vereiste dat de baten van gentechnologie 

op een rechtvaardige manier worden verdeeld en dus 

niet alleen ten goede komen aan het rijke westen. Een 

daarop aansluitende gedachte is dat het medeschep-

pen door mensen nooit mag plaatsvinden met alleen 

een winstoogmerk. Zoals God de wereld niet schiep 

uit winstbejag, zo mag ook de mens dieren en plan-

ten niet met die intentie modifi ceren. Dit kan bete-

kenen dat een onderzoeker in principe geen patent 

mag aanvragen op het genoom van een door haar ver-

vaardigd organisme. Zo is, in de opvatting van de ge-

reformeerde ethicus Douma, “het erfgoed van levende 

organismen (…) geen bezit van afzonderlijke mensen 

of fi rma’s, maar een schepping van God, en als zodanig 

de mens als geschenk gegeven, om het te bewaren en 

tot welzijn van de hele mensheid te beheren” (Douma, 

1989: p. 100).

Een laatste kwestie betreff ende menselijk mede-

scheppen is de vraag of dat ook mag leiden tot ver-

lijke macht, naar het ultieme zel  eschikkingsrecht”, 

de oerzonde begaat “te willen zijn als God” (Dekker, 

2007). Een seculiere variant van dit argument is dat 

mensen, hoewel zelf geen schepselen van een Schep-

per, zich simpelweg niet bezig behoren te houden met 

het bewerken of aanpassen van de natuur (of ‘Natuur’) 

op dit fundamentele niveau; op de een of andere ma-

nier gaat de mens, gezien de rol die haar op aarde is 

‘toebedeeld’, dan haar grenzen te buiten.

Een derde, aan de tweede verwante betekenis van 

het argument is dat mensen die genetisch materiaal 

menen te mogen bewerken zich niet langer dankbaar 

en deemoedig opstellen ten opzichte van hun Schep-

per, maar veeleer een misplaatste, goddeloze vorm van 

hoogmoed aan de dag leggen. Zo verwijst de Neder-

landse theoloog Sonneveld in een betoog tegen toe-

passingen van CRISPR-Cas naar “zeer diepe intuïties, 

(…) die de oude Grieken al hadden toen ze de diepste 

menselijke zonde hybris noemden (…) en hoe de Bijbel 

de zondeval juist traceert als de verleiding om ‘god-

delijk’ te worden” (Sonneveld, 2018: p. 17). Voor een 

ongelovige zou het argument, zo opgevat, simpelweg 

betekenen dat de toepassing van gentechnologie een 

uitdrukking is van een gevaarlijke en als ondeugd te 

beschouwen hoogmoed.

Alle hier genoemde betekenissen die het argu-

ment van ‘voor God spelen’ in discussies over gentech-

nologie kan hebben houden in dat het gebruik daar-

van moreel ontoelaatbaar is. Echter, een argument in 

termen van ‘spelen voor God’ wordt soms ook aange-

voerd ten gunste van het gebruik van gentechnologie.

Als argument voor …
Sommigen verdedigen gentechnologie met het argu-

ment dat we wél voor God mogen spelen, namelijk op 

de manier waarop God zelf ook ‘voor God speelt’. Dit 

argument kent twee varianten. Allereerst wordt soms 

gesuggereerd dat de mens voor God mag spelen in die 

zin dat zij net als God mag heersen over de geschapen 

wereld, in het bijzonder over de planten en de dieren 

(vgl. Singer, 2011: pp. 239-241). Zoals de mens dieren 

namen mag geven, mag zij met hen doen wat haar 

goeddunkt. Als zij meent dat het om welke reden dan 

ook wenselijk is om het genoom van planten of dieren 

te bewerken, is het dus haar volste recht dat te doen.

Een tweede, meer genuanceerde uitleg van het 
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pleit omdat zij belang hecht aan de menselijke ver-

antwoordelijkheid om te spelen als God, kan worden 

gesproken over de manier waarop dit al dan niet mag: 

zijn soortoverschrijdende modifi caties bijvoorbeeld 

ontoelaatbaar, zelfs als daarmee armoede en honger 

op grote schaal kunnenn worden voorkomen?

In een dialoog van gelovigen en ongelovigen kan 

het vruchtbaar zijn dat partijen benutten wat ze wél 

met elkaar delen. Een ongelovige voorstander van 

gene editing zou een gelovige tegenstander bijvoor-

beeld kunnen overtuigen door te wijzen op het ook 

door de gelovige erkende belang van hulp aan armen, 

zonder daarbij haar ongeloof te benoemen, en mis-

schien wel juist door te blijven spreken over ‘spelen 

voor (of als) God’. En een gelovige tegenstander zou 

een ongelovige voorstander kunnen proberen te over-

tuigen door te wijzen op de ook door de ongelovige 

onderschreven laakbaarheid van hoogmoed, zonder 

daarbij te verwijzen naar haar geloof in God, en mis-

schien wel beter door niet langer te spreken over ‘spe-

len voor God’.

Wanneer deze suggesties ter harte worden geno-

men, kunnen ze bijdragen aan een dialoog die in ieder 

geval leidt tot wederzijds begrip, maar eventueel ook 

tot een verfi jning van ingenomen standpunten, een 

overtuigd raken door nieuwe argumenten en – uitein-

delijk – consensus over de wenselijkheid of onwen-

selijkheid van toepassingen van gene editing. Maar 

zelfs bij het ter harte nemen van de suggesties moet 

worden beseft dat de morele weging van factoren hoe 

dan ook een subjectieve aangelegenheid is, die waar-

schijnlijk altijd verschillende standpunten zal blijven 

genereren.

Dr. Coos Engelsma is werkzaam als docent weten-

schapsfi losofi e en ethiek bij de Science and Society 

Group, Faculty of Science and Engineering, Rijks-

universiteit Groningen.
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menging van planten- en dierensoorten. Ook wanneer 

dat gunstige consequenties zou kunnen hebben, kan 

worden gesteld dat menselijk medescheppen nooit 

soortoverstijgend mag zijn: immers, ook God schiep 

planten en dieren alle ‘naar hun aard’. Als die aard min 

of meer vaststaat, zou ook het scheppen of mede-

scheppen daaraan gebonden moeten zijn.

Net als in de bespreking van het argument tegen 

gentechnologie zijn van al deze versies van het argu-

ment ervóór om seculiere varianten te formuleren – 

steeds gebaseerd op specifi eke ideeën over de status 

van de mens ten opzichte van de natuur.

Lessen voor een publieke dialoog
Het bovenstaande maakt wel duidelijk dat een argu-

ment in termen van ‘spelen voor God’ ambivalent is: 

het wordt ingezet door gelovigen en ongelovigen, te-

gen de toepassing van gentechnologie en ook ervoor. 

Welke lessen kunnen we daaruit trekken voor de pu-

blieke dialoog die we over gene editing als nieuwe gen-

technologie zullen moeten voeren? Op basis van het 

voorgaande doe ik daartoe een viertal suggesties.

Eenieder die bij de toepassing van gene editing 

een intuïtie heeft met betrekking tot menselijk ‘spelen 

voor God’ zou bij zichzelf te rade dienen te gaan om 

vast te stellen hoe die intuïtie nader kan worden ge-

specifi ceerd: pleit de intuïtie voor of tegen toepassing, 

en op welke manier precies?

Wanneer iemand beweert dat gene editing wel of 

niet mag worden toegepast met gebruik van een argu-

ment in termen van ‘spelen voor God’, dan zou men 

moeten vragen wat zij precies bedoelt. Immers, zonder 

dat laatste te weten is het ‘argument’ nauwelijks infor-

matief: dan is het onduidelijk of men het met haar 

eens kan zijn, en ook – bij een verschil van mening – 

welke positie men kritisch zou moeten bevragen.

Zodra duidelijk is welke gedachte precies wordt 

uitgedrukt met een zeker argument in termen van 

‘spelen voor God’, kan verder worden gesproken over 

die specifi eke gedachte. Als blijkt dat iemand tegen 

de toepassing van gene editing pleit omdat zij meent 

dat een mens –  noch almachtig noch alwetend – met 

de toepassing onverantwoorde risico’s neemt, dan kan 

het gesprek worden vervolgd met een inventarisatie 

van die risico’s: zijn die inderdaad zo groot? Of als 

blijkt dat iemand voor de toepassing van gene editing 
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Kansen en risico’s 
onder de loep. 
Lessen uit de 
geschiedenis van 
gg-gewassen voor 
CRISPR

Michelle Habets & Rinie van Est

Deze zomer staan de zoetere aardbei en de niet-
bruinende champignon op het CRISPR-menu. 
Landbouwminister Schouten ziet genome 
editing als een ‘lichte vorm van genetische 
modifi catie’ en is, net als biotechbedrijven, 
enthousiast over de mogelijkheden van CRISPR. 
Maar er zijn ook tegengeluiden. Milieuorgani-
saties stellen dat CRISPR vragen oproept op het 
gebied van risico’s, macht, vrijheid van boeren, 
en culturele identiteit, waarbij visies over recht-
vaardigheid, duurzaamheid en natuurlijkheid 
een rol spelen. Deze kloof kennen we vanuit 
eerdere discussies over genetisch gemodifi ceer-
de gewassen. Hoe daar mee om te gaan?

Voor- en tegenstanders
Al in 2015 werd CRISPR-Cas9 uitgeroepen tot door-

braak van het jaar door Science. In het lab veroorzaakte 

CRISPR een snelle revolutie. Als we kijken naar toepas-

singen is heel veel mogelijk, zoals dit issue van Podium 

laat zien. Ook in de landbouw zijn de verwachtingen 

van deze nieuwe biotechnologie hoog. Voorstanders 

stellen genome editing van landbouwgewassen voor als 

een precisietechnologie waarvan de risico’s klein zijn en 

de beloftes enorm; het biedt oplossingen voor klimaat-

verandering en het wereldvoedselprobleem. Tegen-

standers kijken echter net zo kritisch aan tegen genome 

editing bij planten als tegen genetisch gemodifi ceerd 

(gg) voedsel (Habets et al., 2019). Dit essay onderzoekt 

de dynamiektussen grote beloftes en de maatschappe-
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